
 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 2018أغسطس  28 -27 ( في المنطقة العربيةTAGESاالقتصادية )حول االحصاءات  االستشارية اللجنة الفنية اجتماع

 

ذات ومؤشرات التنمية المستدامة  اإلحصاءات والمؤشرات االقتصادية األساسية المقترحة للمنطقة العربية

 والمرتبطة بالحسابات القومية البعد االقتصادي

 

 

 ملخص

 
الفئة القصيرة األمد ) المؤشرات االقتصادية، و(الفئة االولىالسنوية )إلحصاءات والمؤشرات االقتصادية لتعرض الورقة ملخص 

كما تعرض الئحة بمؤشرات اهداف التنمية المستدامة ذات البعد االقتصادي والمرتبطة . حد أدنى للمنطقة العربيةالمقترحة ك الثانية(

المجلس االجتماعي واالقتصادي وإدارة اإلحصاء  بالحسابات القومية التي تناولتها واعتمدتها جامعة الدول العربية من خالل

اللجنة االستشارية (. 4(  وتلك التي أعدتها شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة )الجدول الفئة الثالثةوقواعد المعلومات في الجامعة )

ية نلمكاتب اإلحصاء الوطمدعوة لالطالع على هذه المجموعات واعتماد المؤشرات االقتصادية ذات األولوية المشتركة التي يمكن 

 في الدول العربية ان تنتجها وتلك التي تحتاج لبناء القدرات النتاجها. 
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 مقدمة .أ

فقد تم تنفيذ مشروع نظرا ألهمية اإلحصاءات في مجال تمكين المعنين من اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية مبنية على أدلة 

لتحديد أهم اإلحصاءات والمؤشرات االقتصادية التي يجب توفيرها لهذه الغاية. وقد تم تقسيم هذه االحصاءات والمؤشرات الى 

األدنى من اإلحصاءات والمؤشرات الي يطلب توفيرها على أساس سنوي أو حسب الحاجة  فئتين بحيث تضم الفئة األولى الحد

لها في حين تشمل الفئة الثانية الحد األدنى من اإلحصاءات والمؤشرات الواجب توفيرها على أساس شهري او فصلي. وقد تم 

ل المنطقة ومن خالل مشروع خاص تحديد هذه اإلحصاءات والمؤشرات من خالل ورشات العمل التي عقدت بمشاركة دو

هم اللتوصل وطنية وإقليمية هدفت إلى اد ورش عمل قبالمؤشرات قصيرة المدى والذي تم خالله تنفيذ زيارات ميدانية للدول وع

التي تم السنوية قتصادية االملخص للحد األدنى من اإلحصاءات والمؤشرات  فيما يليوالمؤشرات التي تحتاجها دول المنطقة. 

الئحة كما تعرض الورقة  الفئة الثانية(. )  القصيرة األمد للمنطقة العربية المؤشرات االقتصاديةو ، (الفئة االولى) تحديدها

التي تناولتها واعتمدتها جامعة الدول ذات البعد االقتصادي والمرتبطة بالحسابات القومية  هداف التنمية المستدامة بمؤشرات ا

(  وتلك التي الفئة الثالثةاالجتماعي واالقتصادي وإدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات في الجامعة ) العربية من خالل المجلس

 . (4)الجدول  أعدتها شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة

ذات األولوية المشتركة التي يمكن اللجنة االستشارية مدعوة لالطالع على هذه المجموعات واعتماد المؤشرات االقتصادية 

 اإلحصاء الوطتية في الدول العربية ان تنتجها وتلك التي تحتاج لبناء القدرات النتاجها.  لمكاتب
 

 الفئات المختلفة للمؤشرات االقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة وتقاطعها. – 1الشكل

 

 أو مرة كل فترة زمنية أو منتجة حسب الطلب االمنتجة سنوياالقتصادية الفئة األولى: اإلحصاءات والمؤشرات  .ب

يتطلب اتخاذ القرارات ورسم السياسات االقتصادية توفر إحصاءات ومؤشرات مختلفة تكون متاحة للمعنيين على مستوى سنوي 

 مجموعات أربعةأو حسب الحاجة. ونظرا الختالف هذه اإلحصاءات والمؤشرات فقد تم تحديد الئحة أساسية بها صنفت ضمن 

تضم المجموعة األولى، اإلحصاءات والمؤشرات ذات العالقة بالقطاعات   2013.1ام والدراسة التي قدمتها االسكوا ع مستقاة من 

واألنشطة االقتصادية أما المجموعة الثانية فتتضمن اإلحصاءات المتعلقة بجوانب العرض والطلب في حين تضم المجموعة الثالثة 

أما المجموعة الرابعة فتتضمن اإلحصاءات والمؤشرات الخاصة باألسعار اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالدخل والثروة 

ومعادالت القوة الشرائية. والجدول التالي يبن بشكل مفصل ومحدد ماهي المؤشرات واإلحصاءات المطلوبة في كل مجموعة من 

لتوصيات والمنهجيات الدولية المتعلقة هذه المجموعات األربع. ويبين الجدول كذلك الدورية المطلوبة لكل مؤشر وما هي األدلة وا

 بتجميعها. 

