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ي ذلك إ 9.1الغاية  ى الصــمود، بما ف اسـية جيدة النوعية وموثوقة ومسـتدامة وقادرة عل اكل أسـ قامة هي

ى تيسير ُسبل  ة إقليمية وعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز عل اســي اكل أســ هي

ى قدم المساواة  استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعل

بة ســـكان الريف الذين يعيشـــون على بعد كيلومترين من طريق صالحة نســـ 9.1.1مؤشر 
 لالستعمال في جميع الفصول

 المنظمة

 البنك الدولي 

 التعريف

 لالستعمال في جميع الفصول.  الذين يعيشـــون على بعد كيلومترين من طريق صالحةيقيس المؤشر نسبة سكان الريف 

 المنهجية
 طريقة الحساب

وحالة  ،موقع الطريق ،ثالث مجموعات بيانات جغرافية مكانية أساسية: توزيع السكان وضعيتم حساب المؤشر عن طريق 

كم من الطريق الجيد مقسومة على إجمالي سكان الريف 2على أنها سكان الريف ضمن مساحة  RAIالطريق. يتم احتساب 

 في البالد.

على مجموعة البيانات السكانية للبلد، إما من مصادر البلد  من خالل الحصول الريفيجب تحديد التوزيع المكاني لسكان ، أوالا 

  أو مجموعات البيانات العالمية مثل

،  WorldPop  إن وجدت، أو التقييم المرئي IRI سواء من حيث ،يجب دمج شبكة الطرق مع تقييمات حالة الطريق ثانياا

ا، يجب حساب سكان الريف الذين يعيشون ض النهائي عن  RAI يتم تحديد .كم 2من المنطقة العازلة التي يبلغ طولها أخيرا

 .طريق تقسيم هذا الجزء من سكان الريف عن إجمالي سكان الريف

 صنيفالت

ا، يمكن حساب ا لطبيعتها كمؤشر مشتق جغرافيا وصوالا إلى مستوى التفاصيل  ةالمستويات دون الوطنيعلى  RAI نظرا

لرصد أهداف  الوطنينتائج على المستوى العن  سيقوم باإلبالغالبنك الدولي . الخاصة بمجموعات البيانات األساسية

 الوطني.متاحة لالستخدام  ستكون الوطنية المستويات دوننتائج والتنمية المستدامة، 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 . الفجوة لإلبالغ عن األرقام الوطنية تغطيةال يتم 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

ووكاالت الطرق  يتم جمع المصادر من خالل ممارسة النقل العالمية للبنك الدولي بالتنسيق مع مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 الوطنية. 
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 إصدار البيانات

 .المتاحة على أساس سنوي RAI تلتزم مجموعة البنك الدولي بإصدار تحديثات

 مقدمي البيانات

 .بيانات من وكاالت الطرق الوطنية ومكاتب اإلحصاء الوطنية مباشرةاليتلقى البنك الدولي عادةا 

 

 عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل 9.1.2مؤشر 

 المنظمة

 (.ICAOمنظمة الطيران الدولي ) 

 التعريف

عبر شركات الطيران من حيث عدد الركاب )األشخاص( وأحجام البضائع  والحمولةهو مجموع الركاب  أحجام المسافرين والبضائع

 متر(. -)طن

 الدول جميع من سنوي أساس على( والطرق الحديدية السكك) النقل إحصائيات حول بيانات( ITF) الدولي النقل منتدى يجمع

. للبيانات رسمي كمصدر المعينة المؤسسات من وغيرها اإلحصائية والمكاتب النقل وزارات من البيانات جمع يتم. األعضاء

 منهجيات البلدان لدى يكون فقد االستطالع، هذا في المستخدمة المصطلحات لجميع واضحة تعريفات وجود من الرغم على

التنقل.  أو المرور حركة مسوحات إلى األساليب تستند أن يمكن ،الركاب(–كيلومترات( و )كيلومترات _ )طنلحساب  مختلفة

 إحصاءاتها مقارنة إمكانية على تؤثر أن يمكن مختلف جداا  وتقنيات التقدير العينات أخذ طرق استخدام

(ITF) 2016 .االتجاهات في قطاع النقل 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 لدى الجوي النقل عن تقارير خالل من الجوي النقل شركات عبر الشحنات وحجم الركاب حجم مجموع خالل من المؤشر ُيحسب

 (.ICAO) الدولي المدني الطيران منظمة في األعضاء الدول وتجمعها( ICAO) الدولي المدني الطيران منظمة

 صنيفالت

 الدولي(.و )المحلي القطاع ،المنطقة، مدينةال ،البلد :يتم جمع المؤشر حسب

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 عام منذ األقل على واحدة بيانات جهة له تتوفر لبلد المفقودة البيانات حالة في: الحديدية والسكك البري النقل احصاءات

