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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 . 

 حتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستوياتكفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لال : ٧-١٦الغاية 

0.cر. المؤش 

نسب الوظائف في المؤسسات الوطنية والمحلية، بما في ذلك )أ( الهيئات التشريعية؛ )ب( الخدمة العامة، )ج( السلطة  :١-٧-١٦ المؤشر 

 القضائية، مقارنة بالتوزيعات الوطنية حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية

 أال وهو الخدمة العامة. ،تركّز هذه البيانات الوصفية على المكّون الفرعي )ب(

0.d. السلسلة 

 نسب الوظائف في الخدمة العامة مقارنة بالتوزيعات الوطنية  

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

من أهداف التنمية المستدامة بشأن " كفالة مشاركة المرأة مشاركة  ٥-٥ يمكن استخدام هذا المؤشّر لرصد التقدّم المحرز في تحقيق الغاية 

كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية 

صنع القرار في مجال الخدمة العامة. كما يُفيد هذا المؤشّر في واالقتصادية والعامة". فهذه الغاية ال تتضمّن مؤشّراً يركّز تحديداً على عملية 

من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز " تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض  ٢- ١٠قياس الغاية 

لدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك"، التي تشمل مؤشّراً النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو ا

     12.واحداً فقط يقيس االستبعاد االقتصادي. 
0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 

 

 
نسبة النساء في المناصب    ٢-٥-٥المؤّشرنسبة المقاعد التي يشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية؛    :١- ٥-٥المؤّشر 1
 إلداريةا
 في المائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة  50نسبة السكان الذين يعيشون دون    ١-٢-١٠المؤّشر   2
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 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

. ويُقصد بهذا المكّون الفرعي قياس التمثيل النسبي لمجموعات ١-٧-١٦تركّز هذه البيانات الوصفية فقط على المكّون الفرعي )ب( من المؤشّر 

بة حسب العمر، والجنس، والوضع من حيث اإلعاقة، والفئة السكانية. وذلك بهدف تقييم ما إذا كانت نسسكّانية محدّدة في قطاع الخدمة العامة 

تمثيل المجموعات المشمولة في المؤشّر من نساء أو أشخاص من ذوي اإلعاقة أو من الشعوب األصلية، على سبيل المثال ال الحصر، تتوافق 

 مع نسبتها في المجتمع ككل. 

اإلعاقة والمجموعات  يقيس هذا المكّون الفرعي بشكٍل خاص التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السكانية )النساء والشباب واألشخاص ذوي

 السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني( في الوظائف البيروقراطية من قطاع الخدمة العامة، على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

 

 المفاهيم:

هذا المؤشّر على مفاهيم ومصطلحات مختلفة ومستمدّة من من المعايير والتصنيفات اإلحصائية الدولية واألطر  يستند •
الوارد في  3"قطاع الحكومة العامة" و"التوظيف الحكومي ا العام "، ا  تعّرف مفاهيم المعيارية:الوحدات المؤسسية المشمولة:

، نطاق الوحدات المؤسسية المشمولة في هذا المؤشّر . يشمل 4عض التعديالت الطفيفةلكن مع ب 2008نظام الحسابات القومية لعام 

التوظيف الحكومي العام كافة الوحدات المؤسسية في الحكومات المركزية والوالية المحلية، وكافة المؤسسات غير الهادفة للربح 

 والتي يتم السيطرة عليها من قبل الوحدات الحكومية؛

ف الحكومي العام وحدات الحكومات المحلية، ووظائف السلك العسكري وصناديق الضمان االجتماعي، ووظائف ال يشمل التوظي •

 الشركات العامة أو أشباه الشركات التي تملكها وتسيطر عليها الوحدات الحكومية.

  المستويات اإلدارية

العامة، أو" وظائف الخدمة العامة"، كافة الوظائف في مستويين كما ذُكر أعاله، وألغراض هذا المؤشّر، تشمل الوظائف الحكومية  •

الحكومة المركزية ودون المركزية. وينبغي التمييز بينها وبين "العمل في الخدمة المدنية" الذي يخضع لوضع قانوني مختلف، 

 وغالباً ما يقتصر على مستوى الحكومة المركزية.

  :العامة على مستويينوبالتالي، تُجمع بيانات الوظائف الحكومية  •

o  وظائف الحكومة المركزية؛ و 

بأنها "وحدات مؤسسية تمتد سلطتها المالية والتشريعية  2008وظائف في "وحدات حكومة الوالية"، التي وصفها نظام الحسابات القومية لعام 

كلمة والية بألفاظ مختلفة ومتنّوعة تختلف من والتنفيذية على مستوى والية واحدة فقط حيث تقسم البلد إلى مجموعة من الواليات. وتوصف 

 بلد إلى آخر. في بعض البالد، وخصوصاً الصغيرة، قد ال توجد الواليات الفردية او وحكومات الواليات. ولكن ّف البلدان الكبرى، وخصوصاً 

 تلك التي لها دستور اتحادي، فإنه يتم تخويل بعض السلطات والمسؤوليات إلى حكومات الواليات".

 الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة العامة

من أهداف التنمية المستدامة إلى كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي  ٧-١٦تدعو الغاية  •

-١٦وعليه، ينبغي اإلبالغ بشكٍل منفصل عن مختلف مستويات صنع القرار التي يشملها المؤشّر  على جميع المستويات.وتمثيلي 

 )ب(.  ١-٧

في غياب تعريف دولي موّحد لـ"وظائف" الخدمة العامة، تعتمد معظم البلدان تصنيفاً وطنياً خاصاً بها لهذه الوظائف. وبالتالي،  •

تبرز الحاجة وضع مجموعة منسّقة من الفئات المهنية في مجال الخدمة العامة لضمان إمكانية مقارنة البيانات المبلّغ عنها لهذا 

 المؤشّر. 

فئات مهنية "أساسية" في هذا المجال. والتصنيف الدولي  8لتحديد ( ISCO-08ة، استُخدم التصنيف الدولي الموّحد للمهن )لهذه الغاي •

الموّحد للمهن هو أداة لتنظيم فئات الوظائف في مجموعات محدّدة وفقاٍ للمهام والواجبات المهام التي يضطلع بها شاغل الوظيفة. 

 أنحاء العالم كأساس للعديد من التصنيفات ومعايير العمل الخاصة بالمهن على الصعيد الوطني. ويُعتمد هذا التصنيف في سائر

"مجموعة من المهام والواجبات التي يؤدّيها، أو يُفترض أن يؤديها شخص واحد،  العملوبحسب هذا التصنيف، يٌقصد بمصطلح  •

لى نوع العمل الذي يؤدّيه الشخص في إطار العمل. وبشكل إ المهنةسواء لحساب صاحب عمل أو لحسابه الخاص". ويُشير مصطلح 

 
البيانات المتعلّقة بالوظائف الحكومية العامة تختلف عن تلك المتعلقة بوظائف القطاع العام التي تُعنى  بها منظمة العمل  تجدر اإلشارة إلى أن  3

 ( ، والتي تشمل العمالة في الشركات العامة ) المستبعدة هنا(ILOالدولية )
من الموظفين الحكوميين: وحدات الحكومة المحلية )انظر أيضًا الحاشية  يشمل تعريف نظام الحسابات القومية للحكومة العامة األنواع التالية     4

 التالية لمزيد من التفاصيل(، وصناديق الضمان االجتماعي، والعسكريين، وقد تمّ استبعاد هذه الوظائف ألغراض هذا المؤشر
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على أنها "مجموعة من األعمال التي تتميز مهامها وواجباتها المهنة أكثر تحديداً، يُعّرف التصنيف الدولي الموّحد للمهن مفهوم 

 الرئيسية بدرجة عالية من التشابه".  

 . 2008)ب( انسجاماً تاماً مع التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام  ١-٧-١٦لمؤشّر وتنسجم الفئات المهنية الثمانية التي يركّز عليها ا •

o  وعلى مستوى الحكومة المركزية/االتحادية/الوطنية ودون المركزية، يمكن التمييز بين أربع فئات واسعة من الوظائف

موظفين والمديرون )المجموعة الرئيسية البيروقراطية التي عادةً ما تتكّرر في كل حكومة، أال وهي: المشّرعون وكبار ال

(، والموظفون 3(، والفنيون ومساعدو االختصاصيين )المجموعة الرئيسية 2(، واالختصاصيون )المجموعة الرئيسية 1

 (. 4المكتبيون المساندون )المجموعة الرئيسية 

o فراد الشرطة، وأفراد الهيئة و"لعاملي الخط األمامي"، ينصّب التركيز بوجه خاص على أربع فئات من الوظائف: أ

التعليمية، والعاملون في القطاع الصحي، وموظفو مكاتب االستقبال. ال تُعدّ قائمة وظائف الخط األمامي هذه قائمة شاملة. 

