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 موجـز

، اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة خطة التنمية المستدامة. وتتألف هذه الخطة من 2015في عام 
ل  230وأكثر من  ،غاية 169مة إلى    ّ مقس   ،    ً هدفا   17 لت بدورها على مستويات مختلفة. وهنا، يتمث  ص  ّ   مؤشرا  ف                                         �  ُ   ً    

اإلحصاء أجهزة الزمة، وال سيما التحدي الرئيسي في قدرة الجهات اإلحصائية المعنية على توفير البيانات ال
تبرز الحاجة  لهذا،. وهذا العدد الكبير من المؤشرات وطأةتحت  ،التي قد تخفق في توفير البيانات الكافية الوطنية

كل ب ،المؤشرات لقياسمالئمة البيانات الجمع ُ          ت ستخدم في إحصائية جديدة وأدوات إلى استحداث إجراءات 
ج التقليدية وهو تطرحه من مفاهيم،  ما م أحيانا  توسيع نطاق الن ه  ُ             ما يحت   ُ                ً        ّ بعة في       ّ        المت                        ً    جمع البيانات. لكن، بدال  من    

رات القابلة للقياس بشكل  كل ي أو  ٍ  ّ      وضع مجموعة جديدة من األدوات اإلحصائية، ينبغي ب األحرى تحديد المؤش                         ّ                  ِ                                            
ب ل تكييفها بما                               ً                جزئي من خالل األدوات المتاحة فعال  لجمع البيانات،  ُ               والنظر بس  المطلوبة. ويركز مع المهمة  يتالءم         ُ

السجالت المدنية و ،)التعداد( تعداد السكان والمساكنهي  من هذه األدوات اثنتين                ٍ           هذا التقرير بشكل  أساسي على 
 .واإلحصاءات الحيوية

 عديدة:مجموعات هذا التقرير يستهدف 

يفية احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل كدليل لكبه المستخدمون الذين قد يستعينون  •
 ؛واإلحصاءات الحيويةالمدنية والسجالت تعداد البيانات 

 واإلحصاءات الحيويةوالسجالت المدنية تعداد اللبيانات المستخدمون المعنيون بالجوانب المنهجية  •
 عن إرشادات بشأن كيفية تحسين هذه المصادر؛الباحثون و

والسجالت تعداد ال بيانات                                                                           ً  المستخدمون الراغبون بتقييم الفوائد النسبية لمصادر البيانات المختلفة، وتحديدا  و •
 أو المطالبون باستخدام هذه المصادر. ،واإلحصاءات الحيوية المدنية

ستخدام مسألة اإلى  عديدة تطرقت تحليالت. لقد تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير ليس األول من نوعه ،لكن
شار إليها في سياق واإلحصاءات الحيوية لقياس المؤشرات المطلوبةوالسجالت المدنية تعداد البيانات  ُ                   ، وي     

ناجمة عن صرامة طفيفة ، مع اختالفات متشابهة ُ                                         خل صت هذه التحليالت في معظمها إلى استنتاجات قد التقرير. و
مصادر تلك الواردة من البيانات للتقريب بين تعاريف المؤشر والمعايير المعتمدة والهامش الممنوح لمنتجي 

 البيانات المتاحة.

ل إلى تقديرات موثوقة بشأن إلى إمكانية التحليالت ُ     ت شير و بيانات التعداد والتسجيل     ً         مؤشرا  من خالل  40     ّ                          التوص 
ل. في الواقع، المدني واإلحصاءات الحيوية ّ  تمث  مات لنصف هذه المؤشرات.     ً       ً        مصدرا  رئيسيا  للمعلو هذه البيانات   

غير كافية لقياسه، أو بيانات غير بحد ذاتها  هامعلومات فرعية ذات صلة بالمؤشر ولكنتقدم فهي وللنصف اآلخر، 
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قاس فيلمفهوم اتتناسب مع الستخدام ألغراض إحصائية    ّ        ً          تتطل ب تكييفا  يؤهلها لمباشرة  ُ       الم  . ويمكن إلى المؤشر   
ٍ                            حد  ما معالجة هذه المسألة بإدخ زمع إجراؤها. الواردة في سئلة األال تعديالت أو إضافات على بعض   ُ              التعدادات الم              

ّ                                                                 كذلك، ت عد  البيانات السكانية المستخلصة من التعدادات المصدر الرئيسي لتقدير    ُ العديد مقامات واسقاطها في ال      
   ٍ حد  إلى  واإلحصاءات الحيوية المدنيةالسجالت بيانات و ،    ً خاصة  بيانات التعداد تتسم و من المؤشرات السكانية.

عزى ذلك إلى كثير من اإليجابيات ب ،ما ُ             مقارنة بالمعلومات المستخلصة من المسوح. وي  إمكانية تصنيفها حسب                                         
على توفير                                                     ً           ألنها ال تخضع لقيود األحجام المحدودة لعينات المسوح، فضال  عن قدرتها الخصائص السكانية 

 طق الصغيرة.بشأن المنا الالزمة حصاءاتاإل

قة حول إمكانية تصنيف لقد  ّ                      دارت نقاشات معم  المؤشرات حسب الفئات السكانية، لقياس  المجمعةبيانات ال              
ومناطق اإلقامة الحضرية أو الريفية، والعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، والوضع من حيث الهجرة وحالة 

دت هذه النقاشات على أهمية قد اإلعاقة. و ّ                           شد  في التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية نظام داد وبيانات التع 
احتياجات  ربطإن ف رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني.

عزز قدرة لقياس مدى تلبية هذه االحتياجات المالئمةبالمؤشرات الحكومات الوطنية ودون الوطنية  ُ          ، من شأنه أن ي               
أوجه التفاوت بين الفئات السكانية المختلفة.  بدراسة        ً مسترشدة   ،على صياغة سياساتها العامةهذه الحكومات 

إمكانية المجموعات الفرعية والمستويات دون الوطنية، و      ً      استنادا  إلى كما أن القدرة على تحليل المؤشرات 
مع بعجلة إصالح السياسات،  انلعملية قياس األداء، وتدفع  ً ا     ً      فهما  أعمق ان، تتيحهذه المجموعات المقارنة بين

 بالتنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد. ُ              ت سهم في النهوضة يفعالبتخصيص الموارد ضمان 

ّ             بعض القيود التي تحد  من إمكانية                  ً      يتوقف التقرير أيضا  عند  التسجيل المدني نظام بيانات التعداد واستخدام                   
بعة في  هاأبرزيتمثل و ،مؤشراتالقياس ل واإلحصاءات الحيوية ّ     تباين الممارسات المت  فعلى التعدادات. إلجراء                    

الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع اإلحصائي الدولي لتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس بين مضامين الرغم من 
ً     دة  ما . وعافي هذا المجال التعدادات، فإن اختالفات كبيرة ما زالت تسود بين البلدان ف ت  السجالت المدنية   ّ  تص 

ٍ                        واإلحصاءات الحيوية بقدر  أكبر من التجانس، ولكنه     ٍ                                         بشكل  كامل وشامل في بعض البلدان. كما أن نوعية عمل تال  ا                     
ل ب  األحيان، ال تتوفر معلومات كافية للقيام  ْ  َ ِ                                      البيانات المتعلقة بأسباب الوفاة غالبا  ما يشوبها أوجه قصور، وفي أغ                              ً                                    

 بالتصنيفات المناسبة.

