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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 ۲۰۲۰بحلول عام : ۱۸ -۱۷الغایة 

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

0.cر. المؤش 
 ل: عدد البلدان التي لدیھا خطة إحصائیة وطنیة ممولة بالكامل وقید التنفیذ، حسب مصدر التموی۳-۱۸-۱۷المؤشر 

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 القیمة الدوالریة لجمیع الموارد المتاحة لتعزیز القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة  ۱۹-۱-

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 

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

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
البلدان التي لدیھا خطة إحصائیة وطنیة ممولة بالكامل وقید التنفیذ إلى التقریر السنوي عن االستراتیجیات الوطنیة لتطویر عدد مؤشر یستند 

المؤشر  تقاریر عن التقدم القطري في تصمیم وتنفیذ الخطط اإلحصائیة الوطنیة. 21باریس  ، تقدمبالتعاون مع شركائھا ).NSDSاإلحصاءات (
 ) في انتظار اعتماد االستراتیجیة في العام الحالي.3أو ( ةم واحدتصمّ  أو )2، () تنفیذ استراتیجیة1إما ( التي لبلدانا تعدادعبارة عن 

  

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
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 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

مع البرید اإللكتروني عبر  مباشرة یتم جمع المعلومات سنویًا والتحقق منھا عبر مراسالت الوطنیة. اإلحصاء أجھزةیتم توفیر البیانات من قبل 
 .NSDS لالستراتیجیات الوطنیة لتطویر االحصاءاتالوطنیة  جھة التنسیق

  
 الوطنیة اإلحصاء أجھزة  قائمة:

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 2017-ینایركانون الثاني/

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2017فبرایر شباط/  1

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 )21والعشرین (باریس  حاديت من أجل التنمیة في القرن الالشراكة في مجال اإلحصاءا

 

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

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 

4.C. طریقة االحتساب 
 ) في انتظار اعتماد االستراتیجیة في العام الحالي.3أو ( ةم واحدتصمّ  أو)2(استراتیجیة ،) تنفیذ 1إما ( التي عدد بسیط من البلدانھناك 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
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4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 بلدعلى مستوى ال •
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 عدد االستراتیجیات الوطنیة. مجموععلى المستوى اإلقلیمي إلى  تستند المجامیع

 

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

بشأن وضع  21السنوي لباریس  تقریرال+  متوفر على شبكة االنترنت من خالل نموذج 21أھداف التنمیة المستدامة لباریس  مسح
 ) status-http://www.paris21.org/nsds ( االستراتیجیات الوطنیة لتطویر االحصاءات

 ) /NSDS ) http://nsdsguidelines.paris21.org االستراتیجیات الوطنیة لتطویر االحصاءات إرشادات
 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 .اإلنترنتشبكة التشاور مع البلدان للتحقق من المعلومات المتاحة على 

 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 .اً ینام بلداً  121 2015-2007تغطي السلسلة الزمنیة الحالیة للفترة 
 

 التسلسل الزمني:
 2015حتى عام  2007من عام 

 التفصیل:
 حسب المنطقة الجغرافیة.بالمؤشر  تفصیلیمكن 

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 www.paris21.org :الرابط

 وفر على الرابط التالي:مت .NSDSعن وضع االستراتیجیات الوطنیة لتطویر االحصاءات تقریر  ).2016( 21باریس : المراجع
http://www.paris21.org/nsds-status 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.paris21.org/nsds-status
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://nsdsguidelines.paris21.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://nsdsguidelines.paris21.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://nsdsguidelines.paris21.org/
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