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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
: تشجیع وتعزیز الشراكات العامة والشراكات بین القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، باالستفادة ۱۷-۱۷الغایة 

 لشراكات ومن استراتیجیاتھا لتعبئة المواردمن الخبرات المكتسبة من ا

0.cر. المؤش 
 : المبلغ بدوالرات الوالیات المتحدة للشراكات بین القطاعین العام والخاص من أجل البنیة التحتیة ۱-۱۷-۱۷المؤشر

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2020أیلول/سبتمبر  1

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 أھداف وغایات أخرى الروابط مع أيّ ال تتوفر أیة 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 البنك الدولي

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 البنك الدولي

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف

"المبلغ بدوالرات الوالیات المتحدة المرصود للشراكات بین القطاعین العام إلى بیانات مجموعة البنك الدولي:  ۱-۱۷-۱۷یستند المؤشر 
 والخاص في مجال البنیة التحتیة".

ین كیان أو سلطة عامة أي ترتیب تعاقدي یُبرم ب"ویعّرف مؤشر مجموعة البنك الدولي مصطلح الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأنھ 
 . "متعاقدة وكیان خاص، لتوفیر أصول أو خدمات عامة، ویتحمل فیھا الطرف الخاص مسؤولیة كبیرة عن المخاطر واإلدارة

 
 ویشمل مصطلح البنیة التحتیة القطاعات والخدمات التالیة:

 الطبیعي وتوزیعھالطاقة: تولید الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا، وخطوط أنابیب نقل الغاز  •
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: البنیة التحتیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت •
 النقل: المطارات وسكك الحدید والموانئ والطرق. •
 المیاه: معالجة میاه الشرب وتوزیعھا، وجمع میاه الصرف الصحي ومعالجتھا. •
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 المفاھیم:
دة یعّرف مؤشر مجموعة البنك الدولي مصطلح الشراكة بین القطاعین العام والخاص بأنھ أي ترتیب تعاقدي یُبرم بین كیان أو سلطة عامة متعاق 

 دارة.وكیان خاص، لتوفیر أصول أو خدمات عامة، ویتحمل فیھا الطرف الخاص مسؤولیة كبیرة عن المخاطر واإل
  

 ویشمل مصطلح البنیة التحتیة القطاعات والخدمات التالیة:
 الطاقة: تولید الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا، وخطوط أنابیب نقل الغاز الطبیعي وتوزیعھ •
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: البنیة التحتیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت •
 الحدید والموانئ والطرق.النقل: المطارات وسكك  •
 المیاه: معالجة میاه الشرب وتوزیعھا، وجمع میاه الصرف الصحي ومعالجتھا. •

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

 :یعتمد المؤشر منھجیة ثابتة متاحة على الموقع الشبكي التالي
  http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi-methodology  

 وتتمثّل عملیة جمع البیانات بما یلي:
مواقع الحكومة یضطلع فریق الباحثین بجمع البیانات الالزمة عن كل من المناطق المعنیة باستخدام المصادر العامة، مثل  •

والمصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف؛ مثل قواعد البیانات الخاصة باألخبار التجاریة والمنشورات/االشتراكات التجاریة 
 والصناعیة المتخصصة، وبوابات المتخصصة، معلومات الجھات الراعیة والوكاالت اإلنمائیة المتعدّدة األطراف.

 وقع إداري باستخدام نموذج محدّد حرصاً على توحید البیانات،تُحمَّل البیانات المجمعة على م •
تضطلع مجموعة من الخبراء في سنغافورة أوال (فریق مؤشر أسعار المنتجین) بالتحقق من صحة البیانات، ثم الزمالء المنسقین  •

 في مجموعة البنك الدولي.
 العام. طالعوإتاحتھا مجاناً لال) www.ppi.worldbank.orgو(في وقت الحق، یتم تحمیل البیانات إلى الموقع العام للبنك الدولي  •

 
. وتقدّم التحدیثات الالزمة كل PPI)(تُعرف مجموعة البیانات بقاعدة البیانات الخاصة بمساھمة القطاع الخاص في مشاریع البنیة األساسیة 

. www.ppi.worldbank.org :العام على الرابط التالي العطفي نیسان/أبریل وتشرین األول/أكتوبر) وتتُاح البیانات لال ستة أشھر (عادةً
 :متاح أیضاً في مؤشرات التنمیة العالمیة على الرابط التالي  وھذا المؤشر

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
ئیة یضطلع فریق الباحثین بجمع البیانات الالزمة عن كل من المناطق المعنیة باستخدام المصادر العامة، مثل مواقع الحكومة والمصارف اإلنما

