
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامالً،  :٢-٧١ غايةال
في المائة من دخلها القومي اإلجمالي  7,0العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة بما في ذلك التزام 

 7,,7 في المائة و 0,,7للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 
ع مقدمو المساعدة في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدا ن نمواً؛ ويشجَّ

في المائة على األقل من الناتج  7,,7اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يُخصص بموجبه 
 القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

ة الرسمية المقدمة إلى صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، والمساعدة اإلنمائي :٧-٢-٧١المؤشر 
أقل البلدان نمواً، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة 

 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنّظمة/ المنّظمات

  
 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنمية منظمة التعاون

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
ومجموعها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقّدمة إلى أقل صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، يُعرف مؤّشر 
كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة البلدان نمواً، 

باسم صافي مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من  ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 الدخل القومي اإلجمالي.

  
 األساس المنطقي:

  
مام أالجهات المانحة ود التي تبذلها لرسمية إلى البلدان النامية الجهاإلنمائية ا يحدد مجموع تدفقات المساعدة

 لبلدان النامية.ا
  

 المفاهيم:
  

تعّرف لجنة المساعدة االنمائية هذا المصطلح على أنه " تلك التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على 

 الئحة لجنة المساعدة االنمائية للجهات التي تتلقى والمؤسسات المتعددة األطراف التي 



 ة؛ وكاالتها التنفيذيتؤمَّن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل  (,

 يشّكل كل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفاً اساسياً لها؛ (,

 (في المائة 7,في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  0,عنصر منحة ال يقل عن  توفّربشروط ميسرة وتكون 

 راجع: 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm  
 اتءمكاتب اإلحصا ئية منلجنة المساعدة اإلنمايتم الحصول على الدخل القومي اإلجمالي من قبل مراسلي 

 التابعة لها. الوطنية
  

 التعليقات والقيود:
  

 .697,البيانات متاحة من عام 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 صافي مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

  
 تفصيل:ال
  

، أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو القطاع المانحةبحسب الجهة هذا المؤشر  فصيليمكن ت
 ، إلخ.الفرعي

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ما من قيم ناقصة
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 ما من قيم ناقصة
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

هة الجرقم مجموع إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي هو إّن 
 المانحة.

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


 
 :فاوتمصادر الت

  
تتمعير احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على قاعدة جدول زمني لكافة الجهات المانحة وقد تتغير عن بيانات 

 ميزانية لبعض البلدان.السنة المالية المتوفرة في ملفات ال

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

تدفقات البيانات بشأن ال تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع

على مستوى النشاط من خالل نظام  601,على المستوى الكلي ومن العام 697,الرسمية والخاصة من العام 

في ما يتعلق بااللتزام على مستوى النشاط  660,ابالغ الدائنين )بيانات هذا النظام تعتبر كاملة من العام 

 في ما يتعلق بالمدفوعات(. ,77,و

ً للمعايير والمنهجيات نفسها )راجع يتم االبال غ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm) 

  

وكاالت المساعدة ) مبلغين احصائيين في ادارات وطنية ويتم االبالغ عن البيانات وفقاً للسنة التقويمية من قبل

 ووزارات الشؤون الخارجية أو وزارات المالية، وغيرها...(

  
 جمع:العملية 

  
في كل من الدول/ الوكاالت المانحة.  لجنة المساعدة اإلنمائيةإن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات 

 يكون هذا المبلّغ في العادة موجوداً في وكالة المساعدة القومية ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ...

  

 توافر البيانات

  
على أساس المانحين لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات المساعدة 

 األطراف( الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية. يوالمتعدد ينمائية غير الحكومية )الثنائياإلن
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


التدفقات  سيتم نشر .السنة السابقةديسمبر لتدفقات كانون األول/ يتم نشر البيانات على أساس سنوي في 
 .7,9,ديسمبر كانون األول/ في  7,0,التفصيلية لعام 

  
 إصدار البيانات:

  
 7,9, / ديسمبركانون األول

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغين االحصائيين في اإلدارات القومية  يتم االبالغ

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  

 المراجع

  
 الموارد الموّحدة:دليل 

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 راجع كافة الروابط هنا: 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
  
  
 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية :٣-٧١ غايةال

اشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب االستثمار المب :٧-٣-٧١المؤشر 
 كنسبة من إجمالي الميزانية المحلية

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنمية التعاونمنظمة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 المساعدة اإلنمائية الرسمية مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية =

  
 المنطقي:األساس 

  
يحدد مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية الجهد العام الذي تقدمه الجهات المانحة 

 إلى البلدان النامية.
  

 المفاهيم:
  

" تلك التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على الئحة  دة االنمائية هذا المصطلح بأنهتعّرف لجنة المساع

تؤمَّن من قبل الوكاالت ( 1والمؤسسات المتعددة األطراف التي  اعدة االنمائية للجهات المستفيدةالمسلجنة 

يشّكل كل تحويل مدار مع ( 2الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛ 

 ً ً لها؛إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفا نصر ع توفّربشروط ميسرة وتكون  اساسيا

 (في المائة 11في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  22منحة ال يقل عن 

 راجع: 

opmentassistancedefinitionandcoverage.htmhttp://www.oecd.org/dac/stats/officialdevel 
 

 التعليقات والقيود:
  

 فصاعدا 1691عام  ذتتوفر بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية من
  

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


 المنهجية

  
 تفصيل:ال
  

، أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو القطاع بحسب الجهة المانحةهذا المؤشر  فصيليمكن ت
 الفرعي، إلخ.

  
 :ناقصةالقيم ال ةلجاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ما من قيم ناقصةبيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 ما من قيم ناقصةبيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 حسب البلد والمنطقة ...بالمساعدات اإلنمائية الرسمية  فصيليمكن ت
  

 :فاوتمصادر الت
  

افة كسنة تقويمية لالمساعدة اإلنمائية الرسمية: يتم توحيد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على أساس 
 بلدان.وقد تختلف عن بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الميزانية لبعض ال ةالمانح الجهات

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع البيانات بشأن التدفقات 
  .1691الرسمية والخاصة من العام 

ً للمعايير والمنهجيات نفسها )راجع  يتم االبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm) 

  

ويتم االبالغ عن البيانات وفقاً للسنة التقويمية من قبل مبلغين احصائيين في ادارات وطنية )وكاالت المساعدة 

 غيرها...(ووزارات الشؤون الخارجية أو وزارات المالية، و

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


  
 جمع:العملية 

  
إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية  بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية:

في كل من الدول/ الوكاالت المانحة. يكون هذا المبلّغ في العادة موجوداً في وكالة المساعدة القومية ووزارة 
  إلخ...الخارجية ووزارة المالية 

 

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

على أساس المانحين لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات المساعدة 
  األطراف( الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية. يوالمتعدد يناإلنمائية غير الحكومية )الثنائي

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: تُنشر البيانات على أساس سنوي في كانون األول / ديسمبر للتدفقات في 

 .2119ديسمبر كانون األول/ المفصلة في  2112سيتم نشر تدفقات  السنة السابقة.
  

 إصدار البيانات:
  

 (2119)ديسمبر  2119ديسمبر  كانون األول/
  

 المزّودة بالبيانات الجهات

  
 وطنيةن االحصائيين في اإلدارات اليتم االبالغ عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغي

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  
 المراجع 
  



 :دليل الموارد الموّحدة
  

www.oecd.org/dac/stats 
  

 المراجع:
  

 راجع كافة الروابط هنا: 
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
 

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية :٣-٧١ غايةال

حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة من مجموع الناتج المحلي  :٢-٣-٧١المؤشر
 اإلجمالي

 
 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 البنك الدولي
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
الحواالت الشخصية المستلمة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هي تدفق الحواالت الشخصية التي يتم التعبير 

 عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.
  

 المفاهيم:
  

لشخصية من ت التحويالن اتتكو الشخصية من التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين. حواالتتتكون ال
وبالتالي تشمل التحويالت  التي تقوم بها األسر المقيمة أو تستلمها. عينيةأو ية نقدية رلجات االلتحوياجميع 

إلى دخل  ر تعويض الموظفينيشيو المقيمين.الشخصية جميع التحويالت الجارية بين األفراد المقيمين وغير 
، وغيرهم من العاملين لفترة قصيرة الذين يعملون في اقتصاد ال الموسميينالعّمال ، وعاملين على الحدودال

السادسة  سخةنثنين من البنود المحددة في الالبيانات هي مجموع ا غير مقيمة. مرافقيقيمون فيه أو المقيمين في 
 مدفوعات لصندوق النقد الدولي: التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين.من دليل ميزان ال

  
تتماشى المفاهيم المستخدمة مع اإلصدار السادس من ميزان المدفوعات ودليل االستثمار الدولي في صندوق 

 (.BPM6النقد الدولي )
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
السادسة من دليل ميزان المدفوعات  نسخةالمحددة في الثنين من البنود الشخصية هي مجموع ا حواالتال

نك وتستخدم تقديرات موظفي الب الخاص بصندوق النقد الدولي: التحويالت الشخصية وتعويض الموظفين.
جمالي، وتستخدم بيانات الناتج المحلي اال الشخصية ألغراض سد الثغرات. حواالتالدولي بشأن حجم بيانات ال

ئوية من ، للتعبير عن المؤشر كنسبة ممية التابعة للبنك الدوليبيانات مؤشرات التنمية العالالمستمدة من قاعدة 
 الناتج المحلي اإلجمالي.



  
 تفصيل:ال
  

 ما من تفصيل
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال           •
  

الشخصية إلى بيانات من قاعدة بيانات  حواالتي البنك الدولي لبيانات التستند تقديرات موظف
إحصاءات ميزان المدفوعات في صندوق النقد الدولي وإصدارات البيانات من البنوك المركزية 

 والوكاالت اإلحصائية الوطنية والمكاتب القطرية التابعة للبنك الدولي.
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي           •
  

 غير قابلة للتطبيق
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 .االجمالي لناتج المحليلمرجح يتم حساب التقديرات اإلقليمية والعالمية كمتوسط 
  

 مصادر البيانات

  
وعات الخاصة الشخصية من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدف حواالتالحصول على بيانات حجم ال يتم

 موظفي البنك الدولي.بتقديرات ؤها بصندوق النقد الدولي، ومن ثم يتم مل
  

 ، المستمدة من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولياإلجماليبيانات الناتج المحلي  تُستخدم
جمع بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من المصادر الوطنية والدولية من خالل مسح سنوي وتُ  كقاسم مشترك.

ن االقتصاد ة للبنك الدولي لجمع المعلومات الكمية عاآللية الرئيس-قطرية للبنك ب اللالقتصاديين في شبكة المكات
 الكلي في البلدان األعضاء.

  
 توافر البيانات

  
 .بشكل منتظم دول 702 تتوفر حاليًا بيانات

  
 الجدول الزمني

  
 يتم ذلك على أساس سنوي.

  



 الجهات المزّودة بالبيانات

  
المؤسسة المسؤولة عن جمع وتصنيف  يالشخصية هحواالت لبا بالبيانات الخاصة الجهة الوطنية المزّودةإن 

خدم وتست وتختلف هذه المسؤولية وهي محددة حسب البلد )أي البنك المركزي(. إحصاءات ميزان المدفوعات.
يانات بال يتم اإلبالغ عن  الشخصية ألغراض سد الثغرات. حواالتي البنك الدولي لبيانات التقديرات موظف

 ويتم إبالغها إلى صندوق النقد التحويالت الشخصية مباشرة إلى البنك الدولي من مزود البيانات الوطني.
، وهو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على استقرار ميزان المدفوعات كجزء من واليته (IMFالدولي )

 المؤسسية.
  

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك يتم الحصول على بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من 
جمع وتُ  (.7002)نظام الحسابات القومية لعام  7002الدولي ويتم تجميعها وفقاً لمنهجية الحسابات القومية لعام 

ة للبنك الدولي لجمع مالي من خالل عملية المسح الموحد، وهي اآللية الرئيسبيانات الناتج المحلي اإلج
 ات الكمية عن االقتصاد الكلي في البلدان األعضاء.المعلوم

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  
مسؤولة عن تجميع الوكالة الحكومية المسؤولة عن جمع وتصنيف إحصاءات ميزان المدفوعات هي المنظمة ال

لى الحكومية في الدول إيتم إبالغ هذه المعلومات من قبل الوكاالت  الشخصية واإلبالغ عنها. حواالتبيانات ال
 البنك الدولي هو المسؤول عن تجميع بيانات الناتج المحلي اإلجمالي واإلبالغ عنها. صندوق النقد الدولي.

  
 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.worldbank.org 

  
 المراجع:

  
ودليل االستثمار الدولي يتم تجميع البيانات وفقًا لإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات 

(BPM6.)  :يتوفر الدليل على
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm 

  
)نظام الحسابات القومية  7002يتم تجميع بيانات الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 

يتوفر الدليل على:  (.7002لعام 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 

  
 البيانات الوصفية متاحة أيًضا في:

  



http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx؟source=2&type=metadata
&series=BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS 
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الديون على المدى الطويل من خالل تنسيق  مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل :٤-٧١ غايةال
السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعالجة 

 مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية الحرجة

 صادرات السلع والخدماتتكاليف خدمة الدين كنسبة من  :٧-٤-٧١المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

  
 / المنظمات:منظمةال
  

 البنك الدولي 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

كنسبة من صادرات السلع والخدمات هي النسبة المئوية لخدمات الدين )مبدأ ومدفوعات الفائدة( خدمة الدين 
ون المضمالدين تشير خدمات الديون المشمولة في هذا المؤشر إلى الدين العام و لصادرات السلع والخدمات.

 من قِبل الحكومة.
  

 المفاهيم:
  

والمضمونة من قبل الحكومة مع اإلصدار السادس لمنهجية ميزان تتفق مفاهيم بيانات الدين الخارجي العامة 
 (.BPM6المدفوعات ودليل وضع االستثمار الدولي )

  
تتماشى مفاهيم "تصدير السلع والخدمات" مع اإلصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات ودليل االستثمار 

 (.BPM6الدولي )
  
 لمنهجيةا

  
 ساب:تحطريقة اال

  
يقوم البنك الدولي بتجميع بيانات الدين الخارجي العام والمضمون من قِبل الحكومة بناًء على دليل نظام اإلبالغ 

والذي يحدد إجراءات اإلبالغ التي  0222يناير كانون الثاني/ عن المدينين الصادر عن البنك الدولي بتاريخ 
 .أساس القرض مقابل القرضى البيانات من قبل البلدان عليتم توفير  تستخدمها الدول.

  



يتم الحصول على بيانات "تصدير السلع والخدمات" من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات الخاصة 
بتقديرات موظفي البنك الدولي وفقًا لإلصدار السادس من دليل ميزان  تُسد  دوق النقد الدولي ومن ثم بصن

 (BPM6المدفوعات ودليل االستثمار الدولي )
  

 المكونين للتعبير عن المؤشر من حيث النسبة المئوية. ييتم استخدام كل
  
 تفصيل:ال
  

 ما من تفصيل
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

عضاء في نظام اإلبالغ عن تتألف األرقام اإلجمالية )العالمية واإلقليمية ومجموعة الدخل( من البلدان األ
 فقط.مدينين ال
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

العامة )التي تشمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والشروط 12-14التشغيلية للبنك الدولي وفقًا للسياسة 
، يلزم تقديم تقارير الديون الخارجية لتلبية احتياجات البنك الدولي من معلومات الديون للمؤسسة الدولية للتنمية(

دارة ة الديون الخارجية لدولة مقترضة، والج)أ( تقييم حالالخارجية الموثوقة والتي تأتي في الوقت المناسب إلى 
)ب( إجراء أعماله االقتصادية القطرية وتقييم المشاكل المتعلقة بالمديونية  ؛االئتمانية، واإلدارة االقتصادية

 وخدمة الديون على المستويين اإلقليمي والعالمي.
  

 1591، الذي أنشئ في عام المدينيناإلبالغ عن يتم تنفيذ االقتراض الخارجي للبلدان المبلغة من خالل نظام 
 ويحمل معلومات مفصلة على مستوى القرض باستخدام مجموعة موحدة من النماذج.