 االجتماعية المتغيرات من النمو احتساب معدالت يتم. للبلد المتوقع النمو معدل أساس على التقديرات نحسب ،2000

 .التحضر أو السكان ،(GDP) اإلجمالي المحلي الناتج األخرى، مثل واالقتصادية

 من العديد يستخدم والذي ،ITF الـ نموذج باستخدام البيانات نقاط تقدير يتم ،ITF الـ في األعضاء غير للبلدان بالنسبة

 توقعات في للنموذج وصف على العثور يمكن. النقل شبكة تغطية المحلي، السكان، الناتج إجمالي مثل المشتركة المتغيرات

 .2017 لعام ITF الـ في النقل

ITF (2017) ITF  منشورة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.2017توقعات النقل لـ ، 
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كما أن هذا النموذج يستخدم أيضاا للعديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايير أكثر قوة في المناطق التي ال تتمتع 

 بتغطية جيدة. ITFفيها بيانات الـ 

( 2011) للطرق الدولي االتحاد UIC ملخص، 2015- الحديدية السكك إحصاءات( 2015) ديديةالح للسكك الدولي االتحاد

 IRFالدولي،  الطريق إحصاءات

De Bod, A., & Havenga, J. (2010) المحتملة. الصحراء جنوب صحراء أفريقيا في الحديدية بالسكك الشحن نقل نظام 

 .4 المجلد التوريد، سلسلة وإدارة النقل مجلة. التكلفة على التكثيف تأثير

 :األساليب واإلرشادات المتاحة للبلدان لتجميع البيانات على المستوى الوطني

 بشأن الطلب على النقل والشحن والركاب، للطرق والسكك الحديدية: ITFالبيانات الوصفية لبيانات الـ 

ي انات الرئيس نوية حول إحصائيات النقل من جميع دول ( بجمع بيانات سITF: يقوم منتدى النقل الدولي )مصدر البي

. للبيانات رسمي كمصدر المعينة المؤسسات من وغيرها اإلحصائية والمكاتب النقل وزارات من البيانات جمع يتماألعضاء. 

 منهجيات البلدان لدى يكون فقد االستطالع، هذا في المستخدمة المصطلحات لجميع واضحة تعريفات وجود من الرغم على

التنقل.  أو المرور حركة مسوحات إلى األساليب تستند أن يمكن ،الركاب(–كيلومترات( و )كيلومترات _ )طنلحساب  مختلفة

 إحصاءاتها مقارنة إمكانية على تؤثر أن يمكن مختلف جداا  وتقنيات التقدير العينات أخذ طرق استخدام

(ITF) 2016 .االتجاهات في قطاع النقل 

 التقديرات نحسب ،2000 عام منذ األقل على واحدة بيانات جهة له تتوفر لبلد المفقودة البيانات حالة : فيطريقة التقدير

 األخرى، مثل واالقتصادية االجتماعية المتغيرات من النمو احتساب معدالت يتم. للبلد المتوقع النمو معدل أساس على

 .التحضر أو السكان ،(GDP) اإلجمالي المحلي الناتج

 يستخدم والذي ،ITF الـ نموذج باستخدام البيانات نقاط تقدير يتم ،ITF الـ في األعضاء غير للبلدان : بالنسبةطريقة النمذجة

 للنموذج وصف على العثور يمكن. النقل شبكة تغطية المحلي، السكان، الناتج إجمالي مثل المشتركة المتغيرات من العديد

 .2017 لعام ITF الـ في النقل توقعات في

ITF (2017) ITF  منشورة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.2017توقعات النقل لـ ، 

كما أن هذا النموذج يستخدم أيضاا للعديد من مصادر البيانات األخرى لجعل المعايير أكثر قوة في المناطق التي ال تتمتع 

 بتغطية جيدة. ITFفيها بيانات الـ 

( 2011) للطرق الدولي االتحاد UIC ملخص، 2015- الحديدية السكك إحصاءات( 2015) الحديدية للسكك الدولي االتحاد

 IRFالدولي،  الطريق إحصاءات

De Bod, A., & Havenga, J. (2010) المحتملة. الصحراء جنوب صحراء أفريقيا في الحديدية بالسكك الشحن نقل نظام 

 .4 المجلد التوريد، سلسلة وإدارة النقل مجلة. التكلفة على التكثيف تأثير

 تاريخ النشر

الدولي  يونيو، تكون البيانات الخاصة بالسنة السابقة متاحة للدول األعضاء في منظمة الطيران المدني 10كل سنة بحلول 

