
  ما بينهام المساواة داخل البلدان وفيعد: الحد من 10لهدف ا

صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات االقتصادية إسماع تمثيل البلدان النامية وتعزيز : ضمان 10-6
 للمؤسسات ةيعشرواللمساءلة امصداقية والفعالية وال تحقيق المزيد من من أجل ،والمالية الدولية العالمية

 في المنظمات الدوليةالتصويت  ها فيوحقوق عضوية البلدان النامية: نسبة 1-6-10المؤشر 
  

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمات /منظمةال
  

 (DESA، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )(FFDO) مكتب تمويل التنمية
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

عنصرين، هما نسبة البلدان من التصويت في المنظمات الدولية  ها فيوحقوق عضوية البلدان الناميةنسبة تتألف 
في بعض المؤسسات  التصويت ونسبة عضوية البلدان النامية في المنظمات الدولية. حق التي تملكالنامية 
 .هذان العنصرانيتطابق 

  
 األساس المنطقي:

  
، ميثاق األمم 2يع الدول األعضاء فيها )المادة المساواة في السيادة بين جمتقوم األمم المتحدة على مبدأ 

 ع الدول بتمثيل متساٍو في مختلف المنظمات الدولية.يهدف هذا المؤشر إلى قياس درجة تمت   المتحدة(.
  

 المفاهيم:
 

لألمم المتحدة، مجلس : الجمعية العامة وهي ةمؤسسة دولية مختلف 11يتم احتساب المؤشر بشكل مستقل عن 
ألمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ، المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لاألمن لألمم المتحدة
ومصرف التنمية ، ، مؤسسة التمويل الدولية، بنك التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيويلإلنشاء والتعمير

 ، ومجلس االستقرار المالي.التجارة العالميةكية، ومنظمة ريللبلدان األم
  

في  ال توجد اتفاقية راسخة لتسمية البلدان أو المناطق "المتقدمة" و "النامية" في منظومة األمم المتحدة.
ستراليا اليابان في آسيا وكندا والواليات المتحدة في أمريكا الشمالية وأ تُعتبر كل منالممارسة الشائعة، 
يجري التجميع في جميع المؤسسات  ".النمو متقدمةال" من المناطق أو المواقعوأوروبا  ياونيوزيلندا في أوقيان

، في ق المتقدمة" و "المناطق النامية"الذي يشمل تعيين "المناط M.49وفقاً للمعيار اإلحصائي لألمم المتحدة 
 اتفاق حول كيفية تعريف هذه المصطلحات ألغراض مراقبةحين يسعى االستعراض المستمر للتوصل إلى 



وال تعبر  اإلحصائي توافق" إلى توفير الناميةالتسميات "المتقدمة" و "التهدف  .أهداف التنمية المستدامة
 بالضرورة عن حكم حول المرحلة التي بلغها بلد معين أو منطقة معينة في عملية التطوير.

  
 التعليقات والقيود:

  
تتم الموافقة على حقوق  إلى عضوية مختلفة من المؤسسات. تنب هإلى ال اتالمؤسسعبر المقارنات ج تحتا

، لن يكون هناك سوى وكمؤشر هيكلي التصويت والعضوية في مؤسساتها من قبل الدول األعضاء نفسها.
وتعليق حقوق التصويت تغييرات صغيرة مع مرور الوقت لتعكس االتفاق على انضمام الدول الجديدة كأعضاء 

 وسحب العضوية والتغييرات في حقوق التصويت المتفاوض عليها.
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ساب بيانات العضوية وحقوق النشر الخاصة بكل مؤسسة من التقارير السنوية الخاصة بكل تحيستخدم اال
، التصويت المخصصة للبلدان الناميةيتم احتساب نسبة حقوق التصويت على أنها عدد حقوق و مؤسسة.

، بأخذ عدد أعضاء البلدان النامية يتم احتساب نسبة العضويةو مقسومة على العدد اإلجمالي لحقوق التصويت.
 مقسوًما على العدد اإلجمالي لألعضاء.

  
 تفصيل:ال
  

 منفصل لكل منظمة دولية. يتم حساب البيانات وعرضها بشكل
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

، كمصادر االلكتروني معروضة على موقع المؤسسة المعنية، كما هي تستخدم التقارير السنوية
 مصادر المعلومات حسب المؤسسة: للبيانات.