البيانات الوصفية فالمؤشرات. لقياس  الالزمةالوصفية  مستودع البيانات إعدادهو ذاك المتعلق بخر اآلتحدي الو
بعة دولي تفسير علميتقديم في     ٍ       بشكل  أساسي ُ     ت فيد هداف التنمية المستدامة ألالحالية  ّ         للمنهجية المت  في وضع   ً ا              

لة في  ين المستقلين تكرارللباحث ، يمكن     ً نظريا  و. المؤشرات صياغة لالبيانات الوصفية هذه              ّ      الخطوات المفص 
دة للبلدان من خالل بيانات التعداد  ،لكن .جديدةمؤشرات  ّ                                  الحتساب أو تفصيل مؤشرات محد  والسجالت المدنية                          

 .          ً أكثر تفصيال   إلى إرشادات عمليةاإلحصاء الوطنية أجهزة تحتاج  واإلحصاءات الحيوية، فقد
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 154 مهارات الحساب، بحسب الجنس )ب(األمية و )أ(من الكفاءة بما يلي: 
 نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي،  6.2.1

 157 بما فيها مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

 161 الخالصة والتوصيات .3

 165 المرفق



 

 



 

 ةـمقدم

، بتغطيتها 2015سبتمبر /أيلول 25تتميز خطة التنمية المستدامة، التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
لمجموعة واسعة من قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية، أي بنطاق أوسع من سابقتها، األهداف اإلنمائية 

مة إلى  17 الـ بأهدافهاولأللفية، وال سيما من حيث إطار مؤشراتها.        ً مؤشرا   230غاية وأكثر من  169     ّ       المقس 
                               ً     ً       تطرح خطة التنمية المستدامة تحديا  جديا  أمام وسيم، يخضع معظمها إلى مزيد من التفصيل والتق، )المرفق(

 البيانات الالزمة.توفير قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية والمنظمات الدولية على 

أهداف التنمية المستدامة على دور بلوغ رصد مناسبة ليجاد آليات إالرامية إلى ولغاية اآلن، تركزت معظم الجهود 
اإلحصاء الوطنية بدور رئيسي أجهزة المؤشرات على المستوى العالمي. وتضطلع  سقيا المنظمات الدولية في رصد

على توفير البيانات الكافية، قدرة الجهات اإلحصائية المؤشرات قد يفوق لهذه في هذه المهمة. غير أن العدد الهائل 
حرز نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني.  ما فيوال سيما  م الم  ي للتقد  ُ                                                         يختص بالتقييم الكم       ّ        ّ                  

            ً                    والمنتجة أصال  ألغراض أخرى. في بعض     ً فعال   مصادر البيانات المتاحةاالستعانة ب، يمكن العقباتولتذليل هذه 
المصادر القائمة. وفي حاالت أخرى، لى إمباشرة  باللجوء مؤشرات التنمية المستدامة   ً      أيضا  وضع الحاالت، يمكن 

                      ً      ً                                                                       تسهم هذه المصادر إسهاما  كبيرا  في مقاربة المؤشرات التي تفتقر إلى مصدر بيانات آخر على الصعيد الوطني، 
ما  وال ّ    سي   المؤشرات على الصعيد دون الوطني، وهي مسؤولية تقع على عاتق سلطات اإلحصاء الوطنية.لتفصيل  

آليات جديدة لجمع  استحداث عند العمل علىالتقليدية المتاحة البيانات مصادر استبعاد ال ينبغي بعبارة أخرى، 
ما على الصعيد الوطني. لقياس المؤشرات المعلومات الالزمةتأمين فهي تضطلع بدور أساسي في  .البيانات ّ                       ، وال سي        

ب ل  فياإلحصاء الوطنية دعم جهود أجهزة يهدف هذا التقرير إلى و ُ   تحديد س  البيانات الالزمة لرصد تحقيق  توفير       ُ
ّ  أي  معالجة أهداف التنمية المستدامة، و مصادر البيانات المجمعة ألغراض أخرى، مثل من خالل عراقيل محتملة،  

توجيهات الواردة في هذا التقرير أن تسهم ال. ويؤمل من واإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنيةتعداد البيانات 
 البيانات.إلى  ةهائلحاجة خطة التنمية المستدامة من اقترنت به اء على مواكبة ما اإلحصأجهزة في تعزيز قدرة 

كمصدر من المصادر واإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنية بيانات التعداد في هذا الصدد، تبرز أهمية كل من 
ي تعداد السكان والمساكن دورا  حيوي ّ                            ً      التقليدية الرئيسية التي يجدر النظر فيها. ويؤد  ً                     ا  في توفير المعلومات                                             

ما على الصعيدين الوطني ودون الوطني. فهو يقدم بيانات عن مجموعة واسعة من الخصائص  ّ                                                                                الالزمة، وال سي              
السكانية الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية التي يمكن تصنيفها حسب العمر، والجنس، والوضع المهني، 

ً      جغرافية الصغيرة. وعلى الرغم من أن التعدادات ت جرى عادة  مرة والوضع من حيث الهجرة واإلعاقة، والمناطق ال         ُ                                             
صعب ي                      ً                                                                   كل عشر سنوات، فهي غالبا  المصدر الموثوق الوحيد للمعلومات عن المناطق الصغيرة، واألحداث التي 

 قياسها، مثل الهجرة وحالة األشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة.
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لبعض المصادر اإلدارية قدرات مماثلة على تقديم إحصاءات دقيقة إلى جانب تعدادات السكان والمساكن، 
الوالدات، الوفيات، (. فالتسجيل الشامل لألحداث الحيوية ةالمدني السجالت وموثوقة عن المناطق الصغيرة، ومنها

ن، و )الزواج، الطالق ،الجنينيةوفيات ال ّ     في بلد معي  النظام اإلحصائي، يسهمان في إنتاج إحصاءات عنها في بالغ اإل         
عد حيوية منتظمة وموثوقة ودقيقة للمناطق الصغيرة،  ُ    وهو ما ي  رصد تنفيذ السياسات المعنية  بالغ األهمية في       