لكن يُعزى اختيار الفئات األربع المذكورة فيها إلى الحيّز الكبير الذي تشغله هذه الوظائف في مجال الخدمة العامة، 

ل المباشر والمتكرر الذي تتيحه بين هؤالء الموظفين. العموميين والمواطنين وفي إطار كل فئة من هذه الفئات والتفاع

حسب المستويات األربعة نفسها المحدّدة الوظائف البيروقراطية  تفصيلاألربع من "عاملي الخط األمامي"، ينبغي 

ديرون واالختصاصيون، والفنيون ومساعدو االختصاصيين، لوظائف الحكومة المركزية ودون المركزية )أيّ الم

 والموظفون المكتبيون المساندون(. 

ويحظى التمثيل المتنّوع في وظائف الخط األمامي بدور هام في النهوض بجودة الخدمات العامة، بسُبٍُل منها تحسين فهم احتياجات  •

 .  5كان على نطاق واسعالمجتمع المحلّي وتعزيز الحوار االجتماعي والتواصل مع الس

 وترد أدناه قائمة بمعايير محدّدة لتوجيه االنتقال من التصنيفات الوطنية إلى الفئات المهنية القائمة المحدّدة وفقاً للتصنيف الدولي •

 في لوظائف الخدمة العامة المشمولة في هذا المؤشّر.     2008الموّحد للمهن لعام 

 

"المديرون" بوضوح لضمان  -وجه الخصوص، يلزم تمييز الفئة المهنية األولى  : وعلىاالنتخاب أو وظائف التعيينالوظائف  القائمة على 

بين تقديم تقارير متّسقة. وللحدّ من أوجه التباين بين البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن هذه الفئة، من األهمية بمكان التمييز 

 ومة، والموظفين العموميين الدائمين الذين يُعيّنون على أساس الجدارة واألقدمية."المديرين" التي تعيّنهم )أو تنتخبها( الحكومة أو رئيس الحك

 

ع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي، وذلك باستخدام حالة اإلعاقة:  - فريق لالقصيرة  مجموعةالتُشجَّ

  .6ئفحول أداء الوظا واشنطن

 
 – OECD )2009(, Fostering diversity in the Public Service, Public Governance and Territorial Directorate 5  
Network on Public Employment and Management.  

6 UNDP’s Disability Based Inclusion Report details a pilot study in partnership with the South African statistical office on an 

approach for using the Washington Group Short Set on Functioning to maintain data on the disability status of personnel 
within the public service. 

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-_Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
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2.B. وحدة القياس 

 سبةن

2.C. التصنيفات 

 .يوصي المؤشر باستخدام التصنيف لتحديد الفئات المهنية األربع المطلوبة في الخدمات العامة - (ISCO) التصنيف الدولي الموحد للمهن

القطاع المؤسسي لالقتصاد لتحديد وجمع المعلومات عن  تعاريفيوصي المؤشر باستخدام  - 2008 – (SNA) الحسابات القوميةنظام 

 .الوحدات المؤسسية التي يشملها المؤشر

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
 -حسب المستوى اإلداري المطلوب في هذا المؤشّر، أي أوالً  للتفصيلال توجد مجموعات بيانات دولية عن قطاع الخدمة العامة مصنّفة وفقاً 

الديمغرافية. ويتعيّن بالتالي جمع البيانات  -حسب الخصائص االجتماعية حسب الفئة المهنية، وثالثاً الوطني مقابل المستوى دون الوطني، ثانياً 

 .الوطنيالمتعلّقة بهذا المؤشّر على الصعيد 

ل جداً من البلدان مسوح دورية تركز بشكًل خاص على موظفي الخدمة العامة. بصفة عامة، تُشكّل بيانات المسوح: يُجري عدد قلي •

المسوح المتعلّقة بموظفي الخدمة العامة مجموعة فرعية من مجموعات بيانات أكثر شموال عن التوظيف التي تُجمعه من خالل 

عيشية، وتعدادات المؤسسات االقتصادية، وما إلى ذلك. في هذا المجال، مسوح وطنية أخرى، مثل مسوح القوى العاملة، واألسر الم

، ولكنها ال تُنفّذ إال كل عشر سنوات. وبالنظر التفصيلفي التعدادات السكانية الوطنية هي مصدر أفضل من حيث التغطية ومستوى 

 وح المتوفّرة حالياً كافية لإلبالغ عن هذا المؤشّر. المطلوب لهذا المؤشّر، فمن غير المرجح أن تكون بيانات المس التفصيلإلى مستوى 

من إحصاءات  للتفصيلالسجالت اإلدارية: عادةً ما تكون السجالت المركزية للموظفين العموميين أكثر دقة، وأكثر تحديثاً وقابلية  •

 التوظيف في الخدمة العامة المستمدة من المسوح. 

  :ة سجالت إدارية عن التوظيف في قطاع الخدمة العامة، وتشمل عادةً ما يليوفي معظم البلدان، تُصدر مؤسسات وطنية عدّ •

( لجنة الخدمة العامة )أو المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة اإلدارة العامة أو وزارة المالية( التي تحتفظ بسجل 1)

 مركزي عن القوى العاملة في قطاع الخدمة العامة على الصعيد الوطني/المركزي؛ 

ة أخرى تحتفظ بسجل مماثل للقوة العاملة في الخدمة العامة على المستوى دون الوطني )مثل وزارة الحكم ( مؤسس2)

 المحلي أو الشؤون البلدية(؛ 

 ( لجنة خدمات الشرطة أو ما شابه ذلك تحتفظ بسجل مركزي ألفراد الشرطة؛ و3)

بيانات مسوح القوى العاملة، أو من البيانات  إحصائي وطني ينتج إحصاءات عامة عن الوظائف الحكومية من أجهزة( 4)

 اإلدارية المقدّمة من المؤسسات الوطنية المذكورة أعاله التي تحتفظ بسجالت عن الخدمة العامة.

 والطريقة األشمل واألكثر شيوعاً لجمع بيانات الموظفين العموميين هي من خالل نظام معلومات إدارة الموارد البشرية، الذي تديره عادةً 

دّقة، لجنة الخدمة العامة )أو المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة اإلدارة العامة أو وزارة المالية(. وقد تبيّن أن هذه النظم تنتج بيانات أثر 

 . التفصيلوتنطوي على إمكانية أكبر لتغطية مختلف أبعاد 

انات "رسمية" في شكلها الخام، يوصى بقيام تعاون بين المؤسسة بما أن البيانات اإلدارية التي تنتجها إدارة الموارد البشرية ال تعتبر بي

الوطني للخدمات اإلدارية، وذلك بهدف ضمان توفير الجودة  واالجهزةالوطنية التي تحتفظ بنظام المعلومات اإلدارية للموارد البشرية 

 الالزمة للبيانات التي تنتجها هيئة الخدمة العامة. 

 

3.B.   البياناتطريقة جمع 

اإلحصائية الوطنية أن تنسّق مع الكيانات الرئيسية المنتَجة للبيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني الستكمال  لألجهزةيتعيّن على 

 استمارة إبالغ البيانات الالزمة لهذا المؤشّر:

كما ينبغي للجان الخدمة العامة )أو الهيئات المسؤولة التي تنتج بيانات الموظفين العموميين( إكمال األقسام التي تحتفظ ببيانات  •

 اإلحصائية الوطنية المعنية. لألجهزة بشأنها، وأن تقدم االستمارة المستكملة إلى 

على المستوى دون الوطني )مثل وزارة الحكم المحلي أو وزارة وفي حال وجود مؤسسة أخرى تُعنى بإنتاج بيانات الخدمة العامة  •

الشؤون البلدية(، ينبغي أيضاً أن يطلب من هذه المؤسسة استكمال األقسام تحتفظ ببيانات بشأنها من استمارة إبالغ البيانات، وأن 

 اإلحصائية الوطنية.لألجهزة تعيدها إلى 

المنسق الرئيسي للنظام اإلحصائي الوطني، ضمان جودة االستمارة المتعلّقة باإلبالغ اإلحصائية الوطنية، بوصفها لألجهزة وتتولّى  •

 عن البيانات قبل تقديمها لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي. 
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3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

المتحدة اإلنمائي( مرة واحدة على األقل كل عامين، وسنوياً إن أمكن. سيضمن البيانات إلى الوكالة الراعية )برنامج األمم عن بالغ اإليجب 

 ذلك تسجيل التغييرات في تكوين الخدمة العامة في الوقت المناسب.

