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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى  :١٦الهدف 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

0.bالغاية . 

 ة على جميع المستوياتإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءل :٦-١٦ الغاية

0.cر. المؤش 

 : النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة، حسب القطاع )أو حسب رموز الميزانية أو ما شابه( ١-٦-١٦المؤشر 

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 

 (WBالبنك الدولي )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (WB)البنك الدولي 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .  والمفاهيمالتعريف 
 :التعريف

 النفقات الحكومية الرئيسة كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة.

  

، كما هو محدد في وثائق الميزانية الحكومية والتقارير زانية على المبلغ المعتمد أصالا يقيس هذا المؤشر مدى انعكاس إجمالي نفقات المي

 ( والفترة الزمنية التي تغطيها هي آخر ثالث سنوات مالية مكتملة.BCGالميزانية )ب الخاصةالتغطية هي الحكومة المركزية  المالية.

 
 المفاهيم:

  

على سبيل  النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعيةك-و استثنائية أ المتكبدة نتيجة أحداث غير مخطط لهاالفعلية  النفقاتتشمل النفقات اإلجمالية 

داول المالية والوثائق ، واإلشارة إليها في الجن اإليرادات غير المتوقعة، بما في ذلك الخصخصةممولة موينبغي إدراج النفقات ال .المثال

الطوارئ  إلى جانب تصويت، إذا ما كانت تغطّيها الميزانية ،خارجياا عن طريق القروض أو المنحينبغي إدراج النفقات الممولة كما  .الداعمة

بالمبالغ في  في نهاية أي عام تم االحتفاظ إال أنه في حال .المجاميعقة في للحسابات المعلّ ال يتم تضمين النفقات المخصّصة  والفائدة على الدين.

، يجب ذكر سبب في مثل هذه الحاالت ، فيمكن تضمينها.تائج إذا تم تضمينها في الحساباتعلى الن أن يؤثرومن شأن هذا األمر  حسابات معلقة

 ن بوضوح.)أسباب( التضمي
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 نتيجة لصدمة اقتصادية رئيسة كبرى ك-قة التوقعاتيمكن أن تحيد نتائج االنفاق الفعلي عن الميزانية المعتمدة في األصل ألسباب ال عالقة لها بد

التي تحدث  وتركز على االنحرافات عن التوقّعاتوتستوعب معايرة هذا المؤشر عاماا واحداا غير عادياا أو "غير رسمي"  .على سبيل المثال

 في سنتين من السنوات الثالث التي يغطيها التقييم.

  

د وثيقة "إطار لتقييم تع .http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework: الرابط التالي تتوفر موارد مفصلة للغاية على

 وهي متوفرة على الرابط التالي: اإلدارة المالية العامة" مفيدة للغاية

https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_English.pdf ) هناك سبع ركائز أداء

ا. 31( تحتوي على ما مجموعه PEFAوالمساءلة المالية ) لإلنفاق العام العمود الذي يحتوي على هذا المؤشر هو جزء من العنصر  مؤشرا

 األول الذي يقيس موثوقية الميزانية.

 

2.B. وحدة القياس 

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
التقارير المالية في نهاية السنة )/ تقارير تنفيذ الميزانية( هي  تعتبر قوانين الميزانية في الدول المصدر المعتاد للميزانية المعتمدة للدول.

، أو يتم جمع البيانات من خالل ارة المالية أو البرلمان الوطنيمواقع وزعادة ما يتم الحصول على هذه البيانات من  مصادر اإلنفاق الفعلي.