بخطة التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أطلقت األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة للهوية القانونية، وهو 
بع في كل من  متكامل   ٌ هج   َ ن   ت  ّ             م   .1واإلحصاءات الحيوية، وإدارة الهويةالسجالت المدنية ُ 

. وبلوغ هذه وآنيةبيانات سكانية وديمغرافية موثوقة ودقيقة  2030تتطلب خطة التنمية المستدامة لعام 
يات وخصائصهم على المستو ،وتوزيعهم ،ونموهم ،               ً                                     األهداف يبقى رهنا  بتوفر بيانات أساسية بشأن عدد السكان

ُ            المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. ت جمع بيانات   ،                         ّ           على نطاق أضيق وفي عدد أقل  من البلدانالسجالت المدنية                                      
 .التنمية المستدامةأهداف مؤشرات بعض لقياس ولكنها تبقى من أفضل المصادر 

صف التعدادات  ّ              بالمقارنة مع المسوح، تت   التالية:يجابيات باإلواإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنية                       

عدد السكان وتوزيعهم. فالنسبة بشأن معلومات للحصول على المصدر الوحيد هو في معظم البلدان، التعداد  .1
ُ                ت ستخلص البيانات في المائة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالسكان،  40إلى حوالي 

، إما مباشرة أو من خالل اإلسقاطات السكانية القائمة على من التعدادات لمقاماتلتحديد االموثوقة الالزمة 
بالبيانات على المستوى الوطني، يمكن للبلدان أن تستعين  باإلسقاطاتمعطيات التعداد. وفي ما يتعلق 

ت لمعلوماا                                       ً      كما يمكنها أنتاج بياناتها الخاصة استنادا  إلى  ،الصادرة عن شعبة السكان في األمم المتحدة
ما ّ   اإلضافية المتاحة على الصعيد الوطني، وال سي  تصدر السكانية دون الوطنية التي ال اإلسقاطات في حالة                                         

 .األمم المتحدةعن 
ذ التعدادات على مجموع  .2 ّ                       ت نف  عملية اختيار الناجمة عن خطاء األيحول دون الوقوع في  األمر الذيللسكان، ُ  

ّ              التي عادة  ما تحد  من فئات تصنيونات   ّ عي  ال        ً                                                      ً  ف البيانات المستخلصة من المسوح. وتنطبق هذه الميزة أيضا          
 .                                ّ واإلحصاءات الحيوية، لكن بدرجة أقل  السجالت المدنية على بيانات 

ل ما     ً  غالبا   .3 ّ   تمث  التي األقليات، واألحداث بشأن معلومات للحصول على المصدر الوحيد الموثوق  اتالتعداد  
 .ألشخاص ذوي اإلعاقةالهجرة الدولية وابيانات  ، مثليصعب قياسها

                 ّ ، يسمح بإلغاء أي  ما معدل أو نسبةالستخالص إن استخدام نفس مصدر البيانات لكل من البسط والمقام  .4
صل مباشرة بالكميةحساب  ّ                  زائد أو ناقص ال يت  قاسة                  ُ     الم    . 

ز  .5 ّ   تتمي  الحصول على واإلحصاءات الحيوية باستمراريتها، إذ يمكن  السجالت المدنيةالمستمدة من  بياناتال   
ّ            معطيات بشأن أي  نقطة زمنية              . 

                                                      
1 agenda/-identity-https://unstats.un.org/legal. 
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روتينية لجمع البيانات. من اإلجراءات الواإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنية تعدادات العتبر كل من  ُ ت   .6
قياس المؤشرات تنطوي عملية ما                                                       ً  ما لم تكن هذه المسوح قد أجريت بالفعل ألغراض أخرى، فغالبا  ، لكن
 اليف إضافية.خالل المسوح الخاصة على تك من

 :بارزةيشوبها أوجه قصور  واإلحصاءات الحيويةوالسجالت المدنية تعداد البيانات لكن، رغم مزاياها العديدة، ف

تصلح  ، وهي المتعددة أغراضعلى نحو يفيد في تحقيق بيانات تعدادات السكان والمساكن  استخداميجب  .1
لة والمفص   ّ          ّ للمقابالت المطو  ً  عادة  وعلى حدة. شخص كل محدودة عن          ّ                    التي تتطل ب الحصول على تفاصيل لة                 

نة،  نطاق محدودفي واإلحصاءات الحيوية السجالت المدنية ما تنحصر بيانات  ّ     وتخدم أغراضا  قانونية معي              ً           
ّ                                                                ما من شأنه أن يحد  من عدد األسئلة التي يمكن طرحها. وفي البلدان التي تجمع بيانات عن ة الحيويالوقائع                  

ي ال ولكن البيانات المجمعة قد  ،من خالل النظام الصحي، يمكن الحصول على قدر أكبر من المعلومات    ّ  تغط 
دة ، من قبيلجميع األبعاد المطلوبة ّ   تصنيف المؤشر إلى فئات سكانية محد                                 . 

ً          عادة  ما تكون  .2  جودة من تلك المجمعة من المسوح المتخصصة،                                     ّ المعلومات المستخلصة من التعدادات أقل     
نجزة  ال تؤمن التعدادات ،بعض البلدانفي و ُ      الم   .تغطية شاملة  

إلى  )لمام بالقراءة والكتابةمثل اإل(     ً                                                          غالبا  ما تفتقر تعاريف المفاهيم المستخدمة في التعدادات السكانية .3
 .مؤشرات التنمية المستدامة المعنية بهذه المفاهيملقياس التحديد أو الدقة المطلوبة 

ّ                                              مرة واحدة كل عشر سنوات يحد  من قدرتها على توفير البيانات التي تحتاج إلى  إن إجراء التعدادات .4                          
 سنوي. تحديث

 أهداف التقرير ونطاقه

، وغيرها من )المبادئ والتوصيات( ،3التنقيح ، مبادئ وتوصيات األمم المتحدة لتعدادات السكان والمساكنأكدت 
جمع متطلبات و 2020جولة التعدادات المقررة لعام  المواءمة بينالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، على أهمية 

عام جولة  لتعديل أسئلة تعداد فوقت كاتتمتع بالبيانات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويمكن للبلدان التي 
درجة في التعداد أو  على تعديلُ                  ت دخل بعض التعديالت  لجولة التالية، أناأو  2020 ُ                    الفئات الم  أسئلة أن تضيف          

مؤشرات أهداف التنمية  لقياس المالئمة التعداد قاعدة البيانات الوحيدةيشكل ، كثيرة جديدة. بالنسبة لبلدان
على  هاوتنظيمالتعداد  االستبيانات المستخدمة فيإلى مساعدة البلدان في إعداد ويهدف هذا التقرير المستدامة. 

