الهدف  :٧١تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
الغاية  :٧١-٧١االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل
الناتج المحلي اإلجمالي ،ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية ،بحلول عام ٠٢٠٢
المؤشر  :٠-٧١-٧١نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعدادا ً واحدا ً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر
الماضية؛ و (ب) حققت نسبة  011في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  01في المائة في تسجيل الوفيات
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ()UNSD
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
تشير هذه المعلومات إلى ( 2-01-01أ) فقط
يتتبع المؤشر نسبة البلدان التي أجرت تعدادا ً واحدا ً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر
صل من
الماضية .ويشمل ذلك أيضا ً البلدان التي تجمع إحصاءات السكان والمساكن الخاصة بها بشكل مف ّ
سجالت السكان ،أو السجالت اإلدارية ،أو مسوح العينات أو غيرها من المصادر أو مجموعة من هذه
المصادر.
األساس المنطقي:
تعد تعدادات السكان والمساكن أحد المصادر الرئيسة للبيانات الالزمة لصياغة وتنفيذ ورصد السياسات
والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واالستدامة البيئية .تعد تعدادات السكان
والمساكن مصدرا ً هاما لتزويد البيانات التفصيلية الالزمة لقياس التقدم المحرز في خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2101ال سيما في سياق تقييم حالة الناس بحسب الدخل والجنس والعمر واالنتماء العرقي واالثني والوضع
من حيث الهجرة ،واإلعاقة والموقع الجغرافي ،وغيرها من الخصائص.
وتقديرا لما سبق ،فإن قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  E / RES / 2015/10الذي وضع البرنامج
العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام  2121يحث الدول األعضاء على إجراء تعداد سكاني واحد على
األقل للسكان خالل الفترة من عام  2102إلى عام  ،2122مع أخذ التوصيات الدولية واإلقليمية المتعلقة
بتعدادات السكان والمساكن بعين االعتبار ،وإيالء اهتمام خاص للتخطيط المسبق وكفاءة التكلفة والتغطية
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.

يتتبع المؤشر نسبة البلدان التي أجرت تعدادا ً واحدا ً على األقل للسكان والمساكن خالل السنوات العشر
الماضية ،وبالتالي يوفر معلومات عن توافر بيانات السكان والمساكن المفصلة والالزمة لقياس التقدم المحرز
في خطة التنمية المستدامة لعام .2101
المنهجية
التفصيل:
يمكن تفصيل المؤشر بحسب المنطقة الجغرافية.
مصادر البيانات
ويدعو قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  E / RES / 2015/10الذي وضع البرنامج العالمي لتعداد
السكان والمساكن لعام  ،2121األمين العام إلى "رصد اللجنة اإلحصائية وتقديم التقارير عنها بانتظام بشأن
تنفيذ البرنامج" .واستجابة لهذا الطلب ،ترصد شعبة االحصاءات بانتظام التقدم في تنفيذ تعدادات السكان
والمساكن عبر الدول األعضاء .وتقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال المسح إلى جميع البلدان
التي تلتمس بيانات وصفية تفصيلية عن طرق التعداد عند ثالث نقاط (بداية ،منتصف ،نهاية) على مدى 01
سنوات تمتد لعقد التعداد (حاليا جولة تعداد عام  2121التي تغطي السنوات  .)2122-2102باإلضافة إلى
ضا من خالل االستبيانات السنوية المرسلة إلى البلدان كجزء من مجموعة الحوليات
ذلك ،يتم جمع المعلومات أي ً
الديموغرافية لألمم المتحدة.
توافر البيانات
غير قابل للتطبيق
الجدول الزمني
غير قابل للتطبيق
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكتب اإلحصاء الوطني أو وكالة التعداد
الجهات المج ّمعة للبيانات

غير قابل للتطبيق
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/wphc/default.htm
المراجع:
قرار اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في  01حزيران /يونيو  2102بشأن إنشاء برنامج التعداد
العالمي للسكان والمساكن لعام 2121
مبادئ األمم المتحدة وتوصياتها بشأن تعدادات السكان والمساكن ،النسخة المنقّحة الثالثة