 

من كل عام، ويطلب بيانات يناير كانون الثاني/الوطنية في  االجهزة االحصائيةسيرسل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طلب تقديم البيانات إلى 

 ديسمبر من العام السابق./كانون أول 31من  اً تقدم لمحة عن الوضع اعتبار

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

كانون أول/ ديسمبر  31على الصعيد الدولي في نيسان/أبريل من كل عام، وتُقدَّم لمحة عن الحالة في  UNDPيتمّ اإلبالغ عن البيانات من قبل 

 من العام نفسه.

 .2019كانون أول/ديسمبر  31، على أساس البيانات المجمعة في 2020يجري أول إصدار كامل للبيانات المتعلّقة بالمؤشّر في نيسان/أبريل 

3.E  .  ياناتللب  المزودة الجهات 

 البيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني. بإنتاجاإلحصائية الوطنية والكيانات الرئيسية المعنية  االجهزة

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

3.G. التفويض المؤسسي 

لتعزيز الحوكمة الشاملة والمستجيبة، ويقود بشكل خاص المبادرات لدعم يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إصالحات الخدمة العامة 

وتشمل مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . إصالح الخدمة العامة في المراحل االنتقالية، وتعزيز عقود اجتماعية جديدة وأكثر شموالً 

العمليات والمؤسسات السياسية، وتعزيز التنمية التي تركز على  أيضا دعم النهوض بمشاركة المرأة على قدم المساواة واتخاذ القرار في

. تم الشباب والتي يقودها الشباب، والنهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والحد من أوجه عدم المساواة واستبعاد الشعوب األصلية

من أهداف التنمية  ١٦لرصد التقدم المحرز في الهدف تفويض مركز الحوكمة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أوسلو لدعم البلدان 

 .المستدامة وإنتاج إحصاءات الحوكمة التي تشمل التمثيل والمشاركة في الخدمة العامة

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

وتنفيذها، ومجاالً أساسياً لتفاعل يُمثّل قطاع الخدمة العامة األساس الوطيد للحكومات. فهو يّوفر إطاراً مناسباً لوضع السياسات والبرامج العامة 

من أهداف التنمية  ١٦المجتمعات مع حكوماتها. وفي معظم البلدان، عادةً ما يشكّل هذا القطاع بمفرده أهم قطاع للعمالة. ويشّجع الهدف 

المستويات كافة"، بما  علىتهم "، على ضمان التمثيل الحقيقي لألشخاص في القطاع الذي يُعنى بخدم٧-١٦المستدامة البلدان، في إطار الغاية 

ين(، في ذلك المناصب البيروقراطية على المستوى المركزي للوزارات والمؤسسات الحكومية )من اإلدارة العليا إلى الموظفين المكتبيين المساند

 الشرطة وموظّفو االستقبال(.وفي وظائف الخط األمامي حيث يتفاعل الموظفون مباشرةً مع المواطنين )بمن فيهم موظفو التعليم والصحة و

على التمثيل النسبي في قطاع الخدمة العامة، ويقيس حجم تمثيل الفئات والمجموعات السكانية المختلفة في الوظائف  ١-٧-١٦يتمحور المؤشّر 

جتماعية والسكانية الوطنية المختلفة العامة لبلدٍ ما. ويُعنى التمثيل النسبي )المعروف أيضاً باسم "التمثيل الوصفي"( بالتعبير عن المجموعات اال

من خالل تركيبة الوظائف الحكومية العامة. يقوم هذا المفهوم على فرضية أن انعكاس التنوع االجتماعي ألمةٍ ما في مؤسساتها الحكومية 

كأشخاص يشبهونهم، من حيث العامة، من شأنه أن يُضفي شرعيةً أكبر على هذه المؤسسات، إذ ينظر المواطنون إلى الموظفين الحكوميين 

كما  الجنس والعمر والفئات السكانية ذات الصلة وطنياً )مثل المجموعات اإلثنية أو اللغوية أو األصلية أو غيرها(، والوضع من حيث اإلعاقة.

. فعادةً ما يرى المواطنون في التمثيل تبيّن أن اعتماد التمثيل النسبي في القطاع الحكومي العام يرتبط ارتباطاً مباشراً بتعزير الثقة بهذا القطاع

وع النسبي آلية أكثر شموالً لوضع السياسات، واتخاذ قرارات أكثر صوابية وإنصافاً في مجال السياسة العامة، والحدّ من التأثير غير المشر

 . 7للمصالح الخاصة على عملية صنع القرار

 
7  OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust   
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4.B. التعليقات والقيود 

 قياس حجم التمثيل

واجه مفهوم التمثيل "الوصفي" أو "النسبي" اعتراضات شتى. أوالً، غالباً ما تُطرح إشكالية تركيز االهتمام على فئات محدّدة، مثل  •

النساء والشباب واألقلّيات، وليس غيرها، من قبيل الفقراء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، 

إلثنية" التي قد ال يُعترف بها رسمياً. ثانياً، يَطرح التمثيل النسبي تحدياً خاصاً في البلدان التي يشكّل نسيجها السكاني والجماعات "ا

في المائة من مجموع السكان. وعليه، فإن التعبير الدقيق  1مزيجاً متنوعاً من مجموعات كثيرة، قد ال يتعدّى بعضها أحياناً نسبة 

تركيبة القطاع الحكومي العام، قد يكون غير مجدي، ال بل مستحيل. ثالثاً، يحمل التمثيل الوصفي أو النسبي  عن هذه التعدّدية في

في طياته خطر التحّول في نهاية المطاف إلى غاية في حدّ ذاته. لكن فعالية هذا التمثيل ال تتلّخص بتوظيف العدد المناسب من 

تلفة من األقلّيات، بل ينبغي تعيين موظفين عموميين وفقاً لقدرتهم على التعبير عن الموظفين العموميين لتمثيل المجموعات المخ

شواغل األقليات التي يمثلوها، وكفالة الفرص المتاحة لهم، على قدم المساواة مع لآلخرين، في التأثير على صياغة السياسات 

ألقليات في قطاع الخدمة العامة، مؤشّر مقلق على أن احتياجات وتنفيذها. في المقابل، إن غياب أو نقص تمثيل المرأة أو الشباب أو ا

 هذه الفئات تحديداً ال تجد آذاناً صاغية. 

إن وضع شاغلي وظائف الخدمة العامة، من حيث العمر ونوع الجنس وحالة اإلعاقة والمجموعة السكانية، وعلى مختلف مستويات  •

تقاسم السلطة داخل المؤسسة. لكن، إذا ما كان المدير شاباً )أو كبير في السن(، أو امرأة صنع القرار، يحمل داللة رمزية على آلية 

)أو رجل(، أو من أقلّية معيّنة، فهذا ال يعني أنه/أنها سيسعى حكماً إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهمّ المجموعة االجتماعية 

 أو السكانية التي يُمثّلها/تُمثّلها.

مار الموظفين العموميين قدراً من تمثيل الشباب في الخدمة العامة. غير أن معظم الوزارات والوكاالت التي يشملها يتيح تتبّع أع •

قطاع الخدمة العامة في سائر أنحاء العالم، ترى في المناصب القيادية، مثل تلك التي تندرج في فئة "المديرين"، وظائف عليا تتطلب 

ألقدمية. بطبيعة الحال، يحدّ ذلك من إمكانية تقلّد الفئات العمرية األصغر سناً لهذه الوظائف القيادية. خبرة كبيرة، وتُمنح على أساس ا

الجنس، أو حالة اإلعاقة، أو الفئة  حسبالوظائف التي تندرج في فئة "المديرين"  لتفصيلوعليه، ينبغي تقديم رؤى أكثر مالئمة 

 السكانية. 