القصوى من واالستفادة  لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة،مناسبة إحصاءات التوصل إلى يضمن نحو 
جمعة ا ُ      لمعلومات الروتينية الم   . والسجالت المدنيةالتعدادات من خالل                      

 وعليه، يمكن إيجاز أهداف هذا التقرير على النحو التالي:

التعدادات  بيانات القابلة للقياس أو للتقدير التقريبي باستخدام البيانات المتاحة بالفعل منتحديد المؤشرات  .1
 .واإلحصاءات الحيوية السجالت المدنية أو
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أو بيانات التسجيل المدني واإلحصاءات /النسبية الستخدام بيانات التعداد و السلبياتو اإليجابياتتحديد  .2
 .الحيوية ألغراض قياس المؤشرات، مقارنة بالمسوح أو البيانات اإلدارية

واإلحصاءات الحيوية في السجالت المدنية التي تحول دون استخدام التعداد أو التحديات اإلشارة إلى  .3
ّ     فعالة في الحد  من استراتيجيات  قياس بعض المؤشرات، واقتراح  .أو تذليلهاالتحديات هذه             

التنمية  أهداف واإلحصاءات الحيوية في تصنيف مؤشراتالسجالت المدنية التعداد أو إيجابيات تحديد  .4
 .لهذه الغايةاتخاذها يمكن التي االحترازية  اإلجراءاتالمستدامة، وعند اإلمكان، اقتراح بعض 

أو التسجيل المدني /استبيانات التعدادات وألسئلة التي يمكن إضافتها إلى تقديم اقتراحات بشأن ا .5
، والتي تسهم في تعزيز قدرتها على توفير المعطيات المناسبة لرصد أكبر عدد ممكن واإلحصاءات الحيوية

 من المؤشرات.

 التقرير أجزاء

 ينقسم التقرير على النحو التالي:

                                                                    ً         ً     مجموعة مختارة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها كليا  أو جزئيا  من  2يناقش الفصل 
يبدأ هذا الفصل بوصف موجز إلطار أهداف وواإلحصاءات الحيوية. السجالت المدنية والتعداد بيانات خالل 

على بشأنها ر بيانات توفمدى المنهجي و هاتطور               ً   إلى مستويات وفقا  لالمؤشرات تقسيم التنمية المستدامة و
بعة الفصل المعايير هذا يتناول  المستوى العالمي. كما ّ     المت   بيانات اختيار المؤشرات القابلة للقياس من خالل في   

مبادئ وتوصيات األمم واإلحصاءات الحيوية، مع مراعاة التوصيات الواردة في السجالت المدنية التعداد أو 
ومبادئ وتوصيات األمم المتحدة لنظام إحصاءات حيوية، ، 3التنقيح المتحدة لتعدادات السكان والمساكن، 

تعداد ال                      ً         ً           التي يمكن احتسابها كليا  أو جزئيا  باستخدام مؤشرات الب       ً                        . وأخيرا ، يقدم هذا الفصل قائمة 3التنقيح 
 واإلحصاءات الحيوية.والسجالت المدنية 

، ومصادر البيانات الخاصة بكل مؤشر       ً          مستعرضا  التعاريفكل من المؤشرات المختارة، إلى  3الفصل يتطرق و
بشأن الالزمة بيانات التوفر مدى ، ولهذه المصادر النسبيةسلبيات اليجابيات واإلإلى اإلشارة مع لقياسه  المحتملة

بعة في منهجيات الو على الصعيدين الوطني والدولي،المؤشر  ّ        المت  فصل . كما يقدم ال، والتحديات المحتملةهحتسابا   
ب ل وواإلحصاءات الحيوية، والسجالت المدنية التعداد بيانات المؤشرات من خالل  االقتراحات لقياسبعض  3 ُ   لس  ُ  

 تصنيف البيانات.

ن الفصل  ّ         يتضم  لة. ويعرض هذا القسم  4                                              ُ                       ّ                    استنتاجات وتوصيات تستند إلى النتائج التي خل صت إليها الدراسة المفص 
مة إلىبقائمة  ّ       التوصيات المقد  ب ل الوطنية حول االحصائية األجهزة                ُ   س  والسجالت المدنية استخدام بيانات التعداد  ُ

وطني ودون الوطني.واإلحصاءات الحيوية على أفضل وجه لقياس المؤشرات على المستويين ال
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة القابلة  .1
�يانات التعداد أو السجالت  خاللللقياس من 

 الحيوية واإلحصاءاتالمدنية 

تضيف إلى إنجازات األهداف اإلنمائية لأللفية هي    ً    هدفا ، و 17تشمل أهداف التنمية المستدامة مجموعة من 
ر ا ّ    بتناولها قضايا جديدة مثل تغي  لمناخ، وعدم المساواة في المجال االقتصادي، واالبتكار، واالستهالك المستدام،                            

ن تحقيق                                                                           ً           والسالم والعدالة، من بين أولويات أخرى. تترابط هذه األهداف في ما بينها، وغالبا  ما يتوقف  ّ   هدف معي        
عنى بها هدف آخر. ُ                 على معالجة القضايا األكثر شيوعا  التي ي         ً                              

فريق    ّ      ترك ز عمل ، 2017مارس /قدت في آذار                                        ُ ربعين للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة التي ع  في الدورة الثامنة واأل
إطار للمؤشرات العالمية، على وضع الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

د من التحسينات على التفاق بشأنه، مع إدخال بعض واال ّ        عد                           ً       اعتمدت الجمعية العامة الحقا  إطار قد مؤشرات. و 
الجمعية العامة بشأن أعمال اللجنة اإلحصائية الصادر عن ، في القرار 2017يوليو /تموز 6المؤشرات العالمية في 

 .20302المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

ّ                 ، ت صن ف جميع المؤشرات العالمي للمؤشراتطار اإللتيسير تنفيذ    ُ على أساس تطورها المنهجي  ثالثة مستوياتفي   
 على الصعيد العالمي، على النحو التالي:لقياسها الالزمة وتوافر البيانات 

ر واضح من حيث المفهوم،  :1المستوى  • ُ     ، وت نتج واضحةمنهجية ومعايير دولية ويعتمد      ّ                       المؤش  بيانات بانتظام ال   
 ؛في المائة من البلدان والسكان في كل منطقة يمكن فيها قياس المؤشر 50         ّ    لما ال يقل  عن 

البلدان المعنية ، ولكن ويعتمد منهجية ومعايير دولية واضحةالمؤشر واضح من حيث المفهوم،  :2المستوى  •
 ؛الالزمة بشكل منتظمالبيانات توفر  ال

 أو سيتم( ً                               ا  لقياس المؤشر، ولكن يجري العمل تتوفر حتى اآلن منهجية ومعايير متفق عليها دولي ال :3المستوى  •
 المعايير أو اختبارها./على وضع المنهجية )العمل