 وزارة المالية. التواصل مع

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 بقال ينط

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 بشكل متواصل

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 بشكل متواصل

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 وزارات المالية في الدول

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (WB)البنك الدولي 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

هو مؤشر  تقوم بجمع ما خططت لجمعه.هل و تنفق الحكومات ما تنوي انفاقه مصداقية الموازنات الحكومية: هل لتقاطالمؤشر ا هذا يحاول

 يمكن التحقق منه بسهولة.و، كما أن المنهجية شفافة بسيط يمكن فهمه بسهولة
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4.B. التعليقات والقيود 

، فإن المنهجية تعتمد على مجموعات البيانات القياسية نهجية على أساس سنوي لهذا المؤشرعلى الرغم من أن جميع البلدان لم تستخدم الم

إن البلدان التي لم تستخدم المنهجية  والنهائية والتي يتم إنتاجها سنوياا على األقل في كل بلد. عمليات مراجعة الميزانية المُتّفق عليهاالخاصة ب

الفئات ذات الدخل  انات الضرورية عن تلك الموجودة منفي توفير البياآلن هي بلدان متقدمة بشكل كبير، مما سيكون أقل صعوبة  حتى

 .( حتى اآلنPEFAوالمساءلة المالية ) والتي كانت الجهة المستخدِمة الرئيسة لإلنفاق العاموالمتوسط المنخفض 

  

على مستوى  ، إال أنه غير مفصّلمناطقالعبر  تفصيلهحين أنه يمكن  في على المؤشر هو أنه مؤشر إجمالي لموثوقية الميزانية.أحد القيود 

االنفاق العام والمساءلة  يتم استخدام مؤشرات مختلفة لتقييم التغيرات في تكوين النفقات في إطار مختلف المكونات الفرعية للميزانية.

أن تحيد عن يمكن  نتائج االنفاق الفعليأن  ، ينبغي أن يكون مفهوماا يهدف إلى قياس موثوقية الموازنة ، في حين أن هذا المؤشرأيضاا  المالية.

وتستوعب معايرة  .كنتيجة لصدمة اقتصادية رئيسة كبرى على سبيل المثال–ا بدقة التوقّعاتعالقة له الميزانية المعتمدة في األصل ألسباب ال

ث التي هذا المؤشر عاماا واحداا غير عادياا أو "غير رسمي" وتركز على االنحرافات عن التوقّعات التي تحدث في سنتين من السنوات الثال

 يتم تخفيض الصدمات لسنة واحدة مما يسمح بإجراء تقييم أكثر توازناا. وبالتالي يغطيها التقييم.

  

هي أداة لتقييم حالة اإلدارة المالية العامة واإلبالغ عن اإلنفاق العام والمساءلة المالية  .ع الذي وضع فيه المؤشر في ما يليالسياق األوسيتمثّل 

تحليالا شامالا وثابتاا يستند إلى األدلة ألداء  االنفاق العام والمساءلة المالية يوفر تقييمو (.PFMوالضعف في اإلدارة المالية العامة )نقاط القوة 

يوفر  مع مرور الوقت.التي تحصل مرحلة زمنية محددة ويمكن إعادة تطبيقه في التقييمات المتتالية لتتبع التغييرات  خالل المالية العامة إدارة

ا  31في البلدان التي تستخدم اإلدارة المالية العامة إطار تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية أساس القياس المستند إلى األدلة ألنظمة  مؤشرا

ؤسساتها في تحقيق نتائج وعملياتها وم اإلدارة المالية العامةتقييم مدى مساهمة أنظمة اليقيس بُعداا. كما  94تفصيلها بشكل إضافي في لألداء يتم 

 ، وتقديم الخدمات بكفاءة.لميزانية: االنضباط المالي الكلي، والتخصيص االستراتيجي للمواردمرغوبة في ا

 

4.C. طريقة االحتساب 

على  (”En PI-1 and PI-2 Exp Calculation-Feb 1 2016 (xls) " تساب هذا المؤشر في جدول )تحت عنوانحيتم توفير منهجية ا

الجزء  يرد بالتفصيل فيكما  (.http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework) االنفاق العام والمساءلة المالية موقع

تقييم اإلدارة المالية العامة" الثاني من الوثيقة "إطار 

(https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_English.pdf.) 

  

وفقاا لمعايير  Dأو  Cأو  Bأو  Aبشكل منفصل على مقياس ترتيبي من أربع نقاط:  ما بلديتم تسجيل نقاط  هو في قلب المؤشر. النقاط تسجيل

 دقيقة:

(Aبلغت ن ) من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية في اثنتين على األقل من السنوات الثالث  105٪ و 95بين سبة االنفاق الكلي ما ٪

 األخيرة.