الهدف  :٧١تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
الغاية  :٧١-٧١االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل
الناتج المحلي اإلجمالي ،ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية ،بحلول عام ٠٢٠٢
المؤشر  :٠-٧١-٧١نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعدادا ً واحدا ً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر
الماضية؛ و (ب) حققت نسبة  011في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  01في المائة في تسجيل الوفيات
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ( ،)UNSDإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،األمم المتحدة
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
تشير هذه المعلومات فقط إلى ( 2-01-01ب) :نسبة البلدان التي حققت نسبة  %011من تسجيل الوالدات
 %01من تسجيل الوفيات
النسخة
حيوي،
إحصاءات
نظام
إنشاء
أجل
من
وتوصيات
لمبادئ
وفقا
المنقحة https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M1 ( 3
 ،) 9Rev3en.pdfيتم تعريف السجل المدني المكتمل على النحو التالي" :تسجيل ،في نظام السجل
المدني ،كل حدث حيوي حدث ألفراد سكان بلد معين (أو منطقة معيّنة) ،في غضون فترة محددة ونتيجة لذلك
بات لكل حدث من هذا القبيل سجلً حيويا ً ويكون بالتالي قد حقق النظام تغطية بنسبة " .٪011
في بلد أو منطقة معينة ،قد يختلف مستوى اكتمال تسجيل الوالدات عن مستوى اكتمال تسجيل الوفيات.
توجد عدة طرق لتقييم اكتمال نظم تسجيل الوالدات أو الوفيات.
تتوافر تفاصيل هذه الطرق في المبادئ والتوصيات الخاصة بنظام اإلحصائيات الحيوية ،النسخة المنقّحة .3
يتم تقييم ورصد ومراقبة جودة واكتمال نظم تسجيل الوالدات والوفيات في الجزء الثالث ،الفصول الفرعية:
دال .أساليب تقييم الجودة .هاء .التقييم المباشر مقابل التقييم غير المباشر ،واو .اختيار الطرق المناسبة لتقييم
اكتمال السجلت واإلحصاءات الحيوية المتعلقة بالسجلت ودقتها النوعية (الفقرات  911إلى .)222
يتكون المؤشر ( 2-01-01ب) من جزأين؛ األول يتعلق بتسجيل الوالدات والثاني يتعلق بتسجيل الوفيات لكل
بلد أو منطقة على حدة .
األساس المنطقي:

ويعكس األخذ بالمؤشر ( 2-01-01ب) كجزء من اإلطار العالمي ألهداف التنمية المستدامة االعتراف بالدور
األساسي لنظام التسجيل المدني في أداء المجتمعات ،والمزايا القانونية والحماية التي تقدمها لألفراد .الغرض
األساسي من نظام التسجيل المدني هو تقديم وثائق قانونية ذات أهمية مباشرة لألفراد .وإلى جانب األهمية
المباشرة والشاملة للتسجيل المدني للسلطات العامة ،فإن المعلومات التي يتم جمعها باستخدام طريقة التسجيل
توفر بيانات أساسية للتحضير والتخطيط الوطنيين واإلقليميين للبرامج الطبية وبرامج الرعاية الصحية ،والدور
الذي يلعبه التسجيل المدني في إثبات وإنشاء وتنفيذ واإلقرار بالعديد من حقوق اإلنسان المتجسدة في اإلعلنات
واالتفاقيات الدولية وتعكس واحدة من أهم مساهماتها في األداء الطبيعي للمجتمعات.
المنهجية
طريقة االحتساب:
يتم التعبير عن المؤش َرين الفرعيّين للمؤشر ( 2-01-01ب) على أنهما نسب :على الصعيد العالمي ،يتم قياس
نسبة البلدان التي حققت نسبة  %011من تسجيل الوالدات كعدد البلدان التي حققت نسبة  %011من تسجيل
الوالدات إلى إجمالي عدد البلدان .وبالمثل يتم قياس تسجيل الوفيات ،وكذلك بالنسبة للقياسات اإلقليمية
للمؤشرين الفرعيّين لتسجيل الوالدات والوفيات على السواء.
َ
تعد أحدث البيانات المجمعة لهذا المؤشر جز ًءا من الملحق اإلحصائي للتقرير المرحلي للجنة الدراسات لعام
 ،2101والمتوفر على https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-
( general-sdg-report-2017- -Statistical-Annex.pdfيرجى الرجوع إلى الصفحتين
األخيرتين) .وتُجمع هذه البيانات باستخدام المعلومات التي أبلغت عنها البلدان عن مدى توافر واكتمال بيانات
تسجيل الوالدات والوفيات على المستوى القطري ،إلى الحولية الديمغرافية لألمم المتحدة ،عن طريق الحولية
الديموغرافية االستبيان اإلحصائي الحيوي والبيانات الوصفية المصاحبة .وتنشر شعبة اإلحصاءات في األمم
المتحدة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مجموعة الحولية الديمغرافية لألمم المتحدة وما يرتبط
الرجوع
يرجى
اإلنترنت.
شبكة
على
تجميعات
من
بها
إلىhttps://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm :
وفي الوقت الحالي ،فإن العتبات المستخدمة لتجميع البيانات للمؤشر ( 2-01-01ب) هي  %11لتسجيل
الوالدات و % 19لتسجيل الوفيات ،بسبب التصنيف الذي استخدم في استبيان البيانات الوصفية للحولية
الديمغرافية عن اإلحصائيات الحيوية .وقد تم تعديل هذا التصنيف حاليا ً لتمكين اإلبلغ وفقا ً للصياغة الدقيقة
للمؤشر (2-01-01ب).
التفصيل:
إن المؤشرات الفرعية للمؤشر ( 2-01-01ب) تشير ،حسب تعريفها ،إلى المستويات الوطنية إلتمام تسجيل
الوالدات والوفيات .