  
 جمع:العملية 

  
 1م من خالل االستمارة رقيتم اإلبالغ عن الدين العام والمضمون من قِبل الحكومة على أساس ربع سنوي 

، وعند االقتضاء 1ديدة في النموذج ، يتم اإلبالغ عن التزامات القروض الج. وعلى وجه التحديد0والصيغة 
يتم اإلبالغ عن معامالت القروض مرة  ؛والمدفوعات الرئيسية والمدفوعات(أ )جدول الرسوم  1النموذج 

لإلبالغ عن التصحيحات  3يستخدم النموذج  لمعامالت(.)الوضع الحالي وا 0واحدة في السنة في النموذج 
بشكل ربع سنوي  أ  1و 1. ويتم تقديم االستمارة 0و 1عنها في األصل في النموذجين  للبيانات التي تم اإلبالغ

مارس من السنة التي آذار/  31سنويًا بحلول  0يتم تقديم االستمارة  يوًما من نهاية ربع السنة. الثالثين خالل
 السنة التي تم إعداد التقرير عنها. تلي
  

 توافر البيانات



  
 بلًدا بشكل منتظم لهذا المؤشر. 100 لبيانات تتوفر حالياً 

  
 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
يتم تقديم  )الحالة الحالية والمعامالت(. 0يتم اإلبالغ عن معامالت القروض مرة واحدة في السنة في النموذج 

سنويًا بحلول  0يتم تقديم االستمارة  يوًما من نهاية الربع. 32أ بشكل ربع سنوي خالل  1و 1االستمارات 
 مارس من السنة التي تلي السنة التي تم إعداد التقرير عنها. 31
  

 إصدار البيانات:
  

منشور لديسمبر من خالل اكانون األول/ ومن المخطط نشر البيانات السنوية الجديدة لهذا المؤشر في منتصف 
( ومتاح على اإلنترنت )انظر الرابط: IDSكتاب إحصاءات الديون الدولية ) -السنوي للبنك الدولي 

http://data.worldbank.org/products/ids) 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
لتي ا إن الوكالة المسؤولة عن إنتاج إحصاءات الديون على المستوى الوطني هي البنك الدولي مع البيانات

إن مزود البيانات الوطني  .القرض مقابل القرض ومية على أساستحصل عليها الوكاالت الحك
ف وتختل والخدمات" هو المؤسسة المسؤولة عن جمع وتصنيف إحصاءات ميزان المدفوعات. السلع "صادرات

ي لـ "صادرات البنك الدول تقديرات موظفي هذه المسؤولية وهي محددة حسب البلد )أي البنك المركزي(.
 إن بيانات "صادرات السلع والخدمات" ال يتم إبالغها يتم استخدام بيانات الخدمات ألغراض سد الفجوة.السلع 

، (IMFويتم إبالغها إلى صندوق النقد الدولي ) البيانات الوطني.ب الجهة المزودةمباشرة إلى البنك الدولي من 
 استقرار ميزان المدفوعات كجزء من واليته المؤسسية.وهو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على 

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 البنك الدولي

 
 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة

  
www.worldbank.org 

  
 المراجع:



  
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx؟source=2&type=metadata

&series= DT.TDS.DPPF.XP.ZS 
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ن لجنوب والتعاوتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان ا :٦-٧١ غايةال
الثالثي في ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق 
عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق في ما بين اآلليات القائمة، وال سيما على مستوى األمم المتحدة، ومن 

 التكنولوجيا خالل آلية عالمية لتيسير

من السكان، بحسب  011االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل  :٢-٦-٧١مؤّشرلا 
 السرعة

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

في  إلى عدد االشتراكات االشتراكات في االنترنت الثابت ذي النطاق العريض بحسب السرعةمؤشر ويشير 
 .علن عنهاالم   حميلسرعة الت بحسب مقسومالالنطاق العريض،  ذي االنترنت الثابت العام

  
 يتم تقسيم المؤشر حاليًا حسب سرعات االشتراك التالية:

  
: يشير إلى جميع اشتراكات بت /ثانية ميغا 6أقل من ثانية إلى / بت كيلو 652 االشتراك في سرعة -

وأقل من  أو أكثر ثانية/ بت كيلو 652ساوي ت نةمعلبسرعات  ذي النطاق العريض الثابت اإلنترنت
 ثانية.بت / ميغا 6
 

شير إلى جميع اشتراكات : ي/ثانية بت ميغا 01ثانية إلى أقل من بت / ميغا 6 االشتراك في سرعة -
 01وأقل من أو أكثر ثانية بت / ميغا 6 تساوي بسرعات معلنة الثابت ذي النطاق العريضاإلنترنت 

 ثانية.بت / ميغا
 

يشير إلى جميع : (جيغا 01_3604)ميغا بت/ثانية أو أكثر  01 ساوياالشتراك في سرعة ت -
 .ميغا بت/ثانية أو أكثر 01تساوي  ةسرعات معلنب ذي النطاق العريض اشتراكات اإلنترنت الثابت

  
  األساس المنطقي:

لتوفير الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن تساعد في  فائقة األهمية بالنسبةاإلنترنت أداة شبكة لقد أصبحت 
الوصول انية إمكلوجيا واالبتكارات وما يتعلق بالعلوم والتكنو وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في شجيعت



يعد الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة أمًرا مهًما لضمان حصول مستخدمي  ، وتعزيز تبادل المعرفة.إليها
ي ذلك بما ف-تفادة من تزايد محتوى اإلنترنت االس من نهميمكّ مما جودة الوصول إلى اإلنترنت ت على اإلنترن

 والخدمات والمعلومات.-المحتوى الذي ينشئه المستخدمون 
  

وبينما  ،بشكل كبير خالل السنوات الماضية قد ازداد ذي النطاق العريض الثابتة في حين أن عدد االشتراكات
لف يمكن أن يخت ، فإن النطاق العريض الثابت لإلنترنتالخدمات سرعات أعلى بشكل متزايد يوفر مقدمو
، ال إن العديد من البلدان إلى اإلنترنت. وصولإمكانية ال، مما يؤثر على جودة ومن ناحية السرعةبشكل كبير 

ً ، والعريض الثابتن اشتراكات النطاق ، ليس لديها سوى كمية محدودة للغاية مسيما في العالم النامي  لكن أيضا
ً  بسرعات منخفضة للغاية. اإلنترنت )خاصة  ويبرز المؤشر إمكانات 2-01غاية أمام ال ويشّكل هذا القيد عائقا
 ،ى العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وتحسين الوصول إلي السرعة( لتعزيز التعاونمن خالل الوصول عال

ساعد في ة ويعلى أهمية استخدام اإلنترنت كعنصر تمكين للتنميكما يسلط المؤشر الضوء  وتبادل المعرفة.
 ، ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في جميعلم يتم التصدي لها على نحو مالئم، التي إذا قياس الفجوة الرقمية

ي تصميم فت الثابتة ذي النطاق العريض بحسب السرعة شتراكااال بشأنستساهم المعلومات  مجاالت التنمية.
 للتغلب على هذه االنقسامات. هادفةات سياس

  
 المفاهيم:

  
ى اإلنترنت السرعة إلعالي الالنطاق العريض إلى االشتراكات في النفاذ  االنترنت الثابت ذي تشير اشتراكات

ويشمل ذلك مودم  .كيلو بت/ثانية أو أكثر 652 ساويتسرعات وب(، TCP / IP بروتوكول االنترنتالعام )
األلياف إلى المنازل / المباني وغيرها من اشتراكات النطاق العريض شبكة وخط االشتراك الرقمي كبل وال

يتم  والنطاق العريض الالسلكي األرضي الثابت. عبر األقمار الصناعية)السلكية( والنطاق العريض الثابتة 
االت مكنها الوصول إلى اتصوهو يستثني االشتراكات التي ي قياس هذا المجموع بغض النظر عن طريقة الدفع.

وأي  الثابت WiMAX نظام يجب أن تتضمن. وت( عبر الشبكات الخلوية المتنقلةالبيانات )بما في ذلك اإلنترن
 االشتراكات السكنية واالشتراكات للمنظمات.ويشمل  تقنيات السلكية ثابتة أخرى.

  
الوصول إلى عدد من خدمات االتصاالت بما ويوفر  شبكة كمبيوتر عامة في جميع أنحاء العالم. واإلنترنت ه

 في ذلك شبكة اإلنترنت العالمية ويحمل البريد اإللكتروني واألخبار والترفيه وملفات البيانات.
  

 التعليقات والقيود:
  

، يكون المؤشر بسيًطا تحميلدمون خطًطا مرتبطة بسرعة النظًرا ألن معظم مزودي خدمات اإلنترنت يق
جيع يتم تش تستخدم الدول حزم ال تتوافق مع السرعات المستخدمة لهذه المجموعة من المؤشرات.قد  نسبيًا.

الدول على جمع البيانات في فئات أكثر سرعة من أجل السماح بتجميع البيانات وفقًا لالنقسام الموضح 
شتراكات د الطلب وتوافر ا، مما يعكس تزايتحاد في إدراج فئات عالية السرعة، قد يبدأ االوفي المستقبل أعاله.

 النطاق العريض عالية السرعة.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال



  
بتجميع بيانات هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من السلطات التنظيمية  الدولي لالتصاالت يقوم االتحاد

البيانات من مقدمي ، الذين يقومون بجمع (ICTالوطنية أو وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
فير وزود خدمة إنترنت في البلد بتيمكن جمع البيانات عن طريق مطالبة كل م خدمات اإلنترنت الوطنيين.

ول ثم يتم إضافة البيانات للحص .مع تحديد السرعةالنطاق العريض الخاصة به  الثابتة ذات شتراكاتاالعدد 
 على إجماليات البلد.

  
 تفصيل:ال
  

ول معلومات ح ، فال تتوفرإدارية من مزودي خدمات اإلنترنت هذا المؤشر تستند إلى بياناتبما أن بيانات 
الناحية النظرية  يمكن من. إنما البيانات وفقًا ألي خصائص فردية ، وبالتالي ال يمكن تقسيمالمشتركين الفرديين

م بجمع لي لالتصاالت ال يقوالدو ، لكن االتحادلموقع الجغرافي والحضري / الريفيحسب ابتقسيم البيانات 
 هذه المعلومات.

  
 :ناقصةالقيم ال معالجة

  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 (.غير قابل للتطبيق) ناقصةال يتم تقدير القيم ال

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 (.غير قابل للتطبيق) ناقصةال يتم تقدير القيم ال

  
 اإلقليمية:المجاميع 

  
 غير محسوب.

  
 :فاوتمصادر الت

  
الثابتة  تراكاتالشلبين األرقام العالمية والوطنية عندما ال تستخدم البلدان التعريف نفسه ظهر التفاوتات قد ت
سيتم شرح االختالفات لكل نقطة بيانات في  ، أو عندما تختلف مستويات السرعة.النطاق العريض ذات

 مالحظة.
  

 البياناتمصادر 

  
 وصف:ال
  



ول معلومات ح ، فال تتوفرإدارية من مزودي خدمات اإلنترنت بما أن بيانات هذا المؤشر تستند إلى بيانات
الناحية النظرية  يمكن منإنما  .البيانات وفقًا ألي خصائص فردية ، وبالتالي ال يمكن تقسيمالمشتركين الفرديين

 قوم بجمعي ال الدولي لالتصاالت ، لكن االتحادوالحضري / الريفيلموقع الجغرافي حسب ابتقسيم البيانات 
 هذه المعلومات.

  
 جمع:العملية 

  
بيانات لهذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من السلطات التنظيمية الوطنية ال الدولي لالتصاالت يجمع االتحاد
 خدمات اإلنترنت. زّوديمن م ، الذين يجمعون البياناتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو وزارات

  

 توافر البيانات

  
من المتوقع أن يقدم عدد أكبر من البلدان إال أنه  (.6105اقتصادا )في عام  01توجد بيانات لهذا المؤشر لنحو 
، مما سيسمح لالتحاد بإعداد تقديرات إقليمية على مدى السنوات القليلة المقبلةمعلومات عن هذا المؤشر 

مفّصلة ر الغيالنطاق العريض الثابتة ذات شتراكات التتوافر على نطاق واسع البيانات المتعلقة با وعالمية.
 ، ويجري إنتاجها على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.بحسب السرعة

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
بيانات مؤشرات االتصاالت / يونيو من العام التالي من خالل قاعدة حزيران/ تصدر بيانات نهاية العام في 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية لالتحاد الدولي لالتصاالت.
  

 إصدار البيانات:
  

 6102 / يونيوحزيران

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
السلطة التنظيمية لالتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا 

 (.ISPs، والتي تجمع البيانات من مزودي خدمة اإلنترنت )لمعلومات واالتصاالت داخل كل بلدا
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت 

  



 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

  
 المراجع:

  
، تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال لجمع البيانات اإلدارية عن االتصاالت / الدولي لالتصاالت االتحادكتيب 
 )والمراجعات والمؤشرات الجديدة( 6100

  

 المؤشرات ذات الصلة

 
  8-01ج؛ -0؛ 0-0؛ 8-6
 
  

 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

وجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار التفعيل الكامل لبنك التكنول :٨-٧١ غايةال
، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 7102لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 

 المعلومات واالتصاالت

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت :٧-٨-٧١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمة/ المنظمات

  
 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

نت من أي ذين استخدموا اإلنتراإلنترنت بأنها نسبة األفراد الاألفراد الذين يستخدمون  نسبة مؤشر يتم تعريف
 في األشهر الثالثة األخيرة. وقعم
  

 األساس المنطقي:
  

لتوفير الوصول إلى المعلومات، وهي وسيلة ذات صلة  فائقة األهمية بالنسبةاإلنترنت أداة شبكة لقد أصبحت 
كما أدى  ،الماضياإلنترنت بشكل كبير خالل العقد شبكة ازداد عدد مستخدمي . وقد حماية الحريات األساسيةب

عد ي طريقة عيش الناس وتواصلهم وعملهم ومزاولتهم لألعمال التجارية.الوصول إلى اإلنترنت إلى تغيير 
ً يتتبعه صانعو السياسات وغيرهم لقياس تطور مجتمع استيعاب اإلنترنت مؤشراً رئيس ونمو  المعلوماتا

ويوفر الوصول إلى كميات متزايدة من  -بما في ذلك المحتوى الذي ينشئه المستخدمون -محتوى اإلنترنت 
 المعلومات والخدمات.

  
، ال يزال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات في الشبكات والخدمات والتطبيقات على الرغم من النمو
ت ن الناس االستفادة بعد من إمكانا، وال يمكن للكثير مامها بعيًدا عن التوزيع المتساويواالتصاالت واستخد

ي قياس ة ويساعد فط هذا المؤشر الضوء على أهمية استخدام اإلنترنت كعنصر تمكين للتنمييسل  و اإلنترنت.
 إلى تفاقم عدم المساواة في جميع م يتم التعامل معها على نحو سليم،ل سوف تؤد ي، ما ، التيالفجوة الرقمية

س أو مثل السن أو الجن-فراد الذين يستخدمون اإلنترنت رات التصنيفية لأليمكن للمتغي مجاالت التنمية.
أن تساعد في تحديد الفجوات الرقمية لدى األفراد الذين يستخدمون - القوى العاملةمستوى التعليمي أو حالة ال

 .تللتغلب على تلك االنقساما هادفةلمعلومات في تصميم سياسات يمكن أن تسهم هذه ا كما اإلنترنت.
  



 ً ً  تعد نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت مؤشرا ثابتا ة واحدة من مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفي وأيضا
وهو جزء من قائمة المؤشرات األساسية لشراكة  (.و-8غاية وجيا المعلومات واالتصاالت )الالمتعلقة بتكنول

مم ألفي ا لجنة االحصاءاتلومات واالتصاالت من أجل التنمية، والتي أقرتها قياس أهمية تكنولوجيا المع
ً في مؤشر تنمية تكنولوج (.7102المتحدة )آخر مرة في عام  يا المعلومات واالتصاالت وهو مدرج أيضا

لمعلومات ا اً للمقارنات الدولية لتطورات تكنولوجيايعتبر مقياساً رئيس ، وبالتالي فهوالدولي لالتصاالت لالتحاد
 واالتصاالت.