بع الحكومات أساليب مختلفة لتقديم الخدمات العامة، ومنها عبر مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص أو القطاعات أخيراً، تتّ  •

)ب( التركيبة الوظيفية للكيانات األخرى التي تتعاقد معها الحكومة لتقديم  ١-٧-١٦التي ال تستهدف الربح. وال يراعي المؤشّر 

لعاملين في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والطوارئ في بلدان عدّة يَُوظفون مباشرةً الخدمات العامة. وفي حين أن أغلب ا

من قبل الحكومة، تقوم حكومات بلدان أخرى بترتيبات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات. وهذا يعني أن العديد من هؤالء 

أو متعاقدين خاصين. وبما أن هذا المؤشّر ال يشمل الخدمات العامة المقدّمة المهنيين يَُوظفون من قبل منظمات غير مملوكة للدولة 

عبر المصادر الخارجية التي تستعين بها الحكومة، فقد ال يعطي صورة وافية عن هذه الفئة من مقدّمي الخدمات العامة، بمعزل عن 

الخدمة العامة المقدّمة لهذا المؤشّر ببيانات عن حجم  الجهة المسؤولة عن توظيفهم. ويمكن إيضاح هذا الجانب عبر استكمال بيانات

العمالة الحكومية العامة، كنسبة مئوية من مجموع العمالة. في هذه الحالة، تشير نسبة صغيرة من الوظائف الحكومية العامة إلى أن 

 اس المؤشّر.  القطاع الخاص يدير جزء كبير عملية توفير الخدمات العامة، وبذلك تُستبعد هذه الحصة من قي

 

 2008نقل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام 

والمقترحة لهذا المؤشّر، بما يكفي  2008يُفترض توسيع نطاق الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام  •

لتغطية التنوع الكبير بين التصنيفات الوطنية. عند االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي 

، يتوّجب على البلدان احترام المعايير المدرجة لكل فئة مهنية واإلشارات المقدّمة بشأن الرموز المحدّدة، 2008ام الموّحد للتصنيف لع

 مع اإلشارة إلى أيّ اختالف عند اإلبالغ. 

التباين  "المديرون" بوضوح لضمان تقديم تقارير متّسقة. وللحدّ من أوجه -وعلى وجه الخصوص، يلزم تمييز الفئة المهنية األولى  •

بين البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن هذه الفئة، من األهمية بمكان التمييز بين "المديرين" التي تعيّنهم )أو تنتخبها( 

 الحكومة أو رئيس الحكومة، والموظفين العموميين الدائمين الذين يُعيّنون على أساس الجدارة واألقدمية.

  في وظائف "المديرين" التي يشغلها موظفون عامون دائمون على أساس الجدارة واألقدمية.تنظر منهجية هذا المؤشّر حصراً  •

هذا تمييز هام تترتب عليه آثار هامة بالنسبة لإلبالغ. فعلى سبيل المثال، تعيين عدد أكبر من النساء )أو عدد أكبر من أفراد فئة  •

بات يختلف اختالفاً جوهرياً عن ترقية النساء )أو فئة سكانية محرومة( سكانية محرومة( في مناصب قيادية تتغيّر من خالل االنتخا

 عبر المراتب وصوالً إلى المناصب اإلدارية العليا. 

وبالتالي، ما لم يتمّ التمييز بين الوظائف القائمة على التعيين والوظائف العمومية الدائمة، فإن البلدان التي تقّرر إدراج الوظائف  •

 يين فقط، قد تبدو أكثر تمثيالً من تلك التي تُبلّغ عن الموظفين العموميين الدائمين. القائمة على التع

 

: تجدر اإلشارة إلى أن طريقة االحتساب المفصّلة أدناه تفضي إلى معدالت ال إلى األساس المنطقي الحتساب المعدّل بدالً من النسبة

في المائة من  32على سبيل المثال، نسبة نسبة بسيطة من الموظفين العموميين "الشباب" غير قابلة للمقارنة دولياً.  نسب بسيطة تُعدّ

في المائة  20( قد ُتعدّ تمثياًل زائدًا للشباب في البلد ألف، حيث تشّكل هذه الفئة العمرية لسنة أو أق  34الموظفين العموميين "الشباب" )

(. لكن في البلد باء 1.6 = 38/20 = 3فقط من مجموع المواطنين )فوق سن األهلية للحصول على وظيفة في الخدمة العامة( )النسبة 

في المائة من مجموع المواطنين، ُتعدّ نسبة  40هلية لوظيفة في الخدمة العامة( سن األفأكثرسنة أو أقّل،  34حيث تبلغ نسبة "الشباب" )

وفي هذا المثال، فإن نسبة  (.0.8= 32/  40في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" تمثياًل ناقصًا للشباب في البلد باء )النسبة = 32

https://au.int/sites/default/files/treaties/7789-treaty-0033_-_african_youth_charter_e.pdf
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 0.8و 1.6ثيل المفرط في بلد ما والتمثيل الناقص في بلد آخر(، ولكن النسبين في المائة غير قابلة للمقارنة دوليًا )فهي تعني التم 32

سنة  34في المائة من الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم  32وُتساعد هذه النسب في فهم ما إذا كانت نسبة  قابالن للمقارنة دوليًا.

  مواطنين أو أبعد ما يكون عن ذلك.أو أقّل قريبة من التمثيل النسبي لهذه الفئة العمرية بين ال

 حساسية جمع البيانات المتعّلقة بحاالت اإلعاقة والفئات السكانية الممّثلة في الخدمة العامة

على  في سياقات معيّنة، قد تُعتبر حالة الفئات السكانية متغيًّرا حساسًا يحمل أبعاداً سياسية. فعلى سبيل المثال، تعمل بلدان عدّة جاهدة •

تقييد أو حظر تحديد الحالة اإلثنية أو الدينية بهدف حماية الفئات الضعيفة من السكان أو منع النزاع بين األعراق. كما تختلف تعاريف 

 لفئات التي تشكّل األقلية اختالًفا كبيًرا بين البلدان. ا

ينص مبدأ واضح من مبادئ حقوق اإلنسان على حق األفراد في تحديد ما إذا كانوا ينتمون إلى أقلّية أم ال. فمن من غير المناسب  •

ى فئة سكانية معيّنة. لذلك، ينبغي لنظم لقطاع الخدمة العامة )أو أي هيئة أخرى( أن يحدّد أو يفترض انتماء الموظفين الحكوميين إل

جمع البيانات اإلدارية في الخدمة العامة أن تسمح للموظفين العموميين باإلبالغ الذاتي عن انتمائهم إلى الفئات السكانية ذات الصلة 

 على الصعيد الوطني. 

القدر نفسه من الحساسية على عملية جمع البيانات بالمثل، فإن التصّورات التمييزية والتحيّز الضمني ضد اإلعاقة من شأنهم إضفاء  •

عن هذه الخاصية في قطاع الخدمة العامة. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة، شأنهم شأن أي شخص 

ج المعلومات آخر، يتمتّعون بحق الخصوصية، وبالتالي ليسوا ملزمين بالكشف عن أي إعاقة. وفي العديد من الواليات، تندر

المرتبطة باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية، لذا فهي تبقى سرية وتُمنع هيئات الخدمة العامة من نشرها، حتى على أساس مُغْفل 

 . 8الهوية

ع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي، وذلك باستخدام  •  فريق واشنطنلالقصيرة مجموعة المع ذلك، تُشجَّ

. ومن األفضل إجراء هذا االستبيان القصير مباشرة مع الموظفين العموميين، ومن قبل جهة راعية محايدة، مثل حول أداء الوظائف

 مكتب إحصائي وطني، قادرة على تقديم تأكيدات كافية للمجيبين بشأن سرية هويتهم وردودهم. 

 

 ار المعياري: اإلط
الجنس، والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني، والحالة من حسب العمر، والوظائف  تفصيل( إلى ب) ١-٧-١٦يدعو المؤشّر 

والجماعات الذين يتمتّعون حيث اإلعاقة. وتتضمن الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التالية أحكاماً بشأن تعزيز فرص المشاركة األفراد 

  :بالخصائص المذكورة أدناه

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحق المواطنين والفرص  25تقّر المادة حق وفرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة: 

دونما تمييز من أي نوع، وال سيّما التمييز بسبب  المتاحة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية،

المولد، العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو 

إتاحة إمكانية االلتحاق بالخدمة العامة على قدم المساواة  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن 25أو أي وضع آخر. كما يوضح التعليق العام رقم 

 واستناداً إلى معايير الجدارة العامة، وإتاحة الوظائف الثابتة، تحرر من يشغل منصباً في الخدمة العامة من أي تدّخل أو ضغوط سياسية

 نوع الجنس

األساس الالزم لتحقيق المساواة بين الجنسين، بكفالة تكافؤ الفرص  1979تُرسي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

هذه  المتاحة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ

(. تتّخذ الدول األطراف جميع التدابير 7على جميع المستويات الحكومية )المادة السياسة، وفي شَغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة 

(، بما في ذلك 8المناسبة للقضاء على التمييز التاريخي ضد المرأة والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار )المادة 

و إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى كفالة وصول المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، (. كما يدع4التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة )المادة 

 في المائة من النساء في المناصب القيادية. 30إلى وظائف الخدمة العامة، وذلك بتحديد هدف ال يقّل عن 

 العمر

الدول األعضاء على النظر في سُبُل زيادة التمثيل الشامل للشباب على جميع مستويات صنع القرار في  2250يحّث قرار مجلس األمن رقم 

 المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمنع نشوب النزاعات، وحلّها، ومكافحة التطّرف العنيف. 

