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إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك هياكل  :١-٩ غايةال
أساسية إقليمية وعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسير ُسبُل استفادة 

 الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

 النقل عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة :٢-١-٩المؤشر 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

دد عث حين ية مولجت اقاللمبلغ عنها للناا اتشحنلب واکارلاحجم وع مجم يهالشحنات و الرّكابأحجام 
 لي.والتالة علی ولحمن امري لمتطن الص واألشخاا
  

أساس على  )السكك الحديدية والطرق( النقل إحصائيات بيانات حولال( ITF)لنقل ل الدولي منتدىاليجمع 
البيانات من وزارات النقل والمكاتب اإلحصائية وغيرها من هذه يتم جمع و سنوي من جميع الدول األعضاء.

 لحاتواضحة لجميع المصط اريفعلى الرغم من وجود تعو نة كمصدر رسمي للبيانات.المؤسسات المعيّ 
 متراتالكيلومترات للطن والكيلو، قد يكون لدى البلدان منهجيات مختلفة لحساب المستخدمة في هذا االستطالع

 ات، واستخدام طرق أخذ عينمرور أو التنقلحركة الب المسوح الخاصةأن تستند األساليب إلى  ويمكن .للرّكاب
 ؤثر على إمكانية مقارنة إحصاءاتها.ييمكن أن ، مّما مختلفة جدا   وتقنيات تقدير

 ( في قطاع النقل6102اتجاهات المنتدى الدولي للنقل ) 

  
 ألساس المنطقي:ا
  

ية ، بما في ذلك البنية التحتية اإلقليموموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إقامة بنية تحتية جيّدة النوعية
لفة معقولة بتكيها إل نفاذ الجميعلتنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على ، لدعم الحدودل ةبراعالو

البيئة التحتية العابرة للحدود من خالل حجم الرّكاب والبضائع الذي تنقله . أفضل طريقة اللتقاط نمو وعادلة
لواليات ا الحاصل في البنية التحتيةالنمو القوي في لركاب والشحن ويظهر النمو في أحجام ا .الدول والمناطق

في س فقط لي الجوي النقلتكمن أهمية  .عنه واألقاليم جنبا  إلى جنب مع المنفعة االجتماعية االقتصادية الناتجة
ا لفوائد االقتصادية وفرص العملا ألنه واحد من وسائل النقل الوحيدة التي يمكن بشكل خاص ، ولكن أيض 



 يالطبوالطاقم  ،دواءإلى الغذاء وال بسرعة   مراض للوصولاالعتماد عليها أثناء حاالت الطوارئ وتفشي األ
 ين في المناطق المتضررة.إلى األشخاص المتضررللقاحات واإلمدادات األخرى وا
  

 المفاهيم:
  

 اريفالتابعة لها منهجيات وتع( من خالل شعبة اإلحصاءات ICAOة الطيران المدني الدولي )وضعت منظم
ت دعتمد اقو واإلبالغ عنها )حجم الركاب وحجم الشحن(.المرتبطة بالنقل الجّوي  سيربيانات الموحدة لجمع 

، أي الحامالت الجويّة عيةلصناا ألطراف الفاعلةاولة دو 090ا ددهعالغ لبو االيکاافي ء ألعضادول الا
 لمدنيبيانات منظمة الطيران ا خدم البلدان وأيضا  البنك الدوليوتست .تلمنهجيار والمعاييهذه اوالمطارات، 

تستخدم منظمة الطيران المدني الدولي نماذج اإلبالغ عن كما  من أجل مؤشرات التنمية الخاصة بها.الدولي 
 للوصول إلى أحجام الركاب والشحن للنقل الجوي. Cو Bو ASو Aالنقل الجوي 

  
 Aتعريف دقيق لجميع المفاهيم والبيانات الوصفية المتعلقة بنماذج اإلبالغ عن النقل الجوي لالطالع على 

 شعبةال وافقت عليه، والذي الركاب والشحن للنقل الجوأحجام وصول إلى المستخدمة لل Cو Bو ASو
 على الرابط أدناه:يران المدني الدولي موقع منظمة الط ، مراجعةICAO في والدول األعضاء االحصائية

http://www.icao.int/sustainability/pages/eap-sta-excel.aspx 
 
 

 :التعليقات والقيود 
  

 منظمة الطيران المدني الدولي.في األعضاء  090ال الدول  تعني كافةالتغطية 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
شركات النقل الجوي من خالل  ذي تبلّغ عنهالركاب وحجم الشحنات السب المؤشر من خالل مجموع حجم تيُح

التي تجمعها الدول األعضاء  (ICAOنماذج اإلبالغ عن النقل الجوي لدى منظمة الطيران المدني الدولي )
 في المنظمة.

  
 تفصيل:ال
  

 .ولية ومحلية()د مرحلة الطيران منطقة،ال ،الدول الثنائية ،البلدان الثنائية تفصيل المؤشر بحسب البلد،يمكن 
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

 بلدعلى مستوى ال 
  



ات ه نقطة بيانتتوفر ل ما بلدناقصة لدى البيانات الفي حالة  بالنسبة إلحصاءات النقل البري والسكك الحديدية:
ساب يتم احتو التقديرات على أساس معدل النمو المتوقع للبلد.يتم احتساب ، 6111واحدة على األقل منذ عام 

ن أو السكا عدد، واالجتماعية واالقتصادية األخرى، مثل الناتج المحلي اإلجماليمعدالت النمو من المتغيرات 
 .الحضريتوّسع ال
  
، دىالمنت قاط البيانات باستخدام نموذجيتم تقدير ن (ITFمنتدى الدولي للنقل )نسبة للبلدان غير األعضاء في الـبال

كة النقل ، وتغطية شبالسكانعدد ، واالجمالي الناتج المحلين المتغيرات المشتركة مثل والذي يستخدم العديد م
 .6102لعام  ITF الخاصة بالمنتدى الدولي للنقلعات النقل وصف للنموذج في توق ... يمكن العثور على

 ITF (2017) ITF Transport Outlook 2017 ،OECD Publishing 
  

كما يستخدم هذا النموذج العديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايرة أكثر قوة في المناطق التي ال 
 بتغطية جيدة. ITFتتمتع فيها بيانات الـ 

 الدولي للسكك الحدحاد االت( يديةUIC( )6102 )موجز عام  –اءات السكك الحديدية إحص
6102 

 االتحاد الدولي للطرق (IRF) (6100 )قلطرل العالمية حصاءاتاإلITF  
 De Bod ،A & ،.Havenga ،J( .6101.)  نظام نقل البضائع بالسكك الحديدية في أفريقيا

 توريد، المجلددارة سلسلة المجلة النقل وإ ثيف على التكلفة.: التأثير المحتمل للتكالكبرى جنوب الصحراء
 .010إلى  99، الصفحات من 4
  
 :لوطنيعلى المستوى ا تجميع البياناتمن أجل المتاحة للبلدان  رااداتواال وسائلال
  

والسكك رق ، للطالطلب على النقل والشحن والركاب بشأنمنتدى الدولي للنقل البيانات الوصفية لبيانات ال
 الحديدية

( بيانات حول إحصائيات النقل على أساس ITF) لنقلل الدولي منتدىاليجمع  :مصدر البيانات الرئيس .0
يتم جمع البيانات من وزارات النقل والمكاتب اإلحصائية وغيرها من و سنوي من جميع الدول األعضاء.

لحات واضحة لجميع المصط اريفمن وجود تع وبالرغم المؤسسات المعينة كمصدر رسمي للبيانات.
 ، قد يكون لدى البلدان منهجيات مختلفة لحساب الكيلومترات للطن والكيلومتراتالمستخدمة في هذا االستطالع

خذ أل وسائل مختلفة، واستخدام نقلحركة المرور أو الب مسوح خاّصةويمكن أن تستند األساليب إلى  .للرّكاب
 ثر على إمكانية مقارنة إحصاءاتها.وتقنيات تقدير يمكن أن تؤعينات ال

  اتجاهات المنتدى الدولي للنقلITF (6102 )في قطاع النقل 
  
تتوفر له نقطة بيانات واحدة على األقل منذ عام  ما بلدناقصة لدى في حالة البيانات ال طريقة التقدير:-6

غيرات تساب معدالت النمو من المتيتم احو التقديرات على أساس معدل النمو المتوقع للبلد.يتم احتساب ، 6111
 .توّسع الحضريالسكان أو ال عدداالجتماعية واالقتصادية األخرى، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، و

  
يتم تقدير نقاط البيانات  (ITFمنتدى الدولي للنقل )بالنسبة للبلدان غير األعضاء في الـ . طريقة النمذجة:3

والتغطية  ،االجمالي يستخدم العديد من المتغيرات المشتركة مثل الناتج المحلي، والذي المنتدى باستخدام نموذج
تدى الدولي الخاصة بالمنويمكن العثور على وصف للنموذج في توقعات النقل . السكانية وتغطية شبكات النقل

 .6102لعام  ITF للنقل
 ITF (2017) ITF Transport Outlook 2017 ،OECD Publishing.   



 
كما يستخدم هذا النموذج العديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايرة أكثر قوة في المناطق التي ال 

 بتغطية جيدة. ITFتتمتع فيها بيانات الـ 
 االتحاد الدولي للسكك الحد( يديةUIC( )6102 ) موجز عام  –إحصاءات السكك الحديدية

6102 
 االتحاد الدولي للطرق (IRF) (6100 )لطرقل العالمية صاءاتحاإلITF  
 De Bod ،A & ،.Havenga ،J( .6101.)  نظام نقل البضائع بالسكك الحديدية في أفريقيا

 يد، المجلدمجلة النقل وإدارة سلسلة التور : التأثير المحتمل للتكثيف على التكلفة.الكبرى جنوب الصحراء
 .010إلى  99، الصفحات من 4
 

 ضمان الجودة
 

  للتطبيقغير قابل 

 

 مصادر البيانات

  
 النقل الجوي المعتمدة من شعبة اإلحصاءات بيانات لإلبالغ عن منظمة الطيران المدني الدولي استُخدمت نماذج

جمع بيانات الطيران منذ خمسينيات القرن لوالدول األعضاء فيها لتحديد المعايير والمنهجيات والمنظمة في 
من قبل ( ICAOمنظمة الطيران المدني الدولي )يتم استخدام التعاريف والبيانات الوصفية ل كما العشرين.

 كأساس لجمع البيانات وإجراء التحليالت. صناعة الطيران
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 .جويالتي لديها أنشطة نقل  090عضاء الـ البيانات المقدمة بالفعل لجميع الدول األ
  

 الزمنية:السالسل 
  

 .من سبعينيات القرن العشرين
  

 جدول الزمنيال

  
 متاحة للدول األعضاء في ، تكون البيانات الخاصة بالسنة السابقةحزيران/ يونيو من كل عام 01مع حلول 

 بلد.على مستوى المنظمة الطيران المدني الدولي 
  

 لبياناتالجهات المزّودة با



  
 سم:اال
  

 (ICAO) الدوليمنظمة الطيران المدني 
  
 وصف:ال
  

نقل ال اتفي االيكاو من وزارالدول األعضاء تي تقّدمها البيانات ال )االيكاو(. المدني الدولي الطيران منظمة
 .أو البنية التحتية أو الطيران التابعة لها

 
 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(

  

 المراجع

  
 :الموارد الموّحدةدليل 

  
www.icao.int 

  
 



  كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

في حصة  ٢٢٠٢تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام  :٢-٩ غايةال
ي اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في الصناعة في العمالة وفي الناتج المحل

 أقل البلدان نموا  

 للفردالقيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  :١-٢-٩المؤشر 
  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

 نيعيةالتص المضافةنسبة بين القيمة  هي الناتج المحلي االجمالي ( كنسبة منMVA) التصنيعية القيمة المضافة
(MVA والناتج المحلي اإلجمالي، وكالهما )0202لعام  لسعر الدوالر بالقيمة الثابتة. 
  