 ، أخبار األعمال األمریكیة، المعھد االحصائي الدولي لألسواقFactivaالمتعددة األطراف؛ قواعد البیانات الخاصة باألخبار التجاریة (مثل 
ل الناشئة، وقواعد بیانات وحدة االستخبارات االقتصادیة) ومن المنشورات/االشتراكات التجاریة والصناعیة المتخصصة (تومسون المالیة تموی

كتب ، Media Analytics’ Global Water Intelligenceالمشاریع الدولیة، یوروموني لتمویل المشاریع،  لمعلومات المیاه العالمیة 
pinent Masons السنویة للمیاه، وPlatts Power  في آسیا ، وما إلى ذلك)، وبوابة متخصصة (مثل الخصخصة، وIPANET وبارومتر ،

الخصخصة)، وموارد اإلنترنت (مثل مواقع شركات المشاریع، ووكاالت الخصخصة أو الشراكة بین القطاعین العام والخاص، والوكاالت 
ت (من خالل مواقعھا على اإلنترنت، وتقاریرھا السنویة، والبیانات الصحفیة، والتقاریر المالیة مثل نماذج التنظیمیة) الجھات الراعیة للمعلوما

10K  20وF  المقدمة إلى بورصة نیویورك) ووكاالت التنمیة المتعددة األطراف، في المقام األول من خالل المعلومات على مواقعھا
 رى.اإللكترونیة وتقاریرھا السنویة ودراسات أخ
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 .وتُحمَّل البیانات المجمعة على موقع إداري باستخدام نموذج محدّد حرصاً على توحید البیانات
تضطلع مجموعة من الخبراء في سنغافورة أوال (فریق مؤشر أسعار المنتجین) بالتحقق من صحة البیانات، ثم الزمالء المنسقین في مجموعة 

 البنك الدولي.
 

العام. یعتمد  طالعوإتاحتھا مجاناً لال) www.ppi.worldbank.orgبیانات إلى الموقع العام للبنك الدولي و(في وقت الحق، یتم تحمیل ال
ت الموقع آلیة للطعون بالبیانات، ویُرَحب بجمیع الطعون المقدّمة من وحدات المعنیة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص بشأن المعلوما

 الخاصة بأي مشروع.
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 تُجمع البیانات بصورة مستمرة، وتقدّم التحدیثات كل ستة أشھر (عادةً في أبریل/نیسان و أكتوبر/تشرین األول).

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 في نیسان/أبریل تقریباً. الكاملةر البیانات للنصف األول من السنة التقویمیة في تشرین األول/أكتوبر، وعادةً ما یتم إصدارھا للسنة نشت
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
والخاص على الصعیدین الوطني ُ◌عنى مجموعة البنك الدولي حالیاً بمھمة جمع البیانات، فیما تُعرَّف وحدات الشراكة بین القطاعین العام 

نة، أو ودون الوطني على أنھا الجھات الوطنیة المعنیة بتقدیم البیانات، والمخّولة توفیر بیانات مباشرة عن المشاریع التي تُغلق مالیاً كل س
 المصادقة على صحة البیانات المجمعة من البنك الدولي.

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 مجموعة البنك الدولي

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

ألساسیة أوجھ قصور كبیرة، ومعالجتھا تستلزم زیادةً في التمویل من القطاع الخاص. ویتمثّل األساس المنطقي للمؤشر تشوب البنیة التحتیة ا
، في قیاس التغیّرات الحاصلة في حجم الشراكات بین القطاعین العام والخاص في مجال البنیة التحتیة األساسیة، وتقییم االتجاھات السائدة

 ل دون مشاركة القطاع الخاص.وتحدید القیود التي تحو
 

4.B. التعلیقات والقیود 
ما یعترض المؤشر المقترح من قیود ھي في عدم مراعاتھ للقطاعات األخرى، مثل التعلیم والصحة. فقد تسھم ھذه القطاعات إسھاماً أبرز إن 

 كبیراً في الشراكات بین القطاعین العام والخاص، ولكن قاعدة البیانات المعنیة بھذا المؤشر ال تجمع المعلومات الالزمة بشأنھا. 
 