 

 

 
8 See, for example, the EU General Data Protection Regulation )GDPR, 2016/679( which introduced a 

particularly broad definition of health data and a range of restrictions on processing it. GDPR took effect in all 
EU Member States in May 2018.  
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 الحالة من حيث المجموعة السكانية

( وإعالن حقوق الشعوب األصلية 1992) نّص إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقلّيات قومية أو إثنية وإلى أقلّيات دينية ولغويةوي

( على أن لألشخاص المنتمين إلى األقليات والشعوب األصلية الحق في المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 2007)

 لدولة. ل

 حالة اإلعاقة

( الدول األطراف إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة 2006تدعو اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

بجمع المعلومات  من االتفاقية، تقوم الدول األطراف 31وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم. وبموجب المادة 

 المناسبة، بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبحثية المستخدمة لتنفيذ االتفاقية، وتضطلع بمسؤولية نشر هذه اإلحصاءات. 

: تهدف الفئات المهنية القائمة على للخدمة العامة ISCO-08تحويل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى فئات مهنية قائمة على  -

. المقترح أعاله لهذا المؤشر إلى تقديم إطار واسع بما يكفي ليشمل التنوع الكبير للتصنيفات الوطنية  ISCO-08 التصنيف الدولي الموّحد للمهن

 ISCO-08عند نقل تصنيفاتها الوطنية، على البلدان أن تحرص على االلتزام  بالمعايير المدرجة لكل فئة مهنية والمراجع المقدّمة إلى رموز 

لى الفئات إمحدّدة، مع اإلشارة  إلى أي اختالف عند اإلبالغ. يتم توفير قائمة بالمعايير المحدّدة أدناه لتوجيه االنتقال من التصنيفات الوطنية 

 والتي يُعنى بها هذا المؤشر. ISCO-08 التصنيف الدولي الموّحد للمهنالمهنية في الخدمة العامة المستندة إلى 

 2008االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للتصنيف لعام    :1الجدول  
 للوظائف البيروقراطية في الخدمة العامة
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  2008االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموحد للتصنيف لعام    :2الجدول  
 ين في الخدمة األمامية في الخدمة العامةللعامل

 

4.C. طريقة االحتساب 

)ب( إلى مقارنة نسبة مختلف الفئات السكانية )حسب نوع الجنس والعمر واإلعاقة والفئات السكانية( الممثّلة في  ١-٧-١٦ويهدف المؤشّر 

 الخدمة العامة، مقارنة بنسبة هذه الفئات نفسها من المواطنين. 

عاريف الالزمة لمساعدة البلدان في اإلبالغ عن هذا أُعدّت استمارة مفصّلة لكيفية اإلبالغ عن البيانات، مرفقة باإلرشادات والت •

المؤشّر عبر الفئات المهنية الثماني القائمة على المعايير الدولية للمحاسبة في مجال الخدمة العامة، وعلى مستوى الحكومة الوطنية 

عاماً،  34و 25عاماً، بين  25ن ودون الوطنية على السواء، وعلى أساس نوع الجنس، والفئات العمرية )الفئات العمرية: أقّل م

عاماً(، والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد  65عاماً وأكثر من  64و 55عاماً، وبين  54و 45عاماً، وبين  44و 35وبين 

 الوطني، وحالة اإلعاقة. 
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ع البلدان على اإلبالغ عن البيانات المتاحة لديها، مع التنبّه إلى أن بيانات الموظفين • حسب حالة اإلعاقة  المفصّلةالعموميين  تُشجَّ

ع البلدان على بنا ء والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني قد ال تتوفّر حالياً في العديد من الواليات القضائية. كما وتُشجَّ

 البيانات وفق هذه الفئات الديمغرافية.   لتفصيلقدرات إضافية 

كافئ الدوام الكامل، مع الحرص على احتساب فقط الوظائف الدائمة المشغولة ينبغي التعبير عن معلومات الوظائف بدوام جزئي بم •

فعالً. ومن المهم النظر في حالة الوظائف بدوام جزئي أو بدوام كامل لمعالجة مخاطر العمالة الزائدة أو الناقصة لدى الفئات 

ثر من وظائف بدوام كامل، فقد يسود انطباعاً خاطئً المستهدفة )على سبيل المثال، إذا ُرجح أن تشغل المرأة وظائف بدوام جزئي أك

 بأن المرأة ممثّلة على قدم المساواة مع الرجل في تلك الوظائف، في حين أنها تعمل في الواقع أقّل من الرجل بسبب الدوام جزئي(.  

 

  :)ب( على خطوتين ١-٧-١٦ويمكن اإلبالغ العالمي عن المؤشّر 

 

اإلبالغ عن النسب البسيطة من النساء، و'الشباب'، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية المحدّدة في كل فئة مهنية من  :1الخطوة 

 فئات قطاع في الخدمة العامة، على الصعيدين الوطني ودون الوطني

 

 سنة أو أقّل كنقطة فصل.  34حسب العمر، يوصى بالتركيز على فئة "الشباب"، مع اعتماد عمر  بالتفصيل: فيما يتعلّق مالحظة

   الجنس الفئة العمرية  حالة اإلعاقة   المجموعة السكانية الفرعية 

  

 (Dالفئة )

الفئة 

(C) 

الفئة 

(B) 

الفئة 

(A) 

من غير 

ذوي 

 اإلعاقة 

من ذوي 

 اإلعاقة 

 

65

+ 

55

-

64 

 

45

-

54  

35

-

       ذكر أنثى 35> 44

 المديرون                           

أفراد  

  الشرطة

على 

 المستوى

 الوطني

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

أفراد 

الطاقم 

 التعليمي 

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           
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 اختصاصيون                          

أفراد 

الطاقم 

 الطبي
                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

الموظف

ون 

اإلداريو

ن في 

مكتب 

 االستقبال 

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

كافة 

الوظائف 

الحكومة 

العامة 

 األخرى 

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

أفراد  

 على  الشرطة

المستوى 

دون 

 الوطني

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

 اختصاصيون                          
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فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 
أفراد 

الطاقم 

 التعليمي 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

أفراد 

الطاقم 

 الطبي

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

الموظف

ون 

اإلداريو

ن في 

مكتب 

 االستقبال 

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 المديرون                           

كافة 

الوظائف 

الحكومة 

العامة 

 األخرى 

 اختصاصيون                          

                          

فنيّون  

ومساعدو 

االختصاصي

 ين 

                          

موظفون  

مكتبيون 

 مساندون

 

 العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي
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الفئات الوظيفية في 

قطاع الخدمة العامة 

القائمة على التصنيف 

الدولي الموّحد للمهن 

  2008لعام 

نسبة موظفي الخدمة 

  العامة من اإلناث

نسبة موظفي الخدمة 

العامة من "الشباب" 

 34الذين تبلغ أعمارهم 

  سنة أو أقلّ

نسبة موظفي الخدمة 

العامة من األشخاص 

  ذوي اإلعاقة

نسبة موظفي الخدمة 

العامة في الفئة 

السكانية ألف )وباء 

وجيم ودال، وما إلى 

 ذلك(

   الوظائف البيروقراطية

 مديرات/  مديرون

 جميع المديرين 

المديرون الذين تتراوح 

سنة  34أعمارهم بين 

وما دون/ جميع 

 المديرين 

مديرون من األشخاص 

ذوي اإلعاقة/ جميع 

 المديرين

المديرون الذين ينتمون 

إلى الفئة السكانية ألف/ 

 جميع المديرين

 ... ... ... ... اختصاصيون

فنيّون ومساعدو 

 االختصاصيين

... ... ... ... 

الموظفون المكتبيون 

 المساندون

... ... ... ... 

   عاملو خدمة الخط األمامي

 أفراد الشرطة

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •
 مساندون

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

مكتبيون موظفون  •
 مساندون

... ... ... ... 

العاملون في القطاع 

 الصحي

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •
 مساندون

... ... ... ... 

الموظفون اإلداريون في 

 مكتب االستقبال

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •
 مساندون

... ... ... ... 

عمومًا )في جميع الفئات 
  المهنية(

... ... ... ... 