                                                           
1 Study on Short-Term Economic Indicators for the Arab Region. E/ESCWA/SD/2013/10 

جامعة 3
الدول العربية 

LAS

مؤشرات  4
اهداف التنمية 
المستدامة ذات 
البعد االقتصادي

UNSD SDGs-
Econ/NA

مؤشرات اهداف 
التنمية 
المستدامة

SDGs

المؤشرات -2

القصيرة  االقتصادية

 لإ  STSاألمد

إلحصاءات والمؤشرات ا-1

سنوي  االقتصادية المنتجة

 أو مرة كل فترة

 

https://www.unescwa.org/publications/study-short-term-economic-indicators-arab-region
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 اإلحصاءات والمؤشرات المنتجة سنوي أو مرة كل فترة زمنية المقترحة للمنطقة العربية :1  الجدول

اعتماد اللجنة 

 االستشارية

 المجموعات المؤشرات االساسية المطلوبة الدورية التوصيات واالدلة الدولية

لإلحصاءات التوصيات الدولية   

، شعبة 2008الصناعية 

 اإلحصاءات في األمم المتحدة

المجموعة األولى -1 القيمة المضافة حسب األنشطة االقتصادية 1-1 سنوي

اإلحصاءات والمؤشرات 

ذات العالقة بالقطاعات 

التوصيات الدولية لإلحصاءات    واألنشطة االقتصادية

، شعبة 2008الصناعية 

المتحدة اإلحصاءات في األمم 

 2008ونظام الحسابات القومية 

 1993او 

اإلنتاج واالستهالك الوسيط ومكونات القيمة  2-1 سنوي

 المضافة حسب األنشطة االقتصادية

  
 

مرة كل خمس 

سنوات او 

 بشكل دوري

 جداول العرض واالستخدام التفصيلية 1-3

التوصيات الدولية لإلحصاءات   

، شعبة 2008الصناعية 

اإلحصاءات في األمم المتحدة 

 2008ونظام الحسابات القومية 

 1993او 

مرة كل خمس 

سنوات او 

 بشكل دوري

إحصاءات عن المخرجات مصنفة حسب  1-4

 المنتجات 

التوصيات الدولية لإلحصاءات   

، شعبة 2008الصناعية 

اإلحصاءات في األمم المتحدة 

 2008ونظام الحسابات القومية 

 1993او 

إحصاءات مالية مستمدة من التعدادات أو  سنوي

المسوح مصنفة حسب القطاعات االقتصادية 

تمكن من دراسة ومتابعة أداء الصناعات 

الرئيسية والصناعات التي تعمل كمجموعات 

 صناعية. وتشمل هذه اإلحصاءات على ما يلي 

 قيمة المبيعات  1-5

 تكاليف اإلنتاج 1-6

 )فوائض التشغيل(األرباح  1-7

 االستثمار 1-8

التغير في األصول والخصوم وباألخص  1-9

 األصول الثابتة

  
 

إحصاءات غير مالية مستمدة من   10-1 سنوي

التعدادات أو المسوح كاإلحصاءات المتعلقة 

بالزراعة أوالصيد أو الصناعات 

 االستخراجية...الخ

 او 2008نظام الحسابات القومية   

1993 

تقديرات الناتج المحلي حسب األنشطة  1-2 سنوي

 االقتصادية باألسعار الجارية والثابتة

 المجموعة الثانية-2

اإلحصاءات المتعلقة 

او  2008نظام الحسابات القومية    بالعرض والطلب

1993 

تقديرات الناتج المحلي حسب مكونات  2-2 سنوي

والثابتة )أن اإلنفاق النهائي باألسعار الجارية 

يأخذ بالحسبان متطلبات مشروع المقارنات 

 الدولية(

او  2008نظام الحسابات القومية   

1993 

تقديرات الناتج المحلي حسب عناصر  3-2 سنوي

 الدخل باألسعار الجارية

او  2008نظام الحسابات القومية   

1993 

األرقام القياسية الضمنية للناتج المحلي  4-2 سنوي

 مكونات اإلنفاقحسب 

او  2008نظام الحسابات القومية   

1993 

األرقام القياسية الضمنية للناتج المحلي  5-2 سنوي

 حسب األنشطة االقتصادية
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او  2008نظام الحسابات القومية   

