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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها١٠الهدف 

0.bالغاية . 

ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية العالمية،  :٦-١٠الغاية 

 من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

0.cر. المؤش 

 نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات الدولية :١-٦-١٠المؤشر 

0.d. السلسلة 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNDESA) االقتصادية واالجتماعية، إدارة الشؤون (FSDO) مكتب تمويل التنمية

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNDESA) ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية(FSDO) مكتب تمويل التنمية

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 ريف:التع

  

 التي تملك، هما نسبة البلدان النامية منفصالن من عنصرينالتصويت في المنظمات الدولية  ها فيوحقوق  عضوية البلدان الناميةنسبة تتألف 

 هذان العنصران.يتطابق في بعض المؤسسات  حق التصويت ونسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية.

 

العامة لألمم المتحدة، مجلس األمن لألمم المتحدة، المجلس : الجمعية وهي مؤسسة دولية مختلفة 11يتم احتساب المؤشر بشكل مستقل عن 

مية االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التن

 التجارة العالمية، ومجلس االستقرار المالي. ركية، ومنظمةياألفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األم

 

 المفاهيم:

  

يتم التجميع عبر جميع المؤسسات حاليًا  ال توجد اتفاقية راسخة لتسمية البلدان أو المناطق "المتقدمة" و "النامية" في منظومة األمم المتحدة.

وفقاً للمعيار اإلحصائي لألمم  2021 كانون أول/من ديسمبر اعتباراً وفقًا للتصنيف "التاريخي" لـ "المناطق المتقدمة" و "المناطق النامية" 

يجعل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تحديد هذه الشروط ألغراض  2021في نهاية عام  M49إن إزالة هذا التصنيف من معيار و. M49 المتحدة

في حين يسعى االستعراض المستمر للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تعريف هذه المصطلحات  مراقبة أهداف التنمية المستدامة أكثر إلحاًحا.

اإلحصائي وال تعبر بالضرورة عن حكم  توافق" إلى توفير الناميةتهدف التسميات "المتقدمة" و "ال .أهداف التنمية المستدامة ألغراض مراقبة

 حول المرحلة التي بلغها بلد معين أو منطقة معينة في عملية التطوير.
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2.B. وحدة القياس 

 المئويةنسبة 

 

2.C. التصنيفات 

( وفقًا SIDS( والدول الجزرية الصغيرة النامية )LLDCs( والبلدان النامية غير الساحلية )LDCsالبلدان نمواً )تصنيف البلدان على أنها أقل 

يعتمد تصنيف البلدان النامية والبلدان المتقدمة على التصنيف "التاريخي" لـ "المناطق المتقدمة" و "المناطق و. M49لمعيار األمم المتحدة 

 لألمم المتحدة. M49في المعيار اإلحصائي  2021 كانون أول/مبرمن ديس النامية" اعتباراً 

 

 ع البياناتنوع مصدر البيانات وطريقة جم.  3

3.A. مصادر البيانات 

 الوصف: 

مصادر المعلومات حسب  تستخدم التقارير السنوية، كما هي معروضة على موقع المؤسسة المعنية االلكتروني، كمصادر للبيانات. 

 المؤسسة:

  

  الجمعية العامة موقع :(UNGA) الجمعية العامة لألمم المتحدة

)states/index.html-http://www.un.org/en/member(  
 

 تقرير مجلس األمن عن كل سنة:(UNSC) مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

)https://www.un.org/securitycouncil/content/sc_annual_reports(   

 

 :تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي عن كل سنة(ECOSOC) المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

)assembly-general-https://www.un.org/ecosoc/en/documents/reports(  
  

 :التقرير السنوي للسنة المعنية(IMF) صندوق النقد الدولي 

)https://www.imf.org/en/Publications/AREB(  
  

: 2005من ؛ : البيان المالي ومالحق التقرير السنوي2000: التقرير السنوي للبنك الدولي 2000:(IBRD) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 المعنيةمناقشة اإلدارة والتحليل والبيانات المالية للسنة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

(downloads-group-bank-report/world-https://www.worldbank.org/en/about/annual)  

  

 ( للسنة المعنية2التقرير السنوي )المجلد  :(IFC) مؤسسة التمويل الدولية

(https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2128)     

  

  التقرير السنوي للسنة المعنية :(AFDB) بنك التنمية االفريقي

)report-publications/annual-https://www.afdb.org/en/documents(  

  

 التقرير المالي للسنة المعنية: 2018؛ من التقرير السنوي للسنة المعنية :2000-2017 :(ADB) بنك التنمية اآلسيوي

)reports-annual-https://www.adb.org/documents/series/adb(   

  

 التقرير السنوي للسنة المعنية :(IADB) بنك التنمية للبلدان األميركية

)reports-us/annual-https://www.iadb.org/en/about(  

  