                     ً                                              إلى تحديث دوري، توازيا  مع وضع منهجيات جديدة وإعادة تقييم البيانات.  تخضع مستويات تصنيف المؤشرات
فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المحدثة الصادرة عن  والتصنيف المستخدم في هذا التقرير هو النسخة

                                                      
 .list/-https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicatorsلمزيد من المعلومات، راجع  2



6 

من الدورة الحادية والخمسين للجنة   ً ا  اعتبار( 2020يوليو /تموز 17في  األهداف اإلنمائية لأللفية بمؤشرات المعني
، ال يحتوي إطار المؤشرات العالمية على أي مؤشرات من المستوى 2020اإلحصائية في األمم المتحدة للعام 

ث و. )لثالثا حد  ُ   �  يتضمن الجدول الم  من  اتمؤشر 106، و1     ً            مؤشرا  من المستوى  123 لمستويات تصنيف المؤشرات               
. 3)المؤشر في مستويات مختلفةمكونات  ه يمكن تصنيفأي أن(، ومؤشرين من مستويات متعددة، 2المستوى 

 في مستودع البيانات الوصفية. 2و 1وتتوفر البيانات الوصفية لمؤشرات المستوى 

                                         ً                                                      استحدثت شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة موقعا  على شبكة اإلنترنت لعرض ونشر البيانات الوصفية لكل مؤشر 
هجيات ومصادر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وتشمل البيانات الوصفية المفاهيم والتعاريف والمن

 ./https://unstats.un.org/sdgs/metadataالموقع على الرابط التالي: ويمكن االطالع على هذا البيانات. 

باستخدام  يقدم الجدول الوارد في نهاية هذا القسم قائمة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها
                                                  ً                واإلحصاءات الحيوية. ولكل مؤشر، تقدم هذه القائمة أيضا  أرقام الفقرات السجالت المدنية بيانات التعداد أو 

اب لة للمؤشر المعني  ق  ِ                  المناسبة الم    َ  ُ ، 3في مبادئ وتوصيات األمم المتحدة لتعدادات السكان والمساكن، التنقيح            
 ، حيثما ينطبق ذلك.3ومبادئ وتوصيات األمم المتحدة لنظام إحصاءات حيوية، التنقيح 

وتجدر اإلشارة إلى أن التقييمات الواردة في هذا التقرير والنتائج الموجزة في الجدول أدناه ليست المحاولة 
السجالت المدنية التعداد أو بيانات     ً     نطالقا  من األولى لتحديد جدوى تفسير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ا

 واإلحصاءات الحيوية. ومن الجهود المبذولة في هذا الصدد، يمكن ذكر ما يلي:

أجرى كل من مكتب اإلحصاء األمريكي وشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة تقييمات داخلية إلمكانات تعدادات  •
 ؛السكان والمساكن

 تجدر اإلشارة إلى هذا التقييمو .4واإلحصاءات الحيوية مدنيةالسجالت الإلمكانات      ً  تقييما   البنك الدوليأجرى  •
دها، والتي يمكن قياسها باستخدامالمؤشرات  ألن مجموعة ّ                                التي يحد  والسجالت المدنية تعداد بيانات ال        

عزى . في هذا التقريرالمذكورة  تلك، أوسع بكثير من واإلحصاءات الحيوية ُ     وي  إلى اختالف المعايير ذلك  
ما في ما يتعل ق باختيار المؤشراتالمعتمدة في  ّ             ّ    ، ال سي  الواردة في تقييم ، 17.18.1و 8.8.1و 1.5.1المؤشرات      

يمكن ، and others Mills مرجعل                                                                      ً البنك الدولي، وهي ال تندرج ضمن المؤشرات المدروسة في هذا التقرير. ووفقا  
لتسجيل المدني واإلحصاءات األداء لجيدة م  ُ ظ          ُ بيانات ن  من خالل   بصورة فعالة     ً مؤشرا   67ـ قياس فعال ل

 ؛ال تستخدم عدد السكان إال كمقامالتي مؤشرات البما في ذلك الحيوية، 

                                                      
ثة مؤقتة إلى أن 3 ّ                تعتبر تصنيفات المؤشرات حسب المستوى المحد   يتم إجراء استعراض كامل لتوافر البيانات.                                        

4 Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable (2017.  and others(Mills, Samuel 
Statistics Systems, see . Paper prepared for the eLearning course on Civil Registration & Vital Development Goals (SDGs)

-web-SDGs-the-Monitoring-for-CRVS-WP-http://documents.worldbank.org/curated/en/979321495190619598/pdf/115150
PUBLIC.pdf-2017-18-May-version. 

 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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       ً          ، تقييما  لمؤشرات 2017أجرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها عن اإلحصاءات الصحية في العالم لعام  •
بيانات ذلك  ، بما فيلقياسهالة أو المحتملة بالصحة، ولمصادر البيانات المفضالمعنية أهداف التنمية المستدامة 

 ؛5واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية 

ن أبشتتطلب بيانات من المؤشرات التي     ً  مؤشرا   98 حوالي 6)2017(يحدد صندوق األمم المتحدة للسكان  •
ٍ                   ، وهي بوجه  عام نفس المؤشرات سكانال شير إليها التي           السجالت  بياناتالبنك الدولي على أنها تستخدم ُ           ي 

 ؛واإلحصاءات الحيوية في كل من البسط والمقام المدنية

جدوى قياس في  )اللجنة االقتصادية(بحثت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  •
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل بيانات تعداد السكان والمساكن، مع تركيز خاص على أمريكا 

يتعلق  ما                                         ً    عن التقييم الوارد في هذا التقرير، وتحديدا  في اه. ويختلف تقييم7لالتينية ومنطقة البحر الكاريبيا
عزى قد و. اللجنة االقتصادية الواردة في تقييم 8.9.2و 8.5.1و 6.3.1و 4.4.1و .3.8.2و 3.8.1بالمؤشرات  ُ     ي 

ألمريكا الالتينية ومنطقة  التعدادات في منطقة اللجنة االقتصاديةإلى إمكانية الحصول على بيانات من ذلك 
 أكثر من غيرها من المناطق. غير أن السبب األكثر أهمية يكمن في أن تقرير اللجنة االقتصادية البحر الكاريبي

بع التعاريف الصارمة ّ                    يقترح في بعض الحاالت مؤشرات بديلة ال تت  قابليتها ألهداف التنمية المستدامة، لزيادة                                      
من المؤشرات التي   ً ا  تعداد السكان والمساكن. في المقابل، يتناول هذا التقرير عددبيانات من خالل  للقياس

شار إلى ذلك  لم ُ             تنظر فيها اللجنة االقتصادية، وي  دة.عند التطرق إلى                               ّ    أوصاف مؤشرات محد                  