  
 المفاهيم:

  
ويوفر الوصول إلى عدد من خدمات االتصاالت بما  شبكة كمبيوتر عامة في جميع أنحاء العالم. واإلنترنت ه

بغض النظر  ،ألخبار والترفيه وملفات البياناتفي ذلك شبكة اإلنترنت العالمية ويحمل البريد اإللكتروني وا
فقد تُستخدم شبكة االنترنت عبر هاتف –كمبيوتر  بالضرورة أن يكون جهاز فليسعن الجهاز المستخدم )

لنفاذ يمكن او ، إلخ.(.تلفزيون رقميأو ، جهاز ألعابأو حاسوب يدوي، أو ، وحيلجهاز أو ، خلوي محمول
كةعبر شبكة ثابتة أو م إلى االنترنت  .تحر 

  
 التعليقات والقيود:

  
ت اماألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت موثوقة للغاية بالنسبة للبلدان التي ق في حين أن البيانات المتعلقة بنسبة

الدولي  تحادفيها اال قومأقل موثوقية في الحاالت التي ي، فإنها بجمع البيانات من خالل المسوح األسرية الرسمية
ذا المؤشر همتعلقة بالبيانات اللبلدان على جمع ويشجع االتحاد جميع ا عدد مستخدمي اإلنترنت. لالتصاالت

 ، ويتزايد عدد البلدان التي لديها بيانات رسمية لهذا المؤشر.مسوح الرسميةل المن خال
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
بقسمة مجموع  لمؤشراتم حساب هذا ي، سميرمسح ل لمؤشر من خالا بهذابالنسبة للبلدان التي تجمع بيانات 

في األشهر الثالثة األخيرة على مجموع ( موقعأي )من األفراد ضمن النطاق الذين يستخدمون االنترنت  عدد
التحاد الدولي اتم تقدير البيانات )من قبل يللبلدان التي لم تقم بإجراء مسح،  بالنسبة .عدد األفراد ضمن النطاق

الفرد  صيبجتماعية االقتصادية األخرى )ن( استناداً إلى عدد اشتراكات اإلنترنت والمؤشرات االلالتصاالت
 ( وعلى بيانات السالسل الزمنية.الدخل القومي االجماليمن 
  
 تفصيل:ال
  

وإذا  ،خدمون اإلنترنت من خالل مسح رسميالبيانات عن نسبة األفراد الذين يستبالنسبة للبلدان التي تجمع 
رية / الريفية(، رافية و / أو الحضحسب المنطقة )الجغبالمؤشر  قسيم، يمكن تالتقسيم والتفصيلسمحت البيانات ب

ي الدول يقوم االتحادو .الوظيفةوضع القوى العاملة، ووالمستوى التعليمي، و ،، والفئة العمريةالجنسو
 من البلدان. تقسيماتبجمع البيانات لجميع هذه ال لالتصاالت

  



 :معالجة القيم الناقصة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

النسبة المئوية لألفراد الذين  الدولي لالتصاالت ، يقدر االتحادمسوح األسرية الرسميةفي غياب ال
، ةالسكان( باستخدام تقنيات مختلف يستخدمون اإلنترنت )مستخدمي اإلنترنت كنسبة مئوية من مجموع

ل باستخدام بيانات مث، التسلسل الزمني وقعاتوت النماذج التراجعيةو (hot-deck imputation)مثل 
 الدخل والتعليم وغيرها من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
ون النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدم الدولي لالتصاالت ، يقدر االتحادالمسوح األسرية الرسميةفي 

-hot)باستخدام تقنيات مختلفة، مثل اإلنترنت )مستخدمي اإلنترنت كنسبة مئوية من مجموع السكان( 
deck imputation) باستخدام بيانات مثل الدخل التسلسل الزمني وقعاتوت النماذج التراجعيةو ،

 مات واالتصاالت.والتعليم وغيرها من مؤشرات تكنولوجيا المعلو
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

بشأن النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )مستخدمي  البلدمستوى يتم تقدير البيانات على 
 (hot-deck imputation)مثل ، السكان( باستخدام تقنيات مختلفة اإلنترنت كنسبة مئوية من إجمالي

ص بلدان ذات خصائالنات من بيا. تستخدم التقنية األولى التسلسل الزمني وقعاتوت النماذج التراجعيةو
لعثور ت التي يتعذر فيها افي الحاال ، مثل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي والموقع الجغرافي."مماثلة"
المستندة إلى مجموعة من البلدان  النماذج التراجعيةمناسب بناء على حاالت مماثلة، يتم تطبيق  سنادعلى إ

 ذات الخصائص المتشابهة نسبيًا.
  

بضرب  عدد مستخدمي اإلنترنت حساب يتم ،على مستوى الدولة لجميع البلدان حالما تتوفر النسب المئوية
ي من اإلقليمي والعالمعلى الصعيَدين مستخدمي اإلنترنت  مجموعتم حساب ي. والنسب المئوية لسكان البلد

تم حساب النسب المئوية اإلجمالية عن طريق قسمة . كما يجمع البيانات على المستوى القطري خالل
 اإلجماليات اإلقليمية من قبل السكان على المجموعات المعنية.

  
 :فاوتمصادر الت

  
 تعارفالم عريفًا مختلفًا عن التعريفبين األرقام العالمية والوطنية عندما تستخدم البلدان ت تفاوتاتقد تنشأ ال

ها وقد تنشأ أيًضا اختالفات في الحاالت التي يختلف في .الدولي لالتصاالت عليه دوليًا والذي يستخدمه االتحاد
 عمرية معينة وليس مجموع السكان. فئةال يوفر البلد بيانات إال ل، أو عندما مسوحطاق العمري للالن
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال



  
ً متعريف ومنهجية متفق عليه الذين يستخدمون اإلنترنت إلى األفرادنسبة  ستند مؤشري ا مم تطويره، تا دوليا

 التابعة لها وبعد عملية تشاور مكثفة مع فرق الخبراء، من خالل الدولي لالتصاالت ار تنسيق االتحادفي إط
 لوماتالمع كما أنه مؤشر جوهري على قائمة المؤشرات األساسية لشراكة قياس أهمية تكنولوجيا البلدان.

تُجمع  (.7102اإلحصائية لألمم المتحدة )آخر مرة في عام  اللجنةوالتي أقرتها  ،واالتصاالت من أجل التنمية
إلى  االتالدولي لالتص له االتحادالبيانات عن األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت من خالل استبيان سنوي يرس

يتم حساب النسب ، وبناًء عليها القيم المطلقة االستبيان،، في هذا يجمع. والوطنية ءاتاإلحصا مكاتب
ً ويجري أي يتم التحقق من منهجية المسح للتأكد من أنها تلبي المعايير اإلحصائية الكافية. المئوية. التحقق  ضا

 من البيانات لضمان االتساق مع بيانات السنوات السابقة ووضع البلد للمؤشرات األخرى ذات الصلة )تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت واالقتصاد(.

  
ن ، تستند النسبة المئوية لألفراد الذيوعدد متزايد من البلدان النامية بالنسبة لمعظم البلدان المتقدمة النمو

 وكاالت االحصاءاتتجريها ، ناحية المنهجيةسليمة من مسوح أسرية نت إلى يستخدمون بيانات اإلنتر
دولي االتحاد ال يقومرنت، بتجميع إحصاءات مستخدمي اإلنت ةالوطني اتلم يقم مكتب اإلحصاء وما الوطنية.

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت. بتقديرلالتصاالت 
  

، أو الفترة الفئة العمرية لألفراد، أو التناقضات في التعريف لحظيتم ، ولكن في العادة ال يتم تعديل البيانات
للمقارنة بشكل  قابلةدائماً البيانات  تكون ب، اللهذا السب المقارنة بين السنوات في مذكرة البيانات. في المرجعية

 .صارم
  

حيث يتم تضمين السؤال المتعلق باستخدام اإلنترنت كل  المسوح األسريةتقوم بعض البلدان بإجراء 
بلد  011، يتوفر المؤشر لـ بشكل عام أعوام.، يكون التردد كل عامين أو ثالثة بلدان األخرىبالنسبة لل عام.

 .7102-7100لسنوات لمسح واحد  على األقل من
  

اقتصاد باستخدام بيانات المسح  711هذا المؤشر متاحاً لكل سنة بالنسبة إلى  الدولي لالتصاالت يجعل االتحاد
 والتقديرات الخاصة بكل بلدان العالم تقريبًا.

  
 جمع:العملية 

  
 ي لالتصاالتالدول له االتحادالبيانات عن األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت من خالل استبيان سنوي يرستُجمع 
ب يتم حساب النس، وبناًء عليها القيم المطلقة ، في هذا االستبيان،يجمع. والوطنية ءاتاإلحصا مكاتبإلى 

ً ويجري أي المعايير اإلحصائية الكافية.يتم التحقق من منهجية المسح للتأكد من أنها تلبي  المئوية. التحقق  ضا
من البيانات لضمان االتساق مع بيانات السنوات السابقة ووضع البلد للمؤشرات األخرى ذات الصلة )تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت واالقتصاد(.
  

 توافر البيانات

  
 .7102-7100لسنوات لبلد على األقل من مسح واحد  011، يتوفر المؤشر لـ بشكل عام

  



اقتصاد باستخدام بيانات المسح  711هذا المؤشر متاحاً لكل سنة بالنسبة إلى  الدولي لالتصاالت يجعل االتحاد
  والتقديرات الخاصة بكل بلدان العالم تقريبًا.

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
من خالل قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت /  يونيو من العام التاليحزيران/ تصدر تقديرات نهاية السنة في 

يا تكنولوج بيانات دون أي تكلفة من خالل عينكما تتاح ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية.
 /http://www.itu.int/ITU-D/ict المعلومات واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت على الرابط التالي:

  
 إصدار البيانات:

  
 7102 / يونيوحزيران

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 .مكاتب اإلحصاءات الوطنية

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت 

  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

  
 المراجع:

  
انب ج لقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها من الدولي لالتصاالت دليل االتحاد

 :على الرابط التالي، 7102األسر واألفراد 
 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال



  
 .2-02؛ 01-02؛ 2-02؛ 2-02؛ 01-02؛ 8-07؛ 3-01ج؛ -9ب؛ -5؛ 2-2؛ 3-2ج؛ -7؛ 0-2
  

 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

م الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً ومحدد األهداف من أجل تعزيز الدع :٩-٧١ غايةال
دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال 

 والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

مساعدة المالية والتقنية )بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفي القيمة الدوالرية لل :٧-٩-٧١المؤشر 
 ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي( المرصودة للبلدان النامية

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECD)االقتصادي  والتنمية في الميدان منظمة التعاون
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 الجهات المساعدات اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من جميع لمجموعإجمالي المدفوعات 

 بناء القدرات والتخطيط الوطني.لصالح  ةالمانح
  

 األساس المنطقي:
  

ى إلى ج الخارجيحدد مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية وتكاليف اإلنتاالمساعدة اإلنمائية الرسمية: 
 الجهات المانحة إلى البلدان النامية. لذي تبذلهتثناء أرصدة التصدير( ا)باس الجهد العاملدان النامية الب
  

 المفاهيم:
  

 المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها "تلك DAC لجنة المساعدة اإلنمائية تعّرفالمساعدة اإلنمائية الرسمية: 
لمساعدة من ا ةلمستفيدللجهات ا راضي الموجودة على الئحة لجنة المساعدة االنمائيةالتدفقات إلى البلدان واأل

 اإلنمائية الرسمية والمؤسسات المتعددة األطراف التي
ن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية (1 ب( و ؛تؤمَّ

 إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفاً اساسياً لها؛يشّكل كل تحويل مدار مع 
في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  52عنصر منحة ال يقل عن  توفّربشروط ميسرة وتكون 

 (في المائة 11
 راجع: 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


 
أرصدة التصدير  (: تُعّرف التدفقات الرسمية األخرى )باستثناءOOFالتدفقات الرسمية األخرى )

ط األهلية كمساعدة المدعومة رسمياً( بأنها معامالت من قبل القطاع الرسمي ال تستوفي شرو
ما ببشروط ميّسرة  ت، أو ألنها ليسهدف في المقام األول إلى التنمية، إما ألنها ال تإنمائية رسمية

 فيه الكفاية.
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINA )انظر

L.pdf  52، الفقرة.) 
  
  

 التعليقات والقيود:
  

 1772، تعتبر تغطية البيانات كاملة منذ عام . ومع ذلك1791ر الدائنين من عام تتوفر البيانات في نظام تقاري
 للمدفوعات. 5115لاللتزامات على مستوى النشاط و

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لدان إلى الب ةالمانح الجهات من جميعالتدفقات الرسمية األخرى ات المساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموع تدفق

 بناء القدرات والتخطيط الوطني.لصالح النامية 
  
 تفصيل:ال
  

حسب ب، مساعدة إنمائية رسمية أو تدفقات رسمية أخرى() اتحسب نوع التدفقبهذا المؤشر  فصيليمكن ت
 ، إلخ.الجهة المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع

  
 :القيم الناقصةمعالجة 

  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 ما من قيم ناقصة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 ما من قيم ناقصة

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
 .يالرسمية وتكاليف اإلنتاج الخارج تستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf


  
 :فاوتمصادر الت

  
لف عن وقد تختالجهات المانحة على أساس سنة تقويمية لجميع لجنة المساعدة اإلنمائية يتم توحيد إحصاءات 

 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع البيانات بشأن التدفقات تقوم 
شاط من خالل نظام اإلبالغ على مستوى الن 1791على المستوى الكلي و 1791الرسمية والخاصة من العام 

 للمدفوعات( . 5115مستوى النشاط و لاللتزامات على  1772كاملة اعتباًرا من عام تعتبر بياناته الدائنين )
  

يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لنفس المعايير والمنهجيات )انظر هنا: 
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 

  
وطنية ت الإلدارايتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في ا

 ، إلخ.)وكاالت المعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

 جمع:العملية 
  

إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل من الدول/ الوكاالت المانحة. 
  ووزارة المالية إلخ...يكون هذا المبلّغ في العادة موجوداً في وكالة المساعدة القومية ووزارة الخارجية 

 
  

 توافر البيانات

  
 لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية. بلد المتلقّيعلى أساس ال

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
  تُنشر البيانات على أساس سنوي في كانون األول / ديسمبر للتدفقات في السنة السابقة.

 .5119ديسمبر كانون األول/ في  5112تم إصدار تدفقات مفصلة لعام 
  



 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 وطنيةن االحصائيين في اإلدارات اليتم االبالغ عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغي

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

  
 الرابط التالي:

 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف  :٧١-٧١ غايةال
ية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية في إطار منظمة التجارة العالم

 التي وضعتها تلك المنظمة

 المتوسط المرجح للتعريفات الجمركية في جميع أنحاء العالم :٧-٧١-٧١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 / المنظمات:منظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(
  

 (WTOالعالمية )منظمة التجارة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

نظام المنّسق الالسلع في من واردات الالمطبقة على  المرّجحة الجمركيةتعريفات الالنسبة المئوية لمتوسط  قيمة
 .79-1لتوصيف السلع األساسية وترميزها الفصول 

  
 األساس المنطقي:

  
التعريفات الجمركية المطبقة في جميع أنحاء العالم كمؤشر على درجة النجاح  معدل متوّسطيمكن استخدام 

 الذي حققته المفاوضات المتعددة األطراف واالتفاقات التجارية اإلقليمية.
  

 المفاهيم:
  

ح ، يوصى باستخدام منهجية ترجيريفة الجمركية للمجموعات القطريةالمرجح: من أجل جمع قيمة التعالمتوسط 
 أساس قيمة السلع المستوردة.على 

  
ا على ، تُفرض إمرسوم جمركية على واردات البضائع التعريفات الجمركية: التعريفات الجمركية عبارة عن

يمكن  كغم(. 111دوالرات لكل  9أساس القيمة )النسبة المئوية للقيمة( أو على أساس محدد )على سبيل المثال 



عتبر تدابير ال ت .ةولرفع إيرادات الحكوم ا  محليالمنتجة استخدام التعريفات لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة 
 .من التعريفات الجمركيةالتعويض التجاري والضرائب 

  
 التعليقات والقيود:

  
لتجارة ل االتعريفات ليست سوى جزء من العوامل التي يمكن أن تفسر درجة االنفتاح والشفافية في مجا

 ، ال توجد تقديرات دقيقة بشأن التدابير غير الجمركية أو مؤشر الشفافية.ومع ذلك الدولية.
  

 القصوى يةالتعريف ية اإلضافية بما في ذلك: أ(، يمكن حساب القياسات الفرعلمزيد من تحسين جودة المعلومات
فبكثير من المعتاد التي تكون أعلى)أي النسبة المئوية للتعريفات على بعض المنتجات  ة على أنها ، والمعرَّ

أي حيث تطبق دولة ما معدل تعريفة أعلى على المنتجات التعريفي ) تصاعد)ب( في المائة( و  11أعلى من 
جزء من ة الدولية كوقد تم تقديم هذه الحسابات بالفعل من قبل مركز التجار في المراحل المتأخرة من اإلنتاج(.

