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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ١٧الهدف  
، االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق  ٢٠٣٠بحلول عام    :١٩-١٧  غايةلا

 التنمية المستدامة تكمل الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية
  البلدان النامية  القيمة الدوالرية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية في :١-١٩-١٧المؤشر  

 المعلومات المؤسسية 

 
 :الراعية  منظمة ال
  

 (21والعشرين )باريس    حادي ت من أجل التنمية في القرن الالشراكة في مجال اإلحصاءا

 

 المفاهيم والتعاريف
  

 ريف:التع 
  

تقرير   إلىاإلحصائية في البلدان النامية  الدوالر لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات  يستند مؤشر قيمة  
لتقديم لقطة عن  21باريس  ( الذي تم تصميمه وإدارته من قبلPRESSبشأن دعم اإلحصاءات )  ريكالش

 كي للدعم اإلحصائي الجاري في الدول النامية.ريقيمة الدوالر األم
  

 األساس المنطقي:
  

 .كي للدعم اإلحصائي الجاري في البلدان الناميةرييهدف المؤشر إلى تقديم لمحة عن قيمة الدوالر األم
  

 التعليقات والقيود:
  

األرقام المالية الواردة في   لذلك يجب تفسير العديد من التحديات المنهجية.يأتي قياس الدعم لإلحصائيات مع 
  PRESSتعتمد، على سبيل المثال، أرقام التقرير   إذ مع أخذ هذه التحديات في االعتبار.  PRESS تقرير

الجهات   تقاريرتدعمها    من أجل االلتزامات بالمساعدة اإلنمائية الرسمية( CRS)  على نظام إبالغ الدائنين 
،  باإلضافة إلى ذلك  ، ال يمكن ضمان التغطية الكاملة لجميع البرامج.المانحة المقدّمة بشكل طوعي. مع ذلك

، قد يحدث العد  أوالا  ة.لي لإلحصاءات ألسباب ثالثة رئيسيمكن اعتبار االلتزامات المعلنة كحد أعلى للدعم الفع
المشروع بتقديم تقرير عن نفس المشروع أو عندما يبلغ جميع  المزدوج للمشاريع عندما يقوم المانح ومنفذ 

المشروع عن مجاميع المشروع. بالعمل مع  المشاركين في تمويل  ثانياا، يمكن تضخيم األرقام المبلغ عنها 
.  ، والتي ال تشمل سوى مكون إحصائي صغير متعددة القطاعاتالالمشاريع  في لخاصة  مجاميع المشاريع ا

ا بالمدفوعات الفعلية    باإلبالغ عن التزامات الجهات المانحة  PRESSارير  تقوم تق،  وأخيراا  التي ال تترجم دائما
 إلى البلدان المتلقية.

  
 الموارد المحلية.ب عنىالدعم الدولي لإلحصاءات وال يُ  وال يلتقط المؤشر سوى 

  

 المنهجية 
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 ساب:تحطريقة اال

  
سعر الصرف لسنة االلتزام في المشروع /  باستخدام متوسط    الدوالر االميركيتم تحويل المبالغ المالية إلى  

فترة  ، كان سعر الصرف المستخدم هو متوسط تم فيها اإلبالغ عن مبالغ الصرف  في الحاالت التي البرنامج.
 السنة المالية.

  
 تفصيل:ال
  

ت اال  فصيليمكن  الجغرافيةب  لتزاممبلغ  المنطقة  الرسميةوقط   ،حسب  اإلنمائية  المساعدة  ، ومنطقة  اعات 
 اإلحصاءات وطريقة التمويل )المنحة مقابل القرض(.

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
الفرعية   وااللتزامات اإلقليمية  الوطنية  مجموع االلتزامات  اإلقليمي إلى  المستوى  على  المجاميع  تستند 

 واإلقليمية.
  

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:
  

الشر )  بشأن   2016لعام    كيكتقرير  اإلحصاءات  نشرته  PRESSدعم  الذي    21باريس  ( 
( www.paris21.org/press  الدائنين تقارير  إعداد  نظام  من  بيانات  على  بناءا   )
( https://stats.oecd.org/Index.aspx؟DataSetCode=CRS1  و ) مسح تقريرPRESS  

 الجاري عبر شبكة االنترنت.    21لباريس  
  

 الجودة  ضمان
  

ا للتدعوة  المانحة  فيلجهات  اإلنترنت  دقيق  على  المتاحة  صّحتها    المعلومات  من  والتحقّق 
( www.paris21.org/press .) 
  