ي فقط البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (حسب تصنیف البنك الدولي). وینظر البنك البیانات البلدان المرتفعة الدخل وتغطّ كما تستثني قاعدة 
ى الدولي في إمكانیة توسیع نطاق البیانات لتشمل البلدان المرتفعة الدخل، والشراكات القائمة بین القطاعین العام والخاص في مجاالت أخر

 اسیة. ولكن، في الوقت الراھن، ما زالت ھذه اإلمكانیة محدودة بفعل القیود المتعلقة بالمیزانیة.غیر البنیة األس
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م ئیالولألسف، ال تجمع قاعدة البیانات الخاصة بالشراكات بین القطاعین العام والخاص بیانات عن شراكات المجتمع المدني، األمر الذي ال 
 نات، وال یشملھ نطاق العمل الحالي.بعة حالیاً في جمع البیاالمنھجیة المتّ 

 

4.C. طریقة االحتساب 
 :یعتمد المؤشر منھجیة ثابتة متاحة على الموقع الشبكي التالي

 methodology-http://ppi.worldbank.org/methodology/ppi  
 وتتّبع عملیة جمع البیانات الخطوات التالیة:

یضطلع فریق الباحثین بجمع البیانات الالزمة عن كل من المناطق المعنیة باستخدام المصادر العامة، مثل مواقع الحكومة  •
، أخبار األعمال األمریكیة، Factivaوالمصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف؛ قواعد البیانات الخاصة باألخبار التجاریة (مثل 

الناشئة، وقواعد بیانات وحدة االستخبارات االقتصادیة) ومن المنشورات/االشتراكات التجاریة  المعھد االحصائي الدولي لألسواق
 Mediaوالصناعیة المتخصصة (تومسون المالیة تمویل المشاریع الدولیة، یوروموني لتمویل المشاریع،  لمعلومات المیاه العالمیة 

Analytics’ Global Water Intelligence ، كتبpinent Masons السنویة للمیاه، وPlatts Power  في آسیا ، وما إلى
، وبارومتر الخصخصة)، وموارد اإلنترنت (مثل مواقع شركات IPANETذلك)، وبوابة متخصصة (مثل الخصخصة، و 

ت (من المشاریع، ووكاالت الخصخصة أو الشراكة بین القطاعین العام والخاص، والوكاالت التنظیمیة) الجھات الراعیة للمعلوما
المقدمة إلى  20Fو  10Kخالل مواقعھا على اإلنترنت، وتقاریرھا السنویة، والبیانات الصحفیة، والتقاریر المالیة مثل نماذج 

بورصة نیویورك) ووكاالت التنمیة المتعددة األطراف، في المقام األول من خالل المعلومات على مواقعھا اإللكترونیة وتقاریرھا 
 رى.السنویة ودراسات أخ

 د حرصاً على توحید البیاناتتُحمَّل البیانات المجمعة على موقع إداري باستخدام نموذج محدّ •
 صادق فریق من الخبراء في سنغافورة على صحة البیانات.یُ •
 لعام.ا طالعوإتاحتھا مجاناً لال) www.ppi.worldbank.orgتحمیل البیانات إلى الموقع العام للبنك الدولي و( في وقت الحق، یتمّ  •

 
 إن ما یعترض المؤشر المقترح من قیود ھي في عدم مراعاتھ للقطاعات األخرى، مثل التعلیم والصحة. فقد تسھم ھذه القطاعات إسھاماً كبیراً 

نك الدولي في الشراكات بین القطاعین العام والخاص، ولكن قاعدة البیانات المعنیة بھذا المؤشر ال تجمع المعلومات الالزمة بشأنھا. وینظر الب
لبنیة في إمكانیة توسیع نطاق البیانات لتشمل البلدان المرتفعة الدخل، والشراكات القائمة بین القطاعین العام والخاص في مجاالت أخرى غیر ا

 األساسیة. ولكن، في الوقت الراھن، ما زالت ھذه اإلمكانیة محدودة بفعل القیود المتعلقة بالمیزانیة.
 

دة البیانات الخاصة بمساھمة القطاع الخاص في مشاریع البنیة األساسیة بیانات عن الشراكات مع المجتمع المدني، األمر ولألسف، ال تجمع قاع
 الذي ال یالءم المنھجیة المتبعة حالیاً في جمع البیانات، وال یشملھ نطاق العمل الحالي.

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 بلدعلى مستوى ال •

تُجمع البیانات على أساس نصف سنوي لجمیع األسواق الناشئة واالقتصادات اإلنمائیة. في غیاب مشاریع الشراكة بین القطاعین العام 
ل البیانات عالمة صفر لقیمة االستثمارات. إذا توفرت بعض المعلومات عن مشروعٍ ما  في بلد محدّد، ولم والخاص في بلد ما، تُسّجِ

 تتوفر المعلومات المتعلّقة باالستثمارات، یتم اإلبالغ عن القیمة الناقصة. ال تُحدد أيّ قیمة اعتباریة للقیم الناقصة.
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ال تُحدد أيّ قیمة اعتباریة للقیم الناقصة في قاعدة البیانات. 
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
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میع اإلقلیمیة والعالمیة بإضافة القیم االستثماریة لجمیع البلدان في المنطقة المدروسة أو على الصعید العالمي، من دون تحدید أي حسب المجاتُ 
وزن ترجیحي. ویقتصر التعدیل في البیانات على احتساب المشاریع العابرة للحدود مرة واحدة فقط، وھي المشاریع التي تشمل أكثر من بلد 

بالتالي قیمة استثماریة وحیدة للمشاریع. وتُحسب المشاریع العابرة للحدود لكل بلد عند تقدیم البیانات على المستوى القطري، ولكن  واحد، ولھا
 مرة واحدة فقط عندما تُجمع البیانات على الصعید اإلقلیمي أو العالمي.