 

 وظائف الخدمة العامة على المستوى دون الوطني

الفئات الوظيفية في 

قطاع الخدمة العامة 

القائمة على التصنيف 

نسبة موظفي الخدمة 

  العامة من اإلناث

الخدمة نسبة موظفي 

العامة من "الشباب" 

 34الذين تبلغ أعمارهم 

  سنة أو أقلّ

نسبة موظفي الخدمة 

العامة من األشخاص 

  ذوي اإلعاقة

نسبة موظفي الخدمة 

العامة في الفئة 

السكانية ألف )وباء 
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الدولي الموّحد للمهن 

  2008لعام 

وجيم ودال، وما إلى 

 ذلك(

   الوظائف البيروقراطية

 مديرات/  مديرون

 كافة المديرين 

المديرون الذين تتراوح 

سنة  34أعمارهم بين 

وما دون / جميع 

 المديرين 

مديرون من األشخاص 

ذوي اإلعاقة/ جميع 

 المديرين

المديرون الذين ينتمون 

إلى الفئة السكانية ألف / 

 جميع المديرين

 ... ... ... ... اختصاصيون

فنيّون ومساعدو 

 االختصاصيين

... ... ... ... 

الموظفون المكتبيون 

 المساندون

... ... ... ... 

   عاملو خدمة الخط األمامي

 أفراد الشرطة

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •

 مساندون

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

مكتبيون موظفون  •
 مساندون

... ... ... ... 

العاملون في القطاع 

 الصحي

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •
 مساندون

... ... ... ... 

الموظفون اإلداريون في 

 مكتب االستقبال

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

موظفون مكتبيون  •
 مساندون

... ... ... ... 

عمومًا )في جميع الفئات 
  المهنية(

... ... ... ... 

 

 

استخالص المعدل بمقارنة نسبة النساء، و'الشباب'، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وفئات سكانية محدّدة في الخدمة العامة لنسبة  :2الخطوة 

 الفئات نفسها من المواطنين، في كل فئة مهنية، على صعيد الحكومة الوطنية ودون الوطنية.

 العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي

 نسب التي تحسب للتوظيف في الخدمة العامة على المستوى دون الوطني، في جدول منفصل()نفس ال
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الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة 

العامة القائمة على التصنيف 

 2008الدولي الموّحد للمهن لعام 

  :نسب تمثيل اإلناث

نسبة الموظفات 

العموميات في ]الفئة 

نسبة النساء  /[ xالمهنية 

 في سن العمل

  :نسب تمثيل الشباب

نسبة الموظفين 

العموميين "الشباب" 

 34الذين تبلغ أعمارهم 

سنة أو أقّل في ]الفئة 

نسبة السكان / [xالمهنية 

الوطنيين البالغين من 

سنة وما دونها  34العمر 

)وما فوق سن األهلية 

لحصول على وظيفة في ل

 الخدمة العامة(

نسب تمثيل األشخاص 

 ذوي اإلعاقة:

نسبة الموظفين 

الحكوميين من ذوي 

اإلعاقة في ]الفئة 

نسبة  /[xالمهنية 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 في سن العمل

نسب التمثيل في المجموعة 

 السكانية ألف:

نسبة الموظفين العموميين 

المنتمين إلى الفئة ألف من ]الفئة 

نسبة السكان من / [xالمهنية 

الفئة ألف بين السكان الذين هم 

 في سن العمل

   الوظائف البيروقراطية

في  10على سبيل المثال  مديرون

 المائة من المديرين / 

في المائة من النساء  50

=   0.2في سن العمل = 

)أقّل  نقص في التمثيل

 (1من 

  

 -أ( للنساء 1المعدل 

 'المديرات'

... ... ... 

في  3على سبيل المثال،  ... ... اختصاصيون

المائة من االختصاصيين 

في  9من ذوي اإلعاقة/ 

المائة من ذوي اإلعاقة 

 0.33في سن العمل = 

التمثيل )أقّل نقص في 

 (1من 

 

... 

 20على سبيل المثال،  ... فنيّون ومساعدو االختصاصيين

في المائة من الفنيّين 

ومساعدي 

االختصاصيين الذين 

سنة  34تبلغ أعمارهم 

وأقّل )وما فوق سن 

األهلية للحصول على 

وظيفة في الخدمة 

( = 18العامة، مثالً 

= نقص في  0.625

 (1التمثيل )أقّل من 

 

... ... 

في المائة  70على سبيل المثال،  ... ... ... الموظفون المكتبيون المساندون

من الموظفين العموميين المنتمين 

إلى الفئة ألف من السكان بين 

الموظفين المكتبيين المساندين / 

في المائة من المواطنين  35

المنتمين إلى الفئة السكانية ألف = 

 (1تمثيل زائد )أكثر من  2

   عاملو خدمة الخط األمامي

 أفراد الشرطة

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
 االختصاصيين

 موظفون مكتبيون مساندون •

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 

 مديرون •

... ... ... ... 
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 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
 االختصاصيين

 موظفون مكتبيون مساندون •

 الصحيالعاملون في القطاع 

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
 االختصاصيين

 موظفون مكتبيون مساندون •

... ... ... ... 

الموظفون اإلداريون في مكتب 

 االستقبال

 مديرون •

 اختصاصيون •

فنيّون ومساعدو  •
 االختصاصيين

 موظفون مكتبيون مساندون •

... ... ... ... 

 -للنساء ب( 1المعدل  عموماً )في جميع الفئات المهنية(

 'عموماً'

 –للشباب  2النسبة 

  'عموما'

لألشخاص  3النسبة 

 -ذوي اإلعاقة 

 "عموماً"

للفئة السكانية ألف )باء  4النسبة 

  -وجيم ودال وما إلى ذلك( 

 عموماً

 

التمثيل للنساء والشباب واألشخاص يُتوقع من البلدان ملء الجدول المذكور أعاله على أفضل وجه ممكن، وأن تبلّغ عن أكبر عدد ممكن من نسب 

ذوي اإلعاقة والفئات السكانية المحدّدة، في جميع الفئات المهنية، على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وفي الوقت نفسه، يركز اإلبالغ 

  :'نسب إجمالية' )انظر الخاليا البارزة في الجدول أعاله(، وهي 4)ب( على 16.7.1العالمي عن المؤشّر 

 

تمثيل النساء في الموظفين العموميين "عموماً" )في جميع الفئات المهنية( وتمثيل النساء في فئة "المدير"  أ( و )ب(: 1النسبتان  -

)نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني(: هاتان النسبتان مهمتان ألن المرأة ال تزال ممثلة تمثيالً ناقصاً إلى حدٍ كبير 

ة في جميع المناطق، سواء في قطاع الخدمة العامة ككل أو في الوظائف القيادية العليا لهذا القطاع.  )برنامج األمم في الخدمة العام

في  30(. وال يزال الهدف المتمثّل في وجود نسبة GEPA ،2014 -المتحدة اإلنمائي المساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة 

وأكّده منهاج  1990ناصب القيادية، الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي أصالً في عام المائة على األقّل من النساء في الم

من جديد، هدفاً لم يتحقّق في معظم البلدان. فعلى سبيل المثال، وفقاً للمؤشّر العالمي للنساء القياديات في  1995عمل بيجين في عام 

في المائة في  20النساء في االقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين أقّل من  القطاع العام الذي وضعه مؤخراً إرنست ويونغ، تمثّل

  9المناصب القيادية في القطاع العام.

 

)نسب منفصلة  سنة أو أقلّ في جميع الفئات المهنية 34تمثيل الموظفين العموميين "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  :2النسبة  -

على الصعيدين الوطني ودون الوطني(: هذه النسبة هامة ألن فارق عمري كبير يفصل في بلدان عدّة بين العاملين في الخدمة العامة 

(، ما من شأنه أن يقّوض ثقة الشباب في المؤسسات العامة 2014واألشخاص الذين يخدمونهم )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

(. ولمعالجة هذا الوضع، حّث مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الدول 2017ون والتنمية في الميدان االقتصادي( )منظمة التعا

األعضاء على "النظر في سبل زيادة التمثيل الشامل للشباب في صنع القرار على جميع المستويات في المؤسسات المحلية والوطنية 

 (.2015) 2250الدولي  واإلقليمية والدولية" )قرار مجلس األمن

 

تمثيل الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة في جميع الفئات المهنية )نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون  :3النسبة  -

من األهمية بمكان احتساب هذه النسبة ألن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون ممثلين تمثيالً ناقصاً إلى في قطاع الخدمة : الوطني(

(، التزمت الدول األطراف بجمع 2006من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 31وبموجب المادة العامة. 