 . على مستوى الدولة

 مقدمي البيانات

 الدولي. منظمة الطيران المدني
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ادة كبيرة بحلول عام  9.2 الغاية  اعة  2030تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زي ي حصة الصن ف

ي أقل البلدان  ا مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها ف ي، تمشي ي اإلجمال اتج المحل ي الن ة وف ي العمال ف

 نمواا 

 للفرد اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة للتصنيع المضافة القيمة   9.2.1المؤشر

 المنظمة

 (.UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 التعريف

 المضافة السوقية القيمة بين نسبة هي( GDP( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )MVAالقيمة المضافة للتصنيع)

(MVA )اإلجمالي المحلي والناتج (GDP)يتم احتساب  2010القيمة الثابتة للدوالر األمريكي لعام . وكالهما يتم ذكرها ب

على القيمة المضافة بالدوالر األمريكي على  MVAالقيمة المضافة لكل فرد عن طريق قسمة القيمة المضافة متوسط 

 منطقة.البلد أو الحسب سكان  2010عام 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 100×=   (GDP) الي الناتج المحليإلى إجم (MVA) نسبة القيمة السوقية المضافة
𝑀𝑉𝐴

𝐺𝐷𝑃
 

( لكل فرد = MVAالقيمة السوقية المضافة )
𝑀𝑉𝐴

السكان
 

 صنيفتال

 ال يوجد تصنيف متاح. 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 البالد. عبر للمقارنة المضافة التصنيع قيمة

 جمع العملية 

من خالل استبيان )استطالع( للحسابات القومية  للبلد القيمة السوقية المضافة والناتج المحلي اإلجمالي يتم جمع بيانات

(NAQ )على: تاحمولمزيد من المعلومات حول المنهجية اإلحصائية في األمم المتحدة،  الشعبة ترسله الذي 

https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf 

(. يتم إعطاء األفضلية WDIيتم التحقق من القيم المفقودة أو غير المتسقة مع المصادر الوطنية ومؤشرات التنمية العالمية )

 ة.للبيانات من المصادر الوطني

يتم الحصول على بيانات السكان من قسم السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة. مزيد من 

 تاحة على:مالمعلومات حول المنهجية 

wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdfhttps://esa.un.org/unpd/ 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات عن طريق تلقي البيانات إلكترونيا على مدار السنة.

https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Methodology.pdf
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 إصدار البيانات

ارس بين م UNIDO ( في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةMVAالقيمة السوقية المضافة ) يتم تحديث قاعدة بيانات

 وأبريل من كل عام.

 مقدمي البيانات

 ( والمنشورات الرسمية.UNSDباألمم المتحدة ) الشعب االحصائية •

 .(من المكاتب اإلحصائية الوطنيةUNSDباألمم المتحدة ) الشعب االحصائية •

 الصناعية كنسبة من إجمالي العمالة في العمالة 9.2.2المؤشر 
 المنظمة

 ( UNIDOالصناعية. )منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 التعريف

 إجمالي العمالة. منيتم تمثيل المؤشر بنصيب العمالة الصناعية 

 المنهجية
 طريقة الحساب 

 100× االقتصادية(  األنشطة جميع في العمالة مجموع÷ التصنيع  أنشطة في العمالة )مجموع

 صنيفتال

 يمكن تصنيف البيانات حسب الجنس )النوع االجتماعي(. 

  القيم المفقودةمعالجة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

 من متنوعة مجموعة من مستمدة وهي الدولية المستودعات من عدد من المؤشر بهذا الخاصة المعلومات تجميع تم

ا قليلة حاالت في. والتعدادات الرسمية العاملة، التقديرات القوى أو المعيشية األسر مسوحات ذلك في بما المصادر،  جدا

األساسية.  والمسوحات اإلدارية السجالت من المعلومات اشتقاق يتم المصادر، من أخرى أنواع توفر عدم حالة في وفقط

 مسح إلى تستند والتي ،EUROSTAT وبيانات ILOSTAT بيانات قاعدة هي للمؤشر المستخدمة األساسية المستودعات إن

 ونظام ،QUIPUSTAT نظام مثل مختلفة، إقليمية مستودعات قبل من المصادر هذه تعزيز ويتم. األوروبي العاملة القوى

 من مباشرة المجمعة والبيانات الدولية، العمل لمنظمة الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في العمل معلومات

 .الوطنية اإلحصائية للمكاتب اإللكترونية المواقع أو المنشورات

 الصناعية اإلحصاءات استبيان باستخدام UNIDO بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الخاصة يفالتوظ بيانات جمع يتم

ا UNIDO إلى تقديمه ويتم الوطنية اإلحصاء مكاتب تمأله الذي العامة  ببلدان الخاصة البيانات على الحصول يتم. سنويا

