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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 . 
، االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاییس للتقدم المحرز في تحقیق التنمیة المستدامة تكمل الناتج ۲۰۳۰بحلول عام  :۱۹ -۱۷ الغایة 

 المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة

0.cر. المؤش 
 زیز القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة : القیمة الدوالریة لجمیع الموارد المتاحة لتع۱-۱۹-۱۷المؤشر 

0.d. السلسلة 
   

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2017تموز/یولیو  11

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 : عدد البلدان التي لدیھا خطة إحصائیة وطنیة ممولة بالكامل وقید التنفیذ، حسب مصدر التمویل۱۷-۱۸-۳

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 

 )21والعشرین (باریس  حاديت من أجل التنمیة في القرن الالشراكة في مجال اإلحصاءا
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 :تعریفال

بشأن دعم اإلحصاءات  ریكتقریر الش إلىاإلحصائیة في البلدان النامیة الدوالر لجمیع الموارد المتاحة لتعزیز القدرات یستند مؤشر قیمة 
)PRESSكي للدعم اإلحصائي الجاري في الدول النامیة.ریلتقدیم لقطة عن قیمة الدوالر األم 21باریس  ) الذي تم تصمیمھ وإدارتھ من قبل 

 

2.B. وحدة القیاس 
 
 

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

المصدر األول للبیانات ھو نظام اإلبالغ  ، یعتمد المؤشر على ثالثة مصادر بیانات متمیزة.الدولي لإلحصاءاتلدعم عن ارة كاملة لتقدیم صو
، والذي یسجل البیانات من أعضاء لجنة المساعدة )OECD) التابع لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (CRSعن الدائنین (

، ویقدم عضاء في لجنة المساعدة اإلنمائیة) وبعض المانحین غیر األOECDلتنمیة في المیدان االقتصادي (اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون وا
بناء القدرات  عن رموز محددة للقطاع الذي یستھدفھ نشاط مساعداتھم. وتبلّغ الجھات المانحة حسابًا شامالً للمساعدة اإلنمائیة الرسمیة.

 .16062بالرمز  حدّد) مُ SCBاإلحصائیة (
  

سوء تقدیر ، مما یؤدي إلى رمز یتم تحدیده بواسطة ھذا الالمشروع أكبر،  مكونات من مكونیكون بناء القدرات اإلحصائیة مجّرد ثانیاً، عندما 
من خالل البحث عن  تنازليھذا االنحیاز ال صإلى تقلی 21باریس یسعى  مستوى الدعم الفعلي للمساعدات الدولیة.نظام اإلبالغ عن الدائنین ل

یتم  .SCB بناء القدرات االحصائیة للمصطلحات التي تشیر إلى مكون من مكونات CRS اإلبالغ عن الدائنین أوصاف المشروع في نظام
 .http://www.paris21.org/PRESS2015تقدیم المنھجیة على 

  
یغطي  لبیانات باستبیان عبر اإلنترنت یتم إنجازه من خالل شبكة عالمیة من المراسلین الصحفیین.ھذه ا 21باریس  ثالثًا، وأخیراً، تستكمل أمانة

وبعض المتغیرات اإلضافیة الخاصة ببناء القدرات  نظام اإلبالغ عن الدائنین االستبیان مجموعة فرعیة من المتغیرات التي تم جمعھا في
، مما یتیح فرصة للجھات الفاعلة لتبادل المعلومات حول أنشطتھا تبیان طوعیةیم التقاریر إلى االستعد عملیة تقد اإلحصائیة.
متعددة األطراف ال، باإلضافة إلى المؤسسات نظام اإلبالغ عن الدائنین المراسلون لھذا االستبیان ھم البلدان التي ال تقدم تقاریرھا إلى اإلحصائیة.

 مباشرة. 21باریسیة التي طلبت إبالغ أمانة اإلحصائالتي لدیھا مجموعة كبیرة من المشاریع 
  

 قائمة:
 21، باریس ن والتنمیة في المیدان االقتصادينظام اإلبالغ عن الدائن في منظمة التعاو 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 سبتمبرأیلول/  16من 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 21منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، باریس 

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

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 .كي للدعم اإلحصائي الجاري في البلدان النامیةرییھدف المؤشر إلى تقدیم لمحة عن قیمة الدوالر األم
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4.B. التعلیقات والقیود 
مع أخذ ھذه  PRESS تقریراألرقام المالیة الواردة في  لذلك یجب تفسیر یأتي قیاس الدعم لإلحصائیات مع العدید من التحدیات المنھجیة.