بالسعر  عيةالتصني لكل فرد عن طريق قسمة القيمة المضافة للتصنيع القيمة المضافةيتم احتساب متوسط و

 . أو المنطقةبلد ال عدد سكانعلى  0202عام الثابت للدوالر ل
  

 األساس المنطقي:
نطاق واسع من قبل الباحثين على  ومستخدما   معترف ا به( مؤشرا  MVA) تصنيعيةتعتبر القيمة المضافة ال

في الناتج المحلي  ةتصنيعيالمضافة التعكس حصة القيمة  السياسات لتقييم مستوى التصنيع في بلد ما. وصانعي
للفرد الواحد  يعللتصن القيمة المضافةو اإلجمالي دور التصنيع في االقتصاد والتنمية الوطنية للبلد بشكل عام.

صنيف تويُعتبر  سب حجم االقتصاد.المؤشر األساسي لمستوى التصنيع في البلد الذي تم تعديله حي ه
 مة المضافةالقيالفرد من االستخدامات اإلحصائية لنصيب  من ن وفق ا لمرحلة التنمية الصناعيةمجموعات البلدا

  .التصنيعية
  

 المفاهيم:
وتساوي  الوسيط االستهالك يتم تعريف القيمة المضافة اإلجمالية على أنها مخرجات ناقص

 العمالة اإلجمالية عندالفائض من الموظف، و تعويضات مجموع
واإلعانات على  ،، والضرائبغير االعتبارية للمنشآت المختلط اإلجمالي والدخل ،والشركات الحكومة
يشير التصنيع  (.0222صافي الضرائب على المنتجات )نظام الحسابات القومية  اباستثناءوالواردات،  اإلنتاج

األنشطة  لجميعالدولي الموحد  الصناعي التصنيف والتي يحددها Cالقطاع  إلى الصناعات التي تنتمي إلى
ف  Dأو  4 النسخة المنقّحة ( ISIC ) االقتصادية  .ISIC من المعيار 3في النسخة المنقّحة المعرَّ

  



من جميع الوحدات المؤسسية المقيمة في  اإلجمالية القيمة المضافة مجموع الناتج المحلي اإلجمالي يمثل
والناتج المحلي  تصنيعيةالقيمة المضافة ال ريتقد يتم المقارنة مع مرور الوقت وعبر البلدانولغرض  االقتصاد.

 .0202يتم تقديم السلسلة الحالية باألسعار الثابتة لعام  لدوالر األمريكي.لحيث األسعار الثابتة  اإلجمالي من
  
 :تعليقات والقيودال
 

مختلف النسخ المنقّحة   ( أوSNAإصدارات مختلفة من نظام الحسابات القومية )بسبب  االختالفاتقد تظهر 
 المستخدمة من قبل البلدان. ISICل
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

 
ي االجمالي القيمة المضافة التصنيعية/الناتج المحل=  االجمالي الناتج المحليإلى  التصنيعية المضافةنسبة القيمة 

 *022. 
 من القيمة المضافة التصنيعية = القيمة المضافة التصنيعية / عدد السكان. حصة الفرد

  
 تفصيل:ال

 .غير متاح
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
 

 بلدعلى مستوى ال 
 

 :IAOSالمرجع التالي من المجلة اإلحصائية 

Boudt, Todorov, Upadhyaya (2009): Nowcasting manufacturing value added for cross-

country comparison; Statistical Journal of IAOS 
 

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 ما من احتساب مستخدم.

  
 المجاميع اإلقليمية:

 
 المجموعات القطرية. قيم البلد ضمنالمباشر ل جمععالمي للالقليمي واإلتجميع ال
  

 :فاوتمصادر الت
 



نوات األساس المختلفة سو (0 تحويل الدوالر االميركيالصرف ل معدالت (0ل قد تنشأ اختالفات طفيفة نظرا
لنظام الحسابات صدارات مختلفة اإل (4و وسائل تقدير الفترة الحديثة (3 لبيانات األسعار الثابتةالمستخدمة 
 التي تستخدمها البلدان. ISIC نسخ المنقّحة المختلفة لوال SNAالقومية 

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل  المتاحة للبلدان الوسائل واالرشادات

 
  2008 (IRIS)التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90e.pdf 
  

 2008 (SNA)نظام الحسابات القومية 
 https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/SeriesF_2Rev5e.pdf 
  

 (ISICاالقتصادية )التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp؟Cl=27 

  
 الجودة ضمان

الجودة ألنشطة اليونيدو ( ، جودة بيانات اليونيدو: إطار لضمان 0222اليونيدو )
tps://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDOht- ةاإلحصائي

4814740-2009-Publication 
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال

ن أجل تحديث م رقاماأل بحيث تحصل على .خاصة بالقيم المضافة التصنيعية بيانات قاعدةبتحتفظ اليونيدو 
ومن  (UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة ) شعبةمن تقديرات الحسابات القومية التي تنتجها  البيانات

 المنشورات الرسمية.
  

 جمع:العملية 
الحسابات  بيانمن خالل است الناتج المحلي اإلجماليوب القيمة المضافة التصنيعيةب البلد الخاصة بيانات يتم جمع

  تتوفر على الرابط التالي القومية التي ترسلها شعبة االحصاءات في األمم المتحدة  والتي
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf . 

  
يتم  (.WDI) دوليةالوطنية ومؤشرات التنمية السقة مع المصادر أو غير المت ناقصةيتم التحقق من القيم ال

 إعطاء األفضلية للبيانات من المصادر الوطنية.
  
السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  شعبةالحصول على بيانات السكان من  يتم

 التالي:مراجعة الرابط المعلومات حول المنهجية  مزيد منلل المتحدة.
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf 

. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/SeriesF_2Rev5e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp%3FCl%3D27
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDO-Publication-2009-4814740
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDO-Publication-2009-4814740
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDO-Publication-2009-4814740
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf


  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 .اقتصاد 022ألكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 

 ة.تأخير إلى السنة التقويمية الحالي سنتَين مع 0222 منذ العام
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 على مدار السنة. يتم جمع البيانات عن طريق تلقي البيانات إلكترونيا  
  

 إصدار البيانات:
ين آذار/ مارس ب القيمة المضافة التصنيعية لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية  يتم تحديث قاعدة بيانات

 ونيسان/ أبريل من كل عام.
  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 .والمنشورات الرسمية ( UNSD األمم المتحدة ) اإلحصاءات في شعبة

  
 .(NSOsالوطنية ) ءاتاإلحصا مكاتب منوشعبة االحصاءات في األمم المتحدة 

  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.unido.org/statistics 
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf 
  
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf


  
 المراجع:

  
 اليونيدو ؛الدولي لإلحصاءات الصناعية كتاب السنويال

 0222 الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةالتصنيف 
 0222 نظام الحسابات القومية

 



 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

في حصة  ٢٢٠٢تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام  :٢-٩ غايةال
ي اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في الصناعة في العمالة وفي الناتج المحل

 أقل البلدان نموا  

 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة :٢-٢-٩المؤشر 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 العمالة. مجموع في الصناعة التحويلية من العمالة المؤشر بحصةيتم تمثيل 
  

 األساس المنطقي:
  

درة ظهر قي   ،في البلدان الناميةو في خلق فرص العمل. قطاع الصناعة التحويليةالمؤشر مساهمة  هذا يمثل
 حوالقطاعات التقليدية نغيرها من القطاعات الزراعية وفي  الفائضة ةملاالع قوىال ستيعابعلى ا هذا القطاع

ين الرئيس   نيالمحرك   يمثاّلن البلدان الصناعية، كان االبتكار والتكنولوجيا في بأجور أعلى. العمالة االنتاجية
فض ، تحول التركيز إلى خ، ولكن في الوقت نفسهصناعة التحويليةر المنتجات، ال سيما في مجال اليلتطو

فة رأس اثك ات التي تعتمد علىصناعالز عزّ ي التغيير الهيكليوهذا  .العمالة كجزء من تدابير خفض التكاليف
 . العمالة مجموع من صناعة التحويليةض حصة اليخفت مما يؤدي بالتالي إلىالمال 

  
 المفاهيم:

  
تمون ين وا، كانةجميع األشخاص في سن العمل الذين، خالل فترة وجيزة محدد على أنها العمالة تعريف يتم

ب(  أو )سواء في العمل أو مع وظيفة ولكن ليس في العمل(؛ مقابل أجر الفئات التالية: أ( العمل إلى إحدى
تمييز بين األشخاص  ال يوجد العمل لحساب الذات )سواء في العمل أو مع مؤسسة ولكن ليس في العمل(.

 .بدوام جزئيالذين يعملون العاملين بدوام كامل و
  

صادية األنشطة االقت للتصنيف الصناعي الدولي الموّحد لكافةوفقا  تصاديالنشاط االق يتم تحديد قطاعات
(ISIC، )   إلى الصناعات التي تنتمي  لصناعة التحويليةشير اتو (.8112) 4تنقيح ( وال0991) 3التنقيح

محّدد ال C إلى القطاع أوللتصنيف الصناعي الدولي الموّحد  3ح التنقيوالتي تم تحديدها بواسطة  Dإلى القطاع 
 من التصنيف.  4في التنقيح 



  
 :تعليقات والحدودال
  

 سوحموال، يةتعدادات السكانال يهامن مصادر مختلفة بما ف  الخاصة بالعمالة بياناتال ويتم الحصول على
ي بعض ف وتستخدم المسوح سجالت السكان والتقديرات الرسمية.و، والمسوح األسريةالقوى العاملة، ب الخاصة
في  هامينالسجل ال يتم تض غير الواردة فيدات التصنيع الصغيرة وكانت النتيجة أن وح نقطة الفصل البلدان
 عمالة وسنعريف الأن تؤدي االختالفات في تمكن كما ي العمالة. بيانات ، مما يؤدي إلى النقص في تقديرالمسح
األرقام  يفعمالة غير الرسمية تضمين ال البلدان بعضيتمّ في  ،إلى وجود تفاوتات عديدة. إضافة  إلى ذلك العمل

أن  بما ،ألقل البلدان نموا   خاصالهتمام اال، ينبغي إيالء ند تقييم هذه البياناتلذا ع بمجموع العمالة. الخاصة
 ممثلة بشكل جيد. ليست هذه المجموعة

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 مجموع العمالة في أنشطة الصناعة التحويلية   

       011مجموع العمالة في كافة األنشطة االقتصادية    *   
 
 :تفصيللا
  

 . حسب الجنسبالبيانات  فصيليمكن ت
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 .غير متوفر
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 .غير متوفر
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 لم يتم تجميع أي مجاميع إقليمية.
  

 :تفاوتمصادر ال
  



الدولي الموحد  التصنيف الصناعي تنقيح ب( أ( التباين في مصادر البيانات؛ التالية: لألسباب ينشأ االختالفقد 
و(  ؛ سّن العمله( تعريف  ؛ مسوحفي الالفصل د( نقطة  ؛ ةغير الرسمي ةلاج( العم بلد ما ؛ يستخدمه الذي

 . التغطية الجغرافية
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 منظمة العمل الدولية والتقديرات التي تنتجهاقومية ال البيانات يتم الحصول على أرقام التحديثات من
(ILO.)  في قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بياناتاليمكن العثور على ILOSTAT حسب  المعنية بالعمالة

 النشاط االقتصادي.
  