 البيانات جمع يتم كما. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة من مباشرة االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 .اإلنترنت شبكة على الرسمية والمواقع الرسمية المنشورات من الدولية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات إلكترونيا على مدار السنة.
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 مقدمي البيانات

  .UNIDO، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ILOية منظمة العمل الدول 

اعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع، وال9.3  الغاية ادة فرص حصول المشاريع الصن ي البلدان  زي سيما ف

ي ذلك اال ى الخدمات المالية، بما ف امية، عل ي سالسل القيمة الن ئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها ف

 واألسواق

 من الصناعاتالقيمة المضافة الحجم من مجموع نسبة الصناعات صغيرة 9.3.1 المؤشر 

 المنظمة

 (UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 التعريف

 لغرض تعريفها تم التي ،"الصغيرة الصناعات" المستدامة التنمية أهداف إطار تسمى في الصغيرة، الصناعية المؤسسات

 السلع إنتاج في تعمل التي الشركات، عامة بصفة اإلحصائية الوحدات إلى تشير فها،وتصني اإلحصائية البيانات جمع

 معين. حجم مستوى دون للسوق والخدمات

 الصناعية المضافة القيمة اإلجمالية من خالل حصة للصناعة المضافة القيمة في" الصغيرة الصناعات" ُيحسب مؤشر

 .التحويلية للصناعة المضافة القيمة إجمالي إلى الصغيرة التصنيع لمشروعات

 المنهجية
 طريقة الحساب

 التصنيع لمؤسسات المضافة القيمة من كنسبة المضافة القيمة إجمالي في" الصغيرة الصناعات" ُيحسب مؤشر نسبة

 :للتصنيع المضافة القيمة إجمالي إلى الحجم الصغيرة

 100 × )المضافة التصنيع قيمة إجمالي÷ الصغيرة  للصناعات المضافة التصنيع )قيمة

 عملية الجمع

 من البيانات معظم تأتي. الصغيرة الصناعية المشاريع لرصد البيانات توافر عن معلومات لتقديم بالبلدان االتصال تم

 الموظفين عدد حيث من المعطاة الحجم فئات حسب مصنفة المضافة القيمة تكون حيث السنوية، الصناعية المسوحات

 عام. بشكل والمتوسطة الصغيرة أو المؤسسات الصغيرة، المشروعات على خاص بشكل تركز التي المسوحات ومن

 مقدمي البيانات

(، وبلدان OECD( في البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )NSOsالمكاتب اإلحصائية الوطنية )

 (.OECD( من قبل )OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 

 قرض أو خط االئتمان. التي لها الحجم نسبة الصناعات الصغيرة 9.3.2المؤشر 

 المنظمة

 (.UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

 التعريف
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 لغرض تعريفها تم التي ،"الصغيرة الصناعات" المستدامة التنمية أهداف إطار تسمى في الصغيرة، الصناعية المؤسسات

 السلع إنتاج في تعمل التي الشركات، عامة بصفة اإلحصائية الوحدات إلى تشير وتصنيفها، اإلحصائية البيانات جمع

 معين. حجم مستوى دون للسوق والخدمات

 المرجعية السنة في مالية مؤسسة من قرض أو نشط ائتمان خط لديها التي" الصغيرة الصناعات" عدد المؤشر هذا يبين

 .الشركات لهذه اإلجمالي العدد إلى مئوية بنسبة

 المنهجية
 طريقة الحساب

تحسب نسبة "الصناعات الصغيرة" بقرض أو خط ائتمان على أنه عدد "الصناعات الصغيرة" التي لها خط ائتمان نشط أو 

 قرض من مؤسسة مالية في السنة المشار إليها بنسبة مئوية إلى العدد اإلجمالي للصناعات الصغيرة:

 100×الصغيرة(  الصناعات عدد÷ االئتمان  خط أو القرض ذات الصغيرة الصناعات )عدد

 عملية الجمع

 القطاع ويغطي الدولي البنك أجراه الذي المؤسسات مسح هو المؤشر لهذا الرئيسية المصادر المتاحة حالياا للبيانات أحد

 ُتجرى البلدان بعض وفي (.أكثر أو موظفين 5 مع) فقط والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات بيانات على ويحتوي الرسمي

 للشركات الدقيقة المسوحات أو/  و مسجلة الغير للمنشآت الرسمية الغير المسوحات ذلك في بما إضافية، مسوحات

 مستوى الدولة. على متاحة وهي موظفين، خمسة عن موظفيها عدد يقل التي المسجلة

 موضوعات من واسعة مجموعة وتغطي. الخاص القطاع يديرها التي الشركات من تمثيلية عينة على مسح المشاريع يستند