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

لخاصة ال تقوم البلدان حالیاً بتجمیع البیانات المطلوبة لھذا المؤشر. غیر أنھ یمكن ألي بلد استخدام منھجیة المتّبعة في قاعدة البیانات ا •
وصلت بمساھمة القطاع الخاص في مشاریع البنیة األساسیة لتوفیر معلومات عن مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص التي 

 إلى اإلغالق المالي في سنة معیّنة، أو للتحقّق من صحة قائمة المشاریع التي توفرھا ھذه القاعدة.
 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
تخضع القائمة نصف السنویة للمشاریع أوالً بعملیة شاملة لمراقبة الجودة من قبل فریق قاعدة البیانات الخاصة بمساھمة القطاع  •

سیة، ثم من المجموعات المعنیة بالبنیة األساسیة، ومشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، الخاص في مشاریع البنیة األسا
والضمانات في البنك الدولي. وأخیراً، تضطلع مجموعة البنك الدولي بالتعلیق علیھا، بمن فیھا جھات التنسیق في مؤسسة التمویل 

احة البیانات لإلطالع العام، یمكن الطعن في أي من المعلومات الخاصة بالمشاریع الدولیة والوكالة الدولیة لضمان االستثمار. وعند إت
 المنشورة عل الموقع، لیتسنى بالتالي إعادة تقییم البیانات وتصحیحھا إذا لزم األمر.

ھمة القطاع الخاص وال یجري حالیاً أي مشروع تشاور مع البلدان بشأن البیانات الوطنیة، ولكن ترحب قاعدة البیانات الخاصة بمسا •
 في مشاریع البنیة األساسیة بردود الفعل والمساھمات في البیانات الواردة على الموقع الشبكي.

 

4.K  . تقییم الجودة 
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 البیانات:توافر 

عاماً  28مشروع على مدى  6400وتتضمن قاعدة البیانات الحالیة الخاصة بمساھمة القطاع الخاص في مشاریع البنیة األساسیة بیانات بشأن 
ضة بلداً من البلدان المنخف 139متغیّراً لكل مشروع. وتشمل ھذه البیانات مشاریع في  50)، مع أكثر من 2019وعام  1990(بین عام 

 والمتوسطة الدخل حسب تصنیف البنك الدولي. وتُستعرض قائمة البلدان كل خمس سنوات من أجل الحفاظ على استمراریة البیانات.  
 

 التسلسل الزمني:
القطاعین العام البیانات على أساس شھري (أي مجموع االستثمارات في مشاریع الشراكة بین  تفصیل، ویمكن 1990المؤشر متاح منذ عام 

 ).1990والخاص للبنیة األساسیة التي وصلت إلى اإلغالق المالي في شھر معیّن منذ عام 
 

 التفصیل:
البیانات على مستوى المشروع. كما تُجمع البیانات  تفصیلولذلك، یمكن  .القطاعین العام والخاصتتمثّل وحدة التحلیل في مشروع الشراكة بین 

البیانات الحقاً حسب البلدیات  تفصیلالمتعلّقة بقطاع المشروع على المستوى دون الوطني، وقطاعھ الفرعي وموقعھ الجغرافي، ویمكن بالتالي 
 أو المقاطعة أو البلد أو المنطقة.

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
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 مصادر التباین:
المؤشر. وتتیح بعض وحدات الشراكة بین القطاعین العام والخاص بیانات على موقعھا الشبكي في حسب علمنا، ال تنتج البلدان تقدیرات لھذا 

 قابل للمقارنة بین البلدان وال یُبلَّغ عنھا سنویاً. عدد قلیل جداً من البلدان، ولكنھا ال تُستخدم في نھجٍ 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
  :العام على الرابط التالي لالطالع البیانات متاحة

www.ppi.worldbank.org  
 :وھذا المؤشر متاح أیضاً في مؤشرات التنمیة العالمیة على الرابط التالي

indicators-development-http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world  
 
 

http://www.ppi.worldbank.org/
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