حصاءات و لالاليونيد في قاعدة بياناتفي قطاع الصناعة التحويلية العمالة ب المعنية بياناتالتقدم اليونيدو و

 .INDSTAT الصناعية
  

 جمع:العملية 
  
تم الحصول عليها من مجموعة  وقدالدولية  المستودعات من عدد من المؤشرالخاصة بهذا  المعلومات وليفت تم

والتقديرات الرسمية  القوى العاملة مسوح أوالمسوح األسرية  هابما فيالمصادر،  متنوعة من
المصادر، يتم الحصول على  أنواع أخرى من عدم توفر حالة وفيأ قليلة جد ا تحاال في والتعدادات.

 . المؤسسية مسوحالو اإلدارية السجالت من معلوماتال
  

وبيانات  ILOSTAT منظمة العمل الدولية قاعدة بيانات فيللمؤشر  المستخدمة المستودعات األساسيةوتتمثّل 
مختلف إلى المصادر  وتتوّسع رقعة هذه إلى مسح القوى العاملة األوروبي. ، والتي تستندأوروستات

كا يرأمنظام المعلومات لمنظمة العمل الدولية الخاص ب، وQUIPUSTATاإلقليمية، مثل المستودعات 
المواقع من المنشورات أو ة من مباشر البيانات التي جمعتإلى ، والكاريبيينية ومنطقة البحر الالت

 .مكاتب االحصاءات الوطنيةل اإللكترونية
  

كاتب م ي تملؤهالذ االستبيان االحصائي الصناعي العامباستخدام اليونيدو بيانات العمالة الخاصة ب ت جمع
يتم الحصول على البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون و .ا  إلى اليونيدو سنوي مهوتقد ءات القوميةاإلحصا

عكما  .المنظمةوالتنمية في الميدان االقتصادي مباشرة من  البيانات القطرية من المنشورات الرسمية  ت جم 
 والمواقع الرسمية على شبكة اإلنترنت.

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 اقتصاد. 011لحوالي 



  
 السالسل الزمنية:

  
 .عن السنة التقويمية الحالية تأخر سنت ين أو ثالث مع فصاعدا 0991

  

 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

  
 على مدار السنة. إلكترونيا   البيانات يتم جمع

  

 بياناتالجهات المزّودة بال

  
 )اليونيدو(. منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة العمل الدولية ، 

  
 وصف:ال
  

نظام المعلومات التابع ، QUIPSTAT، أوروستات، ءات الوطنيةمكاتب اإلحصاية من منظمة العمل الدول
 .كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيريأم منظمة العمل الدولية فيل
  

ن ن والتنمية في الميدافي البلدان غير األعضاء في منظمة التعاو وطنيةال ءاتاإلحصا مكاتب اليونيدو من
 من المنظمة نفسها.بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ل، واالقتصادي

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.ilo.org/ilostat 

files/Documents/description_ECO_EN.pdf-http://www.ilo.org/ilostat 
www.unido.org/statistics 
https://stat.unido.org/ 

  
 المراجع:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ilo.org/ilostat
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_ECO_EN.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://stat.unido.org/


  
 منظمة العمل الدولية ؛ (KILM) 8102ة لسوق العمل الرئيسالمؤشرات 

 8112 التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية
  

 



 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة  ٠٢٠٢تحسين الهياكل األساسية وتحديث الصناعات بحلول عام  :٤-٩ غايةال
استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، ومع قيام جميع 

 البلدان باتخاذ إجراءات وفقاً لقدرات كل منها

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة :١-٤-٩مؤشر ال 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
 

 (IEAوكالة الطاقة الدولية )
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 التعريف:

 
ات انبعاث بين سب كنسبةتحي   مؤشر هوالمضافة  قيمةال وحدة منلكل ( CO2) ثاني أكسيد الكربونانبعاثات إّن 

يمكن  عن احتراق الوقود والقيمة المضافة لألنشطة االقتصادية المرتبطة بها. الناتجة ثاني أكسيد الكربون
و لقطاعات ( أالناتج المحلي االجمالي/ ثاني أكسسيد الكربون مؤشر لالقتصاد كله )مجموع انبعاثاتالساب تحا

من الصناعات التحويلية  ثاني أكسيد الكربون انبعاثات) سيما قطاع الصناعات التحويلية محددة، وال
 . (MVA) تصنيعية مضافة قيمة لكل

  
ات ثاني كيلوغرام المحلي اإلجمالي فيلكل وحدة من الناتج ن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم التعبير ع

انبعاثات  يتم قياس. و0202أكسيد الكربون للناتج المحلي االجمالي بمكافئ القدرة الشرائية بالدوالر الثابت لعام 
ثاني  ترامافي كيلوغ القيمة المضافة التصنيعيةمن الصناعات التحويلية لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون 
 .0202 لعام ثابتال الدوالر األميركي في القيمة المضافة التصنيعيةعادل لكل وحدة من أكسيد الكربون الم

  
 األساس المنطقي:

 
ن احتراق ع جمةكمية االنبعاثات النا القيمة المضافة لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مؤشريمثّل 
اد لالقتص المؤشر سابتحاعند و .ةاالقتصادي مخرجاتنشاط اقتصادي، لكل وحدة من ال الناتج عن الوقود

وقود أنواع ال حصصمرتبطة بالكثافة الكربون في مزيج الطاقة )جمع بين تأثيرات متوسط ي وككل، فه
 لىبالوزن النسبي للقطاعات التي تعتمد ع المرتبطةالقتصاد )وتركيبة ا األحفوري المختلفة في المجموع( ؛

قطاع الصناعة ل سابهتحاعند و تخدام الطاقة.في اس الكفاءة متوسطو ؛الطاقة بكثافة أكبر أو أقل(
القيمة  لكل وحدة من احتراق الوقود ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن انبعاثات) التحويلية



واتجاهاته  ،التحويلية للصناعات ةاالقتصادي مخرجاتال من الكربون كثافة فهو يقيس (،التصنيعية المضافة
 تركيبة قطاع الصناعةفي و ،مةالمستخد الطاقة لمزيج الكربون كثافةمتوسط  عن التغيرات في الناجمة
في كل قطاع فرعي، وفي القيمة  في تكنولوجيات اإلنتاج استخدام الطاقة كفاءة فيو، التحويلية

مع انتقال البلدان  االنبعاثات كثافة بتحسين بشكل عام تقوم الصناعات التحويلية مختلف المخرجات.ل االقتصادية
ً تقليص ، لكن تجدر اإلشارة إلى مستويات أعلى من التصنيعإلى  من ات االنبعاث كثافةأنه من الممكن أيضا

 .قطاع الصناعة التحويليةيكلية وتنويع المنتجات في خالل التغييرات اله
  

 هي ناجمة عن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة من ٪02لحوالي  إن حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
 .صناعية تحويليةليات عم

  
 المفاهيم:

 
ً إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القتصاد ما إجمالييتم تقدير  معها التي تم ج الطاقة بيانات استنادا

القطاعات الفرعية التالية )لم يتم تضمين الطاقة المستخدمة في النقل بواسطة الصناعة هنا ولكن تم اإلبالغ  عبر
 النقل(:حت عنوان عنها ت

 [ صناعة الحديد والصلبISIC Group 241  وClass 2431؛ ] 
 والبتروكيماويات الكيماويات صناعة [ISIC باستثناء المواد األولية 00و  02 االنقسامات ]

 البتروكيماوية ؛
 [ الصناعات األساسية للمعادن غير الحديديةISIC Group 242  وClass 2432؛ ] 
  واالسمنت الزجاج والسيراميك مثل  فلذيةالغير المعادن، [ISIC Division 23؛ ] 
  الشعب[ معدات النقلISIC 29  ؛02و ] 
  اآلالت والمعدات بخالف معدات النقل ]األقسام  ،معدنية مصنّعة منتجاتالمعّدات التي تشمل

ISIC 25  ؛00إلى ] 
 األقسام غذاء ال[ والتبغISIC 10  ؛00إلى ] 
  الشعب[ الورق ولب الورق والطباعةISIC 17  ؛00و ] 
 الخشب والمنتجات الخشبية )غير اللب والورق( ]شعبة التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

01] 
  األقسام[ المنسوجات والجلودISIC 13  ؛01إلى ] 
 غير مدرجة أعاله( ] حويليةغير محدد )أي صناعة تISIC  00و  00و  00االنقسامات.] 
  
، بناًء على المعايير المتفق عليها دوليًا )توصيات األمم المتحدة الدولةجمع بيانات الطاقة على مستوى  يتم

ة على أساس بيانات الطاق هناك حاجة لتقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الدولية حول إحصاءات الطاقة(.
ً و جرد ل  IPCCللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )المبادئ التوجيهية  المنهجيات المتفق عليها دوليا

 غازات الدفيئة(.

ً لتعتقوم وكالة ال عاثات وتقديرات انب إحصاءات الطاقة اريفطاقة الدولية بجمع بيانات الطاقة الوطنية، وفقا
ً إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي  ثاني أكسيد الكربون المتفق عليها دولياً استنادا

ثاني ات ، وإنتاج بيانات انبعاثغازات الدفيئة من المستوى األول المعني بتغير المناخ فيما يتعلق بقوائم جرد
 بلداً ومنطقة. 012قابلة للمقارنة دولياً ألكثر من أكسيد الكربون ال



 تاتعويض ويساوي مجموع الوسيط االستهالكناقص  مخرجاتك اإلجمالية القيمة المضافة تعريف يتم
إجمالي و ،شركاتللو لحكومةل القوة التشغيلية الفائضة إجماليو ،ينموظفال

صافي  ما عدا  والواردات، اإلنتاجعلى   اإلعاناتالضرائب ناقص و الفردية للمؤسسات  المختلط الدخل
إلى الصناعات التي  ة التحويليةعاشير الصنتو . (0220)نظام الحسابات القومية  المنتجاتالضرائب على 

 منه. 0في التنقيح  المحدد D أو ،من المعيار الصناعي الدولي الموّحد 4التنقيح يف المحدد Cتنتمي إلى القطاع 
  
 :تعليقات والقيودال

ً ذ دوف  ي ن هعلى الرغم من أن البلدان، في العديد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير ممنهج تقدير استنادا  ليا
 طريقةب جمع بيانات الطاقة يتمما عادة  .الوطني على المستوىتم جمعها يالتي  الطاقة المنّسقة بياناتإلى 
المنهجيات المتفق عليها  عن في بعض الحاالت تختلف ، على الرغم من أن المنهجيات الوطنية قدةجيد

تأتي بيانات استهالك و وغيرها. البيئة، وكاالت وزارات الطاقة،، الوطنيةبيانات وتشمل مصادر ال دوليًا.
 .البيانات اتساقب خاصة ثير بعض مشكالتي قدمما الطاقة وبيانات القيمة المضافة من مصادر بيانات مختلفة 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

ى إرشادات وعل عن احتراق الوقود بناًء على استهالك الطاقةجمة الكربون النااثات ثاني أكسيد يتم تقدير انبع
 الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

  
تراق الوقود ة عن احجمالناتعرف الكثافة اإلجمالية لالقتصاد بأنها نسبة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 والناتج المحلي اإلجمالي.
  

ي وحدة القياس )ف الصناعة التحويليةمن  ثاني أكسيد الكربون انبعاثات على أنهاكثافة القطاعية اليتم تعريف 
سعر الدوالر االميركي الثابت لعام  في (MVA) التصنيعية المضافة قيمةال على ةمقسوم (كالطنالفيزيائية 
0202.  