  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة:

 الجمعية العامة موقع
  

 المتحدة:مجلس األمن التابع لألمم 
 تقرير مجلس األمن عن كل سنة

  
 المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة:
 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي عن كل سنة



  
 صندوق النقد الدولي:

 التقرير السنوي للسنة المعنية
  

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير:
 والبيانات المالية للسنة المعنيةمناقشة اإلدارة والتحليل 

  
 مؤسسة التمويل الدولية:
 ( للسنة المعنية2التقرير السنوي )المجلد 

  
 بنك التنمية االفريقي:

 التقرير السنوي للسنة المعنية
  

 بنك التنمية اآلسيوي:
 التقرير السنوي للسنة المعنية

  
 كية:ريبنك التنمية للبلدان األم

 للسنة المعنيةالتقرير السنوي 
  

 منظمة التجارة العالمية:
 2015التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية 

  
 مجلس االستقرار المالي:

 مواثيق مجلس االستقرار المالي
  

 قائمة:
  

 موقع الجمعية العامة
 تقرير مجلس األمن

 ،رير المجلس االقتصادي واالجتماعيتق
 تقرير صندوق النقد الدولي.

 ؛نشاء والتعمير والبيانات الماليةمناقشة وتحليالت إدارة البنك الدولي لإل
 ؛التمويل الدولية )المجلد الثاني(التقرير السنوي لمؤسسة 

 لبنك التنمية األفريقي التقرير السنوي
 التقرير السنوي للبنك

 IADB لبلدان االميركيةالتقرير السنوي لـ
 ؛العالميةرة التقرير السنوي لمنظمة التجا

 مواثيق مجلس االستقرار المالي
  



 

 

 توافر البيانات

  
 لجميع الدول. ةمتاحالبيانات 

  

 الجدول الزمني

  
 إصدار البيانات:

  
 الجمعية العامة لألمم المتحدة:

 مستمر
  

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
 سبتمبرأيلول/ في  سنويا

  
 واالجتماعي التابع لألمم المتحدة:المجلس االقتصادي 

 ً  أكتوبرتشرين األول/ في  سنويا
  

 صندوق النقد الدولي:
 ً  أكتوبرتشرين األول/ في  سنويا

  
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير:

 سبتمبرأيلول/ في  سنويا
  

 مؤسسة التمويل الدولية:
 سبتمبرأيلول/ في  سنويا

  
 بنك التنمية االفريقي:

 ً  مايوأيار/ في  سنويا
  

 بنك التنمية اآلسيوي:
 ً  أبريلنيسان/ في  سنويا

  
 كية:ريبنك التنمية للبلدان األم

 ً  أبريلنيسان/في  سنويا
  

 منظمة التجارة العالمية:



 ً  مايوأيار/ في  سنويا
  

 مجلس االستقرار المالي:
 ً  ينايركانون الثاني/ في  سنويا

  
 

المجلس  ؛2016 سبتمبرأيلول/  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة:مستمر؛  الجمعية العامة لألمم المتحدة:
تشرين  صندوق النقد الدولي: ؛2016 أكتوبرتشرين األول/  االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة:

أيلول/  الدولية:مؤسسة التمويل ؛ 2016 سبتمبرأيلول/  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير:؛ 2016 أكتوبراألول/ 
بنك ؛ 2017 أبريلنيسان/  بنك التنمية اآلسيوي:؛ 2017 مايوأيار/  بنك التنمية االفريقي:؛ 2016 سبتمبر

مجلس االستقرار ؛ 2017 مايوأيار/  منظمة التجارة العالمية:؛ 2017 أبريلنيسان/ كية:ريالتنمية للبلدان األم
 .2017ينايركانون الثاني/  المالي:

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 سم:اال
  

، المجلس االقتصادي UNSC، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة 
، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير IMF، صندوق النقد الدولي ECOSOCواالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

IBRD مؤسسة التمويل الدولية ،IFC بنك التنمية االفريقي ،AfDB بنك التنمية اآلسيوي ،ADB بنك ،
  .FSB، مجلس االستقرار المالي WTO، منظمة التجارة العالمية IADBالتنمية للبلدان األميركية 

 
 وصف:ال
 

، المجلس االقتصادي UNSC، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة 
، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير IMF، صندوق النقد الدولي ECOSOCواالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

IBRD مؤسسة التمويل الدولية ،IFC بنك التنمية االفريقي ،AfDB بنك التنمية اآلسيوي ،ADB بنك ،
  .FSB، مجلس االستقرار المالي WTO، منظمة التجارة العالمية IADBاألميركية التنمية للبلدان 

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 (DESA، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )(FFDO) مكتب تمويل التنمية
 
 وصف:ال
  

 ، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية.التي يحسبها مكتب تمويل التنمية تُجمع البيانات والنسب



  

 

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحدة:

  
https://www.un.org/development/desa/en/ 

  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.un.org/development/desa/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.un.org/development/desa/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.un.org/development/desa/en/
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