، من حيث إمكانية قياسها من هذا التقريرفي المشمولة   ً                    يرا  يسود بين المؤشرات                          ً    وتجدر اإلشارة إلى أن تباينا  كب
هذه البيانات كمصدر  ستخدم ُ ت  واإلحصاءات الحيوية. ففي بعض الحاالت، والسجالت المدنية تعداد الخالل بيانات 

لى توفير يقتصر دورها عقد بديهي للحصول على معلومات مجدية في قياس المؤشر. لكن في حاالت أخرى، 
بيانات غير مباشرة، وإتاحة مقارنات يسترشد بها صانعو السياسات على مختلف المستويات لتحديد أولويات 
ترك أحد خلف الركب. ويختلف هذا الوضع  ُ                                     االستراتيجيات، وصياغة سياسات لصالح الفئات األكثر ضعفا ، كي ال ي          ً                                                  

واإلحصاءات  السجالت المدنية البيانات المستمدة من ُ   ّ ت عد       ً       ً                                 اختالفا  ملحوظا  حسب البلدان. فعلى سبيل المثال، 
 ولكن عدد البلدان القادرة على توفير .)3.1.1المؤشر (نسبة الوفيات النفاسية مثالية لقياس              ً الحيوية أداة  

تقديرات باستخالص بلدان بعض الوتكتفي  ،                      ً      ً لهذا الغرض ما زال قليال  نسبيا   ومناسبةموثوقة كافية إحصاءات 
ما يسمح                   ً                         يتضمن التعداد سؤاال  بشأن وضع القوى العاملة، بلدان أخرى،  . وفيتعداداتالتقريبية من المسوح أو من 

عتمد . ولكن هذا السؤال )8.7.1المؤشر (باحتساب نسبة األطفال المنخرطين في سوق العمل وعددهم  ُ      ال ي  ّ  بأي       
 .على المستوى العالمي حال من األحوال

                                                      
5 opment Goals. Geneva, WHO, 2017. World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs, Sustainable Devel

eng.pdf?sequence=1-WHO, see http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255336/9789241565486. 

عب العامل في تعدادات ال 6 كان والمساكن، استراتيجية صندوق س                                                                        ُ                       صندوق األمم المتحدة للسكان فریق صندوق األمم المتحدة للسكان المشترك بین الش 
 .صندوق األمم المتحدة للسكان نيويورك، .2024)-(2015 2020                      ّ                                       م المتحدة للسكان المتعل قة بجولة تعدادات السكان والمساكن لعام األم
7 )2020 Population Census Round: Challenges for the 2030 Agenda in the areas of Sustainable 2017.  ,ECLAC

Santiago,  t Goals and the Montevideo Consensus on Population and Development.Development Sustainable Developmen
ECLAC, Serie Población y Desarrollo 120. 
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ل تقسيم المؤشرات إلى الفئات، وفقا  لجدوى قياسها من خالل بيانات وبالتالي،  فض  والسجالت المدنية تعداد الُ   ّ                                ً                             ي 
المذكور أعاله. ال تزال المستويات    ً                         نوعا  ما بتصنيف المؤشرات حسب يرتبط  واإلحصاءات الحيوية، وهو تقسيم
معايير واضحة في قياس المؤشرات قيد التطوير، لكن ال يبدو أنها تعتمد  3منهجية قياس مؤشرات المستوى 

واضحة يمكن تحديد منهجية  في حين أنهواإلحصاءات الحيوية. ووالسجالت المدنية  تعدادال       ً            استنادا  إلى بيانات 
واإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنية تعداد ال، فإن بيانات 1لقياس مؤشرات المستوى مالئمة ومصادر بيانات 

ُ          ً  ال ت عتبر دائما   أفضل أدوات القياس. وبالتالي، يجب تقسيم المستويات إلى مجموعات فرعية تعكس مدى أهمية   
ّ                   ألي  مؤشر من المؤشرات.بالنسبة هذه البيانات  يلي المجموعات الفرعية المستخدمة لهذا الغرض في هذه  ما وفي  

 الدراسة:

 2و 1المستوى 

وإن توفرت مصادر بيانات  ،للبيانات رئيسيالسكان والمساكن كمصدر المؤشرات التي تعتمد على تعداد  )أ(
                             ً  ، أو بيانات بجودة أفضل أحيانا ؛)بما في ذلك بيانات التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية(بديلة 

       ُ                  ولكنها ت قاس في العديد من  ،للبيانات رئيسيالمؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر  )ب(
صلة بجودة واإلحصاءات الحيوية، السجالت المدنية البلدان من خالل بيانات  ّ           بفعل المشاكل المت   البيانات؛                

ُ        ت سهم في  رات غير مباشرةالمؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن للحصول على تقدي )ج(
بع  رتوفي دة، والتي تت  ّ    فهم أفضل. وينطبق ذلك تحديدا  على المؤشرات المصنفة إلى فئات سكانية محد              ّ                                          ً                          

عت  ثابتة منهجية ض   لهذا الغرض؛     ً  تحديدا  ُ  ِ   و 

يمكن استخدامها  فرعيةبيانات المؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن للحصول على  )د(
ّ                                             ألغراض تحليلية، رهنا  بوضع المنهجية المناسبة، ولكنها في حد  ذاتها غير كافية لقياس المؤشر بكافة مكوناته.                                     ً                    

ُ                    لم ت درج مؤشرات المستوى  ب تقييم في هذا التقرير ألن منهجيتها ال تزال قيد ا 3    صع  ّ         لمناقشة، ما من شأنه أن ي    ُ                        
ّ     في قياسها. وعلى أية حال، ال يبدو أنه يمكن قياس أي  من  والسجالت المدنيةإمكانية استخدام بيانات التعداد                                                 

 .السجالت المدنيةعن طريق بيانات التعداد أو  3مؤشرات المستوى 

والسجالت  تعدادال يرها من خالل بياناتمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن تقد 1يورد الجدول 
معلومات عن أنواع البيانات الالزمة لحساب المؤشرات           ً  الجدول أيضا  . ويقدم واإلحصاءات الحيويةالمدنية 

والسجالت       ً                                                                                   استنادا  إلى المواضيع التي أوصت بها مبادئ وتوصيات األمم المتحدة بشأن تعداد السكان والمساكن 
إن قياس بعض المؤشرات قد يستلزم بيانات من مجاالت عديدة، إما ألنها تجمع  وية.واإلحصاءات الحيالمدنية 

بين مواضيع مختلفة أو ألنه يمكن احتسابها بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، يفضل أن تحسب الوفيات 
ب ل ب الوفاة. لكن يمكن قياسها اسبأواإلحصاءات الحيوية المعنية بالسجالت المدنية النفاسية من  ُ   بس   هامن، بديلة  ُ