إال أن معرفة اكتمال تسجيل الوالدات والوفيات في المناطق اإلدارية دون الوطنية ،فضلً عن الدخل والجنس
والفئة العمرية والوضع من حيث اإلعاقة ،وما إلى ذلك ،أمر مهم للغاية لرصد وتحسين أداء أنظمة تسجيل
الوالدات والوفيات.
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
ال يتم بذل أي جهود لمحاولة تقديم تقديرات عن اكتمال تسجيل الوالدات والوفيات ،عندما ال يتم اإلبلغ عن
هذه المعلومات من خلل جمع بيانات الحولية الديمغرافية لألمم المتحدة.



على المستويين اإلقليمي والعالمي
غير قابل للتطبيق
المجاميع اإلقليمية:
يتم تجميع القيم اإلقليمية لهذا المؤشر ،المعروضة في الملحق اإلحصائي للتقرير المرحلي للجنة الدراسات
لعام  ،2101متاحة على https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-
 --general-sdg-report-2017اإلحصائية ( Annex.pdf -يرجى الرجوع إلى الصفحتين
األخيرتين) ،على النحو التالي:
( 2-01-01ب  )0عدد ونسبة البلدان التي لديها بيانات تسجيل للوالدات مكتملة بنسبة  %11على األقل:
عدد البلدان أو المناطق في كل إقليم من األقاليم المدرجة التي لديها بيانات تسجيل والدات مكتملة بنسبة %11
على األقل ،ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة المعنية.
(2-01-01ب )2 .عدد ونسبة البلدان التي لديها بيانات تسجيل للوفيات التي مكتملة بنسبة  %19على األقل:
عدد البلدان أو المناطق في كل منطقة من المناطق المذكورة والتي تحتوي على بيانات تسجيل وفيات مكتملة
بنسبة  %19على األقل ،ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة
المعنية.
مصادر التفاوت:
ال ينطبق ألن المعلومات مستمدة من ابلغ البلدان.
الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني:
المبادئ والتوصيات من أجل نظام إحصاءات حيوي ،النسخة المن ّقحة  ،3األمم المتحدة ،نيويورك،
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re 2102
v3en.pdf

ضمان الجودة
مبادئ وتوصيات من أجل نظام إحصاءات حيوي ،النسخة المنقّحة  ،3الجزء الثالث ،أوالً" ،ضمان الجودة
وتقييم السجل المدني واإلحصاءات الحيوية المستندة إلى السجلت"
المتابعة مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية كجزء من جمع البيانات السنوية للحولية الديمغرافية لألمم المتحدة،
والتحقق من صحتها ومعالجتها.

مصادر البيانات
عملية الجمع:
تقدم مكاتب اإلحصاءات الوطنية لجميع البلدان والمناطق في شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة المستوى
الوطني إلتمام تسجيل الوالدات والوفيات كجزء من عملية جمع البيانات السنوية للحولية الديمغرافية لألمم
المتحدة .عادة ما يتم اإلبلغ عن هذه المعلومات كجزء من أوراق عمل البيانات الوصفية الستبيان اإلحصائيات
الرابط
على
االستبيان
هذا
نموذج
يتوفر
الحيوية.
التاليun.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm.https://unstats :
توافر البيانات
الوصف:
للطلع على توافر البيانات حاليا ً ،يرجى الرجوع إلى الملحق اإلحصائي للتقرير المرحلي للجنة الدراسات
الرابط
على
المتوفر
،2101
لعام
التالي https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg-report-
( 2017--Statistical-Annex.pdfالرجاء االطلع على الصفحت َين األخيرت َين)
الجدول الزمني
جمع البيانات:
الربع األول من كل عام
إصدار البيانات:
سنويا ً
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب االحصاءات الوطنية لجميع البلدان والمناطق.

الجهات المج ّمعة للبيانات
شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،األمم المتحدة
المراجع
مبادئ وتوصيات من أجل نظام إحصاءات الحيوي ،النسخة المنقحة  ،3األمم المتحدة ،نيويورك،
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Re 2102
v3en.pdf
الحولية الديمغرافية لألمم المتحدة ،األمم المتحدة ،نيويورك ،سنوية
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
لعام
الدراسات
للجنة
المرحلي
للتقرير
اإلحصائي
المرفق
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/secretary-general-sdg،2101
report-2017--Statistical-Annex.pdf