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوحدة من القيمة المضافة =  
 

 لية )بالكغ(يالتحو ربون من الصناعاتانبعاثات ثاني أكسيد الك
  القيمة المضافة التصنيعية )بالدوالر االميركي الثابت(   

 
 تفصيل:ال

 ناعي.الص الفرعي القطاعبحسب و لقطاع الصناعات التحويلية،و، وطنيةلمجاميع الل يمكن عرض البيانات
  

 : ناقصةالقيم المعالجة 
                بلدعلى مستوى ال 

(، القيمة المضافة التصنيعية للمقارنة IAOSحصاءات الرسمية )لة االحصائية للرابطة الدولية لإلالمج

-Boudt, Todorov, Upadhyaya (2009): Nowcasting manufacturing value added for crossعبر البلدان 

country comparison; Statistical Journal of IAOS 

 



 على المستويين اإلقليمي والعالمي 

من  قطفينعكس يمكن أن و .ابأسره لمنطقةأو ل للبلد مفقودة القيم كانتما إذا  احتساب تقديم أي ال يتم
 السابقة.السنوات  التي تم اإلبالغ عنها فيبيانات ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
 

 البالد. مجموعة في المتاحة للبلدان اإلجمالي العدد ناالقليمية م المجاميع تستمد
  

 :فاوتمصادر الت
 
در مصاحسب بع أو اطلقب ابحس ف  کال اقة بشکطلك استهالت ابياناد لبلم ادّ يقم ل ما( 0 االختالفات نشأتد ق
 .دوالر أميركيلی إ الم ضافةالقيمة ل يوتح جّراء( 0اقة طلا
  
 :وطنيعلى المستوى التجميع البيانات من أجل المتاحة للبلدان  توجيهاتوال وسائلال
 

قدير يجب ت من المهم أن تكون عمليات جمع بيانات الطاقة وحسابات االنبعاثات متسقة مع المعايير الدولية.
بيانات  جمع يتم وعلى المنهجيات المتفق عليها دوليًا. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بناًء على بيانات الطاقة

، بناًء على المعايير المتفق عليها دوليًا )توصيات األمم المتحدة الدولية حول الطاقة على مستوى الدولة
إحصاءات الطاقة  اريف، وفقًا لتعبيانات الطاقة البلدانلدولية من تجمع وكالة الطاقة ا إحصاءات الطاقة(.
، تقدر وكالة الطاقة الدولية تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون استناداً إلى بعد ذلك المتفق عليها دوليًا.

لمناخ لقوائم االبيانات القطرية وعلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير 
ً ألكثر من  ونبثاني أكسيد الكرعاثات ، وتنتج بيانات انبجرد غازات الدفيئة بلداً  012قابلة للمقارنة دوليا

( إلى وقودال)بخاصة بالطاقة  موّحدة بالنسبة لبيانات الطاقة: ترسل وكالة الطاقة الدولية استبيانات ومنطقة.
-ألوروبي ا ثال جميع دول االتحادإلى الدول الراغبة في تقديم البيانات )على سبيل المبشكل أوسع أعضائها و

دد ، وعاالقتصادية ألوروباومعظم دول اللجنة  –دول األعضاء في منظمة يوروستات باالشتراك مع معظم ال
الرابط  علىنات ياتتوفّر االستب قليل آخر يقدم هذه االستبيانات(.

  .http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual :التالي
لية ة الدو، تستطيع وكالة الطاقلذلك .ضمن نموذج ثابت قوميةلمعالجة البيانات ا بالنسبة للبلدان األخرى ، تتم

العودة إلى الرابط  التفاصيل حول الطرق والمصادر لمزيد منول ة.توفير إحصاءات الطاقة الرئيس
 . http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf :التالي

  
مية ولحکاجيهية للهيئة ولتدئ المباهو ا لياًدوعليه ق لمتفاجع رلمن افإ، ونبرلکد اکسيأثاني ت نبعاثار ايدلتقو
انبعاثات غازات الدفيئة على الرابط مخزون م ئواقول ح 0221م لعاخ لمنار المعنية بتغيالية دولا

  . nggip.iges.or.jp/public/2006gl-http://www.ipcc .التالي:
 ،، فإن المرجع هو توصيات األمم المتحدة الدولية حول إحصاءات الطاقةلبيانات الطاقة األساسية وأما بالنسبة

  . /sd/energy/ireshttps://unstats.un.org/un: على الرابط التالي
الرابط  علىوكالة الطاقة الدولية  تتوفر المزيد من المعلومات حول منهجيات و

 . //:wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdfhttp :التالي
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf


 الجودةضمان 
 
خبير  02)حوالي  المقّدمة بيانات الطاقةلجودة البيانات حول فحوصات مكثفة وكالة الطاقة الدولية ى لد

مشكالت البيانات وكيفية مع البلدان تطرح و إحصائي يعملون عليها(،
كما  ./http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual معالجتها.
لضمان أعلى مستوى من التناسق بين  UNFCCCو  IPCCبالتعاون مع  وكالة الطاقة الدوليةتعمل 

التحقق من ب وكالة الطاقة الدوليةتقوم  المنهجيات والمنهجيات الدولية التي تم تبنيها في الوكالة الدولية للطاقة.
صحة بيانات الطاقة المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من قبل البلدان ضمن قوائم 

تعقد وكالة الطاقة الدولية حلقات عمل دولية بين الوكاالت الشريكة العاملة في مجال كما  رد الخاصة بها.الج
ا يتم تنسيق ، كمعلى المستوى العالمي بشكل مستمر بيانات الطاقة لضمان تعزيز االتساق بين بيانات الطاقة

 المنهجيات.
  

لضمان جودة البيانات والتحقق من صحتها من خالل تبادلها تتمتع وكالة الطاقة الدولية بعملية واسعة النطاق 
عقد اجتماع مجموعة تنمية إحصاءات الطاقة ت اكما أنه مع مزودي البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.

تعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لضمان تماسك ت، وهاتطورات في مجال الطاقة مع أعضائلمناقشة ال
 الطرق.البيانات و

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال

حسب ب مصنفةوالن احتراق الوقود، ع الناجم ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مجموع بيانات عنيتم أخذ ال
ً  القطاع االحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية بشأن  ) (IEAقاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية ) من ،أيضا

  :على الرابط التالي 0201عام  إحصاءات، الناجمة عن احتراق الوقود( انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
https://www.iea.org/statistics/relateddatabases/co2emissionsfromfuelcomb
ustion./ 

  
على  جمالي،لناتج المحلي اإلل الي انبعاثات ثاني أكسيد الكربونإجمب الخاصوكالة الطاقة الدولية المؤشر  تنتجو

ن والتنمية في الميداالمصادر الثانوية للناتج المحلي اإلجمالي )الحسابات القومية لمنظمة التعاون  أساس
 ومؤشرات التنمية للبنك الدولي(.االقتصادي 

  
ات من تقديرات يثيتم الحصول على أرقام التحد .القيمة الم ضافة التصنيعية البيانات قاعدةبتحتفظ اليونيدو 

 (.UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة ) التي تنتجها شعبة وطنيةالحسابات ال
  

 :الجمععملية 
 

ا هو موضح في ، كمواالستبيانات الدولية المنسقةاريف وفقًا للتع لوطنيجمع بيانات الطاقة على المستوى ايتم 
بإحصاءات  نشرة األمم المتحدة الدولية الخاصة

 . ( /https://unstats.un.org/unsd/energy/ires ) الطاقة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/


 تناداً إلىاس عن احتراق الوقود جمةعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتقديرات انب وكالة الطاقة الدولية وتحسب
للهيئة  الخطوط التوجيهية بيانات الطاقة من وكالة الطاقة الدولية واألساليب االفتراضية وعوامل االنبعاثات من

بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة  0221الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 
توفر المزيد من المعلومات ت . ( /nggip.iges.or.jp/public/2006gl-http://www.ipcc ) الوطنية

وكالة الطاقة الدولية على الرابط  حول منهجيات
 http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf  التالي:

 حسابات القوميةلا من خالل استبيان لبلدل الناتج المحلي اإلجماليوالقيمة المضافة التصنيعية  بيانات يتم جمع
(NAQ ) على ةمزيد من المعلومات حول المنهجية متاح األمم المتحدة.في  اتشعبة اإلحصاءالذي ترسله 

 الرابط التالي:
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf . 

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 .بلداً  002البيانات متاحة ألكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
 .السنة التقويمية الحاليةعن سنوات  0مع تأخر لمدة  فصاعًدا 0992

  

 جدول الزمنيال

  
 جمع البيانات:

 ً  على مدار السنة. يتم جمع البيانات عن طريق تلقي البيانات إلكترونيا
  

 إصدار البيانات:
احتراق  الناجم عنثاني أكسيد الكربون لنبعاثات العالمية الاب احصاءاتها الخاصة تصدر وكالة الطاقة الدولية
 الوقود في خريف كل عام.
أبريل من ن/نيسامارس وآذار/شهري  اليونيدو في القيمة المضافة التصنيعية لمنظمة يتم تحديث قاعدة بيانات

 . كل عام
  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 سم:اال

 IEAووكالة الطاقة الدولية ،  UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة 
  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf


 وصف:ال
م ألمءات اإلحصااعبة لی شت إلبياناا نيةوطلااقة طلت اجمع بيانات کاالوو وطنيةلا ءاتإلحصاب امکاتدم تق
 .الطاقة الدولية کالةوإلى  كلذکدة ولمتحا
  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 سم:اال

 وكالة الطاقة الدولية.و اليونيدو
  
 وصف:ال

ربون وانبعاثات ثاني أكسيد الك ،الي انبعاثات ثاني أكسيد الكربونتقدم وكالة الطاقة الدولية بيانات عن إجم
 ، وتصنيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.جمالي الناتج المحليإل
الطاقة  ( ووكالةMVA) التصنيعية القيمة المضافة لبيانات تقوم اليونيدو بجمع البيانات باستخدام مصدرهاو

 ثاني أكسيد الكربون. انبعاثاتللبيانات المتعلقة ب (IEAالدولية )
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-
from-fuel-combustion-highlights-2016.html 

  
www.unido.org/statistics 
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf 

  
 المراجع:

 اليونيدو ؛الدولي لإلحصاءات الصناعية كتاب السنويال
 وكالة الطاقة الدولية الوقود. عن احتراق جمةالنا ثاني أكسيد الكربون انبعاثات

 0220نظام الحسابات القومية ، 
 وكالة الطاقة الدولية،  0201ة لعام إحصاءات الطاقة العالمية الرئيس

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-from-fuel-combustion-highlights-2016.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2-emissions-from-fuel-combustion-highlights-2016.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf


 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، تعزيز البحث  :٥-٩ الغاية
، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة في عدد العاملين ٠٢٠٢في ذلك، بحلول عام  وال سيما البلدان النامية، بما

 يرالبحث والتطوفي مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على 

 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي :١-٥-٩المؤشر 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 / المنظمات:منظمةال
  

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

 االنفاق على نسبة و( هGDP( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )R&Dالبحث والتطوير ) االنفاق على
 .مجموع المخرجات االقتصاديةومة على البحث والتطوير مقس

  
 األساس المنطقي:

  
 غاية.إليها في الالمشار  اس مباشر لنفقات البحث والتطويرالمؤشر هو مقي

  
 المفاهيم:

  
التعاريف  (OECD,2015)االقتصادي  والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةفراسكاتي  دليل يوفر

على الرغم  على البحث والتطوير والباحثين. المحلي اإلجمالي نفاقلبحث والتطوير التجريبي واالباذات الصلة 
وأثناء المراجعة  عالمي. تطبيق منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هو دليلتطبيق  من أن
لسابعة في ا نسخةصدرت الوقد  ، تم تعميم قضايا البلدان النامية في صلب الدليل.فراسكاتي لدليل السادسة

 .5102أكتوبر تشرين االول/ 
  

 ساب المؤشر.تحاذات صلة ب فراسكاتي لدليل 5102 نسخة عامالتالية المأخوذة من  اريفتعتبر التع
  
بما  - المخزون المعرفيبع من أجل زيادة العمل اإلبداعي والمنهجي المت   يشمل البحث والتطوير التجريبيو

ً و –، والثقافة والمجتمع البشري ارف الخاصة بالجنسفي ذلك المع ة استنباط تطبيقات جديدة للمعرفأيضا
 المتاحة.



