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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 . 
، تعزیز تقدیم الدعم لبناء قدرات البلدان النامیة، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة ۲۰۲۰: بحلول عام ۱۸ -۱۷الغایة 

ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء النامیة، لتحقیق زیادة كبیرة في توافر بیانات عالیة الجودة ومناسبة التوقیت وموثوقة 
 العرقي واالثني، والوضع من حیث الھجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغیرھا من الخصائص ذات الصلة في السیاقات الوطنیة

0.cر. المؤش 
 لتي تتقید بالمبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة: عدد البلدان التي لدیھا تشریعات إحصائیة على الصعید الوطني وا۲-۱۸-۱۷المؤشر

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 یوجدال 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )21الشراكة في مجال اإلحصاءات من أجل التنمیة في القرن الحادي والعشرین (باریس 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )21الشراكة في مجال اإلحصاءات من أجل التنمیة في القرن الحادي والعشرین (باریس 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

البلدان التي  عدد أي البلدان التي لدیھا تشریعات إحصائیة وطنیة تتوافق مع المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة. عدد شیر المؤشر إلىی
 .UNFOPبمبادئ  یتقید لدیھا تشریع إحصائي

 
 المفاھیم:

 یحدد قانون اإلحصاء القواعد واللوائح والتدابیر المتعلقة :التشریعات اإلحصائیة الوطنیة
واالتساق التنظیم واإلدارة والرصد والتفتیش على األنشطة اإلحصائیة بطریقة منھجیة، والقوة والفعالیة والكفاءة لضمان التغطیة الكاملة والدقة 

تنمیة البالد لتحقیق الثروة  تصادي االجتماعي، والمساھمة فيمن أجل توفیر مرجعیة لتوجیھ السیاسات والتخطیط االق  الصورة مع حقیقة
 والثقافة والرفاه واإلنصاف.

 المبادئ األساسیة لألمم المتحدة لإلحصاءات الرسمیة
إلى  11، في دورتھا الخاصة التي عقدت في الفترة من اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة التي اعتمدتھا

 ھي: 1994نیسان / أبریل  15
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، حیث تخدم الحكومة واالقتصاد ي نظام المعلومات الخاص بالمجتمعتوفر اإلحصاءات الرسمیة عنصرا ال یمكن االستغناء عنھ ف  -1المبدأ 
تجمیع اإلحصاءات الرسمیة التي تفي ، ینبغي ولتحقیق ھذه الغایة والجمھور ببیانات عن الحالة االقتصادیة والدیمغرافیة واالجتماعیة والبیئیة.

 مة.باختبار المنفعة العملیة وإتاحتھا على أساس غیر متحیز من قبل الوكاالت اإلحصائیة الرسمیة لتكریم استحقاق المواطنین للمعلومات العا
  

ادئ ، بما في ذلك المبوفقا العتبارات مھنیة بحتةر ، یتعین على الوكاالت اإلحصائیة أن تقرفاظ بالثقة في اإلحصاءات الرسمیةلالحت -2المبدأ 
 ، بشأن أسالیب وإجراءات جمع البیانات اإلحصائیة ومعالجتھا وتخزینھا وعرضھا.العلمیة واألخالقیات المھنیة

  
المتعلقة بمصادر اإلحصاءات  ، یتعین على الوكاالت اإلحصائیة تقدیم المعلومات وفقا للمعاییر العلمیةلتسھیل التفسیر الصحیح للبیانات -3المبدأ 

 وطرقھا وإجراءاتھا.
  