  

 مصادر البيانات
  
 وصف:ال
  

المصدر   ، يعتمد المؤشر على ثالثة مصادر بيانات متميزة.الدولي لإلحصاءاتلدعم  عن ارة كاملة  لتقديم صو
( التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  CRSاألول للبيانات هو نظام اإلبالغ عن الدائنين )

(OECD)لتنمية في  ، والذي يسجل البيانات من أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون وا
، ويقدم حساباا  عضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية( وبعض المانحين غير األOECDالميدان االقتصادي )

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.paris21.org/press
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://stats.oecd.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DCRS1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://stats.oecd.org/Index.aspx%3FDataSetCode%3DCRS1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.paris21.org/press
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الرسمية. اإلنمائية  الجهات المانحة شامالا للمساعدة  الذي يستهدفه نشاط   وتبلّغ  محددة للقطاع  رموز  عن 
 .16062بالرمز    حدّد( مُ SCBبناء القدرات اإلحصائية ) مساعداتهم.

  
 يتم تحديده بواسطة هذا  المشروع أكبر،    مكونات من   مكون يكون بناء القدرات اإلحصائية مجّرد  ثانياا، عندما 

يسعى   مستوى الدعم الفعلي للمساعدات الدولية. سوء تقدير نظام اإلبالغ عن الدائنين ل، مما يؤدي إلى  رمزال
اإلبالغ عن  من خالل البحث عن أوصاف المشروع في نظام  تنازليهذا االنحياز ال صإلى تقلي 21باريس 
القدرات االحصائية  للمصطلحات التي تشير إلى مكون من مكونات CRS  الدائنين  تقديم  .SCB بناء  يتم 

 .http://www.paris21.org/PRESS2015المنهجية على  
  

لبيانات باستبيان عبر اإلنترنت يتم إنجازه من خالل شبكة عالمية هذه ا  21باريس    ثالثاا، وأخيراا، تستكمل أمانة
نظام اإلبالغ عن   يغطي االستبيان مجموعة فرعية من المتغيرات التي تم جمعها في من المراسلين الصحفيين.

تبيان  يم التقارير إلى االستعد عملية تقد وبعض المتغيرات اإلضافية الخاصة ببناء القدرات اإلحصائية.  الدائنين 
المراسلون لهذا االستبيان   ، مما يتيح فرصة للجهات الفاعلة لتبادل المعلومات حول أنشطتها اإلحصائية.طوعية

متعددة األطراف  ال، باإلضافة إلى المؤسسات  نظام اإلبالغ عن الدائنين   هم البلدان التي ال تقدم تقاريرها إلى
 مباشرة.  21باريسية التي طلبت إبالغ أمانة اإلحصائالتي لديها مجموعة كبيرة من المشاريع  

  
 قائمة:

  
 21، باريس  ن والتنمية في الميدان االقتصادي نظام اإلبالغ عن الدائن في منظمة التعاو

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

ا   بلداا   132تغطي    2013-2006السلسلة الزمنية الحالية للفترة    .ناميا
  

 الزمنية:السالسل  
  

 2013إلى عام   2006من عام 
  

 الجدول الزمني

  
 سبتمبرأيلول/    16من 

  

 بياناتللالجهات المزّودة 

  
 21منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس  
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 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 21باريس  

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

www.paris21.org 
  

 المراجع:
  

االقتصادي ) الميدان  في  والتنمية  التعاون  لنظامتوجيها (.2007منظمة  الدائنين   ت التقارير  اإلبالغ عن 
 http://www.oecd.org/dac/stats/1948102.pdf على متاح

  
الشريك   (.2015)  21باريس   اإلحصا  بشأن تقرير  متاح   ات.ءدعم 

 http://www.paris21.org/PRESS على
  

 المؤشرات ذات الصلة 

  
 عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر التمويل :٣-١٨-١٧  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.paris21.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/1948102.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.paris21.org/PRESS