1993 

 تقديرات الدخل القومي  6-2 سنوي

إحصـاءات التجـارة الدوليـة   

للبضائع المفاهيم والتعاريف 

 شعبة االحصاء 2010

إحصاءات التجارة الخارجية في السلع  7-2 سنوي

باألسعار الجارية )مستوى تصنيف السلع 

وتفاصيله يترك للدولة( تنشر حسب مفهوم 

إحصاءات التجارة الخارجية وحسب إحصاءات 

 ميزان المدفوعات

إحصـاءات التجـارة الدوليـة   

للبضائع المفاهيم والتعاريف 

 االحصاءشعبة  2010

إحصاءات التجارة الخارجية في السلع  8-2 سنوي

باألسعار الثابتة )مستوى تصنيف السلع 

وتفاصيله يترك للدولة( أو ارقام قياسية ألسعار 

 )سعر الوحدة( وأحجام التجارة الخارجية 

دليل إحصاءات التجارة الدولية   

شعبة  2010في الخدمات، 

 االحصاء

إحصاءات التجارة الخارجية في الخدمات  2.9 سنوي

باألسعار الجارية وبالعملة المحلية )مستوى 

 التصنيف يترك للدولة( 

  ICLS Resolution 
concerning the 

measurement of working 

time, 2008, ILO 

Measuring Capital: OECD 

Manual, 2nd edition 2009 

Measuring Productivity: 

Measurement of Aggregate 

and Industry-Level 

Productivity Growth, 

OECD Manual, 2001 

المحلي لكل ساعة عمل، لكن في  الناتج  3.1 سنوي

حال لم تكن البيانات المتعلقة بساعات العمل 

متوفرة، يمكن استعمال الناتج المحلي اإلجمالي 

لمجموع ساعات الدوام الكامل للموظف أو 

 الوظيفة

 المجموعة الثالثة-3

نسبة حجم :  اإلنتاجية 

المخرجات إلى حجم 

المدخالت، وتقيس مدى 

المدخالت كفاءة استخدام 

مثل اليد العاملة ورأس 

المال في اقتصاٍد ما إلنتاج 

مستوى معين من 

 المخرجات

  OECD Compendium of 

Productivity Indicators, 

2008 

ال تتضمن المجموعة سوى مؤشرات لقياس  3.2 سنوي

إنتاجية العامل. وبالرغم من أهمية مقاييس 

اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج المتعددة اال أنها غير 

مدرجة ضمن التوصيات المتعلقة بالمجموعة 

 األساسية.

نظم الحسابات القومية لعام   

 2008أو  1993

الحسابات القومية المتكاملة لمجموع   1-4 سنوي

وتشمل المجموعة األساسية من سلسلة  القتصاد

الحسابات لمجموع االقتصاد باستثناء الحساب 

المالي والميزانيات العامة بما فيها حساب بقية 

العالم. تشكل هذه الحسابات الحد األدنى الالزم 

لقياس الدخل القومي اإلجمالي والمدخرات 

اض مع بقية العالم. وتوفر هذه وصافي اإلقر

الحسابات أداة قياس سنوية للناتج المحلي 

اإلجمالي حسب نهج الدخل من أجل مقارنتها 

بسلسلة الناتج المحلي اإلجمالي حسب نهج 

اإلنتاج( ونهج النفقات وباألخص للبلدان التي ال 

تمتلك سالسل ربع سنوية للقيمة المضافة اإلسمية 

 حسب مكونات الدخل.

 الرابعةالمجموعة -4

إلحصاءات المتعلقة ا

 بالدخل والثروة

نظم الحسابات القومية لعام   

 2008أو  1993

الحسابات القومية حسب القطاعات  2-4 سنوي

وتشمل أيضا سلسة الحسابات حتى  المؤسسية

حساب رأس المال. الحد األدنى هو تقسيم 

االقتصاد الى قطاع المشروعات وقطاع الحكومة 

العامة وقطاع األسر المعيشية. ويوصى أن يتم 
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تركيب الحساب المالي وحساب التغيرات 

 األخرى في حجم األصول وحساب إعادة التقييم. 

