
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل  :٧١-٧١ غايةلا

 ٠٢٠٢الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 
نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر  :٠-٧١-٧١المؤشر 

 في المائة في تسجيل الوفيات 01في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  011الماضية؛ و )ب( حققت نسبة 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNSDاألمم المتحدة )في  ءاتاإلحصاشعبة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 فقط )أ( 2-01-01لى إ هذه المعلوماتتشير 

  
ر السنوات العشفي  والمساكن سكانلل اً واحداً على األقليتتبع المؤشر نسبة البلدان التي أجرت تعداد

ً  الماضية. من  مفّصل مساكن الخاصة بها بشكلالسكان واللتي تجمع إحصاءات البلدان ا ويشمل ذلك أيضا
العينات أو غيرها من المصادر أو مجموعة من هذه  سجالت السكان، أو السجالت اإلدارية، أو مسوح

 المصادر.
  

 األساس المنطقي:
  

ة للبيانات الالزمة لصياغة وتنفيذ ورصد السياسات كان والمساكن أحد المصادر الرئيستعد تعدادات الس
ادات السكان تعد تعد والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واالستدامة البيئية.

تدامة لعام خطة التنمية المسهاما لتزويد البيانات التفصيلية الالزمة لقياس التقدم المحرز في  والمساكن مصدراً 
الوضع و النتماء العرقي واالثنيدخل والجنس والعمر والحسب اب، ال سيما في سياق تقييم حالة الناس 2101

 .وغيرها من الخصائص اإلعاقة والموقع الجغرافي،و، الهجرةمن حيث 
  
الذي وضع البرنامج  E / RES / 2015/10، فإن قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي تقديرا لما سبقو

يحث الدول األعضاء على إجراء تعداد سكاني واحد على  2121العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 
المتعلقة ة واإلقليمي ةالدولي مع أخذ التوصيات، 2122إلى عام  2102الفترة من عام األقل للسكان خالل 

مام خاص للتخطيط المسبق وكفاءة التكلفة والتغطية وإيالء اهتبعين االعتبار، بتعدادات السكان والمساكن 
ونشر نتائج التعداد السكاني في الوقت المناسب ألصحاب المصلحة الوطنيين واألمم المتحدة والمنظمات 

 الحكومية الدولية المناسبة األخرى من أجل إبالغ القرارات وتيسير التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التنمية.



  
 خالل السنوات العشر والمساكن سكانلل اً واحداً على األقلة البلدان التي أجرت تعداديتتبع المؤشر نسب

المحرز  الالزمة لقياس التقدموالمفصلة  مساكنعن توافر بيانات السكان وال ، وبالتالي يوفر معلوماتالماضية
 .2101في خطة التنمية المستدامة لعام 

  

 المنهجية

  
 تفصيل:ال
  

 حسب المنطقة الجغرافية.بيمكن تفصيل المؤشر 
  

 مصادر البيانات

  
تعداد الذي وضع البرنامج العالمي ل E / RES / 2015/10ويدعو قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

، األمين العام إلى "رصد اللجنة اإلحصائية وتقديم التقارير عنها بانتظام بشأن 2121السكان والمساكن لعام 
ات السكان دبانتظام التقدم في تنفيذ تعدا االحصاءاتاستجابة لهذا الطلب، ترصد شعبة و البرنامج". تنفيذ

ن إلى جميع البلدا المسحوتقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال  عضاء.ألوالمساكن عبر الدول ا
 01لى مدى ، نهاية( عثالث نقاط )بداية، منتصف عند طرق التعدادالتي تلتمس بيانات وصفية تفصيلية عن 

باإلضافة إلى  (.2122-2102التي تغطي السنوات  2121سنوات تمتد لعقد التعداد )حاليا جولة تعداد عام 
، يتم جمع المعلومات أيًضا من خالل االستبيانات السنوية المرسلة إلى البلدان كجزء من مجموعة الحوليات ذلك

 لألمم المتحدة.الديموغرافية 
  

 توافر البيانات

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 أو وكالة التعداد مكتب اإلحصاء الوطني

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  



 غير قابل للتطبيق
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/wphc/default.htm 

  
 المراجع:

  
بشأن إنشاء برنامج التعداد  2102يونيو حزيران/  01قرار اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 2121العالمي للسكان والمساكن لعام 
  

 النسخة المنقّحة الثالثةالمساكن، و لسكانبشأن تعدادات اوتوصياتها  مبادئ األمم المتحدة
 



 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل  :٧١-٧١ غايةلا

 ٠٢٠٢الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 
نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر  :٠-٧١-٧١المؤشر 

 في المائة في تسجيل الوفيات 01في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  011الماضية؛ و )ب( حققت نسبة 

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال

 ، األمم المتحدةة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، إدار(UNSDاإلحصاءات في األمم المتحدة )شعبة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 من تسجيل الوالدات %011نسبة نسبة البلدان التي حققت  )ب(: 2-01-01ر هذه المعلومات فقط إلى تشي
 من تسجيل الوفيات 01%