ِ          أسئلة التعدادات المتعلقة بالوفيات في األسرة المعيشية خالل األشهر االثني عشر الماضية. ال يور د الجدول                                                                                       1 
المعلومات الالزمة لتصنيف المؤشر حسب الفئات االجتماعية المختلفة، مثل الحالة من حيث الهجرة أو مستوى 

م ذكر لمجموعة اإلثنية، إال في الحاالت التي الدخل أو ا ّ       تحت   هذه التفاصيل ألنها تدخل في تعريف المؤشر.  
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�يانات خالل قائمة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن قياسها بشكل كامل أو جزئي من  .1 الجدول
 يةواإلحصاءات الحيووالسجالت المدنية تعداد السكان 

 

 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

 لل�يانات رئيسي كمصدر  السكان والمساكن المؤشرات التي تعتمد على تعداد :I.1المجموعة  . 1المستوى 

1 3.c.1  االختصاصيينمعدل كثافة 
 الصحيين وتوزيعهم

 )موضوع أساسي(المهنة 

 )موضوع إضافي(مكان العمل 

4.352-4.355 

4.360-4.365 

التعليم (نسبة إتمام الدراسة  4.1.2 2
االبتدائي، التعليم الثانوي اإلعدادي، 

 )التعليم الثانوي العالي

 4.280-4.272 )موضوع أساسي(التحصيل العلمي 

م  4.2.2 3                      ّ        ّ  معدل المشاركة في التعل م المنظ 
قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق (

 )الرسمي بالتعليم االبتدائي

 4.271-4.265 )أساسيموضوع (االلتحاق بالمدرسة 

نسبة النساء الالتي تتراوح  5.3.1 4
سنة، والالتي  24و 20أعمارهن بين 

تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن 
الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة 

 عشرة

 )موضوع أضافي(تاريخ أو عمر الزواج األول 

 )موضوع أساسي(الحالة الزواجية 

4.247-4.248 

4.163-4.171 

نسبة النساء في المناصب  5.5.2 5
 اإلدارية

 4.355-4.352 )موضوع أساسي(المهنة 

النسبة المئوية للسكان الذين  7.1.1 6
 يمكنهم الوصول إلى الكهرباء

موضوع (نوع اإلضاءة أو توافر الكهرباء 
 )أساسي

4.511-4.512 

نسبة السكان الذين يعتمدون  7.1.2 7
بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيا 

 النظيفين

 )موضوع أساسي(الوقود المستعمل للطبخ 

موضوع (نوع الطاقة المستخدمة للتدفئة 
 )إضافي

 )موضوع أساسي(نوع اإلضاءة 

4.510 

4.513-4.514 

4.511-4.512 

معدل البطالة، حسب الجنس  8.5.2 8
 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

 )موضوع أساسي(وضع القوى العاملة 

 )موضوع أساسي(اإلعاقة 

4.307-4.325 

4.193-4.213 

الذين تتراوح (نسبة الشباب  8.6.1 9
خارج  )سنة 24سنة و 15أعمارهم بين 

 دائرة التعليم والعمالة والتدريب

 )موضوع أساسي(االلتحاق بالمدرسة 

 )موضوع أساسي(وضع القوة العاملة 

4.312-4.320 

4.307-4.325 

العمالة في الصناعة التحويلية  9.2.2 10
 كنسبة من مجموع العمالة

 )موضوع أساسي(وضع القوة العاملة 

 )موضوع أساسي(الصناعة 

4.307-4.325 

4.356-4.359 
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 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

نسبة سكان الحضر الذين  11.1.1 11
يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات 

 غير رسمية أو مساكن غير الئقة

 )موضوع أساسي(اإلقامة مكان نوع 

 )موضوع أساسي(نوع الملكية 

 )موضوع أساسي(عدد الغرف 

 )موضوع أساسي(شبكة اإلمداد بالمياه 

الرئيسي للمياه الصالحة الشرب المصدر 
 )موضوع أساسي(

 )موضوع أساسي(نوع المرحاض 

 )موضوع أساسي(الصرف الصحي 

 )موضوع أساسي(عدد الشاغلين 

 )موضوع إضافي(سنة أو فترة البناء 

مواد البناء المستخدمة في الجدران 
 )موضوع أساسي(الخارجية 

مواد البناء المستخدمة في األرضية 
 )موضوع إضافي(والسقوف 

  )موضوع إضافي(حالة الصيانة 

 )موضوع إضافي(الحيازة 

 تكاليف اإليجار أو المسكن

4.421-4.562 

4.476-4.481 

4.482-4.484 

4.490-4.493 

4.494-4.495 

4.496-4.499 

4.500 

4.524-4.525 

4.526-4.534 

4.545-4.547 

4.548 

4.552-4.553 

4.556-4.559 

4.560-4.562 

 لل�يانات  رئيسيواإلحصاءات الحيوية كمصدر السجالت المدنية المؤشرات التي تعتمد على : II.1 المجموعة . 1المستوى 

نظام التسجيل المدني (أسباب الوفاة  نسبة الوفيات النفاسية 3.1.1 12
 )واإلحصاءات الحيوية

الوفيات في األسرة المعيشية في األشهر 
 )موضوع أساسي(عشر الماضية االثني 

198-201 

4.250-4.254 

نسبة الوالدات التي يشرف عليها  3.1.2 13
رة اختصاصيون ه  يون م  َ   صح   َ     ّ   

 194-193 )موضوع أساسي(اختصاصي توليد 

ّ  معدل وفيات األطفال دون سن   3.2.1 14                        
 من العمرالخامسة 

نظام (تاريخ الحدوث وتاريخ الميالد 
 )واإلحصاءات الحيويةالتسجيل المدني 

الوفيات في األسرة المعيشية في األشهر 
 )موضوع أساسي(االثني عشر الماضية 

 )موضوع أساسي(األطفال المولودون أحياء 

األطفال الذين ال يزالون على قيد الحياة 
 )موضوع أساسي(

 112-104و 72-74

4.250-4.254 

4.228-4.233 

4.234-64.23 



11 

 

 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

نظام (تاريخ الحدوث وتاريخ الميالد  معدل وفيات حديثي الوالدة 3.2.2 15
 )التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

بقاء آخر طفل مولود على قيد الحياة 
 )موضوع إضافي(

 112-104و 72-74

4.237-4.240 

معدل الوفيات الناجمة عن  3.4.1 16
أمراض القلب واألوعية الدموية 

والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز 
 التنفسي المزمنة

التسجيل المدني واإلحصاءات (أسباب الوفاة 
 )الحيوية

198-201 

نظام التسجيل المدني (أسباب الوفاة  معدل وفيات االنتحار 3.4.2 17
 201-198 )واإلحصاءات الحيوية

