
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد :٩-٦١غاية ال

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر :٦-٩-٦١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 ف(األمم المتحدة للطفولة )اليونيس منظمة
  

 (UNSDاألمم المتحدة )في  ءاتشعبة اإلحصا
  

 والتعاريفالمفاهيم 

  
 ريف:التع
  

 نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت والدتهم لدى سلطة مدنية.
  

 األساس المنطقي:
  

، ضمان االعتراف بهم أمام القانون، وحماية حقوقهم تسجيل األطفال عند الوالدة هو الخطوة األولى في
 وضمان عدم حدوث أي انتهاك لهذه الحقوق.

  
ق من في وقت الح. والرعاية الصحية أو التعليم رسمية من تعريفلذين ال يحملون وثائق طفال اقد يحرم األ

نيده أو يتم تج، قد يدخل في الزواج أو سوق العمل ، يمكن أن يعني عدم وجود مثل هذه الوثائق أن الطفلالحياة
على  الميالد مطلوبة للحصول، قد تكون شهادات مرحلة البلوغ . وفيفي القوات المسلحة، قبل السن القانونية

يت للتصوو، و إثبات الحق في وراثة الممتلكاتلشراء أو، ماعية أو وظيفة في القطاع الرسميمساعدة اجت
 والحصول على جواز سفر.

  
 .7حق الطفل في االسم والجنسية مكرس في اتفاقية حقوق الطفل بموجب المادة 

  
  التعليقات والقيود:

 
ظمة التسجيل وأن من خالل التعدادات م في الهوية القانونية بشكل رئيسالذين اكتسبوا حقهيتم جمع عدد األطفال 
لحيوية تجميع اإلحصاءات اعلى جيل المدني التي تعمل بشكل فعال تقوم أنظمة التس .سريةةالمدني والمسوح األ

رة المطلق للوالدات المسجلة خالل فتمع العدد ما التي تستخدم لمقارنة العدد اإلجمالي المقدر للوالدات في بلد 



ياب غفي  ، ال يزال التسجيل المنتظم للوالدات في العديد من البلدان يمثل تحديًا خطيًرا.ومع ذلك معينة.
مصدراً رئيسياً للبيانات لرصد المستويات واالتجاهات  المسوح األسريةة، أصبحت البيانات اإلدارية الموثوقة

هذه المصدر الوحيد ل المسوح، تمثل هذه لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلظم افي مع في تسجيل المواليد.
 المعلومات.

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
لَتعدد األطفال دون سن الخامسة الذين   يةةالمعن والدتهم على أنها مسجلة لدى السلطات المدنية الوطنية ُسجة

 بمئة. السكان مضروب منلألطفال دون سن الخامسة عدد مجموع على  مقسوم  
  
 تفصيل:ال
  

 الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافي
  

 :معالجة القيم الناقصة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 بلدال نيسف أي تقديرات على مستوى، ال تنشر اليوبالكامل ناقصةون البيانات الخاصة بالبلد عندما تك
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

اب المجاميع حس غرضل ناقصةداخل المنطقة ذات القيم ال اإلقليمي على تلك البلدانيتم تطبيق المتوسط 
 ، ولكنها ال تُنشر كتقديرات على مستوى الدولةاإلقليمية فقط

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
للجميع المناطق الفرعية التي ت وزونةالمتوسطات المجاميع العالمية تمثل الم ع اإلقليمية المجاميتعد  العالم. كمة

 لجميع البلدان داخل المنطقة وزونةمتوسطات م
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

أنظمة و الصحيةو الديمغرافية المؤشرات والمسوح ةمتعدد ةح العنقوديواألسرية مثل المس حالتعدادات والمسو
 التسجيل الحيوية الوطنية



  
 جمع:العملية 

  
لدان عن العالمية، ما يُسمةى بإبالغ الب ااالمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناته تتولةى منظمة

( ويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان CRINGالمؤشرات الخاصة باألهداف )

ن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محدةثة قابلة للمقارنة الدولية. تتم اليونسف  بهدف ضمان ان تتضمة
، من خالل نظام إلكتروني، أي بيانات دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم

 المتخصصون في القطاع باستعراضيقوم  ثم لعدد من المؤشرات الرئيسة بشأن رفاه النساء واألطفال. محدةثة
ت اإلجمالية ناف للتحقق من االتساق وجودة البياالمكاتب القطرية في مقر اليونيس التحديثات التي ترسلها

تستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث . وللتقديرات المقدمة
 ط، يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت نقابمجرد مراجعتهاو يانات.المعلومات الموثوقة فقط في قواعد الب

ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد  والسبب وراء عدم قبولهاالبيانات المحددة مقبولة أم ال، 
ع وكذلك في جمي، حصائية لحالة األطفال في العالمالبيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإل

موقع البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الاعدات كما يتم نشر ق المنشورات / المواد التي تعتمد على البيانات.
data.unicef.org. 

  
ليونيسف ري لكما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القط

 يانات العالمية.الب اعداتقبل إدراجها في ق
 
  

 توافر البيانات

  
ً تتوفر بيانات  بلداً من البلدان المنخفضة  767لحوالي بلة للمقارنة على المستوى الوطني قاو ممثةلة وطنيا

 والمتوسطة الدخل
  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
الوطنية )في معظمها( والوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن  اتمكاتب اإلحصاء

 صيانة أنظمة التسجيل الحيوية الوطنية
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال 



  
 (UNSD) األمم المتحدةفي  اتوشعبة اإلحصاء (اليونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

  
 وصف:ال
  

 (UNSDاألمم المتحدة ) شعبة اإلحصاءات في ؛)اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
data.unicef.org 

  
 المراجع:

  
http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html 
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