  
جاري ر الالبحث والتطويعمليات تم إنفاقه على المال الذي  مقدارعلى البحث والتطوير الداخلي  تمثل النفقات

 .باغداخل وحدة اال اتنفيذه
  
 :تعليقات والقيودال
  

منتظم  بشكلتجري مكلفة، وال  لكنهايجب جمع بيانات البحث والتطوير من خال الدراسات االستقصائية، 
اصةً ، خقطاعات األداء كافةدائًما ال تغط ي البلدان )النامية(  باإلضافة إلى أن في العديد من البلدان النامية.

 .قطاع األعمال
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
، بنفسه يشرح نفسههو أمر  نسبة من الناتج المحلي اإلجماليكالبحث والتطوير  االنفاق على ساب مؤشرتحإن ا

 باستخدام بيانات الناتج المحلي اإلجمالي المتاحة بسهولة كقاسم.
  
 تفصيل:ال
  

نوع ، والمجال العلميحسب قطاع األداء، ومصدر التمويل، وبالبحث والتطوير  االنفاق علىيمكن تقسيم 
 البحث ونوع التكلفة.

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                 بلدمستوى العلى 
  

 ال يتم تقدير البيانات المفقودة بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء.
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

وفر أي عدم ت في حالة البيانات لسنوات مرجعية أخرى. واستكمال إلى استقراء سنادتستند عمليات اال
 اإلقليمي غير المرجح كتقدير. ، يتم استخدام المتوسطبيانات على اإلطاق

  
 
 
 

 المجاميع اإلقليمية:
  



الموضحة  البيانات المفقودة باستخدام المنهجية اسناديتم و عادالت القوة الشرائية.ميتم تحويل البيانات باستخدام 
مالي في الناتج المحلي اإلج على تُقسمحسب المنطقة وببيانات اإلنفاق على البحث والتطوير  تُضافثم  أعاه.

 للمجموع العالمي. األمر الذي يجري أيضاً بالنسبة القوة الشرائية لتلك المنطقة. تعادالم
  

 :فاوتمصادر الت
  

ساب تحمستخدم الال قاسملل مختلفةبسبب استخدام بيانات قد يحدث الفرق  ال توجد فروق في البيانات األساسية.
 المؤشرات.

  
 :وطنيجميع البيانات على المستوى التمن أجل المتاحة للبلدان  توجيهاتوال وسائلال
  

وطنية ل، وتجميع المجاميع اوطنيلبحث والتطوير على المستوى العن جمع بيانات ا بنفسها البلدان مسؤولةإن  
 :فراسكاتي لدليل وتتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية وتقديمها إلى المنظمات الدولية.

 -manual-technology/frascati-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd
en-0122015_9789264239 . 
  

 والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةل فراسكاتي لدلي تتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية الدولية

technology/frascati-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd- :االقتصادي
en-0122015_9789264239-manual .  تبدأ في قياس البحث والتطوير أن يمكن للبلدان التي

ابط على الرلإلحصاء للحصول على المساعدة، والتي يمكن تنزيلها  لمعهد اليونسكو 00الورقة التقنية  تستخدم

for-survey-rd-an-conducting-to-/documents/guideuis.unesco.org/sites/default/files-التالي: 

.en.pdf-2014-development-experimental-and-research-measure-to-starting-countries 

. 
  

 : ضمان الجودة
  

ً سنوياً، ( UISيرسل معهد اليونسكو لإلحصاء ) الي ن جميع البلدان )حولجمع بيانات البحث والتطوير م استبيانا
 والتنمية فيمنظمة التعاون كنات للمنظمات الشريكة األخرى التي ال تغطيها مجموعات البيادولة(،  052

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لاتحاد األوروبي ،االقتصاديالميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثاث،. ب(RICYTااليبيرية االميركية )- اجيوالتكنولو

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي  / الدول األعضاء المرتبطة بها  )التي تم جمعها من الدول األعضاء
اد والمكتب اإلحصائي لاتحاالقتصادي والتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) في حالة  ةالشريكالجهات وبي( أو تلقيها من األور
( لاتحاد ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

بة للبيانات يرسل معهد اليونسكو بالنس .(AU/NEPADلشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )األفريقي/ ا
ً استبيانلإلحصاء   :على النحو التالي عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. يا أو مكتب تكنولوجفي وزارة العلوم وال بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

ii.  سئلة أ وجود أي والتواصل مع البلدان في حالةيقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf


iii. بشكل  حاجة ما من، وبالتالي معياريةخدام التصنيفات الدولية اليُطلب من البلدان إكمال االستبيان باست
 مماثلة.إجراءات لوكاالت األخرى ول إلجراء تعديات. عام

  
رسل معهد ، يأهداف التنمية المستدامةقبل تقديم البيانات إلدراجها في قاعدة بيانات  إن مابعد معالجة البيانات، 
صائي المكتب االح إلى جميع البلدان التي ال تقدم بياناتها إلى سبةتالمح 2-9الغاية  مؤشراتاليونسكو لإلحصاء 

للبلدان  حتيي. األمر الذي ياالقتصاد والتنمية في الميدان منظمة التعاون إلى أو)أوروستات(  تحاد االوروبيلا
البيانات  الأي تعديات أو إضافات قبل أن يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرس وطرحمراجعة البيانات فرصة 
 .شعبة االحصاءات في األمم المتحدةإلى 

  
 مصادر البيانات 
  
 وصف:ال
  
 اتب االحصاءاتمكلبحث والتطوير، إما عن طريق با المعنية وطنيةال خال المسوحم جمع البيانات من يت

 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. وزارة تنفيذيةأو  الوطنية
  

 جمع:العملية 
  

ً UISيرسل معهد اليونسكو لإلحصاء )كل عام  ن جميع البلدان لجمع بيانات البحث والتطوير م ( استبيانا
نمية والتمنظمة التعاون كنات للمنظمات الشريكة األخرى التي ال تغطيها مجموعات البيادولة(،  052)حوالي 

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لاتحاد األوروبي ،االقتصاديفي الميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثاث،ب. و(RICYTااليبيرية االميركية ) - اجيوالتكنولو

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي / الدول األعضاء المرتبطة بها  )التي تم جمعها من الدول األعضاء
اد والمكتب اإلحصائي لاتحاالقتصادي والتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك أيضا  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيافي حالة ) ةالشريكالجهات األوروبي( أو تلقيها من 
( لاتحاد األفريقي/ ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

، مما قد يؤد ي إلى عملية جمع بيانات مشتركة في (AU/NEPADمية أفريقيا )لشراكة الجديدة من أجل تنا
  المستقبل.

 
ً استبيانبالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء   :لتاليعلى النحو ا عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. يا أو مكتب تكنولوجفي وزارة العلوم وال بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

ii. سئلة أ وجود أي يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

iii. بشكل  حاجة ما من، وبالتالي معياريةالخدام التصنيفات الدولية يُطلب من البلدان إكمال االستبيان باست
 إجراءات مماثلة.لوكاالت األخرى ول إلجراء تعديات. عام

 

 

 توافر البيانات



  
 وصف:ال
  

 .نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بشان بلداً  031البيانات متاحة ألكثر من 
  

 السالسل الزمنية:
  

، لكن البيانات التاريخية المتاحة 0995د اليونسكو لإلحصاء منذ عام قاعدة بيانات معهمتاحة في البيانات 
 .0990تعود إلى عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
تعاون تقوم منظمة الو سبتمبر من كل عام.أيلول/ يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اإلستبيان في شهر 

( بجمع Eurostat) األوروبي تحاد( والمكتب اإلحصائي لاOECD)االقتصادي والتنمية في الميدان 
 البيانات مرتين في السنة.

  
 إصدار البيانات:

  
 .يوليو من كل عامتموز/ 

  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
أو  نيوطا عن طريق المكتب اإلحصائي ال، إمللبحث والتطوير وطنيةتم جمع البيانات من خال المسوح الي

 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. تنفيذيةوزارة 
  

 الجهات المجّمعَة للبيانات

  
 سم:اال
  

، المكتب (OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان ، منظمة التعاون(UISمعهد اليونسكو لإلحصاء )
ية االيبيرية االميرك الشبكة – العلوم والتكنولوجيا مؤشرات ( وشبكةEurostatاإلحصائي لاتحاد األوروبي )
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار ، المبادرة األفريقية لمؤشرات(IBERO-RICYTلمؤشرات العلم والتكنولوجيا )

(ASTII) شراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا.لاتحاد األفريقي / ال 
  

 المراجع



  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.uis.unesco.org 

 
  

 المراجع:
 

: مبادئ توجيهية لجمع 5102لعام  فراسكاتي دليل ،(5102مية في الميدان االقتصادي )منظمة التعاون والتن
، واالبتكارية والتكنولوجيةلعلمية ، وقياس األنشطة افي مجال البحث والتطوير التجريبيالبيانات واإلباغ عنها 

 . شعبة االعام:، باريسة في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنميمنشورات 
 en-789264239012http://dx.doi.org/10.1787/9 
  

 مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء:
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx؟DataSetCode=SCN_DS&popupcusto
mise=true&lang=en 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 .1-01؛ 5-01أ؛ -01أ؛ -05ب؛ -3أ؛ -5

http://www.uis.unesco.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://data.uis.unesco.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DSCN_DS%26popupcustomise%3Dtrue%26lang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://data.uis.unesco.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DSCN_DS%26popupcustomise%3Dtrue%26lang%3Den


 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، تعزيز البحث  :٥-٩ الغاية
، تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة في عدد العاملين ٠٢٠٢في ذلك، بحلول عام  وال سيما البلدان النامية، بما

 يرالبحث والتطوفي مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على 

  لعاملون في مجال البحث )بمكافئ الدوام الكامل( لكل مليون نسمةا :٠-٥-٩المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظمات منظمةال
  

 .منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

( لكل مليون نسمة هو مقياس مباشر لعدد العاملين في مجال بمكافئ الدوام الكاملالبحث )العاملون في مجال 
 البحث والتطوير لكل مليون شخص.

  
 األساس المنطقي:

  
 .لغايةي اف وما يُشار إليهالتطوير لكل مليون شخص المؤشر هو مقياس مباشر لعدد العاملين في مجال البحث و

  
 المفاهيم:

  
التعاريف  (OECD,2015)االقتصادي  والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةفراسكاتي  دليل يوفر

على الرغم  المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير والباحثين. نفاقلبحث والتطوير التجريبي واالباذات الصلة 
وأثناء المراجعة  عالمي. تطبيق منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هو دليلتطبيق  من أن
لسابعة في ا نسخةصدرت الوقد  ، تم تعميم قضايا البلدان النامية في صلب الدليل.فراسكاتي لدليل السادسة

 .5102أكتوبر ول/ تشرين اال
  

 ساب المؤشر.تحاذات صلة ب فراسكاتي لدليل 5102 نسخة عامالتالية المأخوذة من  اريفتعتبر التع
  
بما  - المخزون المعرفيبع من أجل زيادة العمل اإلبداعي والمنهجي المت   يشمل البحث والتطوير التجريبيو

ً و –البشري، والثقافة والمجتمع  ارف الخاصة بالجنسفي ذلك المع ة استنباط تطبيقات جديدة للمعرفأيضا
 المتاحة.



