
 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
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