 .المعلومات المصنّفة الالزمة لتنفيذ دعوة االتفاقية إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة في الحياة العامة

 

 تمثيل الموظفين العموميين المنتمين إلى الفئة السكانية ألف )باء وجيم ودال، وما إلى ذلك( في جميع الفئات المهنية :4النسبة  -

من المهمّ احتساب هذه النسبة إذ تُظهر األدلّة أن التشابه بين الموظفين )نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني(: 

ن الخدمات لهم، من حيث باالنتماء اإلثني أو اللغوي أو الديني، أو وضعهم كسكان األصليين، العموميين واألشخاص الذين يقدّمو

 
9 See Earnst and Young, Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders )2014( 

www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-
_Worldwide_Index_of_Women_as_Public_Sector_Leaders/$FILE/EY-Worldwide-Index-of-Women.pdf   
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يضفي شرعية أكبر على قطاع الخدمة العامة بالنسبة للمواطنين. كما تبيّن أن اعتماد التمثيل النسبي للفئات السكانية ذات الصلة على 

 اً مباشراً بتعزير الثقة بالمؤسسات العامة.الصعيد الوطني في قطاع الخدمة العامة يرتبط ارتباط

 

4.D  .التحقق 

منفصلة للبيانات الوصفية واإلحصاءات. من خالل توفير  مجاالتيُطلب من البلدان إدخال المؤشر في منصة إعداد التقارير التي توفر 

الوطني للتحقق تحديد التناقضات المحتملة وإجراء مزيد من المشاورات مع الشريك  للمنظمة الراعيةالبيانات الوصفية واإلحصاءات، يمكن 

 10المستخدمة لفهم والتحقق من صحة تشير إلى: المصدر األساسي للمعلومات؛ الوحدات المستبعدة المجاالت المقدمة. ءاتاإلحصامن صحة 

؛ إدراج/استبعاد موظفي الخدمة المدنية ISCO-08الدرجات والمستويات المقابلة في حاالت البلدان التي لم تطبق ؛11الحكومة ولموظفي

إلضافة إلى ذلك، تطلب منصة اإلبالغ با. تفصيل حسب الجنس والعمر واإلعاقة المعينين في اإلحصاءات المبلغ عنها؛ معلومات ومصادر

باإلضافة إلى البيانات  المجمعة والتوصيات الواردة في البيانات الوصفية. ءاتاإلحصابين  أي انحراف منهجي إضافي قد يكون موجوداً 

ّح والمقام بشكل ، مما يسمح بجمع المعلومات على المفصلةمنفصل، باإلضافة إلى اإلحصاءات  الوصفية، يُطلب من البلدان إدخال المُرش 

 .متكررمستوى 

 

4.E. التعديالت 

 غير متوفر

 

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

 على مستوى البلد •
 ال تُعالج مسألة القيَم الناقصة. 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 ال تُحتسب القيَم الناقصة. 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 
 اإللزامية الثالث لكل منطقة، وعلى الصعيد العالمي.يتمّ توفير المتوسط البسيط لكل نسبة من النسب 

 

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

 الوطني

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:

 .حول أداء الوظائف واشنطن فريقلالمجموعة القصيرة نتائج المسح حسب حالة اإلعاقة، يوصى بأن تستخدم البلدان  لتفصيل

 المطلوبة. المجاالت يمكن العثور على مزيد من اإلرشادات في منصة التقارير التي توفر معلومات إضافية في 

4.I  . إدارة الجودة 

  )https://sdg16reporting.undp.org/login .(يتم إدخال إحصاءات هذا المؤشر في منصة التقارير

 .بمسؤولي البيانات في الوكالة في البلدان التواصلوكرس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موظفين للتحقق من البيانات التي تم جمعها 

 

 
 .، والمؤسسات العسكرية والعامة وشبه الشركات التي تملكها وتسيطر عليها الوحدات الحكوميةيوصى باستبعاد وحدات الحكم المحلي 10
 .يوصى باستبعاد كبار المديرين المعينين وغيرهم من المديرين 11

https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__1_-_WG_Short_Set_on_Functioning.pdf
https://sdg16reporting.undp.org/login
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4.J  . ضمان الجودة  

)ب(، بالتنسيق الوثيق  ١-٧-١٦يوصى باعتماد االجهزة اإلحصائية الوطنية كجهة اتصال رئيسية لتجميع البيانات الالزمة لإلبالغ عن المؤشّر 

اإلحصائية الوطنية في استعراض البيانات مع هيئات الخدمة العامة المعنية في البلد. وذلك بهدف تعزيز الدور الهام الذي تضطلع به المكاتب 

الصادرة عن أقسام أخرى من النظام اإلحصائي الوطني وزيادة تعزيزها. وقد تبيّن أن البيانات الرسمية المستمدة من االجهزة اإلحصائية 

ألخرى التي لم تخضع إلجراءات الوطنية قد تحدث تأثيراً أكبر على تحليل السياسات واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني من المصادر ا

 . 12التحقّق وضمان الجودة التي تقوم بها االجهزة اإلحصائية الوطنية

4.K  . تقييم الجودة 

وبناءً  يتم إجراء تقييم الجودة بناءً على المعلومات المقدمة في منصة التقارير في تقييم البيانات الوصفية واإلحصاءات المقدمة. عند الضرورة

مبادئ بال االلتزاموولة، يمكن للوكالة أن تدعم في تصميم بروتوكول لتقييم مواءمة البيانات المنتجة مع احتياجات المستخدمين، على طلب الد

نتاج البيانات، وإمكانية الوصول إلى اإلحصاءات المنتجة، واالستخدام المتسق المنهجية إل المناسب توقيتالالتوجيهية من حيث الحسابات، و

 من حيث إنتاج البيانات، وهيكلية إنتاج البيانات. التناسقومن حيث التمثيل الجغرافي وعبر الوقت، 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

يتوفّر في معظم البلدان نظام معلومات إلدارة الموارد البشرية لتتبع تركيبة قطاع الخدمة العامة. غير أن كل نظام معلومات إلدارة  •

الموارد البشرية ينتج أنواعاً مختلفة من البيانات، باستخدام تعاريف ونماذج مختلفة. وتهدف استمارة اإلبالغ المفصلة عن البيانات 

 ا المؤشّر، مع التوجيهات المرفقة لها، إلى تيسير اإلبالغ المنسّق عن هذا المؤشّر.  الموضوعة لهذ
 التسلسل الزمني:

 

 التفصيل:

 ، على طول المستويات التراكمية التالية:بثالثة طرق بياناتال بتفصيلكما هو مذكور في المناقشات أعاله ، يوصى 

 ؛ مستوى "الوالية" أو ما يعادله(المركزيالمستوى اإلداري )المستوى  .1

 ، واختيار فئات "خدمة الخط األمامي"(الفئات المهنية )أربع فئات قائمة على التصنيف الدولي الموحد .2

 الخصائص الديمغرافية المختلفة: .3

 ، أنثى(• الجنس )ذكر

 فأكثر( 65؛ 64-55؛ 54-45؛ 44-35؛ سنة 35• الفئة العمرية )أقل من 

 ال إعاقة(ب، إعاقةمع لة اإلعاقة )• حا

  13(• المجموعة الفرعية للسكان )خاصة بالبلد

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 ال بيانات مقدرة دوليًا لهذا المؤشر 

 قائوثالمراجع وال.  7

 
  2030المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البيانات وتبادلها من أجل الرصد العالمي لخطة التنمية المستدامة لعام  :(2017)الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة  12
رى ذات صلة على الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني )بحسب االنتماء إلى السكان األصليين/المجموعة اللغوية/اإلثنية/الدينية أو أي فئات أخ 13

موعة اللغوية، او ني(: النسيج السكاني لبلدٍ ما هو فسيفساء من مختلف الفئات السكانية التي يمكن تحديدها بحسب االنتماء إلى السكان األصليين، او المجالصعيد الوط

أنها جماعة يقلّ عددها عن عدد  على  األقلياتاإلثنية، أو الميل الجنسي، ضمن خصائص أخرى. ألغراض هذا المؤشّر، ينصّب تركيز على األقليات تحديداً. تُعرف 

بخصائص إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن خصائص باقي  -بوصفهم مواطني تلك الدولة  -باقي سكان الدولة، وذات وضع غير مهيمن، ويتّصف أعضاؤها 

. وعلى الرغم من أنه تمّ االعتراض 13م أو ديانتهم أو لغتهمالسكان، ويظهرون، ولو ضمنياً، شعوراً من التضامن يرمون منه إلى المحافظة على ثقافتهم أو تقاليده

. 13(2010األمم المتحدة، غالباً على معيار المواطَنة المدرج في التعريف السالف الذكر، فإن االشتراط المتمثل في كون األقلية في وضع غير مهيمن يبقى مهماً. )
حسب المجموعات السكانية لمشروعية تجميع هذه البيانات في سياق وطني معيّن، وتقييم دقيق للمخاطر  لةالمفصّينبغي أن تخضع عملية جمع بيانات المسوح 

 المحتملة لجمع هذه البيانات على سالمة المجيبين.