 یحق للوكاالت اإلحصائیة التعلیق على التفسیر الخاطئ لإلحصاءات وإساءة استعمالھا.- 4المبدأ 
  

تقوم  كانت مسوح إحصائیة أو سجالت إداریة.أ، سواء اإلحصائیة من جمیع أنواع المصادریجوز استخالص بیانات لألغراض -5المبدأ 
 ما یتعلق بالجودة والتوقیت والتكالیف والعبء على المستجیبین. الوكاالت اإلحصائیة باختیار المصدر في

  
إلى أشخاص  كانت تشیرأ، سواء حصائیة ألغراض التجمیع اإلحصائيیجب أن تكون البیانات الفردیة التي تجمعھا الوكاالت اإل -6المبدأ 

 ة وتستخدم حصرا لألغراض اإلحصائیة.، سریة للغایطبیعیین أو اعتباریین
  

 نشر القوانین واألنظمة والتدابیر التي تعمل بموجبھا النظم اإلحصائیة. - 7المبدأ 
  

 ما بین الوكاالت اإلحصائیة داخل البلدان أساسي لتحقیق االتساق والفعالیة في النظام اإلحصائي. التنسیق في - 8المبدأ 
  

وكاالت اإلحصائیة في كل بلد للمفاھیم والتصنیفات واألسالیب الدولیة اتساق النظم اإلحصائیة وكفاءتھا على جمیع یعزز استخدام ال - 9المبدأ 
 المستویات الرسمیة.

  
 یساھم التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في اإلحصاءات في تحسین نظم اإلحصاءات الرسمیة في جمیع البلدان. -10المبدأ 

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

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

 )المعني إلى البلداالستبیان/ االستبیانات  التي تقوم بإرسال( PARIS21 21أھداف التنمیة المستدامة لباریس  مسح
 االلكتروني موقع أو منالبلد البیانات الخاصة بالبیانات مباشرة من قاعدة  الحصول على

 ةالدولی ھیئةمشترك مع الوكالة الوطنیة والالتجمیع المسح / ال
 التغطیة: جمیع البلدان

 

 3.B. طریقة جمع البیانات 
 االنترنت مسح عبر

 اإلحصاء الوطني زالجھالمدیریة العامة 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .2018الربع األول من عام 
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3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2018 الربع األول من عام

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .) في الدولNSOاإلحصاء الوطنیة ( أجھزة

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )21الشراكة في مجال اإلحصاءات من أجل التنمیة في القرن الحادي والعشرین (باریس 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 أخرىاعتبارات منھجیة  .  4
4.A. األساس المنطقي 

سیتم اعتبار قانون اإلحصاءات الخاص بالدولة متوافقًا مع مبادئ األمم المتحدة األساسیة لإلحصاءات الرسمیة إذا كان القانون یحتوي 
 بالمبادئ العشرة. أحكام تتعلق على

 

4.B. التعلیقات والقیود 
تفسیر البیانات  على أن٪) 37االستجابة المنخفض ( معدل. ویدّل اإلحصاء الوطنیةألجھزة خالل مسح یتم جمع المعلومات عن المؤشر من 

 .یكون عرضة للوقایة
 

4.C. طریقة االحتساب 
 بالمبادئ العشرة كلھاالبلدان التي یحتوي قانونھا على أحكام ترتبط  =۲-۱۸-۱۷ المؤشر

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

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

 بلدعلى مستوى ال معالجة للقیم الناقصةال 
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 على المستویین اإلقلیمي والعالمي.معالجة للقیم الناقصة ال 
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي. ناقصةللقیم ال معالجةال 
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4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 عبر اإلنترنت. متوفر نموذجمن خالل  PARIS21 SDG 21أھداف التنمیة المستدامة لباریس  مسح •
 

المدّونة األوروبیة للممارسات المتبعة في مجال االحصاء. إذ تتطابق بملء االستبیان مسبقًا للبلدان المتوافقة مع  PARIS21قامت  •
 .لمبادئ العشرة كلھاوي االمتثال لسای ھا، فإن االمتثال للكولذ مع المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة. المدّونة االوروبیة

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 اإلنترنت.شبكة للتحقق من المعلومات المتاحة على  البرید اإللكترونيعبر رسائل الخالل المكالمات الھاتفیة و البلدان منالتشاور مع 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 دولة فقط. 83البیانات متاحة ل  دولة. 225تم مسح 
 

 التسلسل الزمني:
2017. 

 
 التفصیل:

 ال یوجد مستوى تفصیل یستخدم للمؤشر.
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 .ال یوجد
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 A.pdf-New-https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP ط: الراب

 
 المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة :المراجع

 
 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-A.pdf
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