  
النسخة  ،نظام إحصاءات حيويوفقا لمبادئ وتوصيات من أجل إنشاء 

demographic/standmeth/principles/M1https://unstats.un.org/unsd/ ) 3 المنقحة
9Rev3en.pdf ،) لفي نظام السج ،تسجيل" على النحو التالي:المكتمل  السجل المدني يتم تعريف 

لذلك  نتيجةو في غضون فترة محددة ،)أو منطقة معيّنة( معين بلد كل حدث حيوي حدث ألفراد سكان  ،المدني
ً حيوي سجلً ل حدث من هذا القبيلكل  بات  " .٪011حقق النظام تغطية بنسبة  يكون بالتالي قدو ا

  
 عن مستوى اكتمال تسجيل الوفيات. والداتختلف مستوى اكتمال تسجيل ال، قد يفي بلد أو منطقة معينة

  
 .ياتأو الوفوالدات تقييم اكتمال نظم تسجيل العدة طرق ل توجد

 .3لمنقّحة نسخة ابنظام اإلحصائيات الحيوية، الالخاصة المبادئ والتوصيات  تتوافر تفاصيل هذه الطرق في
الفرعية:  الفصول، والوفيات في الجزء الثالث والداتجودة واكتمال نظم تسجيل ال ومراقبة رصديتم تقييم و

لمناسبة لتقييم ااختيار الطرق . مباشر مقابل التقييم غير المباشر، واوالتقييم ال. هاء أساليب تقييم الجودة.دال. 
 (.222إلى  911واإلحصاءات الحيوية المتعلقة بالسجلت ودقتها النوعية )الفقرات  سجلتال اكتمال

  
لكل  اتيوالثاني يتعلق بتسجيل الوف والداتيتعلق بتسجيل ال األول ؛أينمن جزب( ) 2-01-01يتكون المؤشر 

 . حدة أو منطقة على بلد
  

 األساس المنطقي:
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf


العتراف بالدور ا المستدامة التنمية ألهداف كجزء من اإلطار العالمي )ب( 2-01-01 بالمؤشر ويعكس األخذ
الغرض  والمزايا القانونية والحماية التي تقدمها لألفراد. سجيل المدني في أداء المجتمعات،تاألساسي لنظام ال

ية ب األهموإلى جان األساسي من نظام التسجيل المدني هو تقديم وثائق قانونية ذات أهمية مباشرة لألفراد.
، فإن المعلومات التي يتم جمعها باستخدام طريقة التسجيل مدني للسلطات العامةالمباشرة والشاملة للتسجيل ال

، والدور حيةمج الطبية وبرامج الرعاية الصتوفر بيانات أساسية للتحضير والتخطيط الوطنيين واإلقليميين للبرا
علنات العديد من حقوق اإلنسان المتجسدة في اإلواإلقرار ب وتنفيذإنشاء ه التسجيل المدني في إثبات والذي يلعب

 مساهماتها في األداء الطبيعي للمجتمعات.تعكس واحدة من أهم واالتفاقيات الدولية و
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
يتم قياس  ،العالميعلى الصعيد  :على أنهما نسب)ب(  2-01-01مؤشر لل َرين الفرعيّينيتم التعبير عن المؤش

تسجيل  من %011 نسبة عدد البلدان التي حققتك اتالوالد من تسجيل %011نسبة  نسبة البلدان التي حققت
قليمية للقياسات اإل بالنسبة وكذلك ،تسجيل الوفياتبالمثل يتم قياس و إلى إجمالي عدد البلدان. والداتال

 على السواء. لوالدات والوفياتلتسجيل ا ينالفرعيّ  ينللمؤشرَ 
  

لمرحلي للجنة الدراسات لعام تعد أحدث البيانات المجمعة لهذا المؤشر جزًءا من الملحق اإلحصائي للتقرير ا
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- ، والمتوفر على2101

Annex.pdf-Statistical- -2017-report-sdg-general  يرجى الرجوع إلى الصفحتين(
ل بيانات فر واكتمانها البلدان عن مدى تواوتُجمع هذه البيانات باستخدام المعلومات التي أبلغت ع األخيرتين(.

الحولية  لألمم المتحدة، عن طريق الحولية الديمغرافية ، إلىوالوفيات على المستوى القطري والداتتسجيل ال
األمم  ات فيءوتنشر شعبة اإلحصا االستبيان اإلحصائي الحيوي والبيانات الوصفية المصاحبة. الديموغرافية

ا يرتبط وم لألمم المتحدة الحولية الديمغرافية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مجموعةالمتحدة التابعة 
يرجى الرجوع  اإلنترنت.شبكة بها من تجميعات على 

 https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm إلى:
  

لتسجيل  %11)ب( هي  2-01-01لتجميع البيانات للمؤشر  ، فإن العتبات المستخدمةوفي الوقت الحالي
للحولية  يةوصفالبيانات الاستبيان  ، بسبب التصنيف الذي استخدم فيلتسجيل الوفيات % 19و والداتال