انظر التقرير للحصول على مزيد من  األهداف اإلنمائية لأللفية. خاص بسّد ثغراتفريق العمل التقرير 
 الرابط التالي: المعلومات حول المنهجية على

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2014/20
14GAP_FULL_EN.pdf 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
، يتم تحويل بعض المعدالت التي ال يتم التعبير عنها في شكل إدراج جميع التعريفات في الحساب من أجل

وفق ا  لتحويلويتم ا القيمة )مثل الرسوم المحددة( في مكافئات القيمة )أي بنسبة مئوية من قيمة الواردات(،
تيراد يتم احتساب قيم وحدة االس. وتورد باستخدام طريقة قيمة الوحدةلكل مس لتعريفة الجمركيةلمستوى خط ا

ال يمكن توفير سوى عدد محدود من معدالت التعريفات الجمركية غير المرتبطة  من قيم االستيراد والكميات.
تسمح هذه المنهجية و ( ويتم استبعادها من الحساب.AVEبالقيمة )أي الرسوم الفنية( مع مكافئات القيمة )

ا بإجراء مقارنات بين الدول.  أيض 
  
 تفصيل:ال
  

ية ومستوى ( والمناطق الجغراف البيئية والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجب فصيليتوفر الت
 دخل الدولة )على سبيل المثال البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية(

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةيتم حساب القيم ال
  



                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةيتم حساب القيم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 HS 6 وترميزها ذات الرمز المؤلف من ستة أرقامالنظام المنّسق لتوصيف السلع األساسية  معدالت تعريفة
 من أجل خطوط التعريفات الوطنية المتداولة. أرقام 6الثنائية المكونة من مع تدفقات الواردات 

  
 :فاوتالتمصادر 

  
 للتطبيق ةغير قابل

  

 مصادر البيانات

  
هي بيانات التعريفة الجمركية على  1-11-19لمستخدمة لحساب المؤشرات ة االمعلومات الرئيس

المعلومات المتعلقة بالتعريفات الجمركية عن طريق االتصال مباشرة مع المكاتب  خالصيمكن است الواردات.
 يقجهات التنسمنظمات اإلقليمية أو لدى األمم المتحدة أو ال اإلحصائية الوطنية أو البعثات القطرية الدائمة

داخل الجمارك والوزارات المسؤولة عن إيرادات الجمارك )وزارة االقتصاد / المالية وسلطات اإليرادات 
تسترجع بيانات التعريفة لحساب هذا المؤشر من مركز التجارة  ذات الصلة( أو بدال  من ذلك وزارة التجارة.

 - WTO (IDB)عالمية ومنظمة التجارة ال - /http://www.macmap.org -(  MAcMap الدولية )
http://tao.wto.org اعداتوق ( بيانات األونكتادTRAINS.)  يتم جمع بيانات التعريفات الجمركية

 بجهات التنسيق( عن طريق االتصال  MAcMap ) ITC مركز التجارة الدولي قاعدة بيانات المدرجة في
االتحادات الجمركية أو المجتمعات االقتصادية المباشرة في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية )في حالة 

، يتم حاالتفي بعض ال ، يتم تنزيل البيانات من المواقع الرسمية الوطنية أو اإلقليمية.عند توفرها اإلقليمية(.
يتم الحصول على بيانات التعريفات الجمركية المدرجة في قاعدة بيانات  شراء البيانات من الشركات الخاصة.

تُجمع تعريفة  ( من اإلخطارات الرسمية ألعضاء منظمة التجارة العالمية.IDBرة العالمية )منظمة التجا
، بما في ذلك المواقع الرسمية ( من مصادر رسميةTRAINSاالستيراد الواردة في قاعدة بيانات األونكتاد )
 على اإلنترنت للبلدان أو المنظمات اإلقليمية.

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 24والمحيط الهادئ: آسيا 
 27أفريقيا: 

 42كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 24كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم



  
 السالسل الزمنية:

  
 إلى آخر سنة 4111البيانات السنوية من عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 تحديث مستمر على مدار السنة

  
 إصدار البيانات:

  
ومع ذلك، سيعتمد  .مارس من كل عامآذار/ ، يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول باإلجمال

 تاريخ اإلصدار على الفترة المتوخاة إلصدار تقرير مراقبة أهداف التنمية المستدامة.

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 وردت سابقا .

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
تقريرا   (اداألونكتمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )سيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية و

 مشتركا  عن هذا المؤشر
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://www.intracen.org / www.wto.org / 
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

  
 المراجع:

  
 مراجعال 
  



 المؤشرات ذات الصلة

  
قل السلع والخدمات البيئية التحسينات في نب(، -4 غايةتشوهات السوق الزراعية )ال تخفيضالروابط مع 

 ب(.-4الغاية والوصول إلى األدوية األساسية ) (9-19 غاية)ال
 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 

سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان  تحقيق زيادة كبيرة في صادرات البلدان النامية، وال :٧٧-٧١ غايةال
 0202لصادرات العالمية بحلول عام نمواً من ا

 حصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية :٧-٧٧-٧١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(
  

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 من الصادرات العالمية للسلع والخدمات حّصةكصادرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً 

  
 األساس المنطقي:

  
-71اية غالبلدان نمواً المحددة بالأقل يسمح المؤشر المقترح بتتبع الزيادة في الصادرات من البلدان النامية و

يوفر معلومات عن الحجم النسبي لتصدير البلدان  أن الصادرات العالمية حصصاستخدام  فمن شأن .77
 نموا مقارنة بالصادرات العالمية.البلدان أقل النامية و

  
 المفاهيم:

  
 (: هو التصنيف الدولي المستخدم لتصنيف المنتجات التي يتم تداولها )تجارة البضائع(HSالنظام المنسق )

  
للبنود المعروضة في ميزان المدفوعات على النحو (: يتم تصنيف الخدمات وفقا BoPميزان المدفوعات )

 المحدد من قبل صندوق النقد الدولي في دليل ميزان المدفوعات.
  

 التعليقات والقيود:
  



ققت ح التصدير من زوايا مختلفة لالستدالل على ما إذا كان بلد معين أو منطقة معينة قد حصصيجب تحليل 
، ينبغي أن توضع قيمة الصادرات دائما في الحسبان من وقبل كل شيءأوال  .تحسينات في أدائها التجاري

النامية وأقل  البلدان صادراتي حصص الصادرات ناشئة عن زيادة أجل مالحظة ما إذا كانت التغييرات ف
 ً اف ألهد، ومن أجل تعزيز التجارة المفيدة ثانيا ن انخفاض قيم البلدان األخرى المصدرة.عأو  البلدان نموا

لسلع التي وى تجهيز امستحسب تركيبة سلة الصادرات ب تحليل ، سيكون من المفيدمية المستدامة األخرىالتن
بفهم ما إذا كان يتم إحراز تقدم من حيث الجودة والقيمة المضافة للمنتجات  حسيسم. األمر الذي يتم تداولها

د مثل األسلحة والنفط والموارحين تتطلب بعض الصادرات  ، فيوباإلضافة إلى ذلك التي يتم تصديرها.
يوصى بحساب مؤشرات تنويع الصادرات لتقييم التقدم الذي تحرزه البلدان فصالً، الطبيعية األخرى تحليالً من

 .اإلنتاجية وتحسين حافظة صادراتهانمواً من حيث البلدان أقل النامية و
  

إلحصاءات ا د على البيانات التكميلية منيتعلق بالتجارة في الخدمات، قد يكون من الضروري االعتماوفي ما 
وإحصاءات سوق العمل، من أجل تقديم أرقام  متعددة الجنسياتالشركات الالهجرة، والسياحة، وب الخاصة
اع في قطهتمام التقليدي للتجارة الدولية يتعلق مجال اال .ةلسياحة والخدمات الحكوميا عن خدمات مفصلة

و أبها الحكومات بشأن التعليم والخدمات الصحية المقدمة إلى غير المقيمين  الخدمات بالبيانات التي قد تحتفظ
ها من المعلومات التي يتم الحصول علي وتكون الثقافية والترفيهية(.و الشخصية؛ والخدمات )السفرمن قبلهم 

تكون  نيمكن أوتحسينها. كما  الدول الشريكة مفيدة من أجل التحقق من صحة إحصاءات االقتصاد التجميعي
ة تجميع البيانات المتعلقة بخدمات المساعد من أجلفيدة للبلدان المتلقية للمعونة المنظمات الدولية م بيانات
 التقنية.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 تهدف حصة التجارة العالمية إلى مجموعة معينة من أجزاء البلد من إجمالي التجارة.

  
، فقد تكون هناك صعوبات في الحالية(-0222سلسلة زمنية )وبينما تتسق بيانات تجارة البضائع من خالل 

تم  0222عام  فالبيانات التي جمعت قبل. 0222عام لما قبل لبيانات ا اتّساقجارة الخدمات بسبب عدم ت
تم تحويل البيانات وفقًا للفئات فقد ، 0222بعد عام  أما وفقا لدليل ميزان المدفوعات الخامس.ها اإلبالغ عن

 والمبادئ التي حددتها الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات.
  
 تفصيل:ال
  

والمنطقة  لعس( ومستوى معالجة الالبيئية والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجتفصيل بيتوفر ال
 ان نمواً(.، أقل البلد، البلدان الناميةن المتقدمة النمولبلداتوى دخل الدولة )على سبيل المثال، االجغرافية ومس

  
 :ناقصةال القيم ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  



إلحصاءات ادال من ذلك يمكن استخدام ب .البيانات للعام الجاريتوفر تاستخدام السنة السابقة عندما ال يتم 
المصطلح المستخدم لتعريف اإلحصائيات التي يتم وهو  Mirror statistics  .أو العاكسة(الموازية )

على  ليله.تم تحيحسابها باستخدام معلومات البلد الشريك عند عدم توفر البيانات الخاصة بالبلد الذي 
من  أو العاكسة(اإلحصاءات الموازية )باستخدام  Xبلد لل الصادرات احتسابسبيل المثال، يمكن إعادة 
ن م)أي  اإلبالغ عن الوارداتبعين االعتبار كيفية  مع األخذ لجميع شركائه. Xخالل الواردات من البلد 

كسلع مسلّمة على متن الباخرة  الصادرات ه يتم اإلبالغ عنكلفة الشحن والتأمين( في حين أن ضمنها
(FoB). بيانات االستيراد لتقدير عند استخدام المذكوَرين اة الفرق بين نظامي اإلبالغ يجب مراع

 الصادرات.
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 .في ما سبق
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

ثم تُقسم ( معا على المستوى اإلقليمي HSنظام المنسق )الأرقام من  6يتم جمع صادرات البلدان على مستوى 
 على مجموع كمية الصادرات.

  
 :فاوتمصادر الت

  
وعلى المستوى  يتم احتساب البيانات العالمية بشكل فريد من قبل الوكاالت الدولية. ال ينطبق على هذا المؤشر.

 .ءاتالسلطات الوطنية ومكاتب اإلحصا لتي توفرهاا نفسها البيانات يتم استخدام، الوطني
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

)خريطة التجارة(  ITC مركز التجارة الدولية المدرجة في قاعدة بيانات"يتم جمع بيانات التجارة في السلع 
في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية )في حالة االتحادات  بجهات التنسيق المباشرعن طريق االتصال 

ي منظمة السلع المدرجة فالتجارة في ويتم الحصول على بيانات الجمركية أو الجماعات االقتصادية اإلقليمية(. 
وتستكمل بيانات تجارة . ألعضاء منظمة التجارة العالميةالرسمية  طاراتخاالمن  (IDB)التجارة العالمية 

 .COMTRADEالسلع عند الحاجة باستخدام قاعدة بيانات األمم المتحدة 
  
تب ز التجارة الدولية ومكيتم الحصول على بيانات التجارة في الخدمات من قاعدة بيانات مشتركة بين مركو

تستند بشكل أساسي إلى بيانات حسابات ميزان و، لتنمية / منظمة التجارة العالميةاألمم المتحدة للتجارة وا
لمكتب االمدفوعات التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و

، تجمع منظمة التجارة العالمية باالشتراك وفي بعض الحاالت .EUROSTAT االحصائي لالتحاد األوروبي
بيانات التجارة في الخدمات من قبل البنوك المحلية  قاءيمكن است مع األونكتاد المعلومات من المصادر الوطنية.

 الوطنية من واحد أو أكثر من المصادر التالية: اتو / أو مكاتب اإلحصاء



  
، يتم جمع المدفوعات الدولية التي يتم توجيهها في هذه الحالة (.ITRSولية )نظام اإلبالغ عن المعامالت الد

 ديل عنبيتم استخدام الدفعات ك ، تحت مسؤولية البنك المركزي الوطني.الل البنوك المحلية، بشكل عاممن خ
 لمعامالت.ا
  
 الوطني. ءبشكل عام، تحت مسؤولية امكتب اإلحصا ة.يالمؤسس لمسوحا
  

 البياناتتوافر 

  
 وصف:ال
  

 02آسيا والمحيط الهادئ: 
 66افريقيا: 

 02كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 67كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  
 إلى آخر سنة 0222البيانات السنوية من عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 على مدار السنة. ة )تدفق الواردات والصادرات(جمع البيانات التجارييحصل 

  
 إصدار البيانات:

 
يخ لتاروفقاً ل/أبريل تقريبًا نيسان أو مارسآذار/ " في حوالي شهرt" في السنة "t-1سيتم إصدار بيانات السنة "

 أهداف التنمية المستدامة. رصدالمقرر إلصدار التقرير السنوي عن 
  
 
 الجهات المزّودة بالبيانات 
  

 .سبق وورد أعاله
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  



 سم:اال
  

 مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد
  
 وصف:ال
  

 وسيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد تقريراً مشتركاً عن هذا المؤشر
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://www.intracen.org . www.wto.org . http://unctad.org/en/Pages/Home.as
px 

  
 المراجع:

  
 السلع إلى الممارسات الدولية والوطنية الراسخة.التجارة في إحصاءات ويستند حساب 

  
  (IMTS)، يرجى الرجوع إلى دليل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالنسبة لتجارة السلع

http://unstats.un.org/unsd/trade/methodology٪20imts.htm 
  

، يرجى الرجوع إلى دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات خدماتلالطالع على التجارة في ال
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010.htm 

  

 المؤشرات ذات الصلة

  
حسب مستوى معالجة ب فّصالً إذا كان المؤشر م (.1-71 غايةقل السلع والخدمات البيئية )التحسينات في نال
 ،مستوى تنويع المنتجات المصدرةحسب ، وشبه المصنعة والمعالجة( أو بلمنتجات المتداولة )المواد الخاما

 .(0-8 غايةاإلنتاجية والتنويع )ال التقدم فيفيمكن استخدامه أيضاً لقياس 
  

 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 
تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى األسواق بدون  :٧١-٧١ غايةال

ة، بوسائل منها كفالة جعل رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمي
قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في 

 تيسير الوصول إلى األسواق
متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية  :٧-٧١-٧١المؤشر 

 رة الناميةالصغي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )
  

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 فريف:

  
( التي تواجهها المنتجات المصدرة من البلدان بالنسبة المئويةالجمركية على الواردات )التعريفات متوسط 

 النامية وأقل البلدان نمواً.
  

 األساس المنطقي:
  

التعريفة الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً يسمح بمراقبة لمعدالت إن المستوى المتوسط 
 تقدم وتيرة النظام المتعدد األطراف باتجاه الوصول إلى األسواق الحرة المعفاة من الرسوم والحصص.

  
 المفاهيم:

  
إما  ، تُفرضت من السلعالواردارسوم جمركية على  التعريفات الجمركية: التعريفات الجمركية عبارة عن

 011دوالرات لكل  7على أساس القيمة )النسبة المئوية للقيمة( أو على أساس محدد )على سبيل المثال 
ً  المنتجة يزة سعرية للسلع المماثلةيمكن استخدام التعريفات لخلق م كغم(. ال  كومية.ولرفع اإليرادات الح محليا

 HS ظام المنسقنيتم أخذ التعريفة في ال .من التعريفات الجمركيةالتعويض التجاري والضرائب  تعتبر تدابير
 بعين االعتبار. 01-97

  



ى إل تعريفية الوطنيةير رموز الخطوط ال(: تشNTL) الخطوط التعريفية الوطنيةأو  الجمركي يخط التعريفال
األرقام  أطول من مستوىتكون  ، والتيالبلدان المنفردة التجارية من قبل سلعرموز التصنيف، المطبقة على ال

رموز الخطوط  ندستت لعديد من األغراض األخرى.لوريّة التمييز في التعريفات بلدان حولل الستة للنظام المنسق.
النظام  رمزعلى سبيل المثال، يشير ف أطول من ستة أرقام. إنما هي النظام المنّسق على وطنيةالتعريفية ال

يفي الخط التعرحين يشير رمز  ، فيغال الحيّةوالبغال والنى األتن إلالمكون من ستة أرقام  010120المنسق 
إلى  101011.11، ويشير الحية ى أتن التأصيلإل 101011.01 ةكييراألم الوطني في الواليات المتحدة

 المستوردة للذبح الفوري.النغال إلى البغال و 101011.11، ويشير أتن التأصيل الحية غير تاناأل
 

 والقيود:التعليقات 
  

زام كقطاع الزراعة مثاالً لمستوى الت يفات الجمركية على القطاع الرئيسالتعر"يمكن أن يمثل خفض متوسط 
 البلدان المتقدمة بتحسين ظروف الوصول إلى األسواق.