للسنة ذات الصلة :التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية (WTO) منظمة التجارة العالمية

)https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_report_e.htm(  

http://www.un.org/en/member-states/index.html
https://www.un.org/securitycouncil/content/sc_annual_reports
https://www.un.org/ecosoc/en/documents/reports-general-assembly
https://www.imf.org/en/Publications/AREB
https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/world-bank-group-downloads
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2128
https://www.afdb.org/en/documents-publications/annual-report
https://www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_report_e.htm
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التقرير المالي لمجلس االستقرار المالي  :2018-2016؛ مجلس االستقرار المالي : ميثاق2010 ،2015 :(FSB) مجلس االستقرار المالي

 (/https://www.fsb.org/publications) االستقرار المالي للعام المعنيالتقرير المالي لمجلس : 2019؛ من للعام المعني

 

 قائمة:

التقرير السنوي ؛ للسنة ذات الصلة تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي؛ للسنة ذات الصلة تقرير مجلس األمن؛ موقع الجمعية العامة 

للسنة ذات  مناقشة وتحليالت إدارة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والبيانات المالية؛ للسنة ذات الصلة صندوق النقد الدوليل للسنة المعنية

؛ الصلةللسنة ذات  لبنك التنمية األفريقي التقرير السنوي ؛للسنة ذات الصلة التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية )المجلد الثاني( ؛الصلة

التقرير السنوي ؛ للسنة ذات الصلة بنك التنمية للبلدان األميركيةل التقرير السنوي للسنة المعنية؛ للسنة ذات الصلة التقرير السنوي للبنك

مواثيق مجلس االستقرار المالي؛  ؛للسنة ذات الصلة التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية؛ للسنة ذات الصلة IADBلـلبلدان االميركية 

 .للسنة ذات الصلة FSBالتقرير السنوي 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 ، سحب البيانات من المصادر المذكورة أعاله.، سنوياً استعراض مستندي

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 أذار/سنويا في مارس

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 مستمر الجمعية العامة لألمم المتحدة:

  

 في أيلول/ سبتمبر سنويا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة:

  

 آب/أغسطسفي  سنوياً  المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة:

  

 في تشرين األول/ أكتوبر سنوياً  صندوق النقد الدولي:

  

 في أيلول/ سبتمبر سنويا الدولي لإلنشاء والتعمير:البنك 

  

 في أيلول/ سبتمبر سنويا مؤسسة التمويل الدولية:

  

 وحزيران/ يونيفي  سنوياً  بنك التنمية االفريقي:

  

 في نيسان/ أبريل سنوياً  بنك التنمية اآلسيوي:

  

 في نيسان/أبريل سنوياً  بنك التنمية للبلدان األميركية:

  

 في أيار/ مايو سنوياً  منظمة التجارة العالمية:

  

 آب/أغسطسفي  سنوياً  مجلس االستقرار المالي:

 

؛ المجلس االقتصادي 2022الجمعية العامة لألمم المتحدة: مستمر؛ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة: أيلول/ سبتمبر  اإلصدار القادم:

؛ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: 2022؛ صندوق النقد الدولي: تشرين األول/ أكتوبر 2022  آب/أغسطسواالجتماعي التابع لألمم المتحدة: 

؛ بنك التنمية اآلسيوي: 2022 حزيران/ يونيو ؛ بنك التنمية االفريقي:2022سة التمويل الدولية: أيلول/ سبتمبر ؛ مؤس2022أيلول/ سبتمبر 

؛ مجلس االستقرار 2022؛ منظمة التجارة العالمية: أيار/ مايو 2022مارس/آذار ؛ بنك التنمية للبلدان األميركية: 2022نيسان/ أبريل 

 .2022آب/أغسطس المالي: 

 

https://www.fsb.org/publications/
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3.E  .للبيانات  المزودة جهات  ال 

 سم:اال

، المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة UNSC، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة 

ECOSOC صندوق النقد الدولي ،IMF البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،IBRD مؤسسة التمويل الدولية ،IFC بنك التنمية االفريقي ،AfDB ،

  .FSB، مجلس االستقرار المالي WTO، منظمة التجارة العالمية IADB، بنك التنمية للبلدان األميركية ADBبنك التنمية اآلسيوي 

 

 وصف:ال

مجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ، الUNSC، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة 

ECOSOC صندوق النقد الدولي ،IMF البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،IBRD مؤسسة التمويل الدولية ،IFC بنك التنمية االفريقي ،AfDB ،

  .FSB، مجلس االستقرار المالي WTO، منظمة التجارة العالمية IADB، بنك التنمية للبلدان األميركية ADBبنك التنمية اآلسيوي 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 سم:اال

 (DESA، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )(FSDO) مكتب تمويل التنمية

 وصف:ال

 واالجتماعية.تُجمع البيانات والنسب التي يحسبها مكتب تمويل التنمية، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

 

3.G. التفويض المؤسسي 

، وافق فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2015 تشرين أول/في اجتماعه الثاني في أكتوبر

(IAEG-SDGعلى مسودة مؤشر وعلى تعيين إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ككيا ) .وافقت اللجنة كما ن تجميع

، على تقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بالتنمية 2016 آذار/اإلحصائية، في دورتها السابعة واألربعين في مارس

 المستدامة وأهداف التنمية المستدامة الذي يحتوي على مجموعة المؤشرات المقترحة.