  
 
ين البحوث وتحسيقومون بإجراء  أو إنشاء المعرفة الجديدة. رساءم من المهنيين المشاركين في إالباحثون ه 

 األساليب التشغيلية.البرامج أو أو ، تقنياتأو أجهزة ال النماذجأو النظريات أو  أو تطوير المفاهيم
  

( لموظفي البحث والتطوير على أنه نسبة ساعات العمل الفعلية التي يتم FTEيتم تعريف المكافئ المتفرغ )
إنفاقها على البحث والتطوير خالل فترة مرجعية محددة )عادة ما تكون سنة تقويمية( مقسومة على العدد 

 الفترة عينها.في  المجموعة الفرد أواإلجمالي للساعات التي كان يعمل فيها 
 
 :تعليقات والقيودال
  

منتظم  بشكلتجري مكلفة، وال  لكنهايجب جمع بيانات البحث والتطوير من خالل الدراسات االستقصائية، 
خاصةً و قطاعات األداء كافةدائًما ال تغط ي البلدان )النامية( باإلضافة إلى أن  في العديد من البلدان النامية.

 األعمال.قطاع 
   

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لبيانات ا تستخدم ( لكل مليون نسمةالدوام الكامل)بمكافئ  العاملون في مجال البحثساب مؤشر تحإن عملية ا

 السكانية المتاحة كقاسم.
  
 تفصيل:ال
  

 ، الجنس والعمر.حسب قطاع التوظيف، مجال العلومبالباحثين  يمكن تقسيم
  

 : ناقصةال القيممعالجة 
  

                لبلدعلى مستوى ا 
  

 .بتقدير البيانات الناقصة معهد اليونسكو لإلحصاء يقومال 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 كمنيالخيار الثاني و البيانات لسنوات مرجعية أخرى. واستكمال إلى استقراء سنادتستند عمليات اال
 عدم توفر في حالة استناًدا إلى بيانات عدد الموظفين المتاحة. FTE مكافئ الدوام الكامللإجراء تقدير ب

 اإلقليمي غير المرجح كتقدير.، يتم استخدام المتوسط أي بيانات على اإلطالق
  

 المجاميع اإلقليمية:



  
كافئ الدوام م لباحثين فيابيانات  تُضافثم  البيانات المفقودة باستخدام المنهجية الموضحة أعاله. اسناديتم 

ع وة. األمر المماثل بالنسبة للمجمحسب بيانات السكان لتلك المنطق حسب المنطقة وتقسيمها FTE الكامل
 العالمي.

  
 :فاوتمصادر الت

  
ساب تحمستخدم الال قاسملل مختلفةقد يحدث الفرق بسبب استخدام بيانات  ال توجد فروق في البيانات األساسية.

 المؤشرات.
  
 :وطنيتجميع البيانات على المستوى المن أجل المتاحة للبلدان  توجيهاتوال وسائلال
  

 وطنيةل، وتجميع المجاميع اوطنيعن جمع بيانات البحث والتطوير على المستوى ال بنفسها البلدان مسؤولةإن  
لدليل  التوجيهيةوتتبع جميع البلدان المبادئ  وتقديمها إلى المنظمات الدولية.

scatitechnology/fra-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd- :فراسكاتي
en-2015_9789264239012-manual . 
  

 والتنمية في الميدان التعاون الخاص بمنظمةل فراسكاتي لدلي تتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية الدولية

technology/frascati-and-ilibrary.org/science-http://www.oecd- :االقتصادي
en-0122015_9789264239-manual .  تخدامباستبدأ في قياس البحث والتطوير يمكن للبلدان التي 

على الرابط التالي: لإلحصاء للحصول على المساعدة، والتي يمكن تنزيلها  لمعهد اليونسكو 00الورقة التقنية 
-countries-for-survey-rd-an-conducting-to-uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide

.en.pdf-2014-development-experimental-and-research-measure-to-starting 

. 
  

 : ضمان الجودة
  

ً UISاليونسكو لإلحصاء )يرسل معهد كل عام  لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان  ( استبيانا
نمية والتمنظمة التعاون كدولة(، التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى  052)حوالي 

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي االقتصادي،في الميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثالث،. ب(RICYTااليبيرية االميركية ) - اوالتكنولوجي

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي  )التي تم جمعها من الدول األعضاء / الدول األعضاء المرتبطة بها 
االقتصادي والمكتب اإلحصائي لالتحاد والتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) في حالة  ةالشريكالجهات األوروبي( أو تلقيها من 
( لالتحاد ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو  .(AU/NEPADلشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )ريقي/ ااألف
ً لإلحصاء استبيان  :على النحو التالي عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. كتب في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو م بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf


ii. سئلة أ وجود أي يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

iii. بشكل  ةحاج ما من، وبالتالي معياريةيُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية ال
 لوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.ول إلجراء تعديالت. عام

  
رسل معهد ، يأهداف التنمية المستدامةقبل تقديم البيانات إلدراجها في قاعدة بيانات  إن مابعد معالجة البيانات، 

صائي لمكتب االحا سبة إلى جميع البلدان التي ال تقدم بياناتها إلىتالمح 2-9الغاية  اليونسكو لإلحصاء مؤشرات
ح للبلدان ي. األمر الذي يتاالقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون إلى أو)أوروستات(  للتحاد االوروبي

أي تعديالت أو إضافات قبل أن يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال البيانات  وطرحفرصة مراجعة البيانات 
 .شعبة االحصاءات في األمم المتحدةإلى 

  
 مصادر البيانات 
  
 وصف:ال
 اتب االحصاءاتمكلبحث والتطوير، إما عن طريق با المعنية وطنيةال يتم جمع البيانات من خالل المسوح 

 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. وزارة تنفيذيةأو  الوطنية
  

 جمع:العملية 
  

ً UISيرسل معهد اليونسكو لإلحصاء )كل عام  لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان  ( استبيانا
نمية والتمنظمة التعاون كدولة(، التي ال تغطيها مجموعات البيانات للمنظمات الشريكة األخرى  052)حوالي 

 مؤشرات العلمل االقليمية شبكةالو Eurostat والمكتب االحصائي لالتحاد األوروبي االقتصادي،في الميدان 
يتم الحصول على بياناتها  التوافق مع هذه المنظمات الثالث،ب. و(RICYTااليبيرية االميركية ) - اوالتكنولوجي

 اعداتدولة( مباشرة من ق 52حوالي أي  )التي تم جمعها من الدول األعضاء / الدول األعضاء المرتبطة بها 
اد والمكتب اإلحصائي لالتح االقتصاديوالتنمية في الميدان البيانات الخاصة بها )في حالة منظمة التعاون 

هناك  .(الشبكة االقليمية لمؤشرات العلم والتكنولوجيا) في حالة  ةالشريكالجهات األوروبي( أو تلقيها من 
( لالتحاد ASTIIفريقية )اال STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار أيضا تعاون في أفريقيا مع مبادرة مؤشرات

، مما قد يؤد ي إلى عملية جمع بيانات (AU/NEPADتنمية أفريقيا )لشراكة الجديدة من أجل األفريقي/ ا
  مشتركة في المستقبل.

 
ً بالنسبة للبيانات يرسل معهد اليونسكو لإلحصاء استبيان  :لتاليعلى النحو ا عملية ضمان الجودةمن أجل ، ا

i. كتب في وزارة العلوم والتكنولوجيا أو م بشكل عامفي البلدان،  جهات التنسيقاستبيان إلى  إرسال يتم
 .وطنياإلحصاء ال

ii. سئلة أ وجود أي يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة
 اإلنترنت. شبكة ساب المؤشرات وإصدار البيانات والمؤشرات على موقعه علىتحاو

iii. بشكل  حاجة ما من، وبالتالي معياريةالتصنيفات الدولية ال يُطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام
 لوكاالت األخرى إجراءات مماثلة.ول إلجراء تعديالت. عام
 

 توافر البيانات



  
 وصف:ال

 .( لكل مليون نسمةمكافئ الدوام الكامل دولة للباحثين )في 051ألكثر من  البيانات متاحة
  

 السالسل الزمنية:
  

، لكن البيانات التاريخية المتاحة 0995قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء منذ عام البيانات متاحة في 
 .0990تعود إلى عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
تعاون تقوم منظمة الو سبتمبر من كل عام.أيلول/ يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اإلستبيان في شهر 

( بجمع Eurostatاألوروبي ) تحاد( والمكتب اإلحصائي لالOECDاالقتصادي )والتنمية في الميدان 
 البيانات مرتين في السنة.

  
 إصدار البيانات:

  
 .يوليو من كل عامتموز/ 

  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 سم:اال
  

و اإلحصائي الوطني أتب ، إما عن طريق المكالمسوح الوطنية للبحث والتطويريتم جمع البيانات من خالل 
 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. ة تنفيذيةوزار

  
 وصف:ال
  

أو  ميقوللبحث والتطوير، إما عن طريق المكتب اإلحصائي ال وطنيةيتم جمع البيانات من خالل المسوح ال
 )مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا(. تنفيذيةوزارة 

 

 الجهات المجّمعَة للبيانات

  
 سم:اال
  



(، المكتب OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان (، منظمة التعاونUISمعهد اليونسكو لإلحصاء )
 الشبكة االيبيرية االميركية – العلوم والتكنولوجيا مؤشرات ( وشبكةEurostatاإلحصائي لالتحاد األوروبي )
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار ، المبادرة األفريقية لمؤشرات(IBERO-RICYTلمؤشرات العلم والتكنولوجيا )

(ASTII) شراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا.لالتحاد األفريقي / ال 
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.uis.unesco.org 

 
  

 المراجع:
 

: مبادئ توجيهية لجمع 5102لعام  فراسكاتي دليل (،5102)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
البيانات واإلبالغ عنها في مجال البحث والتطوير التجريبي، وقياس األنشطة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية، 

 . شعبة االعالم:منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريسمنشورات 
 en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012 
  

 مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء:
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx؟DataSetCode=SCN_DS&popupcusto
mise=true&lang=en 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

 .9-01؛ 1-01؛ 5-01أ؛ -05ب؛ -9 
 

http://www.uis.unesco.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://data.uis.unesco.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DSCN_DS%26popupcustomise%3Dtrue%26lang%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://data.uis.unesco.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DSCN_DS%26popupcustomise%3Dtrue%26lang%3Den


 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

تيسير إنشاء هياكل أساسية مستدامة وقادرة على الصمود في البلدان النامية، بتحسين الدعم المالي  :أ-٩ غايةال
والتقني المقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول  والتكنولوجي

 الجزرية الصغيرة النامية

مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى(  :١-أ-٩المؤشر  
 إلى الهياكل األساسية

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 جهات المانحةالرسمية األخرى من جميع ال اإلنمائية الرسمية والتدفقات اتالمساعد مجموعمدفوعات إجمالي 

 لدعم البنية التحتية.
  

 األساس المنطقي:
  

هود الج يحّددان كمية إلى البلدان النامية التدفقات الرسمية األخرىالرسمية و المساعدة اإلنمائية مجموع إن
 .يةن النامية من أجل البنية التحتإلى البلداة مانحجهات القدمها التاستثناء اعتمادات التصدير( التى العامة )ب

 
 المفاهيم:

 
لموجودة التدفقات إلى البلدان واألقاليم تلك ا "، هي لجنة المساعدة اإلنمائيةوفقاً للمساعدة اإلنمائية الرسمية: ا

 :المؤسسات المتعددة األطراف التي وإلىالمساعدات اإلنمائية الرسمية  الجهات المستفيدة من قائمة في
، أو من ومات الواليات والحكومات المحلية، بما في ذلك حكالوكاالت الرسميةتؤمنها  (1

 و ؛قبل وكاالتها التنفيذية
 سفاهية البلدان النامية كهدف رئيبتعزيز التنمية االقتصادية ور تحويلعملية تدار كل  (2

 و ؛لها
 (.% 11 يبلغ محسب بمعدل تسفي المائة )مح 22نحة ال يقل عن بشروط ميسرة وينقل عنصر م يكون هو

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinition )راجع
andcoverage.htm ) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


  
ة ر المدعوم(: تُعّرف التدفقات الرسمية األخرى )باستثناء أرصدة التصديOOFالتدفقات الرسمية األخرى )

إما  ،ط األهلية كمساعدة إنمائية رسميةيقوم بها القطاع الرسمي ال تستوفي شرو عمليات تحويلرسمياً( بأنها 
 بما فيه الكفاية. ةرميسّ  ت، أو ألنها ليسهدف في المقام األول إلى التنميةألنها ال ت

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINA )انظر
L.pdf 22 ، الفقرة.) 