  
 من حيث القيود:

لمعفاة ألسواق االنفاذ إلى ا حقيقامل الحد من التجارة من أجل تال تشكل التعريفات الجمركية سوى جزء من عو
، خاصة عند النظر إلى صادرات البلدان النامية أو أقل البلدان نموا في إطار معاملة من الرسوم والحصص

بالتالي فإن ، ورات دقيقة للتدابير غير الجمركيةال توجد تقدي تفضيلية غير متبادلة تحدد معايير األهلية.
 واق تقتصر على التعريفات الجمركية فقط.الحسابات المتعلقة بالوصول إلى األس

  
استخدام  ، ولكن ال يجوزسابتحيلية للبلدان المتقدمة في االوقد استخدمت التغطية الكاملة للمخططات التفض

المصدرين في البلدان النامية بشكل كامل للمعامالت التفضيلية ألسباب مختلفة مثل عدم قدرة بعض المصدرين 
 ألهلية )أي االمتثال لقواعد األصل(."على استيفاء معايير ا

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ة( إلى م المحدد)مثل الرسو رب عنها بشكل تقييميية غير المعينبغي تحويل بعض معدالت الرسوم الجمرك

يتم التحويل على مستوى خط التعريفة لكل مستورد  )أي بنسبة مئوية من قيمة الواردات(. تقييميةمكافئات 
ن توفير ال يمكو يتم احتساب قيم وحدة االستيراد من قيم االستيراد والكميات. باستخدام طريقة قيمة الوحدة.

 ةييميقتمكافئات الال( مع تقنية)أي الرسوم ال تقييميةسوى عدد محدود من معدالت التعريفات الجمركية غير ال
 بين الدول.ما مقارنات  تسمح هذه المنهجية أيًضا بإجراء ويتم استبعادها من الحساب.

  
 تفصيل:ال
  

مستوى البيئية( والمناطق الجغرافية و والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجب لتفصيليتوفر ا
 (نمواً  أقل البلدان، ودخل الدولة )على سبيل المثال البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم



  
                بلدعلى مستوى ال 

  
 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةيتم حساب القيم ال

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
 0-00 ضمن السؤال

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
أسواق  داتلجميع الوار" هو نفسه تركيبة االستيراد المعياريةليه باسم "، والمشار إإن نظام الترجيح الثابت هذا

لى مستوى ع ويتم احتساب هذه التركيبة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. تي يكون مصدرهاالمتقدمة الالبلدان 
واردات البلدان المتقدمة من البلدان النامية  متوّسط مجموعمن خالل حساب  HS6 الستة أرقام للنظام المنّسق

 وأقل البلدان نمواً.
  

 :فاوتالتمصادر 
  

 يتم استخدام نفس البيانات الوطنية على المستوى العالمي. غير قابل للتطبيق.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

يمكن  هي بيانات التعريفة الجمركية على الواردات.0-01-07ر لمستخدمة لحساب المؤشة االمعلومات الرئيس
الوطنية  اتءمكاتب اإلحصاب المباشرالجمركية عن طريق االتصال  استرجاع المعلومات المتعلقة بالتعريفات

داخل الجمارك  جهات التنسيقمنظمات اإلقليمية أو أو البعثات القطرية الدائمة لدى األمم المتحدة أو ال
( أو اإليراداتب ذات الصلة سلطاتالوالوزارات المسؤولة عن إيرادات الجمارك )وزارة االقتصاد / المالية و

بيانات التعريفة لحساب هذا المؤشر من مركز التجارة الدولية  تنبطتست  من ذلك وزارة التجارة.بدالً 
( MAcMap  )- http://www.macmap.org/ - WTO (IDB) - http://tao.wto.org -  وقواعد

 ITC قاعدة بيانات يتم جمع بيانات التعريفات الجمركية المدرجة في (.TRAINSبيانات األونكتاد )
( MAcMap  عن طريق االتصال )في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية  المباشر بجهات التنسيق

من المواقع  ها، يتم تنزيلالبيانات عند توفر. والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية()في حالة االتحادات الجمركية أو 
ول على يتم الحص بيانات من الشركات الخاصة.، يتم شراء الفي بعض الحاالت الرسمية الوطنية أو اإلقليمية.

( من اإلخطارات الرسمية IDBبيانات التعريفات الجمركية المدرجة في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية )
( من TRAINSتُجمع تعريفة االستيراد الواردة في قاعدة بيانات األونكتاد ) ألعضاء منظمة التجارة العالمية.

 بما في ذلك المواقع الرسمية على اإلنترنت للبلدان أو المنظمات اإلقليمية.، مصادر رسمية
  



 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 21آسيا والمحيط الهادئ: 
 24أفريقيا: 

 12كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 24كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  
 سنة أحدثإلى  1112انات السنوية من عام البي

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة

  
 إصدار البيانات:

  
، سيعتمد ومع ذلك مارس من كل عام.آذار/ ، يمكن أن تكون حسابات المؤشر جاهزة بحلول شهر باإلجمال

 المتوخاة إلصدار تقرير مراقبة أهداف التنمية المستدامة.تاريخ اإلصدار على الفترة 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 .ضمن المصادر

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد
  
 وصف:ال
  

 واألونكتاد تقريراً مشتركاً عن هذا المؤشرسيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية 



  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://www.intracen.org . www.wto.org . http://unctad.org/en/Pages/Home.as
px 

  
 المراجع:

 
ألغراض  (.7-4اف اإلنمائية لأللفية )المؤشر من األهدأ -4 الغايةتم حساب هذا المؤشر في سبق و

الرابط التالي: على المتوفر  1102، يرجى االطالع على تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام مرجعية

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015

%20rev%20(July%201).pdf (p. 64) 

 صلةالمؤشرات ذات ال
  

قل السلع والخدمات البيئية ، والتحسينات في نب( -1 غايةفاض تشوهات السوق الزراعية )الالروابط مع انخ
 ب(.-1( وتحسين فرص الحصول على األدوية األساسية )7-07 غاية)ال

 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 

احترام الهامش السياساتي والقيادة لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق  :٧١-٧١ غايةال
 التنمية المستدامة

 اونمدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط المملوكة للبلدان من جانب مقدمي التع :٧-٧١-٧١المؤشر 
 اإلنمائي

 
 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون 

  

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

 النامية دانين ألطر نتائج البلالمعنيجميع الشركاء اإلنمائيين  استخدام وكيفية مدىيسعى هذا المؤشر إلى قياس 

 من جانب كافة الشركاء االنمائيين المعنيين من أجل تخطيط جهود التعاون اإلنمائي وتقييم أدائهم.

  

تهم باالعتماد تدخال ( بتصميمالشركاء االنمائيين تعاون اإلنمائي )أييقيّم المؤشر الدرجة التي يقوم بها مقدمو ال

أولويات  كسعلى مؤشرات األهداف والنتائج المستمدة من أطر النتائج التي تقودها الحكومات النامية والتي تع

   .نمائيةوأهداف البلد اال

  

 األساس المنطقي:

  

يوفر قياس مواءمة دعم مقدمي الخدمات مع األولويات القطرية من حيث تصميم التدخل ونوع آليات اإلبالغ 

 ما يتعلق بدرجة "احترام الحيز والقيادة السياسيين لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات عن النتائج تقييماً ذا صلة في

   ".التنمية المستدامة تحقيق و، مملوكة للدولة للقضاء على الفقر

  

م مدى (، يقيس التقييسلوك ، بالنسبة للتدخالت المعتمدة في السنة المرجعية )أي أحدثعلى وجه الخصوص

ولويات وشروط خارجية إلى البلدان المتلقية التي ال تنعكس ألدان األخرى والمنظمات الدولية البلدعم  تحديد

 األولويات القطرية القائمة أو أدوات التخطيط.آليات وضع في 

  



ري ط، تقدم تقديراً على المستوى القذا المؤشر "مرآة ثنائية االتجاه"ه ضمنمات التي يتم جمعها توفر المعلو

، وتقديراً مجمعاً على مستوى مزود الخدمة على درجة التزام الطرف اإلنمائي لحيز السياسة الحالي لبلد ما

   المتلقية حيث تعمل.في البلدان آليات وضع األولويات مع أطر النتائج القائمة 

  

 المفاهيم:

  

( مقاربة الدولة للنتائج ونظم الرصد والتقييم المرتبطة بها والتي تركز CRFsتحدد أطر النتائج القطرية )

، تتضمن أطر النتائج هذه أهدافًا باستخدام الحد األدنى من التعريف على األداء وتحقيق نتائج التطوير.

كما وضعوا أهدافًا لقياس التقدم في  ثل المخرجات والنتائج و / أو التأثير(.ومؤشرات نتائج متفق عليها )م

ج التي ، كثيراً ما يتم تحديد أطر النتائمن الناحية العملية تحقيق األهداف المحددة في وثائق التخطيط الحكومية.

ة( لتنمية الوطني، واستراتيجيات اطري )مثل خطط الرؤية طويلة األجلتقودها الحكومات على المستوى الق

وضع أهداف  ، حيث يتماع )مثل االستراتيجيات القطاعية(ويتم تفعيلها بمزيد من التفصيل على مستوى القط

 ومؤشرات محددة إلطار زمني معين.

  

ويتيح تعريف إطار النتائج الذي يقوده البلد والمستخدم لهذا المؤشر إمكانية استخدام آليات مكافئة لألولويات 

 وى القطري حيث ال تحدد جميع البلدان أولوياتها من خالل أطر النتائج القطرية المتسقة والمتكاملة.على المست

  

: خطط CRF أطر النتائج القطرية يشمل التعريف الواسع ألدوات التخطيط القائمة على حقوق الملكية مثل

يجيات ستراتا متعددة حكومية مشتركة- والخطط المانحة ؛استراتيجيات التنمية الوطنية الرؤية طويلة األجل.

ات أداء دعم ، وكذلك األطر األخرى )مثل مصفوفأدوات التخطيط دون الوطنية ؛وسياسات وخطط الحكومة

ي يتم إنتاجها ت الت، ال تعتبر وثائق التخطيط وتحديد األولويافي المقابل ، والنهج القطاعية الشاملة(.الميزانية

 .من أطر النتائج القطرية، لقطرية التي يعدها مقدمو الخدماتيجيات ا، مثل االستراتخارج الحكومة

  

 التعليقات والقيود:

  

ً  08يغطي جمع البيانات حالياً حوالي  يتم إنشاء التقديرات الخاصة بالبلدان  .5802-5802 للفترة بلداً ناميا

   )الصيغة الثانية(.المتقدمة آخذين في اعتبارها دورها كمقدمين للتعاون في مجال التنمية 

  

ل ، بما في ذلك الجوانب اإلضافية مثبيانات خارج نطاق المؤشر المقترحبجمع ال المستمررصد تقوم عملية ال

ستراتيجية ايمكن تحسين تفاصيل  مشاركة الحكومة المقدمة في تخطيط عمليات تقييم المشروعات / البرامج.

 5802ضوء الموجة األولى من البيانات المجمعة لعام جمع البيانات ومنهجية المؤشر بشكل إضافي في 

   (.5802)والتي سيتم اإلبالغ عنها في منتصف عام 

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  



طيط األخرى التي تقودها لتوفير مقياس شامل حول مدى استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخ

تحدد بها األهداف ومؤشرات النتائج وأطر الرصد المرتبطة بالتدخالت ، يحسب المؤشر الدرجة التي الحكومات

بما في ذلك المصادر الوطنية وأدوات التخطيط القطاعي ودون -ة الجديدة من المصادر الحكومية اإلنمائي

 الوطني:

  

 لمرجعية:ا لكل تدخالت تنموية ذات حجم كبير )مليون دوالر أمريكي أو أكثر( تمت الموافقة عليها خالل السنة

  

 ما إذا كانت األهداف مستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها الحكومات 0س 

  

( المؤشرات المستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها مخرجاتحصيلة النتائج ) 5س

 الحكومات

  

البيانات التي توفرها أنظمة الرصد القائمة ( المؤشرات التي تعتمد على مصادر مخرجاتحصيلة نتائج ) 3س

 تقدم المشروعل النسبة المئوية في البلد أو الخدمات اإلحصائية الوطنية لتتبع

  

الصيغ متاحة على:  ستوفر المتوسطات المجمعة لكل بلد نام تقييماً لساحة وقيادة السياسات المتاحة في البالد.

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

ح لمتال ايولتما ثحين مزود لفعلية للمت اماهلمسال اخالن لنتائج مد ايدلی تحإمية رالت البياناظ أن االح

 (.SDG / UNللجمعية )دة لمتحم اإلحصائية لألماللجنة ب اجانن مت لبإذا ط رة،فومت

  

ير المتوسطات المجمعة لكل مزود للتعاون اإلنمائي إلى النسبة المئوية للمواءمة مع آليات تحديد وسوف تش

-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadataالصيغ متاحة على:  األولويات التي تقودها البلدان.

compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

األبعاد الثالثة للمواءمة مع أولويات البلد ق حساب متوسط يتم الحصول على إجمالي عالمي للمؤشر عن طري

الصيغ متاحة على:  وأهدافه عبر جميع التدخالت الجديدة للسنة المشمولة بالتقرير.

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

ب حجم المشروع / التدخل من أجل إعطاء نفس المستوى حس أخذ الوزنتم اتخاذ القرار بعدم  ،عند التجميع

قابل طة الحجم ممن األهمية لمدى استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخطيط في المشاريع المتوس

، حيث يحاول المؤشر التقاط السلوك العام لمقدمي الخدمات في تصميم تدخالت جديدة في المشاريع الكبيرة

يمثل مشاريع البنية التحتية وتدخالت أقل تمثيالً تركز  شأن الترجيح حسب حجم المشروع أن ومن بلد معين.

 ، تتوفر بيانات حول حجم المشروع.ومع ذلك على التأثير على السياسات والترتيبات المؤسسية.

  

 تفصيل:ال

  



إجراء تصنيف على المستوى القطري،  ، سيكون من الممكنالنهج التصاعدي في توليد المؤشر وبالنظر إلى

 ، وعلى مستوى مشروع التنمية.وعلى مستوى مقدم الخدمة، وعلى مستوى القطاع

  

اميع ، يمكن استخدام المججمع البيانات على المستوى القطري، في نهج من أسفل إلى أعلىوبينما تتم عملية 

ق والمتعلقة بتعزيز الملكية القطرية وتحسين توافالعالمية واإلقليمية لرصد االلتزامات المتفق عليها دوليا 

     الشريك مع أهداف التنمية المحددة وطنيا.

  

 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

  
                بلدعلى مستوى ال 

  

، تجري عملية للتحقق من الصحة تشمل ممثلي حكومات البلدان ومع ذلك .ناقصةللقيم ال ةجلاعمال يوجد 

ناء عملية أث ناقصةيتم تمييز القيم ال وكذلك مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي. والمكاتب القطرية

 محاوالت لملء هذه الفجوات.تُجرى الالتحقق من الصحة هذه، و

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

عملية التحقق  أثناء البيانات المقدمةوتُبذل محاوالت لتقليل الفجوات في  .ناد للقيم الناقصةال يوجد أي إس

 ، بما في ذلك التثليث مع مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي.من البيانات

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

غ بسيط عبر جميع المشاريع المبلمتوسط معّدل  احتسابالعالمية واإلقليمية من خالل  يتم إنشاء التقديرات

بيرة والك المرجح إلعطاء نفس القدر من االهتمام للمشاريع الصغيرةاستخدام المتوسط وقد تقرر عدم  عنها.

 (.بالمزيد من التبويب المتقّدم انات للسماحفي البي اريع ونوعهاالمش كمية ه يتم تسجيل)على الرغم من أن

  

 :فاوتمصادر الت

  

 ة.يتم تجميع األرقام الوطنية بشكل مباشر للتوصل إلى أرقام عالمي

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

بلدا  08تدعم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حاليا حوالي 

الجودة  وضمان، وتؤدي هذه المنظمات قيادة البيانات نات ذات الصلة على أساس كل سنتينناميا في جمع البيا

األطراف مع مشاركة قوية من  ،قق منهاجمع البيانات والتح. وتقود الحكومة عملية على الصعيد العالمي

 ، ومنظماتا في ذلك مقدمي التعاون اإلنمائي، وممثلي البرلمانات، والحكومات المحلية، بمخرىاأل الفاعلة



متزايد  مؤسسي ، تقوم البلدان بإضفاء طابعباإلضافة إلى ذلك ، والنقابات.مدني، والقطاع الخاصالمجتمع ال

على عملية جمع البيانات داخل نظمها الوطنية إلدارة المعونات وقد تتمكن من اإلبالغ عن المؤشر على أساس 

    سنوي.

  

 جمع:العملية 

  

 :على النحو التاليعملية جمع البيانات تتّم 

  

 كمنسق وطني. ممثل عن حكومة البلد المشار إليه( يتم أوال تحديد 0)

  

وتقدم البيانات إلى فريق الرصد التابع  المنسق الوطني بجمع مدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.يقوم ( 5)

، وتخضع بعد ذلك لجولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 مصادق عليها مع مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي.

  

 ء أي تعديالت على البيانات بعد خضوعها لعملية التحقق من الصحة.( ال يتم إجرا3)

  
 توافر البيانات

  

. وسيتم جمع 5802بلداً نامياً حالياً بقيادة عملية جمع البيانات لتحديد قيمة خط األساس لعام  08ويقوم حوالي 

   قياسات جديدة للمؤشر كل سنتين.