  Handbook on Household 

Income Statistics 2nd 

edition, 2011, Final 

Report and 

Recommendations of the 

Canberra Group (2001) 

(UN) 

مرة كل خمس 

 سنوات

 توزيع الدخل 4-3

تشمل إحصاءات دورية لتوزيع دخل األفراد أو 

األسر المعيشية مع التميز بين المجموعات 

تتوافق مع األساسية لألسر المعيشية التي 

متطلبات الدراسات الخاصة بكل بلد )مثالً بين 

األسر المعيشية في الريف والمدينة، أو حسب 

األسر المعيشية المصنفة على أساس مصدر 

الدخل أو حسب المشاركة في االقتصاد الرسمي 

وغير الرسمي(. ومن المحبذ استخدام دراسات 

 بديلة أخرى تتعلق بالتوزيع كالدراسات المتعلقة

بالثروة المقرونة بجوانب الدخل والتي تركز 

   على مستويات االستهالك.
 خامسةالمجموعة ال-5 مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين  1-5 سنوي

إحصاءات األسعار والكلفة 

 ومعادالت القوة الشرائية
يمكن أن تختلف مستوى شمولية هذه المؤشرات 

تغطيها ومن بين البلدان من حيث الصناعات التي 

نقطة التقييم. فالمطلوب هو توفير مؤشرات 

تقييس مسار التغير في أسعار مجموعة واسعة 

ين على مدى فترات من منتجات المنتجين السوق

 زمنية متالحقة.

  
 

 مؤشرات أسعار المنتجات  2-5 حسب الحاجة

مؤشرات عن أسعار المنتجات تغطي هذه 

والخدمات الوسيطة المؤشرات كال من السلع 

والنهائية، بما في ذلك األصول الثابتة من أجل 

رصد التضخم في مراحل مختلفة من سلسلة 

توريد المنتجات وقياس تغيرات األسعار ألهم 

السلع المصدرة والمستوردة بما يلبي احتياجات 

الحسابات القومية من المكمشات السعرية سواء 

ة أو مكونات لقياس اإلنتاج أو المدخالت الصناعي

الطلب النهائي. وينبغي بذل الجهود لضمان 

تغطية الخدمات والمنتجات األساسية على األقل. 

وينبغي أيضا إعادة النظر في ضرورة إنتاج 

مؤشرات للعقارات السكنية والتجارية نظرا 

للدور الرئيسي الذي تقوم به هذه األصول في 

 مجال التأثير على سلوك االستثمار
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 القصيرة األمد للمنطقة العربية المؤشرات االقتصاديةالفئة الثانية:  .ج

 

لدول لتطويرها لقدمت االسكوا الدعم  ذات األولوية القصوى القصيرة األمد االقتصاديةلمؤشرات ا منالمقترحة هذه القائمة 

 4مؤشر من   11. تم اختيار  2انتاجهاعلى حصاء الوطنية عملت مكاتب االولمؤشرات القصيرة األمد االمشاركة في مشروع 

باإلحصاءات ة األمم المتحدة الخاصقائمة مقترحة عالميا" من قبل مستقاة من مؤشر  63وحوالي  مجموعة 12من اصل مجموعات 

اإلطار و لنطاق والتغطيةلوتتضمن الدراسة شرحا"   3 2013والدراسة التي قدمتها االسكوا عام  االقتصادية القصيرة األمد

 .تالمجموعااالحصائي لكل من  إلطاراوالتحليلي 

 القصيرة األمد للمنطقة العربية المجموعة األساسية المقترحة من المؤشرات االقتصادية- 2الجدول 

 
اعتماد 

اللجنة 

 االستشارية

المبادئ التوجيهية/التوصيات 

الدولية الحالية الروابط إلى 

الوثيقة الكاملة متوفرة في 

 المراجعقائمة 

مشمول في النظام 

العام لنشر البيانات 

أو المعيار الخاص 

لنشر البيانات 

التابعين لصندوق 

النقد الدولي 
SDDS/GDDS 

التواتر 

 الهدف

 المؤشر االقتصادي القصير األمد

 المجموعة وصف المؤشر التفاصيل        

  

 1993نظام الحسابات القومية 

)المفوضية األوروبية وآخرون( 

نظام   )متوفر باللغة العربية(

 2008الحسابات القومية 

)المفوضية األوروبية وآخرون( 

 )متوفر باللغة العربية(

Quarterly National 

Accounts Manual: 

Concepts, data Sources 

and Compilation ,2001 

(IMF) 

المعيار الخاص 

لنشر البيانات، 

النظام العام لنشر 

 البيانات

 فصلي

  

الحسابات القومية  1-1

الربع السنوية: التقديرات 

العاجلة للناتج المحلي 

 اإلجمالي

 الحسابات-1

 +القومية
  

 فصلي
 بحسب اإلنفاق 1-2-1

الحسابات القومية  1-2

الربع السنوية: اإلصدار 

الكامل للناتج المحلي 

 اإلجمالي
  

 فصلي
 بحسب اإلنتاج 1-2-2

  
 فصلي

 بحسب الدخل 1-2-3

  

International 

Recommendations for 

the Index of Industrial 

Production, 2010 

(UNSD) 