 عام منذ. األداء ومقاييس التحتية، الجريمة، المنافسة، التمويل، الفساد، البنية إلى الوصول ذلك في بما األعمال بيئة

 شركة 130,000 نم أكثر في األعمال وأصحاب المديرين كبار مع مباشرة مقابالت من البيانات هذه الدولي البنك جمع 2002

 .دولة 135 في

 مجموعات .البلدان بين وهي قابلة للمقارنة. المشاريع تحليل وحدة داخل البيانات جمع جهود معظم تركيز تم 2005,2006 منذ

 (.the Enterprise Surveysموقع ) على للجمهور متاحة الصلة ذات المسح وثائق والمجمعة وجميع الفردية الدولية البيانات

 من المسوحات للمؤسسة طبقات تتكون. العينات أوزان هي األوزان حيث بسيطة، مئوية نسبة صيغة المؤشر يستخدم

 التصنيع أنشطة تغطي مؤشرات للمؤسسة المسوحات تقدم .البلد داخل الجغرافية األعمال، والمنطقة الشركات، قطاع حجم

 تصنف. الدقيقة البيانات من فقط للتصنيع ائتمان خط أو بقرض" الصغيرة الصناعات" نسبة استخالص يمكن. والخدمات

 التالي: النحو على الموظفين عدد أساس على كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أنها على الشركات

 حجم المؤسسة )المشروع( عدد الموظفين

 الصغيرة 19إلى  5من 

 المتوسطة 99إلى  20من 

 الكبيرة فأكثر 99من 

ف  إذا ما خالل من اإلناث وُتقاس األقل، على واحدة مالكة لديها كمؤسسة نسائية ملكية ذات مؤسسة أيضاا  المسح ويعرِّ

 .امرأة األعلى المدير كان

 مقدمي البيانات
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 . البنك الدولي مسوحات

 

اعات بحلول عام 9.4الغاية  ى التحتية وتحديث الصن ادة كفاءة استخدام لجعلها مستدامة 2030 تحسين البن ، مع زي

ام جميع البلدان  ا، ومع قي ة النظيفة والسليمة بيئي اعي ات والعمليات الصن ادة اعتماد التكنولوجي الموارد وزي

اتخاذ إجراءات وفقاا لقدراتها  ب

 لمضافةالقيمة امن ة حدولكل  CO2ن لكربوأكسيد اثاني ث نبعاا 9.4.1لمؤشر ا

 المنظمة

 ( IEAوكالة الطاقة الدولية )

 (UNIDOللتنمية الصناعية )منظمة األمم المتحدة 

 التعريف

 انبعاثات بين مضافة، كنسبة قيمة وحدة لكل( الكربون أكسيد ثاني بعد، هنا) الكربون أكسيد ثاني ُيحسب مؤشر انبعاثات

 بالنسبة المؤشر حساب يمكن .بها المرتبطة االقتصادية لألنشطة المضافة والقيمة الوقود احتراق من الكربون أكسيد ثاني

 التصنيع قطاع سيما ، ال(اإلجمالي المحلي الناتج/  الكربون أكسيد ثاني انبعاثات إجمالي) محددة لقطاعات ككل أو لالقتصاد

 ثاني انبعاثات عن التعبير (. يتمMVAمضافة( ) تصنيع قيمة لكل التحويلية الصناعات من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات)

باألسعار  أمريكي دوالر لكل اإلجمالي المحلي الناتج من بالكيلوغرام اإلجمالي المحلي الناتج من وحدة لكل الكربون أكسيد

 )تعادل القوة الشرائية(. 2010 الثابتة لعام

 المنهجية
 طريقة الحساب

الدولية إرشادات اللجنة  وعلى الطاقة استهالك على بناءا  الوقود احتراق عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تقدير يتم

 (.IPCCللتغيرات المناخية )

تعرف الكثافة اإلجمالية لالقتصاد: بأنها نسبة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود والناتج المحلي 

 اإلجمالي.

 المضافة القيمة لىع مقسومة( األطنان مثل مادية القياس وحدة) التصنيع من CO2 انبعاثات بأنها القطاعية: الكثافة تعرف

 .2010األمريكي لعام  بالدوالر( MVA) الصناعية

 المضافة = القيمة من وحدة لكل( CO2)الكربون  أكسيد ثاني غاز انبعاث

 [)بالدوالر األمريكي لألسعار الثابتة( 1MVA÷  (جرام بالكيلو) التصنيع من الكربون أكسيد ثاني انبعاثات]

 التصنيف

 . الصناعية الفرعية والقطاعات التصنيع، لقطاع الوطنية، للمجموعات البيانات تقديم يمكن

  عالج القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 البالد. عبر للمقارنة المضافة التصنيع قيمة

                                                      

 القيمة السوقية المضافة.  1
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 عملية الجمع