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

يهدف هذا المؤشر إلى قياس  ، ميثاق األمم المتحدة(.2تقوم األمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول األعضاء فيها )المادة 

 المنظمات الدولية.ع الدول بتمثيل متساٍو في درجة تمتّ 

 

4.B. التعليقات والقيود 

تتم الموافقة على حقوق التصويت والعضوية في مؤسساتها  إلى عضوية مختلفة من المؤسسات. تنبّهإلى ال اتالمؤسسعبر المقارنات تحتاج 

االتفاق على انضمام الدول  وكمؤشر هيكلي، لن يكون هناك سوى تغييرات صغيرة مع مرور الوقت لتعكس من قبل الدول األعضاء نفسها.

المؤشر غير مخصص و الجديدة كأعضاء وتعليق حقوق التصويت وسحب العضوية والتغييرات في حقوق التصويت المتفاوض عليها.

 أو للمقارنات بين الدول. الوطنيلالستخدام على المستوى 
 

4.C. طريقة االحتساب 

يتم احتساب نسبة حقوق و النشر الخاصة بكل مؤسسة من التقارير السنوية الخاصة بكل مؤسسة.ساب بيانات العضوية وحقوق تحيستخدم اال

ـ "المناطق المتقدمة" و "المناطق النامية"  التصويت على أنها عدد حقوق التصويت المخصصة للبلدان النامية )حسب التصنيف "التاريخي" ل

يتم و مقسومة على العدد اإلجمالي لحقوق التصويت. لألمم المتحدة(، M49صائي في المعيار اإلح 2021 كانون أول/اعتباًرا من ديسمبر

يتم التعبير عن و مقسومًا على العدد اإلجمالي لألعضاء. ،(باستخدام نفس التصنيف) احتساب نسبة العضوية بأخذ عدد أعضاء البلدان النامية

 كال النسبتين كنسب مئوية.
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4.D  .التحقق 

 ينطبقال 

 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 البلد:على المستوى  •

 تم ترك هذه فارغة عمدا.ولن يكون لدى البلدان غير األعضاء في منظمة/هيئة دولية محددة رقم للمؤشر الفرعي ذي الصلة. 

 والعالميعلى المستويين اإلقليمي  •

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .المجاميع مضافة، بدون ترجيح

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 ال ينطبق

 

4.I  . إدارة الجودة 

 FSDO / UN-DESAقام بها مجمع البيانات ، المراجعة الداخلية

 

4.J  . ضمان الجودة 
 

4.K  . تقييم الجودة 
 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 لجميع الدول ةمتاحالبيانات 

 

 التسلسل الزمني:

 وما بعد ذلك سنوياً  2015و  2010و  2005و  2000
 

 تفصيل:

 يتم حساب البيانات وعرضها بشكل منفصل لكل منظمة دولية.
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 الدوليةاالنحراف عن المعايير  /المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 ال ينطبق

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الرابط

 

https://www.un.org/development/desa/en/ 

 :مصادر البيانات

 states/index.html-http://www.un.org/en/member(: UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة )

 https://www.un.org/securitycouncil/content/sc_annual_reports(:UNSCمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ) 

https://www.un.org/ecosoc/en/documents/reports-:(ECOSOCالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة )

general-assembly 

 https://www.imf.org/en/Publications/AREB: (IMFصندوق النقد الدولي ) 

group-bank-report/world-https://www.worldbank.org/en/about/annual-:(IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )

downloads 

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2128 :(IFCمؤسسة التمويل الدولية )

 publications/annual-https://www.afdb.org/en/documents-: (AFDBبنك التنمية االفريقي )

report 

 reports-annual-https://www.adb.org/documents/series/adb:(ADBبنك التنمية اآلسيوي )

 reports-us/annual-https://www.iadb.org/en/about : (IADBبنك التنمية للبلدان األميركية )

منظمة التجارة العالمية 

(WTO):https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_report_e.htm 

 /https://www.fsb.org/publications: (FSBمجلس االستقرار المالي )

 

   

https://www.un.org/development/desa/en/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2128