المعيار الخاص 

لنشر البيانات، 

النظام العام لنشر 

 البيانات

فصلي، 

 شهري
  

دليل اإلنتاج الصناعي  2-1

)التعدين، والصناعات 

التحويلية، والكهرباء، 

 والمياه، إلخ.(

إلنتاج ا2-

   +والدوران

Guidelines for compiling 

the monthly index of 

production in 

construction, 2011- 

Eurostat 

النظام العام لنشر 

 البيانات

فصلي، 

 شهري
 دليل اإلنتاج للبناء 2-2  

  

International 

Recommendations for 

Distributive Trade Statistics 

2008 (UNSD) 

فصلي،   

 شهري
  

دليل الدوران للتجارة  2-3

بالتجزئة بحسب األقسام 

 الرئيسية

                                                           
2 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/regional_guidelines_on_short-

term_statistics_based_on_selected_escwa_member_countries.pdf 
3 Study on Short-Term Economic Indicators for the Arab Region. E/ESCWA/SD/2013/10 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/regional_guidelines_on_short-term_statistics_based_on_selected_escwa_member_countries.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/regional_guidelines_on_short-term_statistics_based_on_selected_escwa_member_countries.pdf
https://www.unescwa.org/publications/study-short-term-economic-indicators-arab-region
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فصلي،   

 شهري
  

دليل الدوران الصناعي  2-4

 بحسب األقسام الرئيسية

  

ILO Resolution concerning 

International  thCPI (17

Conference of Labour 

Statisticians,  

دليل مؤشرات أسعار المستهلكين: 

)منظمة  2004والتطبيق النظرية 

وآخرون()متوفر باللغة  العمل الدولية

 (ILO et al) 2003العربية(

Practical Guide to 

Producing Consumer Price 

indices. A Supplementary 

handbook to the Consumer 

Price Index Manual 

(UNECE 2009) 

المعيار الخاص 

لنشر البيانات، 

النظام العام لنشر 

 بياناتال

 شهري

  
مؤشر أسعار  3-1

 المستهلك

مؤشرات -3

 +األسعار

  
Producer Price Index 

Manual – 2004 (IMF et al) 

المعيار الخاص 

لنشر البيانات، 

النظام العام لنشر 

 البيانات

 شهري

 مؤشر أسعار اإلنتاج 3-2  

  

Export and Import Price 

Index Manual: Theory and 

Practice, 2009 (IMF) 

 شهري  
  

مؤشر أسعار  3-3

 الواردات

  
Export and Import Price 

Index Manual: Theory and 

Practice, 2009 (IMF) 

 شهري  
  

مؤشر أسعار  3-4

 الصادرات

    
المعيار الخاص 

 لنشر البيانات
 فصلي

  

. المؤشرات 1.12

االنطباعية للمستهلكين و 

  لألعمال والتجارة

المؤشرات  12

 االنطباعية
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  جامعة الدول العربية للمنطقة العربية اديذات البعد االقتص 2030الفئة الثالثة:  قائمة مؤشرات التنمية المستدامة  .د

  لمجلس االجتماعي واالقتصادي وإدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات

 *البعد االقتصادياألولية ذات  2030قائمة مؤشرات التنمية المستدامة - 3الجدول 

    2030مؤشرات التنمية المستدامة ليست من ضمن ??  التي تعتمد على الحسابات القومية  2030قائمة مؤشرات التنمية المستدامة *ليست من ضمن 

 التصنيف المؤشر الكود الهدف م

Tier 

 

اعتماد 

اللجنة 

 االستشارية

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  -2 1

 والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

  1   ???نصيب القطاع الزراعي من االستثمارات العامة 1-1-أ-2
  1  ???الزراعية من إجمالي القروض المصرفية األهمية النسبية للقروض 2-1-أ-2 2
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل  -8 3

للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 

 والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

  1  معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 8-1-1
  1  السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي اإلجماليمعدل النمو  8-2-1 4
  2  األثر المادي، ونصيب الفرد من األثر المادي من صيب الناتج المحلي 8-4-1 5
االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد منه ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي  8-4-2 6

 من الناتج المحلي اإلجمالي

 2  

  2  الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 8-9-1 7
   1 نسمة من البالغين 100000عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي لكل  8-10-1 8
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،  -9 9

 وتحفيز التصنيع الشامل للجميع

  1  الشحنات، بحسب وسيلة النقلعدد الركاب وحجم  9-1-2
القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  9-2-1 10

 وبحسب نصيب الفرد

 1  

  1  نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 9-5-1 11
للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من النسبة المئوية للقيمة المضافة  1-ب-9 12

 مجموع القيمة المضافة

 2  

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان  -10 13

 وفيما بينها.

حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات  10-4-1

 الحماية االجتماعية

 1  

-1-ب-10 14

1?? 
المخصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان المستفيدة مجموع تدفقات الموارد 

 والبلدان المانحة وأنواع التدفقات )على سبيل المساعدة اإلنمائية الرسمية(

 1/2  

-1-ب-10 15

2 
مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان المستفيدة 

األجنبي المباشر،  والبلدان المانحة وأنواع التدفقات )على سبيل االستثمار

 والتدفقات األخرى(

 1/2  

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال  -16 16

يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية 

المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 

العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة 

 وشاملة للجميع على جميع المستويات.

الحكومية الرئيسية كنسبة مئوية من الميزانية األصلية المتعمدة، مصنفة النفقات  16-6-1

 بحسب القطاع )أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه(

 1  

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة  -17 17

 العالمية من أجل التنمية المستدامة

مئوية من الناتج المحلي اإليرادات الحكومية اإلجمالية )بحسب المصدر( كنسبة  17-1-1

 اإلجمالي

 1  

  1  نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية 17-1-2 18
حجم التحويالت المالية )بدوالرات الواليات المتحدة( كنسبة مئوية من مجموع  17-3-2 19

 الناتج المحلي اإلجمالي.

 1  

  1  من صادرات السلع والخدماتتكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية  17-4-1 20
   1 االشتراكات في االنترنت السلكي ذي النطاق العريض، بحسب السرعة 17-6-2 21
   1 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  17-8-1 22
   1 المتوسط –التعريفات الجمركية المرجحة في الدولة  17-10-1 23
  1  الصادرات العالميةحصة الدولةً من  17-11-1 24
  1  متوسط التعريفات الجمركية  17-12-1 25
26 

 
الدولة التي لها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ بحسب مصدر  17-18-3

 التمويل

 1  
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 التي تعتمد على الحسابات القومية  2030الفئة الرابعة:  قائمة مؤشرات التنمية المستدامة  .ه

ورقة استعرضت الحسابات القومية وأهداف  2016سنة فريق الخبراء االستشاري للحسابات القومية خالل اجتماعه الغاشر فدم 

عالية الجودة والمتاحة مع توجه المجتمع اإلحصائي العالمي نحو رصد تنفيذ الأهمية بيانات الحسابات القومية و ةالتنمية المستدام

التي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتفق عليه. المجموعة المقترحة تتضمن عددًا من للتنمية المستدامة  2030جدول أعمال 

 .لوقت المناسب لرصد التقدم المحرزستجابة للطلب المتزايد على التفاصيل والبيانات في اتعتمد على الحسابات القومية من أجل اال

واختيار المؤشرات  ونستعرض في الجدول المؤشرات التي ادرجت في تلك الورقة لكي يطلع عليها اعضاء اللجنة االستشارية

  4.التي تعتبر ذات اولوية

 ** دةحشعبة اإلحصاء باالمم المت) وميةقذات العالقة بالحسابات ال 2030قائمة مؤشرات التنمية المستدامة -4الجدول 

 لتصنيف المؤشرات األهداف والغايات

Tier 
جامعة 

الدول 

 العربية

اعتماد 

اللجنة 

 االستشارية

    القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 1الهدف 

الضعيفة على ، بناء قدرة الفقراء والفئات 2030بحلول عام  5 - 1
الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ 
وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول 

 2030عام 

الخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة  2 - 5 - 1
 إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

 II   

أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق  - 1
التعاون اإلنمائي المعزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل 
البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ 

 دهالبرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعا

نسبة الموارد المولدة محلياً التي تخصصها  1 -أ  - 1
 الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر

 III   

نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على  2 -أ  - 1 
الخدمات األساسية )التعليم والصحة والحماية 

 االجتماعية(

 III   

واإلقليمي ب وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني  - 1
والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء 
ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة االستثمار في 

 اإلجراءات الرامية
 إلى القضاء على الفقر

نسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي  1 -ب  - 1
والمتكرر المخصص للقطاعات التي تفيد المرأة 

 لفقراء والفئات الضعيفة على نحو غير متناسبوا

 III   

    القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 2الهدف 

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال  3 - 2
والرعاة  سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعون األسريون

والصيادون، بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في حصولهم على 
األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف والخدمات 

المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق 
قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

2030 

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات  1 - 3 - 2
 حجم المؤسسة الزراعية/الرعوية/الحرجية

 III   

متوسط دخل صغار منتجي األغذية،  2 - 3 - 2 
بحسب الجنس والوضع من حيث االنتماء إلى 

 الشعوب األصلية

 III   

أ زيادة االستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزز، في  - 2
التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي،  البنى

وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز 
 القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، وال سيما في أقل البلدان نموا

  + I  مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية 1 -أ  - 2

ب منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في  - 2
األسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي 