ا الوطني المستوى على الطاقة بيانات جمع يتم   في موضح هو كما المنسقة، الدولية واالستبيانات للتعريفات وفقا

 /https://unstats.un.org/unsd/energy/ires. الطاقة إلحصاءات الدولية المتحدة األمم توصيات

 إلى استناداا ( IEAالوكالة الدولية للطاقة ) قبل من الوقود احتراق عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تقديرات وتحسب

إرشادات اللجنة الدولية للطاقة  من االنبعاثات وعوامل االفتراضية واألساليب للطاقة الدولية بالوكالة الخاصة الطاقة بيانات

 من ولمزيد، /nggip.iges.or.jp/public/2006gl-http://www.ipccبشأن عملية جرد غاز االنحباس الحراري:  2006لعام 

    http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf :للطاقة الدولية وكالةال منهجيات حول المعلومات

باألمم  ةاإلحصائي الشعبرسله ت( الذي NAQخالل استبيان الحسابات القومية )من في البلد  GDPو MVAويتم جمع بيانات 

 .https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf : . ولمزيد من المعلومات حول المنهجيةUNSDالمتحدة 

 تاريخ النشر
 بياناتجمع ال

 يتم جمع البيانات عن طريق تلقي البيانات إلكترونيا على مدار السنة. 

 إصدار البيانات

بيانات االنبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون من إحصاءات احتراق الوقود في خريف كل  للطاقةوكالة الدولية التصدر 

 بين مارس وأبريل من كل عام.  UNSDعام. يتم تحديث قاعدة بيانات 

 مقدمي البيانات

 .(UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )، (IEAوكالة الطاقة الدولية )

 

 

  

https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf
https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf
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ي جميع البلدان،  9.5الغاية  اعية ف ي القطاعات الصن ي وتحسين القدرات التكنولوجية ف تعزيز البحث العلم

ي مجال البحث والتطوير  وال ي عدد العاملين ف ة كبيرة ف ادة بنسب امية، تشجيع االبتكار والزي سيما البلدان الن

ى البحث والتطوير.  ادة إنفاق القطاعين العام والخاص عل  2030بحلول عام لكل مليون شخص، وزي

 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 9.5.1المؤشر 

 المنظمة

 (.UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )

 التعريف

 مقسومة والتطوير البحث نفقات مقدار هي( GDP) اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة( R & D) والتطوير البحث نفقات 

 .لالقتصاد اإلجمالي الناتج على

 المنهجية
 طريقة الحساب

، تستخدم بيانات الناتج المحلي اإلجمالي على (GDP) اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة( R & D) والتطوير البحث نفقات

 انها المقام.
𝑅 & 𝐷

𝐺𝐷𝑃
× 100  

 صنيفتال

 يمكن تقسيم نفقات البحث والتطوير حسب قطاع األداء، مصدر التمويل، مجال العلوم، نوع البحث ونوع التكلفة. 

  عالج القيم المفقودة

 على المستوى المحلي

 (. UISال يتم تقدير البيانات المفقودة بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء) 

 عملية الجمع

 ،(دولة 125 حوالي) البلدان جميع من والتطوير البحث بيانات لجمع عام كل تبيانااس( UIS) لإلحصاء اليونسكو معهد يرسل

 اإلحصائي والتنمية، المكتب االقتصادي التعاون منظمة مثل األخرى الشريكة للمنظمات البيانات مجموعات تغطيها ال والتي

 مباشرة بياناتها على الحصول يتم الثالث، المنظمات هذه مع والتكنولوجيا. باالتفاق العلم مؤشرات وشبكة األوروبي لالتحاد

 حالة في) بها الخاصة البيانات قواعد من( دولة 65 حوالي - بها المرتبطة األعضاء الدول/  األعضاء الدول من جمعها تم التي)

 (األوروبي لالتحاد اإلحصائي والمكتب والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 االستبيان، العملية تكون كالتالي: إلى البيانات إلرسال

: يتم إرسال استبيان إلى  ، بشكل عام داخل وزارة العلوم والتكنولوجيا أو المكتب اإلحصائي ناالتصال في البلدا جهاتأوالا

 الوطني. 

: يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة األسئلة وحساب المؤ شرات وإصدار ثانياا

 البيانات والمؤشرات على موقعه على اإلنترنت.

ثالثا: ُيطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية القياسية، وبالتالي ال تكون هناك حاجة إلجراء 

 تعديالت بشكل عام.ال
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

في شهر سبتمبر من كل عام. تقوم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستبيان يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اال

(OECD( والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )Eurostat.بجمع البيانات مرتين في السنة ) 

 إصدار البيانات

 يوليو من كل عام.