  

اً على األقل مورداً رسمي 52بلداً ولـ  08لتلك البلدان النامية البالغ عددها ستحدد البيانات المجّمعة خطاً أساسياً 

بلداً األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية  52بما في ذلك البلدان المتقدمة البالغ عددها -للتعاون اإلنمائي 

ددة األطراف ة المتعرئيسن والتنمية في الميدان االقتصادي، فضالً عن المنظمات الست الالتابعة لمنظمة التعاو

صرف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وم ،تمويل التنمية )أي البنك الدولي، وصندوق النقد الدوليفيما يتعلق ب

 ، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.التنمية األفريقي، وبنك التنمية اآلسيوي

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

ستعقد دورة  أغسطس. آب/ وسيتم االنتهاء منها في أوائل 5802-5802 رصددورة ال اليًا تجميع بياناتيتم ح

   .5800/5802المخطط لها في رصد التالية ال

 

 إصدار البيانات:

  

، ستعقد دورة بعد ذلك أكتوبر.تشرين األول/في أوائل شهر  5802-5802سيتم توفير بيانات دورة الرصد 

 مراقبة نصف سنوية.



  
 المزّودة بالبياناتالجهات 

 سم:اال

  

وم ويق مسؤولون عن جمع البيانات.هم الممثلو الحكومات القطرية )عادة من وزارة التخطيط أو وزارة المالية( 

 هؤالء الممثلون بتوحيد المدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.

  

 وصف:ال

  

وم ويق مسؤولون عن جمع البيانات.هم الممثلو الحكومات القطرية )عادة من وزارة التخطيط أو وزارة المالية( 

 هؤالء الممثلون بتوحيد المدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  

نمائي إلامج األمم المتحدة اويتولى فريق الرصد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرن

 البيانات على المستوى العالمي. وليفمسؤولية تجميع وت
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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 
تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتكميلها بشراكات بين أصحاب  :٧١-٧١ غايةال

المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيق 
 مة في جميع البلدان، وال سيما البلدان الناميةأهداف التنمية المستدا

عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم في ما يتعلق بأطر رصد فعالية التنمية ألصحاب  :٧-٧١-٧١المؤشر 
 المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  
 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

صلحة صحاب المفعالية التنمية أليتتبع المؤشر عدد البلدان التي تبلغ عن التقدم المحرز في أطر رصد 

  .ةتحقيق أهداف التنمية المستدام تدعم التيوالفعالة اإلنمائية  االلتزامات تنفيذ المتعددين التي تتعقب

  

 األساس المنطقي:

  

شراكات أصحاب المصالح المتعددة التي يمكن  تعبئة وتعزيز تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامةيتطلّب أمر 

على  الالزمة للتنمية المستدامة ماليةلموارد االمعرفة وخبرة وتكنولوجيا و من كل ما هو متاح وتستخدم أن تحقق

 دامة.الشراكة العالمية من أجل التنمية المست قوة العالقة بين جميع الشركاء المعنيين نوعيةل. كما تحّدد فعا نحو

  

 من خالل، والشراكات متعددة أصحاب المصلحة تعزيزل المبذولة من أجل الدو لجهود مقياًسا المؤشر يوفر

توسيع رقعة الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة، ومن خالل النظر إلى التقّدم المحرز في 

حقيق من أجل ت بشكل جيّد في التنمية والشركاء حكومات البلدانى عمل مدمجموعة من المؤشرات التي تتتبّع 

 المستدامة. التنمية

  

عالمية ألهداف التنمية ، والطبيعة اللتنمية المستدامةعالمية من أجل اروح الشراكة ال المؤشر يعكس

شراكات متعددة األطراف شاملة  إنشاء في والنامية البلدان المتقدمة من كل ويرصد مساهمة وسلوك ،المستدامة

  .0202وأكثر فعالية لدعم وتنفيذ استدامة خطة عام 

 المفاهيم:

  



قب التعاون تعت يتة ألصحاب المصلحة المتعددين" الاإلنمائي، "أطر رصد الفعالية لتعريف األدنىإن استخدام ا

تقيس مؤشراتها قوة العالقة  ؛على أساس طوعي هااإلنمائي الفعال هي أطر رصد: تم االتفاق على مؤشرات

يث تشمل وح ؛البيانات ومراجعتهاحيث تقود البلدان نفسها عملية جمع  ؛الجهات الفاعلة في مجال التنمية بين

اع العام ، القطالمصلحة المتعددين الذين يمثلون، على األقل في جمع البيانات واستعراضها أصحابالمشاركة 

 والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

  

لمنخرطة في الشراكات ومسؤوليات جميع األطراف اأدوار  االعتبار الحاجة إلى التقاط في يأخذ المؤشر

، بلدانالتي تقودها ال فعالية التنمية أطر خالل النظر في وهي تفعل ذلك من من أجل التنمية.المتعددة األطراف 

 شركاء التنمية المعنيين. ولكنها تشمل مشاركة جميع

  

هو مثال على أطر رصد فعالية  الشراكة العالمي( )إطار العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال الشراكة

 (DCF)منتدى التعاون التنموي مسح المساءلة المتبادلة بين ، مثلىهناك جهود تكميلية أخر التنمية القائمة.
التي تتالءم  ةأطر الرصد الناشئة والمستقبلي ويمكن أيضا النظر في .التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي

لعامة مانة اة األما بين بلدان الجنوب بواسط ، مثل الجهود األخيرة لتعقب التعاون فيمع التعريف السابق

 اإليبيرية األميركية.

  

 التعليقات والقيود:

  

   فوائد عملية:تصميم المؤشر ل

  

 )أ( يسمح المؤشر بتحديث أطر الرصد ذات الصلة بما يتماشى مع االلتزامات المتطورة والسياق الخاص بكل

 ؛بلد دون التأثير على روح المؤشر

  

لتي اتنوع الجهود التكميلية يقّر ب –إطاراً عالمياً ذات أصحاب مصلحة متعددين مؤشر هذا ال)ب( ال يفترض 

 دعم التعاون اإلنمائي الفعال؛ت

  

كمتلق،  أم ،نمائيلتعاون االلفي اإلبالغ كمزود  برغت تل المشاركة باختيار ما إذا كان)ج( يسمح المؤشر للدو

 هما.يكل مأ

  

 الذي تحرزه دمتقيتم التقاط ال الشراكة العالمية. رصد إطارب المرتبطةجمع البيانات  البلدان النامية عملية قودت

لبلدان في تلك ا الذي تمارسه البلدان المتقدمة في تنفيذ التزامات فعالية التنمية من خالل سلوك الشراكة

تعاون الحالي هي المتلقي للفي الوقت  التي، تختار البلدان ذات الدخل المتوسط واعتمادا على كل حالة النامية.

ن ويمك متلقية و / أو مقدمة للتعاون اإلنمائي.بلدان اإلبالغ عن دورها كوالمزّود في الوقت عينه  االنمائي

إدراج بلدان نامية و / أو متقدمة أخرى من خالل مشاركتها في المستقبل في جمع البيانات في منظمة التعاون 

، أو على الرغم من إبالغها إلى أطر ت برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوجمعياوالتنمية في الميدان االقتصادي 

 الرصد التكميلية على أساس منتظم.

  
 المنهجية



  

 ساب:تحطريقة اال

  

تبلغ  المؤشر على أنه الرقم اإلجمالي العالمي للبلدان التي هذا يتم عرض ،71-71 غايةلتعكس الطابع العالمي لل

صلحة الم ذات أصحابفاعلية التنمية  طر(باإلبالغ عن إطار )أو أبالنسبة ألي دولة تقوم  .م الُمحرزعن التقد

ً  البلدالمتعددين، يُعتبَر  اإلطار  منضالسنة المرجعية، عدد المؤشرات ، في عندما يكون عن التقدم المحرز مبِلغا

ً اتجاه تظهر )األطر( التي ً إيجابيّ  ا  اه سلبي.اتج تظهر أكبر من عدد المؤشرات التي ا

  

وتقدير اإلبالغ في أطر رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة  نمائيللتعاون اال التمويل الدول التي تقدم

 : التالية العناصر المتعددين مقابل

  
النسبة المئوية للتدخالت اإلنمائية الجديدة  مواءمة األولويات التنموية المحددة قطرياً: .7

 .أطر النتائج التي تقودها البلدان المحددة لألولويات القطرية المحددة في األهداف معتتوافق  التي

الت اإلنمائية في التدخ النسبة المئوية لمؤشرات النتائج استخدام أطر النتائج التي تقودها البلدان: .0
 .المستمدة من أطر النتائج القطرية الجديدة

ت في التدخال نسبة المئوية لمؤشرات النتائجال استخدام النظم الوطنية للرصد واإلحصاء: .0
 .رصدوأنظمة ال اناتوالبي الحكومية اإلحصاءات رصدها باستخدام اإلنمائية الجديدة التي يتم

ي ئالنسبة المئوية للتدخالت الجديدة التي تخطط للتقييم النها استخدام أنظمة التقييم الوطنية: .4
 .القطرية إشراك الحكومة بعض مع

- توافر المعلومات بشأن التعاون االنمائي اإلنمائي: التعاون في الشفافية .5
 الدولية. اإلبالغ لمعايير وفقا

إنفاقه في  الذي تم نمائينسبة تمويل التعاون اال :السنوي بالتعاون االنمائي التنبؤ على القدرة .1
 .دت من قبل مزودي التعاون التنمويغضون السنة المالية التي حد

ئي تتاح حصة خطط التعاون اإلنما بالتنمية التعاونية:على المدى المتوسط القدرة على التنبؤ  .1
 .التخطيط ألغراض للبلدان المتلقية)للسنوات الثالث المقبلة( 

تعاون نسبة تمويل ال البرلمانات الوطنية: هي تشرف عليذعلى الميزانيات ال نمائيالتعاون اال .8
 .الشريكة وتخضع للتدقيق البرلمانينية للبلدان اإلنمائي المسجل في الميزانيات السنوية الوط

 قا للوائح وف ملِّ سُ  الذي نسبة التعاون اإلنمائي من خالل النظم القطرية: الذي سّلم التعاون اإلنمائي
 الميزانيات والتقارير المالية والتدقيق( والمشتريات. )أي والنظم الوطنية لإلدارة المالية العامة

 1غير المشروط نسبة التعاون التنموي :المشروطة غير المعونة  

 واإلبالغ في أطر رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة البلدان التي تتلقى تمويال للتعاون اإلنمائي تُقيَّم
 المتعددين على أساس العناصر التالية:

 . وجود أطر النتائج التي تقودها البلدان وضع األولويات الوطنية: القيادة في .7

للتقييم المدني لمدى عمل منظمات المجتمع المدني ضمن بيئة تقّلص من خلق بيئة مواتية ل .0
 قدرتها على المساهمة في التنمية 

                                                           
 األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديتتوفر التقديرات في الوقت الحالي للبلدان  1 



تقييم للنوعية الحالية للحوار في القطاعين العام  والخاص:بين القطاعين العام قيّم خلق حوار  .0
 والخاص لتشجيع انخراط القطاع الخاص ومساهمته في مجال التنمية 

تسجيل التعاون اإلنمائي بشأن الميزانية المتوقّعة من قبل البرلمانات الوطنية: نسبة تمويل  .4
 موضوع التدقيق البرلماني التعاون اإلنمائي المسّجل في الميزانية الوطنية السنوية التي تكون

 لقُطري.على المستوى ا الشاملةالشفافة و التقييم المتبادل مراجعات تعزيز المساءلة المتبادلة: .5

ات لتتبع المخصص وجود أنظمة حكومية شفافة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: .1
 العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .الدولة وإدارة المالية العامة يةميزان جودة لية:تعزيز المؤسسات المح .1

تلقي تمويالت التعاون اإلنمائي الختيار ما إذا كانت ترغب في اإلبالغ توالدعوة موجهة إلى البلدان التي تقدم و

 ، أو ضد مجموعتي االلتزامات.ضد االلتزامات الخاصة بالمتلقين ، أواللتزامات الخاصة بمقدمي الخدماتعن ا

  

عدم عند  .0272يعود تاريخه إلى عام  خط األساس لحساب التقدم هو أحدث قياس متاح لكل بلد محدد،يعد 

 الحاصل فياألساس لقياس التقدم  الصورةر أول قياس متاح للمؤش يشّكل حينها وجود أي أساس لبلد ما،

 .المستقبل

  

حقيق نطقيا ت)أي أنه من المستحيل م يبلغ عنهاع األهداف عن المؤشرات التي د ويديم جميلتقي البليعندما 

 .اً"تقدم أحرز"حينها أنه عتبر يُ ف مزيد من التقدم(

  

 تفصيل:ال

  

يتم إنشاء المؤشر المقدم كمجموع عالمي من خالل نهج من أسفل إلى أعلى يتم من خالله جمع البيانات على 

المستوى القطري ويمكن بالتالي تقسيمها مرة أخرى على مستوى البلدان )بالنسبة لمقدمي ومتلقي التعاون 

 شكل أكبرب البياناتن أيضاً تصنيف . يمكوالحوار المتبادلاإلنمائي على حد سواء( من أجل التحليل الوطني 

وفقا لمؤشرات فردية )أي أبعاد محددة للتعاون اإلنمائي الفعال( التي تم تضمينها ضمن أطر أصحاب المصلحة 

 المتعددين.

  

وتستخدم  نيف البيانات على المستوى اإلقليمي.صالحوار بشأن السياسات اإلقليمية، يمكن تقسيم وت ولتعزيز

ن أجل مالية بالفعل أدلة للمراقبة اإلقليمية والتعلم ومناقشات السياسة )مثل الشراكة الجديدة بعض المنصات الح

وأمانة  ،ط الهادئ في آسيا والمحيط الهادئ، ومرفق فعالية التنمية في آسيا والمحيتنمية أفريقيا في أفريقيا

   م المتحدة(.، واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألممنتدى جزر المحيط الهادئ

  

 :لناقصةالقيم ا ةجلاعم

  
                بلدعلى مستوى ال 

  

ومع ذلك، يتم تمييز المعلومات الناقصة خالل عمليات التحقق من صحة  .ناقصةال يوجد عالج للقيم ال

 ملء هذه الفجوات. المصلحة أصحاب ويطلب البيانات

  



طرية لقعلى المساعدات القابلة للبرمجة ا تقدير التغطية هذايعتمد  نة.لعيّ امدى تمثيل  احتساب تقديريتم 

 (.OECDالتابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) اإلبالغ عن الدائنينمن نظام 

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

قق عمليات التح الناقصة أثناء، يتم إبراز المعلومات ومع ذلك .ناقصةللقيم ال اسناد ال يتم إجراء أي

 ويطلب من أصحاب المصلحة ملء هذه الفجوات. البيانات من

  

طرية لقعلى المساعدات القابلة للبرمجة ا تقدير التغطية هذايعتمد  نة.لعيّ امدى تمثيل  احتساب تقديريتم 

 (.OECDالتابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) اإلبالغ عن الدائنينمن نظام 

  

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 .شركاء التنمية والحكومات القطرية بين حيث ينظر المؤشر إلى الواجهة التقديرات اإلقليمية ال يتم تقديم

  

ية التنمية أطر فعالفي  تقدما أحرزوا البلدان في العالم الذين عددلكمجموع بسيط  التقديرات العالميةوتحسب 

 .ذات أصحاب المصلحة المتعددين

  

 :فاوتمصادر الت

  

 يتم تجميع األرقام الوطنية بشكل مباشر لوضع تقديرات عالمية.

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

تقوم حكومات الدول بقيادة وتنسيق جمع البيانات والتحقق من  .البلديقودها طوعية  عملية ورصد هال

الجهات الحكومية ذات الصلة )مثل وزارة ، يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل على المستوى القطري صحتها.

وتدعم منظمة  المالية / إدارة الميزانية لمعلومات الميزانية الوطنية( وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة.

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدان النامية في جمع البيانات ذات 

الشراكة العالمية، وتؤدي هذه المنظمات قيادة البيانات وضمان الجودة  إطار رصد خالل الصلة كل سنتين من

، تقوم الدول بشكل متزايد بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية جمع باإلضافة إلى ذلك على المستوى العالمي.

قوم باإلبالغ على أساس وت ،ارة المالية العامةالبيانات داخل نظمها الوطنية إلدارة المعونات، وأنظمة اإلد

    سنوي.

  

 قصائية، بإجراء دراسة استالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، بصورة تكميليةوتقوم إدارة الشؤون االقتصادية وا

لمساءلة ، لتحديد التقدم الوطني في اع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون ممنتظمة لمنتدى التعاون اإلنمائي



تراحات عملية وتقديم اق العالمي رصدييم نتائج المسح في دراسات شاملة، وإبالغ اليتم تق متبادلة.والشفافية ال

ويمكن  الشراكة العالمية. إطار مراقبة من 1التآزر مع قياس المؤشر  ويجري استخدام لتحسين نتائج التنمية.