   I  الصادرات الزراعيةإعانات  1 -ب- 2

                                                           
4 10th Meeting of the Advisory Expert Group on National Accounts, 13-15 April 2016, Paris, France. SNA/M1.16/17 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/17_SDGs.pdf
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لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات 
 لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية األثر المماثل، وفقا

ج اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها -2
وتيسير الحصول على المعلومات عن  األسواق في الوقت المناسب، بما 
في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة 

 تقلب أسعارها

   III  أسعار األغذيةمؤشر مفارقات  1 -ج  - 2

    ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة -7الهدف 

مضاعفة المعدل العالمي للتحسُّن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول  3 - 7
 2030عام 

كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة  1 - 3 - 7
 اإلجمالي األولية والناتج المحلي

 I   

ب توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل -7
تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، 

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان  وبخاصة في أقل
الخاصة بك منها على حدة، النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم 

 2030بحلول عام 

االستثمارات في مجال كفاءة الطاقة   1 -ب- 7
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ومبلغ االستثمار 

المباشر األجنبي، في شكل تحويالت مالية، من أجل 
توفير الهياكل األساسية والتكنولوجيا الالزمة 

 ألغراض التنمية المستدامة

 III   

: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع8الهدف   

الحفاظ عل النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية،  1 - 8
في المائة عل األقل  7وبخاصة عل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 البلدان نمواسنويا في أقل 

معدل النمو السنوي للناتج المحلي  1 - 1 -8
 اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد

 I +  

تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خال ل التنويع ،  8-2
واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك من خال ل التركيز 

 مضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالةعلى القطاعات المتسمة بالقيمة ال

معدل النمو السنوي في الناتج المحلي   8-2-1
 اإلجمالي لكل شخص عامل

 I +  

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة  8-3
اإلنتاجية، وفرص العمل الال ئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على 

وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع اإلبداع واالبتكار، 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من 

 خالل الحصول على الخدمات المالية

نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة  8-3-1
 الزراعية، بحسب الجنس

 II   

العالمية في مجال االستهالك تحسين الكفاءة في استخدام الموارد  8-4
،والسعي إلى فصل النمو االقتصادي  2030واإلنتاج ، تدريجيا، حتى عام 

عن التدهور البيئي،وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك 
 واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

ثر المادي األثر المادي ونصيب الفرد من األ 8-4-1
 ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر المادي

 II +  

االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد   8-4-2 
من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك 

 المادي المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 II +  

لجميع النساء تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق  8-5
والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء 

 2030العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال  8-5-1
العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي 

 اإلعاقة

 II   

والعمر، معدل البطالة، بحسب الجنس،  8-5-2 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 I   

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر  8-9
 2030فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 

الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة  8-9-1
كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ومن 

 معدل النمو

 II +  

نسبة الوظائف في قطاعات السياحة   8-9-2 
 المستدامة من مجموع الوظائف في قطاع السياحة

 II   

8-b وتنفيذ الميثاق  وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب
منظمة العمل الدولية بحلول  العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن

 2020عام

مكتملة  وجود استراتيجية وطنية 1 -ب-8
وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء 

بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً من 
 استراتيجية وطنية للتشغيل

 III   

    إقامة بنى تحتية قادرة عل الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ، وتشجيع االبتكار -9الهدف 
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النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على إقامة هياكل أساسية جيدة  9-1
الصمود، بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية 

االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز عل تيسير ُسبُل استفادة الجميع 
 منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

عدد الركاب وحجم الشحنات ، بحسب   9-1-2
 النقل وسيلة

 I +  

تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة  9-2
في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي  2030بحلول عام 

اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل 
 البلدان نموا

 القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة 9-2-1
 مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 I +  

العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من  9-2-2 
 مجموع العمالة

 I   

الحجم وسائر  زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة 9-3
على الخدمات المالية، بما في ذلك  المشاريع ، وال سيما في البلدان النامية،

 التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق ميسورةاالئتمانات 

النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغيرة  9-3-1
 الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات

 III   

من أجل  2030عام  تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول 9-4
وزيادة اعتماد استخدام الموارد  تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة

جميع  والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام التكنولوجيات
 البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من   9-4-1
 القيمة المضافة

 I   

التكنولوجية في القطاعات  تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات 9-5
وال سيما البلدان النامية، بما في ذلك ،  عية في جميع البلدان،الصنا
عدد  ، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في 2030عام  بحلول

شخص، و زيادة إنفاق  العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون
 البحث والتطوير القطاعين العام والخاص على