  
)انظر  211المجموعات الفي  CRS نظام إبالغ الدائنين يشمل دعم البنية التحتية جميع رموز قطاع

 ( p://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htmhtt هنا:
 
 :تعليقات والقيودال
  

كاملة  1772، تعتبر تغطية البيانات منذ عام ذلك. ومع 1791عام الالدائنين من  إبالغتتوفر البيانات في نظام 
 للمدفوعات. 2112 منذ عامعلى مستوى النشاط ولاللتزام 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لدان إلى الب ةالمانح الجهات من جميعالتدفقات الرسمية األخرى ات المساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموع تدفق

 البنية التحتية. لدعمالنامية 
  
 تفصيل:ال
  

، الجهة ()مساعدة انمائية رسمية أو التدفقات الرسمية األخرى حسب نوع التدفقبهذا المؤشر  تفصيليمكن 
 ، إلخ.المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع الفرعي

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
 

 بلدعلى مستوى ال 
  

 ي بيانات ناقصةتقديرات أل ما من، إعداد التقاريرنظًرا لجودة 
 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 غير قابل للتطبيق.
  

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm


 
 المجاميع اإلقليمية:

  
ألخرى التدفقات الرسمية اساعدة اإلنمائية الرسمية وتستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات الم

 إلى القطاع الزراعي.
  

 :فاوتمصادر الت
  

ف عن وقد تختل كافة الجهات المانحةأساس سنة تقويمية ل على لجنة المساعدة االنمائيةيتم توحيد إحصاءات 
 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

( OECD / DACتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
على  1791على المستوى الكلي و  1791عام بجمع بيانات عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة من 

 1772كاملة اعتباًرا من عام نظام ابالغ الدائنين الدائنين )تعتبر بيانات  النشاط من خالل نظام إبالغ مستوى
 للمدفوعات( . 2112 من عاملاللتزامات على مستوى النشاط و

  
 راجع الرابط التالي:) نفسها والمنهجيات لمعاييرل قبل الجهات المانحة وفقًا يتم اإلبالغ عن البيانات من

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 
 

من قبل المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت ن البيانات على أساس سنوي يتم اإلبالغ ع
 .(ارات الخارجية أو المالية ، إلخالمعونة ، وز

 
  

 جمع:العملية 
  

ي كل بلد / وكالة لجنة المساعدة االنمائية فعن جمع إحصائيات  المراسل اإلحصائي مسؤوالً يكون 
 في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.هذا المراسل  تواجديوعادةً ما  مقدمة.

  

 البياناتتوافر 

  
 البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية. كافةل صعيد المتلقيعلى 

  

 الجدول الزمني

  

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 جمع البيانات:
  

 العام السابق. ديسمبر لتدفقاتكانون األول/ يتم نشر البيانات على أساس سنوي في
  

 .2119ديسمبر كانون األول/ في  2112تم إصدار تدفقات مفصلة لعام 
  

 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 إلدارات الوطنية )وكاالتمن قبل المراسلين اإلحصائيين في ا عن البيانات على أساس سنوييتم اإلبالغ 

 .(، إلخالمعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 (.OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

  

 المراجع

  
 ة:دليل الموارد الموّحد

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 

  
 



 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

دعم أنشطة التطوير والبحث واالبتكار في التكنولوجيا المحلية في البلدان النامية، بوسائل منها  :ب-٩غاية ال
 كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى

 افةمجموع القيمة المضنسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من  :١-ب-٩المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية 
  

 :/ المنظمات المنظمة
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

لصناعة القيمة المضافة ل من مجموع( MHT) التقنية إن نسبة القيمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالية
للصناعة المتوسطة والعالية التقنية والقيمة المضافة  ( هي قيمة النسبة بين القيمة المضافةMVA)التحويلية 

 للصناعات التحويلية.
  

 المنطقي:األساس 
ا هيكلي تحوالا  في العادة   التنمية الصناعيةتستلزم  ة التقنية األنشطة المتدنيو من األنشطة القائمة على الموارد ا

ا أفضل إذ  .MHT المتوسطة والعالية التقنية نشطةاأل إلى توفر بنية اإلنتاج الحديثة والمعقدة للغاية فرصا
ا هي أيضالصناعة المتوسطة والعالية التقنية  أنشطة كما أن لتطوير المهارات واالبتكار التكنولوجي. ا

ومن  .لىأع ذات كثافة تكنولوجية وإنتاجية عمل صناعة التحويليةت القيمة المضافة العالية للالصناعات ذا
 .ر االبتكاريثتأ تعكسالصناعية المتوسطة والعالية التقنية أن حصة القطاعات  زيادةشأن 

  
 المفاهيم:

الصناعة المتوسطة والعالية التقنية باستخدام تصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  تعريف يتم
(، 4و 3)النسخة المنقّحة  ( ISIC) التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية قبلومن 

 :على النحو التالي
  

ISIC 
النسخة 
المنقحة 

4 

 ISIC الوصف
النسخة 
المنقحة 

3 

 وصفال

 صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 44 صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 02



تصنيع المنتجات الصيدالنية األساسية  02
 والمستحضرات الصيدالنية

 ع منتجات كيماوية أخرىينصت 444

تصنيع الكمبيوتر والمنتجات  02
 االلكترونية والبصرية

الصمامات واألنابيب اإللكترونية  تصنيع 343
 وغيرها من المكونات اإللكترونية

تصنيع اآلالت واألجهزة الكهربائية غير  33 تصنيع المعدات الكهربائية 02
 المصنفة في موضع آخر

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة  02
 في موضع آخر

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في  42
 موضع آخر

تصنيع السيارات والمقطورات وشبه  02
 المقطورات

تصنيع السيارات والمقطورات وشبه  34
 المقطورات

 تصنيع معدات النقل األخرى ** 33 تصنيع معدات النقل األخرى * 32

 بناء السفن والقوارب() 303باستثناء  *
 بناء وإصالح السفن والقوارب( ) 333باستثناء  **
  

نسخة )ج( من ال، وهي القسم لقيمة المضافة للصناعة التحويليةهي ا للصناعات التحويلية القيمة المضافة
للتصنيف الصناعي الدولي الموّحد والقسم )د( من النسخة المنقحة الثالثة للتصنيف الصناعي الدولي  4المنقحة 
 الموّحد.

 
  
 :تعليقات والقيودال
 
تصنيف من ال عند مستوى ثالثة أرقام على األقل االقتصاديحسب النشاط ب القيمة المضافة اإلبالغ عن جبي

 .لتجميع ق يم الصناعات المتوسطة والعالية التقنية الصناعي الدولي الموّحد
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

ية للصناعات المتوسطة والعال األنشطة االقتصادية من من مجموع القيمة المضافة حصةيتم احتساب المؤشر ك
 .للصناعات التحويليةالقيمة المضافة  إلىالتقنية 

  
 300مجموع القيمة المضافة من األنشطة االقتصادية للصناعات المتوسطة والعالية التقنية     *  

 القيمة المضافة للصناعات التحويلية                         
  
 تفصيل:ال
 .يتوفّر أي تفصيلال 
  

 : ناقصةالقيم ال معالجة

  بلدالمستوى على 
 



 (4034تقرير االداء الصناعي التنافسي )اليونيدو، بناءا لمنهجية  ناقصةالقيم ال احتسابيتم 
 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 
 . إقليمية وعالمية تتوفر حالياا أي مجاميع ال

  
 المجاميع اإلقليمية:

 
 إقليمية.لم يتم تجميع أي مجاميع 

  
 :فاوتمصادر الت

 
ن أصنيف الصناعي الدولي الموحد الت مجموعات االختالف في أوالدوالر األميركي  التحويل إلى من شأن

ا  ابيسبّ   .والدولية األرقام الوطنيةبين  تفاوتا
  
 :وطنيجميع البيانات على المستوى التمن أجل المتاحة للبلدان  وسائل واإلرشاداتال
 
ن يكو أنلى ر إلمنشواهذا ف لمنهجية: يهدوالتوجيهية ئ ادلمباا -لصناعية ءات اإلحصا، ا(٠٢١٢)و ليونيدا
أو الوزارات  ات الوطنيةءإلحصااية لمكاتب دلعاالصناعية ءات اإلحصاامج العاملين في براحصائيين لالليالا د

ات اإلحصاء اتحصائية المتعلقة بالمراحل الرئيسة لعمليويصف الطرق اإل. التنفيذية
services/industrial-cutting-http://www.unido.org/publications/cross- الصناعية.

methodology.html-and-guidelines-statistics 
  
 

 4002( IRISالتوصيات الدولية لالحصاءات الصناعية )
 https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90e.pdf 
  

 (SNA) 4002نظام الحسابات القومية 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/SeriesF_2Rev5e.pdf 

  
  (ISIC) االقتصاديةالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp؟Cl=27 
  

 الجودةضمان 
 

  لضمان الجودة ألنشطة اليونيدو اإلحصائية عمل جودة بيانات اليونيدو: إطار( ، 4002اليونيدو )
-ido.org/api/documents/4814740/download/UNIDOhttps://open.un

4814740-2009-Publication 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/publications/cross-cutting-services/industrial-statistics-guidelines-and-methodology.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/publications/cross-cutting-services/industrial-statistics-guidelines-and-methodology.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/publications/cross-cutting-services/industrial-statistics-guidelines-and-methodology.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/SeriesF_2Rev5e.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp%3FCl%3D27
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDO-Publication-2009-4814740
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDO-Publication-2009-4814740


 

 

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
 

سخة المنقحة نبواسطة الاليونيدو في مجال االحصاءات الصناعية  ور على البيانات في قاعدة بياناتيمكن العث
 الثالثة والنسخة المنقحة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي الموّحد على التوالي. 

 
 جمع:العملية 

 
وطنية لا ءاتإلحصاه مكاتب اي تمأللذا الصناعيةحصاءات االستبيان العام لإليتم جمع البيانات باستخدام 

ا  مهوتقدّ  الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان  يتم الحصول على البيانات .إلى اليونيدو سنويا
البيانات القطرية من  تُجَمعكما  .االقتصادي والتنمية في الميدان من منظمة التعاون مباشرة االقتصادي

 المنشورات الرسمية والمواقع الرسمية على شبكة اإلنترنت.
  

 ر البياناتافتو

  
 وصف:ال
 

  اقتصاد. 340أكثر من 
 

 الزمنية:السالسل 
 

 .السنة التقويمية الحاليةحتى سنوات  ثالثمع تأخر لمدة  صاعدااو 3220منذ عام 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 
 .ادياالقتص والتنمية في الميدان ومنظمة التعاون وطنيةال اتيتم جمع البيانات سنوياا من مكاتب اإلحصاء

  
 إصدار البيانات:

 
ين آذار/مارس ونيسان/أبريل ب INDSTAT في مجال االحصاءات الصناعية اليونيدويتم تحديث قاعدة بيانات 

  من كّل عام.
  