 مقدمي البيانات

عن طريق المكتب اإلحصائي الوطني أو وزارة )مثل يتم جمع البيانات من خالل المسوحات الوطنية للبحث والتطوير، إما 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا(.

 

 )المكلفون بدوام كامل( لكل مليون نسمة العاملون في مجال البحث 9.5.2المؤشر

 المنظمة

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 التعريف

 ون شخص.هو مقياس مباشر لعدد من عمال البحث والتطوير لكل ملي

 المنهجية
 طريقة الحساب

 ، باستخدام بيانات السكان كمقام.)المكلفون بدوام كامل( لكل مليون نسمة ُيحسب مؤشر العاملون في مجال البحث

 صنيفتال

 ، مجال العلوم، الجنس والعمر. فيمكن تقسيم الباحثين حسب قطاع التوظي

  عالج القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 (.UISتقدير البيانات المفقودة بواسطة معهد اليونسكو لإلحصاء)ال يتم 

 عملية الجمع

 ،(دولة 125 حوالي) البلدان جميع من والتطوير البحث بيانات لجمع عام كل استبيانا( UIS) لإلحصاء اليونسكو معهد يرسل

 اإلحصائي والتنمية، المكتب االقتصادي التعاون منظمة مثل األخرى الشريكة للمنظمات البيانات مجموعات تغطيها ال والتي

 مباشرة بياناتها على الحصول يتم الثالث، المنظمات هذه مع والتكنولوجيا. باالتفاق العلم مؤشرات وشبكة األوروبي لالتحاد

 حالة في) بها الخاصة البيانات قواعد من( دولة 65 حوالي - بها المرتبطة األعضاء الدول/  األعضاء الدول من جمعها تم التي)

 (األوروبي لالتحاد اإلحصائي والمكتب والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 االستبيان، العملية تكون كالتالي: إلى البيانات إلرسال

: يتم إرسال استبيان إلى  ، بشكل عام داخل وزارة العلوم والتكنولوجيا أو المكتب اإلحصائي ناالتصال في البلدا جهاتأوالا

 الوطني. 
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: يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بمعالجة االستبيانات والتواصل مع البلدان في حالة األسئلة وحساب المؤشرات وإصدار  ثانياا

 البيانات والمؤشرات على موقعه على اإلنترنت.

اجة إلجراء ثالثا: ُيطلب من البلدان إكمال االستبيان باستخدام التصنيفات الدولية القياسية، وبالتالي ال تكون هناك ح

 تعديالت بشكل عام.ال

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

ستبيان في شهر سبتمبر من كل عام. تقوم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإرسال اال

(OECD( والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )Eurostat.بجمع البيانات مرتين في السنة ) 

 ياناتإصدار الب

 يوليو من كل عام.

 مقدمي البيانات

يتم جمع البيانات من خالل المسوحات الوطنية للبحث والتطوير، إما عن طريق المكتب اإلحصائي الوطني أو وزارة )مثل 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا(.
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ة إنشاءتيسير  a.9الغاية  اكل أساسي ي البلدان م هي ى الصمود ف اميةستدامة وقادرة عل تحسين الدعم ، بالن

امية غير الساحلية،  ي المقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان الن ي والتقن ي والتكنولوج المال

ة امي  والدول الجزرية الصغيرة الن

الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات مجموع  a.1.9المؤشر 
 إلى الهياكل األساسيةالرسمية األخرى( 

 المنظمة

 (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعريف

إجمالي المدفوعات إلجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من جميع المانحين لدعم البنية 

 التحتية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 من جميع المانحين إلى البلدان النامية من أجل البنية التحتية.  OOFو  2ODAمجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 صنيفتال

نوع ، (، حسب الجهة المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويلOOF أو ODAيمكن تصنيف هذا المؤشر حسب نوع التدفق )

 المعونة، القطاع الفرعي، إلخ. 

 ة عالج القيم المفقود
 على المستوى المحلي

 ا لجودة إعداد التقارير، ال يتم إعداد أي تقديرات للبيانات المفقودة.نظرا 

 عملية الجمع

ويكون عادة في وكالة المعونة الوطنية أو ، في كل بلد / وكالة DACمسؤول عن جمع إحصائيات معد التقارير اإلحصائية 

 وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

في 2015 ر البيانات على أساس سنوي في ديسمبر للتدفقات في العام السابق. تم إصدار تدفقات مفصلة لعام يتم نش

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

في اإلدارات الوطنية )وكاالت المعونة، وزارات  معدي التقارير اإلحصائيةالبيانات على أساس سنوي من قبل  تسجيليتم  

 (.الخارجية أو المالية، إلخ

 

                                                      