كنسبة من اإلنفاق على البحث والتطوير  9-5-1
 الناتج المحلي اإلجمالي

 I +  

أ تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في -9
البلدان النامية من خالل تحسبن الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم 

للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، 
 الصغيرة الناميةوالدول الجزرية 

مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية  1-أ-9
الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخرى( 

 إلى الهياكل األساسية

 I   

واالبتكار في البلدان  ب دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث-9
كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث  النامية، بما في ذلك عن طريق

 الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى السياسات للتنويع

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية  1-ب-9
 المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة

 II +  

    الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10الهدف 

سيما السياسات المالية وسياسات األجور اعتماد سياسات، وال  4 - 10
 والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا

حصة العمل في الناتج المحلي  1 - 4 - 10
اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية 

 االجتماعية

 I +  

تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية  5 - 10
 وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

   III  مؤشرات السالمة المالية 1 - 5 - 10

    جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة 11الهدف 

التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص  5 - 11
االقتصادية المباشرة  المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر

المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما 
في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء 

 2030عام  واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول

قيمة الخسارة االقتصادية المباشرة للكوارث  11.5.2
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، بما في ذلك عن 

أضرار الكوارث بالبنية التحتية الحيوية، وتوقف 
 الخدمات األساسية

 II   

    ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة -12الهدف 

للموارد الطبيعية،  تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ 2 - 12
 2030بحلول عام 

األثر المادي ونصيب الفرد من األثر   1 - 2 - 12
 المادي

 II   

استهالك المواد المحلية واستهالك المواد  12.2.2 
المحلية للفرد الواحد، واستهالك المواد المحلية كل 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 II   

ج ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع -12

المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات األسواق، على االستهالك 

للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب  وفقا

مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل  1 -ج  - 12

وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج 

 III   
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والتخلص بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها 

البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات 

ية، والتقلي إلى أدنى حد من اآلثار الضارة والظروف الخاصة للبلدان النام

التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات 

 المحلية المتضررة

واالستهالك( وكنسبة من مجموع النفقات الوطنية 

 وقود األحفوريعلى ال

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة 14الهدف   

زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحق للدول الجزرية الصغيرة  7 - 14

 النامية وأقل البلدان نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في

ذلك من خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك، وتربية األحياء المائية، 

 2030والسياحة، بحلول عام 

مصائد األسماك كنسبة مئوية من الناتج  1 - 7 - 14

 المحلي اإلجمالي

 III   

المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية  16الهدف 

 إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع  6 - 16

 المستويات

النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من  1 - 6 - 16

تمدة، بحسب القطاع )أو الميزانية األصلية المع

 بحسب رموز الميزانية أو ما شابه(

 I +  

    تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة - 17الهدف 

تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي  1 - 17

مجال تحصيل الضرائب  إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في

 وغيرها من اإليرادات

اإليرادات الحكومية اإلجمالية )بحسب  1 - 1 - 17

 المصدر( كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

 I +  

* نسبة الميزانية المحلية الممولة من  2 - 1 - 17 

 الضرائب المحلية

 I +  

التزاماتها في مجال المساعدة قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ  2 - 17

اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامل، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان 

في المائة من دخلها القومي اإلجمالي  0.7ببلوغ هدف تخصيص نسبة 

للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة 

في المائة من الدخل القومي اإلجمالي  0.2في المائة و  0.15تتراوح بين 

للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا ويُشجع مقدمو المساعدة 

اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 

في المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية  0.20

 ان نمواً الرسمية ألقل البلد

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية،  1 - 2 - 17

وإجماليها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى 

أقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدخل الوطني 

اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة 

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 االقتصادي

 I +  

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان  3 - 17

 النامية

* االستثمارات المباشرة األجنبية كنسبة  1 - 3 - 17

مئوية من مجموع االستثمار المباشر األجنبي 

 والمساعدة اإلنمائية الرسمية

 I   

حجم التحويالت المالية )بدوالرات  2 - 3 - 17 

المتحدة( كنسبة مئوية من مجموع الناتج الواليات 

 المحلي اإلجمالي

 I +  

مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على  4 - 17

المدى الطويل من خالل تنسيق 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

تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من  1 - 4 - 17

 صادرات السلع والخدمات

 I +  

زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، وال سيما بغرض  11 - 17

الصادرات العالمية بحلول عام مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من 

2020 

حصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً  1 - 11 - 17

 من الصادرات العالمية

 I +  

تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل  13 - 17

 تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها

   III  لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي 1 - 13 - 17

 45  61   
 .في قاعدة بيانات شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة حولها  ال توجد بيانات مؤشر(   (15 الخاليا المظللة** 