ً  اإلحصائيات الحيوية. نع الديمغرافية صياغة الدقيقة لل وقد تم تعديل هذا التصنيف حالياً لتمكين اإلبلغ وفقا
 )ب(.2-01-01للمؤشر 

  
 تفصيل:ال
  

يات الوطنية إلتمام تسجيل إلى المستو ،، حسب تعريفها)ب( تشير 2-01-01المؤشرات الفرعية للمؤشر  إن
 . ياتوالوف اتالوالد

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm


س ن، فضلً عن الدخل والجفي المناطق اإلدارية دون الوطنية فياتوالو والداتمعرفة اكتمال تسجيل الإال أن 
وتحسين أداء أنظمة تسجيل ، أمر مهم للغاية لرصد ذلك ، وما إلىاإلعاقةالوضع من حيث والفئة العمرية و

 والوفيات. والداتال
  
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
عن  ، عندما ال يتم اإلبلغوالوفيات والداتتقديرات عن اكتمال تسجيل التقديم  ةمحاول يتم بذل أي جهود لال

 لألمم المتحدة. الحولية الديمغرافية جمع بيانات هذه المعلومات من خلل
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 غير قابل للتطبيق

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
دراسات لمرحلي للجنة الالمعروضة في الملحق اإلحصائي للتقرير ا القيم اإلقليمية لهذا المؤشر،يتم تجميع 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- ، متاحة على2101لعام 
2017-rtrepo-sdg-general--  اإلحصائية- Annex.pdf الرجوع إلى الصفحتين  )يرجى

 ، على النحو التالي:األخيرتين(
  

على األقل:  %11بنسبة  مكتملة والداتالتي لديها بيانات تسجيل لل( عدد ونسبة البلدان 0)ب  01-01-2
 %11 بةوالدات مكتملة بنسجة التي لديها بيانات تسجيل عدد البلدان أو المناطق في كل إقليم من األقاليم المدر

 ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة المعنية.، على األقل
  

على األقل:  %19بنسبة مكتملة لوفيات التي للبلدان التي لديها بيانات تسجيل ( عدد ونسبة ا2)ب. 01-01-2
 مكتملة وفياتتي تحتوي على بيانات تسجيل دان أو المناطق في كل منطقة من المناطق المذكورة والعدد البل

ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة ، على األقل %19 بنسبة
 المعنية.

  
 :فاوتمصادر الت

  
 .البلدانابلغ لومات مستمدة من ال ينطبق ألن المع

  
 تجميع البيانات على المستوى الوطني:من أجل  للبلدان متاحةال التوجيهاتو الوسائل

  
األمم المتحدة، نيويورك،  ،3النسخة المنّقحة  ،حيويات نظام إحصاءت من أجل والتوصيا المبادئ
2102 https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re

v3en.pdf 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf


 ضمان الجودة
  

، "ضمان الجودة أوالً ، الجزء الثالث، 3نسخة المنقّحة ، الإحصاءات حيوينظام من أجل صيات ومبادئ وت
 واإلحصاءات الحيوية المستندة إلى السجلت" المدني السجلوتقييم 

  
متحدة، لألمم ال السنوية للحولية الديمغرافية جمع البيانات الوطنية كجزء من اتمع مكاتب اإلحصاء متابعةال

 ومعالجتها. من صحتهاوالتحقق 
  
  

 مصادر البيانات

  
 جمع:العملية 

ى والوطنية لجميع البلدان والمناطق في شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة المستءات تقدم مكاتب اإلحصا
لألمم  للحولية الديمغرافية والوفيات كجزء من عملية جمع البيانات السنويةوالدات الوطني إلتمام تسجيل ال

عادة ما يتم اإلبلغ عن هذه المعلومات كجزء من أوراق عمل البيانات الوصفية الستبيان اإلحصائيات  المتحدة.

الرابط  وفر نموذج هذا االستبيان علىيت الحيوية.
 https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm :التالي

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

ً للطلع على  اسات لمرحلي للجنة الدرالملحق اإلحصائي للتقرير ا ، يرجى الرجوع إلىتوافر البيانات حاليا
الرابط  ، المتوفر على2101لعام 

report-sdg-general-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary- التالي
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 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 عام الربع األول من كل
  

 إصدار البيانات:
 ً  سنويا

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

 الوطنية لجميع البلدان والمناطق. حصاءاتمكاتب اال

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-2017--Statistical-Annex.pdf
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 الجهات المجّمعة للبيانات

 ، األمم المتحدةاالقتصادية واالجتماعيةة الشؤون ، إداراألمم المتحدةفي شعبة اإلحصاءات 
  

 المراجع

، األمم المتحدة، نيويورك ،3نسخة المنقحة ال ،الحيوي اتإحصاءنظام ت من أجل مبادئ وتوصيا
2102 https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re

v3en.pdf 
  

 ةاألمم المتحدة، نيويورك، سنوي ،مم المتحدةلأل الديمغرافية الحولية
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 

  
لمرحلي للجنة الدراسات لعام المرفق اإلحصائي للتقرير ا

2101، -sdg-general-https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary
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