من أجل االلتزامات بالمساعدة ) CRS( على نظام إبالغ الدائنین PRESSتعتمد، على سبیل المثال، أرقام التقریر  إذ التحدیات في االعتبار.
باإلضافة إلى  ال یمكن ضمان التغطیة الكاملة لجمیع البرامج.، الجھات المانحة المقدّمة بشكل طوعي. مع ذلك تدعمھا تقاریر اإلنمائیة الرسمیة

، قد یحدث العد المزدوج للمشاریع عندما أوالً  ة.لي لإلحصاءات ألسباب ثالثة رئیس، یمكن اعتبار االلتزامات المعلنة كحد أعلى للدعم الفعذلك
ثانیاً،  جمیع المشاركین في تمویل المشروع عن مجامیع المشروع.یقوم المانح ومنفذ المشروع بتقدیم تقریر عن نفس المشروع أو عندما یبلغ 

، والتي ال تشمل سوى مكون إحصائي متعددة القطاعاتالالمشاریع في لخاصة یمكن تضخیم األرقام المبلغ عنھا بالعمل مع مجامیع المشاریع ا
 ي ال تترجم دائماً بالمدفوعات الفعلیة إلى البلدان المتلقیة.الت باإلبالغ عن التزامات الجھات المانحة PRESSتقوم تقاریر ، . وأخیراً صغیر

  
 الموارد المحلیة.ب عنىالدعم الدولي لإلحصاءات وال یُ وال یلتقط المؤشر سوى

 

4.C.   االحتسابطریقة 
تم فیھا  في الحاالت التي سعر الصرف لسنة االلتزام في المشروع / البرنامج.باستخدام متوسط  الدوالر االمیركيتم تحویل المبالغ المالیة إلى 

 فترة السنة المالیة.، كان سعر الصرف المستخدم ھو متوسط اإلبالغ عن مبالغ الصرف
 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 

 
4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 

 بلدعلى مستوى ال •
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 تستند المجامیع على المستوى اإلقلیمي إلى مجموع االلتزامات الوطنیة وااللتزامات اإلقلیمیة الفرعیة واإلقلیمیة.

 

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

) بناءً على بیانات  www.paris21.org/press ( 21باریس ) الذي نشرتھ PRESSدعم اإلحصاءات ( بشأن 2016لعام  كیكتقریر الشر
 21لباریس  PRESSمسح تقریر ) و  DataSetCode=CRS1؟https://stats.oecd.org/Index.aspx من نظام إعداد تقاریر الدائنین (
 الجاري عبر شبكة االنترنت. 

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 ). www.paris21.org/press (والتحقّق من صّحتھا  المعلومات المتاحة على اإلنترنت دقیق فيلجھات المانحة للتدعوة ا

 

4.K  . تقییم الجودة 

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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 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 .نامیاً  بلداً  132تغطي  2013-2006السلسلة الزمنیة الحالیة للفترة 
 

 التسلسل الزمني:
 2013إلى عام  2006من عام 

 
 التفصیل:

، ومنطقة اإلحصاءات وطریقة التمویل (المنحة اإلنمائیة الرسمیةاعات المساعدة وقط ،حسب المنطقة الجغرافیة لتزاممبلغ اال فصیلیمكن ت
 مقابل القرض).

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :التباینمصادر 

 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

www.paris21.org  
 

 :جعالمرا
 

اإلبالغ عن الدائنین  ت التقاریر لنظامتوجیھا ).2007منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (
 http://www.oecd.org/dac/stats/1948102.pdf على متاح

  
 http://www.paris21.org/PRESS متاح على ات.ءدعم اإلحصا بشأنتقریر الشریك  ).2015( 21باریس 

 

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

	0. معلومات المؤشر
	0. a. الهدف
	الهدف ١٧: تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة

	0.b. الغاية
	الغاية  ١٧- ١٩: بحلول عام ٢٠٣٠، الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية

	0.c. المؤشر
	المؤشر ١٧-١٩-١: القيمة الدولارية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية
	0.d. السلسلة
	0.e. تحديث البيانات الوصفية
	11 تموز/يوليو 2017
	0.f. المؤشرات ذات الصلة
	١٧-١٨-٣: عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، حسب مصدر التمويل
	0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي
	الشراكة في مجال الإحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21)
	1. الإبلاغ عن البيانات
	1.A. المنظمة
	2. التعريف والمفاهيم والتصنيفات
	2.A. التعريف والمفاهيم
	2.B. وحدة القياس
	2.C. التصنيفات
	3. نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات
	3.A. مصادر البيانات
	3.B. طريقة جمع البيانات
	3.C. الجدول الزمني لجمع البيانات
	3.D. الجدول الزمني لنشر البيانات
	3.E. الجهات المزودة للبيانات
	3.F. الجهات المجّمعة للبيانات
	3.G. التفويض المؤسسي
	4. اعتبارات منهجية أخرى
	4.A. الأساس المنطقي
	4.B. التعليقات والقيود
	4.C. طريقة الاحتساب
	4.D. التحقق
	4.E. التعديلات
	4.F. معالجة القيم الناقصة (1) على مستوى البلد و (2) على المستوى الإقليمي
	4.G. المجاميع الإقليمية
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.H. المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
	4.I. إدارة الجودة
	4.J. ضمان الجودة
	4.K. تقييم الجودة
	5. توافّر البيانات والتفصيل
	6.  المقارنة/الانحراف عن المعايير الدولية
	7. المراجع والوثائق