(Bبلغت ن ) من مجموع النفقات المعتمدة في الميزانية المعتمدة في اثنين على األقل من السنوات  110٪ و 90سبة االنفاق الكلي ما بين ٪

 الثالث الماضية.

(Cكانت نسب )من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية المعتمدة في اثنين على األقل من السنوات الثالث  115٪ و 85الكلي بين  ة االنفاق ٪

 الماضية.

(Dاألداء أقل من ) المطلوب للحصول على درجة  المستوىC. 

  

، فلن يتم استيفاء المعايير بات جزئياا فقطاستيفاء المتطل إذا تم ، يجب تحقيق كل جانب محدد في متطلبات التسجيل.من أجل تبرير درجة معينة

ى األساسي لألداء لكل المستو Cوتعكس الدرجة  تتوافق مع تحقيق جميع المتطلبات الخاصة بتقييم األداء المنخفض. ويجب إعطاء درجة أقل

اسي لألداء أو أن الميزة التي يتم قياسها موجودة بأقل من المستوى األس Dوتعني درجة  ، بما يتفق مع الممارسات الدولية الجيدة.مؤشر وبُعد

 عد.، أو أن المعلومات غير كافية لتسجيل البُأنها غائبة تماماا

  

لهذا  " إذا كان األداء المالحظ أقل من المطلوب ألي درجة أعلى.Dيتم تطبيق " إلى األداء الذي يقل عن المستوى األساسي. Dتشير درجة 

بسبب عدم كفاية المعلومات  Dيتم تمييز درجة  عندما ال تتوفر معلومات كافية لتحديد المستوى الفعلي لألداء. D، هناك ما يبرر درجة سببال

 ال يتم تضمين عالمة النجمة على مستوى المؤشر. * على مستوى البعد. Dأي  –لألداء منخفض المستوى باستخدام عالمة النجمة  Dمن نتائج 

  

وستغطي البيانات آخر  ( وتتطلب بيانات لمدة ثالث سنوات متتالية كأساس للتقييم.BCGالميزانية )ب طية هي الحكومة المركزية الخاصّةالتغ

 ا مباشرة.البيانات واالثنتان اللتان تسبقاه سنة مالية مكتملة تتاح لها

 

 

4.D  .التحقق 
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4.E. التعديالت 

 

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

 على مستوى البلد •
 غير محتسب

 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 ال تنطبق

 

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

 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة  

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 ( 2010لهذا المؤشر بعد عام  على األقلحتى الوقت الحاضر )من حيث عدد البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة  2010توافر البيانات من عام 

كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: يرأوروبا وأم ؛24تينية ومنطقة البحر الكاريبي: كا الاليرأم ؛41افريقيا:  ؛23آسيا والمحيط الهادئ: 

19 

  

 :2009-2000توافر البيانات 

 17كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: يرأوروبا وأم ؛28الالتينية ومنطقة الكاريبي: كا يرأم ؛52افريقيا:  ؛28آسيا والمحيط الهادئ: 

 

 :التسلسل الزمني

 

 : التفصيل

 يمكن الحصول على أرقام دون وطنية بالنسبة للبلدان ذات النظم الحكومية الالمركزية. ، ومع ذلك هذا هو الرقم اإلجمالي على المستوى الوطني.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 بيانات الميزانية الوطنية.ال ينطبق حيث يتم الحصول على جميع األرقام من 
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 قائوثالمراجع وال.  7

 بط:الرا

www.worldbank.org 
 

 المراجع:

 :الرابط التالي تتوفر موارد مفصلة للغاية على

 http://www.pefa.org/en/content/pefa-2016-framework 

  

وهي متوفرة على الرابط التالي: تقييم اإلدارة المالية العامة" مفيدة للغاية تعد وثيقة "إطار 

(https://www.pefa.org/sites/pefa.org/files/attachments/PEFA%20Framework_English.pdf.) 

  

 ولى التي تقيس موثوقية الميزانية.هذا المؤشر جزء من الركيزة األيشكّل ، وتوجد سبع ركائز ألداء نظام االنفاق العام والمساءلة المالية

 