 المساعدات اإلنمائية الرسمية. 2



إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل  

 الهدف التاسع للجميع، وتشجيع االبتكار

15 

ي تطويرأنشطة الدعم  b.9الغاية  ة،  والبحث واالبتكار ف امي ي البلدان الن ا المحلية ف  بوسائل منهاالتكنولوجي

ة وجود بيئة مؤاتية ة بين أمور أخرى كفال ي وإضافة قيمة للسلع األساسي اسات للتنويع الصناع  من حيث السي

نسبة القيمة المضافة للصــــناعة التكنولوجية المتوســــطة والمتقدمة من  b.1.9المؤشر 
 مجموع القيمة المضافة

 المنظمة

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 التعريف

 والقيمة والعالية المتوسطة للصناعة المضافة القيمة هي نسبة MVAو MHT لصناعة المضافة القيمة بين النسبة

 للصناعة. اإلجمالية المضافة

 المنهجية
 طريقة الحساب

 (MVAالمضافة ) القيمة إلى ((MHT االقتصادية األنشطة من المضافة القيمة مجموع من كنسبة المؤشر احتساب يتم

𝑀𝐻𝑇

𝑀𝑉𝐴
 × 100 

 صنيفالت

 ال يوجد تصنيف متاح. 

  عالج القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 (UNIDO, 2014) التنافسي الصناعي األداء تقرير منهجية على بناءا  المفقودة القيم تحديد تم

 عملية الجمع

 إلى تقديمه ويتم الوطنية اإلحصاء مكاتب تمأله الذي العامة الصناعية اإلحصاءات استبيان باستخدام البيانات جمع يتم

ا منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . يتم الحصول على البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في سنويا

 الرسمية المنشورات من الدولية البيانات جمع يتم كماالميدان االقتصادي مباشرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

 .اإلنترنت ةشبك على الرسمية والمواقع

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

ا من مكاتب اإلحصاء الوطنية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .يتم جمع البيانات سنويا

 إصدار البيانات

 ( بين مارس وأبريل من كل عام. UNIDO INDSTATيتم تحديث قاعدة بيانات )

 تمقدمي البيانا

منظمة  دول(، OECDغير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) لدولا( في NSOsالمكاتب اإلحصائية الوطنية ) 

 (.OECD) ( من قبلOECDالتعاون االقتصادي والتنمية )
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ى توفير  C.9الغاية  ي إل ا المعلومات واالتصاالت، والسع ى تكنولوجي ي فرص الحصول عل ادة كبيرة ف تحقيق زي

ي أقل البلدان نموا بحلول عام ى شبكة اإلنترنت ف   2020فرص الوصول الشامل والميسور إل

 حسب التكنولوجيا، نسبة السكان المشمولين بشبكة المحمول C.1.9المؤشر 

 المنظمة

 ( ITUالتصاالت )االتحاد الدولي ل

 التعريف

تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون . حسب التكنولوجيا ، مقسمةنسبة السكان المشمولين بشبكة المحمول

، بغض النظر عما إذا كانوا من المشتركين في الهاتف المحمول أو من مستخدمي الهاتف نطاق إشارة خلوية متنقلةضمن 

من إجمالي عدد السكان ويضرب الناتج بـ  ةخلويإشارة ن طريق قسمة عدد السكان ضمن نطاق المحمول ويتم حساب هذا ع

100. 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 100 ×اجمالي عدد السكان( ÷ ة خلويإشارة ضمن نطاق الذين يعيشون عدد السكان ) 

 صنيفتال

، القرىحسب التكنولوجيا، سكان  مقسمةإلى البيانات الخاصة بالنسبة المئوية للسكان التي تغطيها شبكة متنقلة،  مستندة

حسب  القرى. يصدر االتحاد تقديرات عالمية لتغطية سكان والمدن القرىيمكن للبلدان إعداد تقديرات حول تغطية سكان 

 التكنولوجيا. 

  عالج القيم المفقودة
 المحلي على المستوى

 في حصة بأكبر تتمتع التي المتنقلة الخلوية الهواتف شركات تنشرها التي البيانات باستخدام المفقودة القيم تقدير يتم

 .السوق

 عملية الجمع

 وزارات أو الوطنية التنظيمية السلطات من سنوي استبيان خالل من المؤشر لهذا الدولي لالتصاالت بيانات االتحاد يجمع

 .اإلنترنت خدمات مقدمي من البيانات يجمعون الذين واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في / لالتصاالت العالمي االتحاديتم جمع البيانات من خالل استبيان قصير لمؤشرات 

 أبريل من كل عام وينشر في يونيو من كل عام.

 البياناتإصدار 

 2016يونيو 

 مقدمي البيانات
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 سلطة تنظيم االتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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