 
 
 

 لبياناتالجهات المزّودة با
  

 والتنمية في الميدان في البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون (NSOs) وطنيةال ءاتاإلحصا مكاتب
 األعضاء فيها. بلدانلل (OECDاالقتصادي )منظمة التعاون والتنمية في الميدان ، واالقتصادي

  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 سم:اال

 .)اليونيدو(للتنمية الصناعية  منظمة األمم المتحدة
  

 المراجع
  

 :ةدليل الموارد الموّحد
www.unido.org/statistics 
https://stat.unido.org/ 

  
 المراجع:

 
 4033التنافسية الصناعية لألمم  –اليونيدو  منشورات

 
 4032( CIPتقرير األداء الصناعي التنافسي )

 
 4002 التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unido.org/statistics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://stat.unido.org/


 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى  :ج-٩غاية ال
 0202توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا، بحلول عام 

  نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا :١-ج-٩ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظمات منظمةال
  

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التعا

  
ان الذين ، تشير إلى النسبة المئوية للسكاالتكنولوجيحسب ب، موزعة وييخلبة السكان المشمولين بشبكة نسإن 

ل أو الهاتف المحموشبكة ، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في وية متنقلةيضمن مدى إشارة خليعيشون 
وي ييتم حساب ذلك عن طريق قسمة عدد السكان ضمن نطاق إشارة الخل من مستخدمي الهاتف المحمول.

 .022بعددهم  ثم يُضربسكان قل على إجمالي عدد الالمتن
  

 األساس المنطقي:
  

اذ إلى تكنولوجيا النف اتمؤشرحد أدنى من قلة كوية متنييمكن اعتبار النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة خل
وية المتنقلة واستخدامها يالمعلومات واالتصاالت ألنه يوفر للناس إمكانية االشتراك في الخدمات الخل

وية بسرعة وساعدت في التغلب على ي، توسعت شبكات المحمول الخلمدى العقد الماضي على للتواصل.
كانت اً ما التي غالب-الهاتف الثابت الحواجز األساسية للبنية األساسية التي كانت موجودة عندما كانت شبكات 

 .لالتصاالت السائدةهي البنية التحتية -ن قتصر على المناطق الحضرية والمناطق المأهولة بالسكات
  

الصوت(، تستند بشكل خاص إلى )النطاق الضيق( خدمات محدودة ) 2Gبسرعة  وييشبكات الخل تقّدمفي حين 
 والجودة إلى شبكة االنترنت عالي السرعةنفاذاً موثوقاً و( توفر LTEو 3Gالشبكات عالية السرعة )إال أن 
 تخّطيل الخليوية ضرورية، تعد الشبكات لذلك .والتطبيقاتكبيرة من المعلومات والمحتويات والخدمات وكمية 

 ، ومساعدة الناس على االنضمام إلى مجتمع المعلومات واالستفادة من إمكاناتحواجز البنية األساسية
 ، ال سيما في أقل البلدان نمواً.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  



قدمة، المتو توفير خدمات االتصاالت األساسية في الخليوية شبكاتالء على أهمية يسلط هذا المؤشر الضو
عالجة الفجوة ، وملحواجز المتبقية للبنية التحتيةب على اتغلّ ال هاِدفة إلىتصميم السياسات ال علىوسيساعد 
 ةنقّاللدة من حيث تغطية السكان احددت أهدافًا محدقد هذا المؤشر و ببتعقُ  العديد من الحكوماتتقوم  الرقمية.

 )بالتكنولوجيا( التي يجب على المشغلين تحقيقها.
  

 المفاهيم:
  

التي  ةالمدرسمكان ن الذي يعملون فيه أو ، وليس المكاإلى المكان الذي يعيش فيه السكان"يستند هذا المؤشر 
ألقصى اعن الحد  اإلبالغ ، ينبغيمن المشغلين الذين يقدمون الخدمة، إلخ. عندما يكون هناك العديد يرتادونها

والتقنيات الخليوية الواسعة النطاق ، LTEالتغطية إلى  شيريجب أن تو. ين في التغطيةلعدد السكان المشمول
(3G) التقنيات الخليوية الضيّقة النطاقو (2Gو ) تشمل:هي 
  
رعات سبثل اإلنترنت( إلى اتصاالت البيانات )م ذات النفاذ الخليويةشبكات ال: (2Gلسكان النقّالة )تغطية ا -
 GPRSمثل  حمولةوية الميمل ذلك التقنيات الخلويش .كيلوبايت/الثانية 052تدنية دون م
يشير المؤشر إلى القدرة النظرية للمشتركين على استخدام  .EDGEومعظم تطبيقات  CDMA20001xو

 لخدمات.هذه امثل ل فاعلينبدالً من عدد المستخدمين ال ،ذات سرعة غير واسعة النطاقالمتنقلة  خدمات البيانات
  
تنقلة وية ميدى إشارة خل: تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يقعون ضمن م(3Gالسكان النقّالة )تغطية  -

 عن طريق قسمة هسابتحايتم  األمر الذي ، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال.على األقل 3Gبسرعة 
جمالي عدد السكان إ على 3G متنقلة على األقل من الجيل الثالثوية يإشارة خلم تغطيه ذينعدد السكان ال

أو  EDGEأو  GPRS بخدماتذلك األشخاص المشمولين فقط . ويستثني 022ب ويضرب الناتج 
CDMA 1xRTT. 

  
 LTE تقنيات نطاق ضمنة المئوية للسكان الذين يعيشون شير إلى النسبت: LTE بتقنيات تغطية السكان -

LTE-Advanced ، أو WiMAX/WirelessMan  األكثر تقدًما، هواتف النقّالةأو غيرها من شبكات ال 
السكان المشمولين  عددقسمة  ه من خاللسابتحاألمر الذي يتم ا بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال.

ذلك ستثني يو. 022بعددهم ضرب على إجمالي عدد السكان وتقنيات شبكات الهواتف النقّالة اآلنفة الذكر ب
، 3Gسرعة ل الذكر والتقنيات السابقة EV-DOو  UMTSو  HSPAاألشخاص المشمولين فقط بتقنيات 

 الثابتة. (WiMAX) الواي ماكس تقنية تغطيةيستثني كما و
  

ددي ذات النطاق التر نقاّلشر شبكات الهاتف ال، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنكنولوجياتومع تطور الت
 . "تقسيمات، سيشمل المؤشر مزيًدا من ال(، وتسويقها5Gتقنية سرعة ا )مثل األكثر تقدمً 

  
 :لتعليقات والقيودا
  

تشير البيانات  ،في بعض الحاالتف .ويةيسكان بالخدمات الخللتغطية اساب تحاتواجه بعض البلدان صعوبة في 
 التغطية الحقيقية. االبالغ عن نسبة قد يقلل منمما  يغّطي القسم األكبر، ى المشغل الذيإل
  

 
 



 المنهجية
  

 ساب:تحطريقة اال
  

إلى النسبة  ،حسب التكنولوجياب، مقسمة ويةيخلمن السكان المشمولين بشبكة تشير النسبة المئوية للمؤشر 
، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في متنقلةوية يخلنطاق إشارة ضمن ة للسكان الذين يعيشون المئوي

سمة عدد السكان ضمن ساب ذلك عن طريق قتحايتم  الهاتف المحمول أو من مستخدمي الهاتف المحمول.
 .022ب ضرب العدد على إجمالي عدد السكان و نقّالة ةوييخلنطاق إشارة 

  
 تفصيل:ال
  

ب التكنولوجيا، حسقّسمة ب، مويةيخلشبكة  متغطيه ذينللسكان ال استناًدا إلى البيانات الخاصة بالنسبة المئوية
 ويعمل حول تغطية سكان الريف والحضر. أن تقوم البلدان بإنتاج التقديراتأرقام سكان الريف، يمكن إلى و

 حسب التكنولوجيا.ب ،تقديرات عالمية لتغطية سكان الريفعلى إنتاج  الدولي لالتصاالت االتحاد
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال 
 

أكبر حصة  ملكت وية التييشركات الهواتف الخل باستخدام البيانات التي تنشرها ناقصةيتم تقدير القيم ال
 .في السوق

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 

أكبر حصة  ملكت وية التييتنشرها شركات الهواتف الخل باستخدام البيانات التي ناقصةيتم تقدير القيم ال
 في السوق.

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
ير البيانات أوالً، يتم تقد حة على مستوى الدولة.يتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية باستخدام بيانات مرجّ 

النسب  وبمجرد توفر جميع .ةالمهيمن ويةيشركة االتصاالت الخلمستوى البلد باستخدام بيانات على  ناقصةال
لنسبة من خالل ضرب ا ويةيالخل ساب عدد األشخاص الذين تشملهم اإلشارةتحا، يتم المئوية على مستوى البلد

 السكان اإلقليمي والعالميعدد ساب إجمالي تحاتم  سكان البلد.بعدد  ية للسكان المشمولين باإلشارةالمئو
ساب النسب المئوية تحاتم كما  من خالل جمع البيانات على المستوى القطري. ويةيخل المشمول بإشارة

 اإلقليمية على عدد السكان من المجموعات المعنية. مجاميعإلجمالية عن طريق قسمة الا
  

 :فاوتمصادر الت
 

كان الس عدد البلدان، بما في ذلك تي تقّدمهاالبيانات ال الدولي لالتصاالت يستخدم االتحاد .غير موجودة
 ساب النسب المئوية.تحالنطاق المستخدم الالموجودين ضمن 



  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ً  مافق عليهت  مُ النهج التعريف واليستند هذا المؤشر إلى  د الدولي ااالتح مع تنسيق  بوضعهما اللَّذين تم ، دوليا
كما أنه مؤشر  وبعد عملية تشاور مكثفة مع البلدان. مجموعات الخبراء التابعة له ، من خالللالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل أهمية شرات األساسية لشراكة قياس جوهري على قائمة المؤ
 (.0202التي أقرتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة )آخر مرة في عام نمية، الت
  
هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من السلطات التنظيمية  بيانات الدولي لالتصاالت بجمع االتحادقوم ي

 مي خدمات اإلنترنت.البيانات من مقدِّ  تجمع تيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال الوطنية أو وزارات
  

 جمع:العملية 
  
مية السلطات التنظيهذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من  بيانات الدولي لالتصاالت بجمع االتحادقوم ي

 مي خدمات اإلنترنت.البيانات من مقدِّ  تجمع تيالوطنية أو وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال
  
  

 ر البياناتافتو

  
 021متاحة لنحو  2Gوي بسرعة يبشبكات الخل المتعلقة بتغطية السكان ، كانت البيانات0205عام بحلول 

تغطية بكانت البيانات المتعلقة و ة.طي جميع المناطق العالمية الرئيس، وتغوالنامية، من المناطق المتقدمة بلداً 
بشبكات نات عن التغطية السكانية ، وكانت البيابلداً  050متاحة لـ  3Gوي بسرعة يبشبكات الخل السكان

 نوياً.وينشر االتحاد البيانات الخاصة بهذا المؤشر س بلداً. 002متاحة لـ  LTE وي ذات تقنيةيالخل
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و/ ستبيان القصير لمؤشرات االتصاالتيتم جمع البيانات من خالل اال

و من كل يوني حزيران/أبريل من كل عام ويتم نشره في شهر نيسان/ في الدولي لالتصاالت العالمية لالتحاد
 عام.

  
 :إصدار البيانات

  
 .0202/ يونيوحزيران

  



 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 أو وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تنظيم االتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سلطة

  

 ّمعة للبياناتالجهات المج

 
 (.ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموحدة

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

  
 المراجع:

  
، تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال لجمع البيانات اإلدارية عن االتصاالت / الدولي لالتصاالت التحاداكتيب 
 :على الرابط التاليراجعات والمؤشرات الجديدة( ، )والم 0200

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال
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