 2022أذار/مارس  31:آخر تحديث

- Arnesen and Peters, “The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and 

Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions”, Comparative 

Political Studies 2018, Vol. 51(7) 868–899.  

- Bird, “Comparing the political representation of ethnic minorities in advanced democracies. 

Annual meeting of the Canadian Political Science Association Winnipeg” (2003)  

- Eelbode, “Political representation of ethnic minorities: A framework for a comparative analysis of 

ethnic minority representation” (2010). 

- EIGE Gender Statistics Database: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs 

- Ernst & Young, Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders developed:  

https://mb.cision.com/Public/1179/9413414/af807359d5bcbc53.pdf  

- Hague, Harrop, McCormick, “Comparative Government and Politics: An Introduction”, 10 th 

Edition, Palgrave, London (2016). 

- Heywood, “Politics”, 4th Edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke (2013). 

- ILO statistics database: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--end/index.htm    

- International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 

- International Republican Institute (IRI) 2016, Women’s Po litical Empowerment, Representation 

and Influence in Africa: A Pilot Study of Women’s Leadership in Political Decision -Making: 

https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/womens_political_index_0.pdf  

- Krook & O’Brien, “The politics of group representation: Quotas for women and minorities 

worldwide” (2010), Comparative Politics, 42 (3), 253–272. 

- Lupu, “Class and Representation in Latin America” (2015), Swiss Political Science Review 21(2): 

229–236.  

- OECD (2017), Government at a Glance, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-

at-a-glance-2017/employment-in-general-government_gov_glance-2017-24-en  

- OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, 

OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268920-en. 

- System of National Accounts: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf 

- UNDP, Disability Inclusive Development in UNDP: Guidance and Entry Points (2018): 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights

/UNDP-_Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf 

- UNDP Gender Equality in Public Administration (GEPA): 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic -

governance/public_administration/gepa.html  

- UN Women, Methodological Note on SDG Indicator 5.5.1b “Proportion of seats held by women 

in local governments” (October 2017). See  https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-

compilation/   

- Zhanarstanova & Nechayeva, “Contemporary Principles of Political Representation of Ethnic 

Groups” (2015): https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1-s2.0-S2212567116X00068/1-

s2.0-S221256711630243X/main.pdf 

 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://mb.cision.com/Public/1179/9413414/af807359d5bcbc53.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--end/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/womens_political_index_0.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017/employment-in-general-government_gov_glance-2017-24-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017/employment-in-general-government_gov_glance-2017-24-en
https://doi.org/10.1787/9789264268920-en
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-_Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Human%20Rights/UNDP-_Disability_Inclusive_Development__accessible.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/metadata-compilation/
https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1-s2.0-S2212567116X00068/1-s2.0-S221256711630243X/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJf%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIASHczwuNvR41Ggk4y%2FtuCnAyhX6JTTklmucLIvEMpJsAiBDFj1fRmMT5ncsAyMAUMcYSlvMQNM8VgmCzcXCHcXnWyqDBAjw%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAQaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIM5hO3irD4kYD6sJq1KtcDtOrVWvdxyI0ifzrBEqe96BzIQE6CWPBeQglsSgl1Tz03BWPEG24jNDIvUxDyuYOOFdy%2F7NPx51K4rocZ1sz0ZBDJC%2BF5pKyZNGB8a3He5gAsRYHqZUcc%2FyT5pKqckqLexAg8zHC8Sq5SH803T9kDjO40Nr8oP7P%2FcX6d9pb71ELoYiTEbGbkpKIE1HcNUJAh0COkMOB6PZXGzIXroONcqHxBO1MpuC8Xrc1O2oN2IEWt1m0ze0ZL0o9lSQiEvdz%2FhGT4FFoetmrETN335BnZFL5RHsChm67Fjne9OTFeTuFGmzL%2Bpqb3CIL7l%2FONdchcICPljv0OmTAze1kaLO1wphwBl2%2BScLsC9CuIrw7NbkMuhqflgvExODTOvvXm2TE3KM4d5dntAChL1hBmBi3JeHtQfn7XrqGePDJRr%2FIYKm07jwufIgrIfj7fTFlcCqfejyv6Xti4C1ZTRG%2BAXRMpf3d1P6l8fwBfQVLu6X0FkXTMR9nGBBvdTwqb26Viph1Wl8DIuOLQLH9%2F7AkRf2vJiFIYZnGPYldsJ8Z3QvJfxKEFDbJjbXHyAxj9P3NqtpWedr8ks8hFqE7kWD98FKKeCmmqd6pZENNnV05UQi3U8lBnjz1rb1AfMMa585AGOqYBN6Z9iLWL3U4YhxsR4%2BRScPEjIoC2rhm%2F5XrGaoTEx%2BZlQflmaDVsi2gaEP0vgIw4%2BBwewlUA7CMXaYtZ7CGGWL41e%2BNXl6zyjR2ODNDaS2B7E2SDzZP3mnn9uIl4OEf5RzDw0JOjrcEM33Ju%2FEChGEzAhWJDo32FAYNOV5atBXHUfCd2sdloFESqLzlilV9Gs9RQvapMcd87grNj0CNnmCYnRfi9Zw%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220228T154926Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYXXZQYSGS%2F20220228%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=75e862389336f50a909bd8fb24ae73e364e173338eb754c6e41ee225c79d4041&hash=da861965a0e2a8c0edadf9fac506fef25e99e541f569b7c5ccc083a0ba9d5f09&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S221256711630243X&tid=spdf-890b7e2b-8417-4dbf-b198-b88aac07e9f8&sid=4e8f7b9885f64943a49b7700b30cdcdc4508gxrqa&type=client&ua=570452030c04595602&rr=6e4acd89bb2867e1
https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1-s2.0-S2212567116X00068/1-s2.0-S221256711630243X/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJf%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIASHczwuNvR41Ggk4y%2FtuCnAyhX6JTTklmucLIvEMpJsAiBDFj1fRmMT5ncsAyMAUMcYSlvMQNM8VgmCzcXCHcXnWyqDBAjw%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAQaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIM5hO3irD4kYD6sJq1KtcDtOrVWvdxyI0ifzrBEqe96BzIQE6CWPBeQglsSgl1Tz03BWPEG24jNDIvUxDyuYOOFdy%2F7NPx51K4rocZ1sz0ZBDJC%2BF5pKyZNGB8a3He5gAsRYHqZUcc%2FyT5pKqckqLexAg8zHC8Sq5SH803T9kDjO40Nr8oP7P%2FcX6d9pb71ELoYiTEbGbkpKIE1HcNUJAh0COkMOB6PZXGzIXroONcqHxBO1MpuC8Xrc1O2oN2IEWt1m0ze0ZL0o9lSQiEvdz%2FhGT4FFoetmrETN335BnZFL5RHsChm67Fjne9OTFeTuFGmzL%2Bpqb3CIL7l%2FONdchcICPljv0OmTAze1kaLO1wphwBl2%2BScLsC9CuIrw7NbkMuhqflgvExODTOvvXm2TE3KM4d5dntAChL1hBmBi3JeHtQfn7XrqGePDJRr%2FIYKm07jwufIgrIfj7fTFlcCqfejyv6Xti4C1ZTRG%2BAXRMpf3d1P6l8fwBfQVLu6X0FkXTMR9nGBBvdTwqb26Viph1Wl8DIuOLQLH9%2F7AkRf2vJiFIYZnGPYldsJ8Z3QvJfxKEFDbJjbXHyAxj9P3NqtpWedr8ks8hFqE7kWD98FKKeCmmqd6pZENNnV05UQi3U8lBnjz1rb1AfMMa585AGOqYBN6Z9iLWL3U4YhxsR4%2BRScPEjIoC2rhm%2F5XrGaoTEx%2BZlQflmaDVsi2gaEP0vgIw4%2BBwewlUA7CMXaYtZ7CGGWL41e%2BNXl6zyjR2ODNDaS2B7E2SDzZP3mnn9uIl4OEf5RzDw0JOjrcEM33Ju%2FEChGEzAhWJDo32FAYNOV5atBXHUfCd2sdloFESqLzlilV9Gs9RQvapMcd87grNj0CNnmCYnRfi9Zw%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220228T154926Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYXXZQYSGS%2F20220228%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=75e862389336f50a909bd8fb24ae73e364e173338eb754c6e41ee225c79d4041&hash=da861965a0e2a8c0edadf9fac506fef25e99e541f569b7c5ccc083a0ba9d5f09&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S221256711630243X&tid=spdf-890b7e2b-8417-4dbf-b198-b88aac07e9f8&sid=4e8f7b9885f64943a49b7700b30cdcdc4508gxrqa&type=client&ua=570452030c04595602&rr=6e4acd89bb2867e1