ة( في المستقبل لتقديم صورة إدراج مصادر أخرى مكملة للبيانات )أي أطر إضافية متعددة أصحاب المصلح

   أوسع للتقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق الفعالية اإلنمائية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

  

 جمع:العملية 

  

كومة ، يتم تعيين منسق وطني من الحاصة بعملية رصد الشراكة العالمية( بالنسبة لعملية جمع البيانات الخ7)

 أو وزارة التخطيط. أو وزارة المالية ما يأتي من وزارة الشؤون الخارجية عادةً  القطرية.

  

( يتشاور المنسق الوطني بدوره مع أصحاب المصلحة اآلخرين )بما في ذلك المكاتب القطرية لمقدمي 0)

 التعاون التنموي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات( لجمع البيانات والتحقق منها.

  

 من قبل مكاتب المقر لمقدمي التعاون التنموي. البيانات التحقق من صحة يتم ثم

  

، نظراً إلى أن عملية التحقق من الصحة يجب أن تبقى أي تعديالت على البيانات المقدمة( ال يتم إجراء 0)

ملة اإلشكالية المحت، يتم تسليط الضوء على حاالت عدم االتساق أو القيم ومع ذلك على المستوى القطري.

 وإعادة إرسالها إلى المنسقين الوطنيين للمراجعة.

  
 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

بشأن مراقبة إعالن باريس بشأن فعالية  0277و  0228و  0221"تتوافر المجاميع العالمية في استطالعات 

-0275 العالميةالشراكة  .0274 0270لعام  GPEDCالمعونة ، فضالً عن ممارسة مراقبة 

   .0271ستكون نتائج المراقبة متاحة في سبتمبر  0271

  

  
 التقويم

  

 جمع البيانات:

  

، 0278 ،0271 لسنوات لجوالت الرصد وقد تم التخطيط .0274بدًء من عام ، كل سنتين البياناتيتم جمع 

 0271البلدان لعام توفير البيانات التي تولدها  . تم0202، 0208، 0201، 0204، 0200، 0202

 .0202للعمليات القطرية واإلقليمية والعالمية إلعداد التقارير بشأن تنفيذ خطة عام 

  

 إصدار البيانات:

  



 عمليات جمعبعد  الفور العام على في الربع األول من على المستوى العالمي البيانات إصدارمن المقّرر 

 البيانات الوطنية.

  
 بالبياناتالجهات المزّودة 

  

 سم:اال

  

المالية أو وزارة التخطيط أو وزارة  وزارة وعادة ما تكون الدول المبلغة. من رائدة مركزية وزارة

 حكومة. اعتمادا على تقسيم العمل داخل كل الخارجية،f وزارة وزارة المالية أو التنمية

  

 وصف:

  

وزارة التخطيط، وزارة  المالية،ان خاصة وزارة حكومات البلد في الرائدةوزارة العن  نيممثلإن ال

 عيدتها على الصالتحقق من صح قيادة عملية جمع البيانات و عن ونالمسؤول مه - الخارجية وزارة أو التنمية،

ويقوم هؤالء الممثلون بتنسيق عملية جمع البيانات على المستوى الوطني من خالل دمج البيانات  الوطني.

يع جمبالنسبة للت ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات. نمائيالتعاون اال لمدخالت من مقدميوا

منظمة  فريق الدعم المشترك بين إلى ، تقدم حكومات البلدان البيانات7-71-71العالمي وحساب المؤشر 

 . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  
 مجّمعة للبياناتالجهات ال

  

ً بجمع البيانات  وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي معا

 واإلبالغ عنها على المستوى العالمي.

  
 المراجع

  

 دليل الموارد الموّحدة:

 

http://effectivecooperation.org/ 
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 صلةالمؤشرات ذات ال

 

 ج-1، و71-71

  
 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية  :٧١-٧١ غايةال

الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 
والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، 

 0202وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 
عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيد بالمبادئ  :٢-٧١-٧١ المؤشر

  األساسية لإلحصاءات الرسمية

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (02الشراكة في مجال اإلحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين )باريس 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
تشريعات إحصائية وطنية تتوافق مع المبادئ األساسية لإلحصاءات  البلدان التي لديها عدد يشير المؤشر إلى

 .UNFOPبمبادئ  يتقيد البلدان التي لديها تشريع إحصائي عدد أي الرسمية.
  

 األساس المنطقي:
  

سيتم اعتبار قانون اإلحصاءات الخاص بالدولة متوافقًا مع مبادئ األمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية 
 بالمبادئ العشرة. أحكام تتعلق القانون يحتوي على إذا كان

  
 المفاهيم:

  
 يحدد قانون اإلحصاء القواعد واللوائح والتدابير المتعلقة التشريعات اإلحصائية الوطنية:

التنظيم واإلدارة والرصد والتفتيش على األنشطة اإلحصائية بطريقة منهجية، والقوة والفعالية والكفاءة لضمان 
من أجل توفير مرجعية لتوجيه السياسات والتخطيط  الصورة الكاملة والدقة واالتساق مع حقيقةالتغطية 

 تنمية البالد لتحقيق الثروة والثقافة والرفاه واإلنصاف. االقتصادي االجتماعي، والمساهمة في
 المبادئ األساسية لألمم المتحدة لإلحصاءات الرسمية

ة ، في دورتها الخاصاللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة التي اعتمدتها المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
 هي: 2991نيسان / أبريل  21إلى  22التي عقدت في الفترة من 

  
 ،ي نظام المعلومات الخاص بالمجتمعتوفر اإلحصاءات الرسمية عنصرا ال يمكن االستغناء عنه ف- 2المبدأ 

انات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية حيث تخدم الحكومة واالقتصاد والجمهور ببي



، ينبغي تجميع اإلحصاءات الرسمية التي تفي باختبار المنفعة العملية وإتاحتها ولتحقيق هذه الغاية والبيئية.
 على أساس غير متحيز من قبل الوكاالت اإلحصائية الرسمية لتكريم استحقاق المواطنين للمعلومات العامة.

  
عتبارات ر وفقا ال، يتعين على الوكاالت اإلحصائية أن تقرفاظ بالثقة في اإلحصاءات الرسميةلالحت- 0المبدأ 

ة ، بشأن أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائيادئ العلمية واألخالقيات المهنية، بما في ذلك المبمهنية بحتة
 ومعالجتها وتخزينها وعرضها.

  
ر ، يتعين على الوكاالت اإلحصائية تقديم المعلومات وفقا للمعايير الصحيح للبياناتلتسهيل التفسي .3المبدأ 

 العلمية المتعلقة بمصادر اإلحصاءات وطرقها وإجراءاتها.
  

 يحق للوكاالت اإلحصائية التعليق على التفسير الخاطئ لإلحصاءات وإساءة استعمالها.- 1المبدأ 
  

كانت مسوح أ، سواء اإلحصائية من جميع أنواع المصادرراض يجوز استخالص بيانات لألغ-1المبدأ 
ما يتعلق بالجودة والتوقيت  تقوم الوكاالت اإلحصائية باختيار المصدر في إحصائية أو سجالت إدارية.

 والتكاليف والعبء على المستجيبين.
  

 ،ألغراض التجميع اإلحصائيحصائية يجب أن تكون البيانات الفردية التي تجمعها الوكاالت اإل- 6المبدأ 
 ، سرية للغاية وتستخدم حصرا لألغراض اإلحصائية.إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين كانت تشيرأسواء 

  
 نشر القوانين واألنظمة والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية.- 7المبدأ 

  
م ن أساسي لتحقيق االتساق والفعالية في النظاما بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدا التنسيق في- 8المبدأ 

 اإلحصائي.
  

يعزز استخدام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد للمفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية اتساق النظم - 9المبدأ 
 اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية.

  
في اإلحصاءات في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية يساهم التعاون الثنائي والمتعدد األطراف - 22المبدأ 

 في جميع البلدان.
  

 التعليقات والقيود:
 

االستجابة المنخفض  معدل. ويدّل خالل مسح لمكاتب اإلحصاء الوطنيةيتم جمع المعلومات عن المؤشر من 
 .يكون عرضة للوقايةتفسير البيانات  على أن( 37٪)

  

 

 

 المنهجية
  



 ساب:تحطريقة اال
  

 البلدان التي يحتوي قانونها على أحكام ترتبط بالمبادئ العشرة كلها =0-28-27 المؤشر
 
 
 تفصيل:ال
  

 ال يوجد مستوى تفصيل يستخدم للمؤشر.
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
 بلدعلى مستوى ال معالجة للقيم الناقصةال 
  

                 اإلقليمي والعالميعلى المستويين 
 على المستويين اإلقليمي والعالمي.معالجة للقيم الناقصة ال 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي. ناقصةللقيم ال معالجةال 
  

 :فاوتمصادر الت
  

 مع إبراز وتلخيص المصادر ،ت المقدرة دوليًا حول هذا المؤشرشرح الفروق بين البيانات القطرية والبيانا
 ة لالختالفات.الرئيس

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل  للبلدان المتاحة التوجيهاتو الوسائل

  
 عبر اإلنترنت. متوفر نموذجمن خالل  PARIS21 SDG 02أهداف التنمية المستدامة لباريس  مسح

  
 المدّونة األوروبية للممارسات المتبعة في مجالبملء االستبيان مسبقًا للبلدان المتوافقة مع  PARIS21قامت 

 ها، فإن االمتثال للكولذ مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. االحصاء. إذ تتطابق المدّونة االوروبية
 .لمبادئ العشرة كلهاوي االمتثال لساي
  

 الجودة ضمان
  

ت المتاحة للتحقق من المعلوما البريد اإللكترونيعبر رسائل الخالل المكالمات الهاتفية و البلدان منالتشاور مع 
 اإلنترنت.شبكة على 

  



 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 لدإلى الباالستبيان/ االستبيانات  التي تقوم بإرسال) PARIS21 02أهداف التنمية المستدامة لباريس  مسح
 (المعني

 االلكتروني موقع أو منالبلد البيانات الخاصة بالبيانات مباشرة من قاعدة  الحصول على
 ةالدولي هيئةمشترك مع الوكالة الوطنية والالتجميع المسح / ال

 التغطية: جميع البلدان
  

 جمع:العملية 
  

 االنترنت مسح عبر
 المديرية العامة لمكتب اإلحصاء الوطني

  

 توافر البيانات
  
 وصف:ال

 دولة فقط. 83البيانات متاحة ل  دولة. 001تم مسح 
  

 السالسل الزمنية:
0227 . 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 .0228الربع األول من عام 
  

 إصدار البيانات:
 

 8102 الربع األول من عام
 
  
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 
 .( في الدولNSOمكاتب اإلحصاء الوطنية )



  

 للبياناتالجهات المجّمعة 

 
  02باريس 

 

 المراجع

  
  :دليل الموارد الموّحدة

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

 المراجع:
  

 األساسية لإلحصاءات الرسمية المبادئ
  

 المؤشرات ذات الصلة

 ال شيء.
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf


 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية  :٧١-٧١ غايةال

الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب 
والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، الدخل، والجنس، والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، 

 0202وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 
عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، بحسب مصدر  :٣-٧١-٧١لمؤشر ا

  التمويل

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (02والعشرين )باريس  حاديت من أجل التنمية في القرن الالشراكة في مجال اإلحصاءا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

ن ممولة بالكامل وقيد التنفيذ إلى التقرير السنوي ععدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية مؤشر يستند 
تقارير عن  02باريس  ، تقدمبالتعاون مع شركائها (.NSDSاالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات )

( 2إما ) يالت البلدان تعدادالمؤشر عبارة عن  التقدم القطري في تصميم وتنفيذ الخطط اإلحصائية الوطنية.
 ( في انتظار اعتماد االستراتيجية في العام الحالي.3أو ) ةم واحدتصم   أو (0) ،تنفيذ استراتيجية

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
( في انتظار اعتماد 3أو ) ةم واحدتصم   أو(0)استراتيجية ،( تنفيذ 2إما ) التي عدد بسيط من البلدانهناك 

 االستراتيجية في العام الحالي.
  
 تفصيل:ال
  

 حسب المنطقة الجغرافية.بالمؤشر  تفصيليمكن 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 عدد االستراتيجيات الوطنية. مجموععلى المستوى اإلقليمي إلى  تستند المجاميع
  



 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل المتاحة للبلدان األساليب واإلرشادات 
  

السنوي  تقريرال+  متوفر على شبكة االنترنت نموذج من خالل 02أهداف التنمية المستدامة لباريس  مسح
 بشأن وضع االستراتيجيات الوطنية لتطوير االحصاءات 02لباريس 

( status-http://www.paris21.org/nsds ) 
  

 NSDS االستراتيجيات الوطنية لتطوير االحصاءات إرشادات
( http://nsdsguidelines.paris21.org/ ) 
  

 ضمان الجودة:
  

 .اإلنترنتشبكة التشاور مع البلدان للتحقق من المعلومات المتاحة على 
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 يتم جمع المعلومات سنويًا والتحقق منها عبر مراسالت الوطنية. اتيتم توفير البيانات من قبل مكاتب اإلحصاء
 .NSDS لالستراتيجيات الوطنية لتطوير االحصاءاتالوطنية  جهة التنسيقمع البريد اإللكتروني عبر  مباشرة

  
 قائمة:

  
 الوطنية اتمكاتب اإلحصاء

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 ا.يبلًدا نامً  202 0222-0222تغطي السلسلة الزمنية الحالية للفترة 
  

 السالسل الزمنية:
  

 0222حتى عام  0222من عام 
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 0222-ينايركانون الثاني/

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/


  
 إصدار البيانات:

  
 0222فبراير شباط/  2
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

 02باريس 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 02باريس 

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.paris21.org 

  
 المراجع:

  
وفر على مت .NSDSعن وضع االستراتيجيات الوطنية لتطوير االحصاءات تقرير  (.0222) 02باريس 

 http://www.paris21.org/nsds-status الرابط التالي:
 
 

  المؤشرات ذات الصلة

 

  
22-21-2: 

 اإلحصائية في البلدان النامية اتيع الموارد المتاحة لتعزيز القدرلجم قيمة الدوالر
  
  
  

 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل  االستفادة من :٧١-٧١ غايةلا

 ٠٢٠٢الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 
  القيمة الدوالرية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات اإلحصائية في البلدان النامية :٧-٧١-٧١

 

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (12والعشرين )باريس  حاديت من أجل التنمية في القرن الالشراكة في مجال اإلحصاءا

 

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

تقرير  ىإلاإلحصائية في البلدان النامية الدوالر لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات يستند مؤشر قيمة 
لتقديم لقطة عن  12باريس  ( الذي تم تصميمه وإدارته من قبلPRESSبشأن دعم اإلحصاءات ) ريكالش

 الجاري في الدول النامية. كي للدعم اإلحصائيريقيمة الدوالر األم
  

 األساس المنطقي:
  

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

 التعليقات والقيود:
  

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

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

د يحدث العد ، قأوالا  ة.لي لإلحصاءات ألسباب ثالثة رئيسيمكن اعتبار االلتزامات المعلنة كحد أعلى للدعم الفع
 عالمزدوج للمشاريع عندما يقوم المانح ومنفذ المشروع بتقديم تقرير عن نفس المشروع أو عندما يبلغ جمي

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

ا بالمدفوعات الفعلية التي ال باإلبالغ عن التزامات الجهات المانحة PRESSتقوم تقارير ، وأخيراا   تترجم دائما
 إلى البلدان المتلقية.

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

  



 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

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

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

  
 تفصيل:ال
  

قة ، ومنطالرسميةاعات المساعدة اإلنمائية وقط ،حسب المنطقة الجغرافيةب لتزاممبلغ اال فصيليمكن ت
 اإلحصاءات وطريقة التمويل )المنحة مقابل القرض(.

  
 المجاميع اإلقليمية:

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

 واإلقليمية.
  

 على المستوى الوطني:جميع البيانات من أجل تيب واإلرشادات المتاحة للبلدان األسال
  

 12باريس ( الذي نشرته PRESSدعم اإلحصاءات ) بشأن 1122لعام  كيكتقرير الشر
( www.paris21.org/press  بناءا على بيانات من نظام ) إعداد تقارير الدائنين
( https://stats.oecd.org/Index.aspx؟DataSetCode=CRS1  و ) مسح تقريرPRESS 

 كة االنترنت. الجاري عبر شب 12لباريس 
  

 الجودة ضمان
  

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

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

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

(OECD) أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في ، والذي يسجل البيانات من
، 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=http://www.paris21.org/press


عن رموز محددة للقطاع الذي يستهدفه نشاط  وتبلّغ الجهات المانحة شامالا للمساعدة اإلنمائية الرسمية.
 .22121بالرمز  حّدد( م  SCBبناء القدرات اإلحصائية ) عداتهم.مسا
  

ا، عندما    يتم تحديده بواسطة هذاالمشروع أكبر،  مكونات من مكونيكون بناء القدرات اإلحصائية مجّرد ثانيا
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 12باريس 
يتم تقديم  .SCB بناء القدرات االحصائية للمصطلحات التي تشير إلى مكون من مكونات CRS الدائنين

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

هذه البيانات باستبيان عبر اإلنترنت يتم إنجازه من خالل شبكة عالمية  12باريس  تستكمل أمانةثالثاا، وأخيراا، 
إلبالغ عن نظام ا يغطي االستبيان مجموعة فرعية من المتغيرات التي تم جمعها في من المراسلين الصحفيين.

ر إلى االستبيان يم التقاريلية تقدتعد عم وبعض المتغيرات اإلضافية الخاصة ببناء القدرات اإلحصائية. الدائنين
تبيان المراسلون لهذا االس ، مما يتيح فرصة للجهات الفاعلة لتبادل المعلومات حول أنشطتها اإلحصائية.طوعية

طراف متعددة األال، باإلضافة إلى المؤسسات نظام اإلبالغ عن الدائنين هم البلدان التي ال تقدم تقاريرها إلى
 مباشرة. 12باريسية التي طلبت إبالغ أمانة كبيرة من المشاريع اإلحصائالتي لديها مجموعة 

  
 قائمة:

  
 12، باريس ن والتنمية في الميدان االقتصادينظام اإلبالغ عن الدائن في منظمة التعاو

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

ا  بلداا  221تغطي  1122-1112السلسلة الزمنية الحالية للفترة   .ناميا
  

 السالسل الزمنية:
  

 1122إلى عام  1112من عام 
  

 الجدول الزمني

  
 سبتمبرأيلول/  22من 

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 12منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس 

  



 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 12باريس 

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

www.paris21.org 
  

 المراجع:
  

اإلبالغ عن الدائنين  ت التقارير لنظامتوجيها (.1112منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
 http://www.oecd.org/dac/stats/1948102.pdf على متاح

  
متاح  ات.ءدعم اإلحصا بشأنتقرير الشريك  (.1122) 12باريس 

 http://www.paris21.org/PRESS على
  

 المؤشرات ذات الصلة

  
22-21-2: 

 التمويلحسب مصدر بعدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، 

 
  

 

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


 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل  :٧١-٧١ غايةلا

 ٠٢٠٢الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 
نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر  :٠-٧١-٧١المؤشر 

 في المائة في تسجيل الوفيات 01في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  011الماضية؛ و )ب( حققت نسبة 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNSDاألمم المتحدة )في  ءاتاإلحصاشعبة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 فقط )أ( 2-01-01لى إ هذه المعلوماتتشير 

  
ر السنوات العشفي  والمساكن سكانلل اً واحداً على األقليتتبع المؤشر نسبة البلدان التي أجرت تعداد

ً  الماضية. من  مفّصل مساكن الخاصة بها بشكلالسكان واللتي تجمع إحصاءات البلدان ا ويشمل ذلك أيضا
العينات أو غيرها من المصادر أو مجموعة من هذه  سجالت السكان، أو السجالت اإلدارية، أو مسوح

 المصادر.
  

 األساس المنطقي:
  

ة للبيانات الالزمة لصياغة وتنفيذ ورصد السياسات كان والمساكن أحد المصادر الرئيستعد تعدادات الس
ادات السكان تعد تعد والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واالستدامة البيئية.

تدامة لعام خطة التنمية المسهاما لتزويد البيانات التفصيلية الالزمة لقياس التقدم المحرز في  والمساكن مصدراً 
الوضع و النتماء العرقي واالثنيدخل والجنس والعمر والحسب اب، ال سيما في سياق تقييم حالة الناس 2101

 .وغيرها من الخصائص اإلعاقة والموقع الجغرافي،و، الهجرةمن حيث 
  
الذي وضع البرنامج  E / RES / 2015/10، فإن قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي تقديرا لما سبقو

يحث الدول األعضاء على إجراء تعداد سكاني واحد على  2121العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 
المتعلقة ة واإلقليمي ةالدولي مع أخذ التوصيات، 2122إلى عام  2102الفترة من عام األقل للسكان خالل 

مام خاص للتخطيط المسبق وكفاءة التكلفة والتغطية وإيالء اهتبعين االعتبار، بتعدادات السكان والمساكن 
ونشر نتائج التعداد السكاني في الوقت المناسب ألصحاب المصلحة الوطنيين واألمم المتحدة والمنظمات 

 الحكومية الدولية المناسبة األخرى من أجل إبالغ القرارات وتيسير التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التنمية.



  
 خالل السنوات العشر والمساكن سكانلل اً واحداً على األقلة البلدان التي أجرت تعداديتتبع المؤشر نسب

المحرز  الالزمة لقياس التقدموالمفصلة  مساكنعن توافر بيانات السكان وال ، وبالتالي يوفر معلوماتالماضية
 .2101في خطة التنمية المستدامة لعام 

  

 المنهجية

  
 تفصيل:ال
  

 حسب المنطقة الجغرافية.بيمكن تفصيل المؤشر 
  

 مصادر البيانات

  
تعداد الذي وضع البرنامج العالمي ل E / RES / 2015/10ويدعو قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

، األمين العام إلى "رصد اللجنة اإلحصائية وتقديم التقارير عنها بانتظام بشأن 2121السكان والمساكن لعام 
ات السكان دبانتظام التقدم في تنفيذ تعدا االحصاءاتاستجابة لهذا الطلب، ترصد شعبة و البرنامج". تنفيذ

ن إلى جميع البلدا المسحوتقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال  عضاء.ألوالمساكن عبر الدول ا
 01لى مدى ، نهاية( عثالث نقاط )بداية، منتصف عند طرق التعدادالتي تلتمس بيانات وصفية تفصيلية عن 

باإلضافة إلى  (.2122-2102التي تغطي السنوات  2121سنوات تمتد لعقد التعداد )حاليا جولة تعداد عام 
، يتم جمع المعلومات أيًضا من خالل االستبيانات السنوية المرسلة إلى البلدان كجزء من مجموعة الحوليات ذلك

 لألمم المتحدة.الديموغرافية 
  

 توافر البيانات

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 أو وكالة التعداد مكتب اإلحصاء الوطني

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  



 غير قابل للتطبيق
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/wphc/default.htm 

  
 المراجع:

  
بشأن إنشاء برنامج التعداد  2102يونيو حزيران/  01قرار اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 2121العالمي للسكان والمساكن لعام 
  

 النسخة المنقّحة الثالثةالمساكن، و لسكانبشأن تعدادات اوتوصياتها  مبادئ األمم المتحدة
 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل  :٧١-٧١ غايةلا

 ٠٢٠٢الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 
نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر  :٠-٧١-٧١المؤشر 

 في المائة في تسجيل الوفيات 01في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  011الماضية؛ و )ب( حققت نسبة 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال

 ، األمم المتحدةة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، إدار(UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة )شعبة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 من تسجيل الوالدات %011نسبة نسبة البلدان التي حققت  )ب(: 2-01-01ر هذه المعلومات فقط إلى تشي
 من تسجيل الوفيات 01%

  
النسخة  ،نظام إحصاءات حيويوفقا لمبادئ وتوصيات من أجل إنشاء 

demographic/standmeth/principles/M1https://unstats.un.org/unsd/ ) 3 المنقحة
9Rev3en.pdf ،) لفي نظام السج ،تسجيل" على النحو التالي:المكتمل  السجل المدني يتم تعريف 

لذلك  نتيجةو في غضون فترة محددة ،)أو منطقة معيّنة( معين بلد كل حدث حيوي حدث ألفراد سكان  ،المدني
ً حيوي سجلً ل حدث من هذا القبيلكل  بات  " .٪011حقق النظام تغطية بنسبة  يكون بالتالي قدو ا

  
 عن مستوى اكتمال تسجيل الوفيات. والداتختلف مستوى اكتمال تسجيل ال، قد يفي بلد أو منطقة معينة

  
 .ياتأو الوفوالدات تقييم اكتمال نظم تسجيل العدة طرق ل توجد

 .3لمنقّحة نسخة ابنظام اإلحصائيات الحيوية، الالخاصة المبادئ والتوصيات  تتوافر تفاصيل هذه الطرق في
الفرعية:  الفصول، والوفيات في الجزء الثالث والداتجودة واكتمال نظم تسجيل ال ومراقبة رصديتم تقييم و

لمناسبة لتقييم ااختيار الطرق . مباشر مقابل التقييم غير المباشر، واوالتقييم ال. هاء أساليب تقييم الجودة.دال. 
 (.222إلى  911واإلحصاءات الحيوية المتعلقة بالسجلت ودقتها النوعية )الفقرات  سجلتال اكتمال

  
لكل  اتيوالثاني يتعلق بتسجيل الوف والداتيتعلق بتسجيل ال األول ؛أينمن جزب( ) 2-01-01يتكون المؤشر 

 . حدة أو منطقة على بلد
  

 األساس المنطقي:
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
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العتراف بالدور ا المستدامة التنمية ألهداف كجزء من اإلطار العالمي )ب( 2-01-01 بالمؤشر ويعكس األخذ
الغرض  والمزايا القانونية والحماية التي تقدمها لألفراد. سجيل المدني في أداء المجتمعات،تاألساسي لنظام ال

ية ب األهموإلى جان األساسي من نظام التسجيل المدني هو تقديم وثائق قانونية ذات أهمية مباشرة لألفراد.
، فإن المعلومات التي يتم جمعها باستخدام طريقة التسجيل مدني للسلطات العامةالمباشرة والشاملة للتسجيل ال

، والدور حيةمج الطبية وبرامج الرعاية الصتوفر بيانات أساسية للتحضير والتخطيط الوطنيين واإلقليميين للبرا
علنات العديد من حقوق اإلنسان المتجسدة في اإلواإلقرار ب وتنفيذإنشاء ه التسجيل المدني في إثبات والذي يلعب

 مساهماتها في األداء الطبيعي للمجتمعات.تعكس واحدة من أهم واالتفاقيات الدولية و
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
يتم قياس  ،العالميعلى الصعيد  :على أنهما نسب)ب(  2-01-01مؤشر لل َرين الفرعيّينيتم التعبير عن المؤش

تسجيل  من %011 نسبة عدد البلدان التي حققتك اتالوالد من تسجيل %011نسبة  نسبة البلدان التي حققت
قليمية للقياسات اإل بالنسبة وكذلك ،تسجيل الوفياتبالمثل يتم قياس و إلى إجمالي عدد البلدان. والداتال

 على السواء. لوالدات والوفياتلتسجيل ا ينالفرعيّ  ينللمؤشرَ 
  

لمرحلي للجنة الدراسات لعام تعد أحدث البيانات المجمعة لهذا المؤشر جزًءا من الملحق اإلحصائي للتقرير ا
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- ، والمتوفر على2101

Annex.pdf-Statistical- -2017-report-sdg-general  يرجى الرجوع إلى الصفحتين(
ل بيانات فر واكتمانها البلدان عن مدى تواوتُجمع هذه البيانات باستخدام المعلومات التي أبلغت ع األخيرتين(.

الحولية  لألمم المتحدة، عن طريق الحولية الديمغرافية ، إلىوالوفيات على المستوى القطري والداتتسجيل ال
األمم  ات فيءوتنشر شعبة اإلحصا االستبيان اإلحصائي الحيوي والبيانات الوصفية المصاحبة. الديموغرافية

ا يرتبط وم لألمم المتحدة الحولية الديمغرافية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مجموعةالمتحدة التابعة 
يرجى الرجوع  اإلنترنت.شبكة بها من تجميعات على 

 https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm إلى:
  

لتسجيل  %11)ب( هي  2-01-01لتجميع البيانات للمؤشر  ، فإن العتبات المستخدمةوفي الوقت الحالي
للحولية  يةوصفالبيانات الاستبيان  ، بسبب التصنيف الذي استخدم فيلتسجيل الوفيات % 19و والداتال

ً  اإلحصائيات الحيوية. نع الديمغرافية صياغة الدقيقة لل وقد تم تعديل هذا التصنيف حالياً لتمكين اإلبلغ وفقا
 )ب(.2-01-01للمؤشر 

  
 تفصيل:ال
  

يات الوطنية إلتمام تسجيل إلى المستو ،، حسب تعريفها)ب( تشير 2-01-01المؤشرات الفرعية للمؤشر  إن
 . ياتوالوف اتالوالد

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
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س ن، فضلً عن الدخل والجفي المناطق اإلدارية دون الوطنية فياتوالو والداتمعرفة اكتمال تسجيل الإال أن 
وتحسين أداء أنظمة تسجيل ، أمر مهم للغاية لرصد ذلك ، وما إلىاإلعاقةالوضع من حيث والفئة العمرية و

 والوفيات. والداتال
  
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
عن  ، عندما ال يتم اإلبلغوالوفيات والداتتقديرات عن اكتمال تسجيل التقديم  ةمحاول يتم بذل أي جهود لال

 لألمم المتحدة. الحولية الديمغرافية جمع بيانات هذه المعلومات من خلل
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 غير قابل للتطبيق

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
دراسات لمرحلي للجنة الالمعروضة في الملحق اإلحصائي للتقرير ا القيم اإلقليمية لهذا المؤشر،يتم تجميع 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- ، متاحة على2101لعام 
2017-rtrepo-sdg-general--  اإلحصائية- Annex.pdf الرجوع إلى الصفحتين  )يرجى

 ، على النحو التالي:األخيرتين(
  

على األقل:  %11بنسبة  مكتملة والداتالتي لديها بيانات تسجيل لل( عدد ونسبة البلدان 0)ب  01-01-2
 %11 بةوالدات مكتملة بنسجة التي لديها بيانات تسجيل عدد البلدان أو المناطق في كل إقليم من األقاليم المدر

 ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة المعنية.، على األقل
  

على األقل:  %19بنسبة مكتملة لوفيات التي للبلدان التي لديها بيانات تسجيل ( عدد ونسبة ا2)ب. 01-01-2
 مكتملة وفياتتي تحتوي على بيانات تسجيل دان أو المناطق في كل منطقة من المناطق المذكورة والعدد البل

ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة ، على األقل %19 بنسبة
 المعنية.

  
 :فاوتمصادر الت

  
 .البلدانابلغ لومات مستمدة من ال ينطبق ألن المع

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل  للبلدان متاحةال التوجيهاتو الوسائل

  
األمم المتحدة، نيويورك،  ،3النسخة المنّقحة  ،حيويات نظام إحصاءت من أجل والتوصيا المبادئ
2102 https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re

v3en.pdf 
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 ضمان الجودة
  

، "ضمان الجودة أوالً ، الجزء الثالث، 3نسخة المنقّحة ، الإحصاءات حيوينظام من أجل صيات ومبادئ وت
 واإلحصاءات الحيوية المستندة إلى السجلت" المدني السجلوتقييم 

  
متحدة، لألمم ال السنوية للحولية الديمغرافية جمع البيانات الوطنية كجزء من اتمع مكاتب اإلحصاء متابعةال

 ومعالجتها. من صحتهاوالتحقق 
  
  

 مصادر البيانات

  
 جمع:العملية 

ى والوطنية لجميع البلدان والمناطق في شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة المستءات تقدم مكاتب اإلحصا
لألمم  للحولية الديمغرافية والوفيات كجزء من عملية جمع البيانات السنويةوالدات الوطني إلتمام تسجيل ال

عادة ما يتم اإلبلغ عن هذه المعلومات كجزء من أوراق عمل البيانات الوصفية الستبيان اإلحصائيات  المتحدة.

الرابط  وفر نموذج هذا االستبيان علىيت الحيوية.
 https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm :التالي

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

ً للطلع على  اسات لمرحلي للجنة الدرالملحق اإلحصائي للتقرير ا ، يرجى الرجوع إلىتوافر البيانات حاليا
الرابط  ، المتوفر على2101لعام 

report-sdg-general-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- التالي
Annex.pdf-Statistical--2017 الصفحتَين األخيرتَين( )الرجاء االطلع على 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 عام الربع األول من كل
  

 إصدار البيانات:
 ً  سنويا

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 الوطنية لجميع البلدان والمناطق. حصاءاتمكاتب اال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm
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 الجهات المجّمعة للبيانات

 ، األمم المتحدةاالقتصادية واالجتماعيةة الشؤون ، إداراألمم المتحدةفي شعبة اإلحصاءات 
  

 المراجع

، األمم المتحدة، نيويورك ،3نسخة المنقحة ال ،الحيوي اتإحصاءنظام ت من أجل مبادئ وتوصيا
2102 https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re

v3en.pdf 
  

 ةاألمم المتحدة، نيويورك، سنوي ،مم المتحدةلأل الديمغرافية الحولية
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 

  
لمرحلي للجنة الدراسات لعام المرفق اإلحصائي للتقرير ا

2101، -sdg-general-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary
Annex.pdf-Statistical--2017-report  
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