معدل الوفيات الناجمة عن  3.6.1 18
  إلصابات جراء حوادث المرور على الطرقا

نظام التسجيل المدني (أسباب الوفاة 
 201-198 )واإلحصاءات الحيوية

معدل الوالدات لدى المراهقات  3.7.2 19
 1,000 لكل )سنة 19-15سنة؛ و 10-14(

 في تلك الفئة العمرية امرأة

نظام (تاريخ الحدوث وتاريخ الميالد 
 )التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

 تاريخ ميالد آخر طفل مولود على قيد الحياة

104-112 

4.237-4.240 

معدل الوفيات المنسوب إلى  3.9.3 20
 بالتسمم غير المتعمد

نظام التسجيل المدني (أسباب الوفاة 
 201-198 )واإلحصاءات الحيوية

عدد ضحايا القتل العمد لكل  16.1.1 21
 من السكان 100,000

نظام التسجيل المدني (أسباب الوفاة 
 201-198 )واإلحصاءات الحيوية

نسبة األطفال دون سن  16.9.1 22
جلت والداتهم في قيد                 ُ                   الخامسة الذين س 

 السجل المدني، بحسب العمر

نظام (تاريخ الحدوث وتاريخ الميالد 
 )التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية

موضوع (األطفال دون سن الخامسة  – العمر
 )أساسي

 76-75و 74-72

4.151-4.162 

 لل�يانات رئيسيالمؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر  :III.1المجموعة  . 1المستوى 

نسبة السكان الذين يعيشون دون  1.1.1 23
خط الفقر الدولي، بحسب الجنس، 
والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع 

 )ريفي/حضري(الجغرافي 

 4.386-4.382 )موضوع إضافي(الدخل 

نسبة السكان الذين يعيشون دون  1.2.1 24
خط الفقر الوطني، بحسب الجنس 

 والعمر

 4.386-4.382 )موضوع إضافي(الدخل 
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 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

نسبة األفراد الذين يستخدمون  17.8.1 25
 اإلنترنت

ر أجهزة تكنولوجيا المعلومات     �                            توف 
 4.571-4.564 )موضوع أساسي(واالتصاالت 

 الفرعيةلل�يانات المؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر  :IV.1المجموعة  . 1المستوى 

بمكافئ الدوام (عدد الباحثين  9.5.2 26
 لكل مليون مواطن  )الكامل

 )موضوع أساسي(التحصيل العلمي 

 )موضوع أساسي(المهنة 

 )موضوع أساسي(الصناعة 

4.272-4.280 

4.352-4.355 

4.356-4.359 

االشتراكات في اإلنترنت  17.6.2 27
 100السلكي ذي النطاق العريض لكل 

 من السكان، بحسب السرعة

ر أجهزة تكنولوجيا المعلومات     �                            توف 
 4.571 )موضوع أساسي(واالتصاالت 

 لل�يانات رئيسيالمؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر : I.2المجموعة  . 2المستوى 

النسبة المئوية للسكان الذين  6.1.1 28
يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي 

 آمنةتدار بطريقة 

المصدر الرئيسي للمياه الصالحة الشرب 
 4.495-4.494 )موضوع أساسي(

 المؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن للحصول على تقديرات غير مباشرة :III.2المجموعة  . 2المستوى 

نسبة الرجال والنساء واألطفال  1.2.2 29
من جميع األعمار الذين يعانون الفقر 
                 ً                  بجميع أبعاده وفقا  للتعاريف الوطنية

 )موضوع أساسي(وفيات األسر المعيشية 

 )موضوع أساسي(االلتحاق بالمدرسة 

 )موضوع أساسي(تحصيل العلمي ال

 خصائص الوحدات السكنية واألسر المعيشية

4.250-4.254 

4.265-4.271 

4.272-4.280 

4.421-5.572 

معدل مشاركة الشباب والكبار في  4.3.1 30
التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب 

ة، بحسب ماضي                 ً    خالل االثني عشر شهرا  ال
 الجنس

 4.271-4.265 )موضوع أساسي(االلتحاق بالمدرسة 

31 4.c.1  مرحلة  )أ(نسبة المعلمين في
التعليم  )ب(التعليم االبتدائي  لقب ما

 )د(دي؛ والتعليم اإلعدا )ج(االبتدائي؛ 
                                    ّ التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل  

ّ                  على الحد  األدنى من التدريب         

 )موضوع أساسي(المهنة 

 )موضوع أساسي(التحصيل العلمي 

مجال التخصص في التعليم والتدريب 
 )موضوع إضافي(

4.352-4.355 

4.272-4.280 

4.281-4.288 

32 5.b.1  الذين يملكون الهاتف االفراد نسبة
 المحمول، بحسب الجنس 

ر الهواتف المحمولة   4.569-4.564  )موضوع أساسي(   �                   توف 

نسبة العمالة غير الرسمية في  8.3.1 33
 غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس

 )موضوع أساسي(الوضع الوظيفي 

 )موضوع أساسي(الصناعة 

4.339-4.351 

4.356-4.359 
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 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

نسبة األطفال الذين تتراوح  8.7.1 34
سنة  17سنوات و 5أعمارهم بين 

والمنخرطين في سوق عمل األطفال 
 وعددهم، بحسب الجنس والعمر

 4.338-4.307 )موضوع أساسي(وضع القوة العاملة 

نسبة السكان الذين يعيشون  10.2.1 35
في المائة من متوسط الدخل،  50دون 

بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي 
 اإلعاقة

 4.386-4.382 )موضوع إضافي(الدخل 

 الفرعيةلل�يانات المؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر  :IV.2المجموعة  . 2المستوى 

نسبة السكان الذين تشملهم حدود  1.3.1 36
م للحماية االجتماعية، بحسب  ُ ظ   ُ ن  /دنيا

الجنس، وبحسب الفئات السكانية، 
كاألطفال والعاطلين عن العمل، 

والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
 والحوامل، واألطفال حديثي الوالدة،

وضحايا إصابات العمل، والفقراء، 
 والضعفاء

مصادر الدخل واستحقاقات  –الدخل 
 )موضوع إضافي(الضمان االجتماعي 

4.385-4.386 

نسبة السكان الذين يعيشون في  1.4.1 37
أسر معيشية يمكنها الحصول على 

 الخدمات األساسية

 نوع من المرحاض ونظام الصرف الصحي

ر الكهرباء     �          توف 

 الوقود المستعمل للطبخ والتدفئة

 إمكانية الوصول إلى خدمات اإلنترنت 

4.496-4.500 

4.511-4.512 

 4.513-4.514و 4.510

4.564-4.571 
ذكر، /أنثى(مؤشرات التكافؤ  4.5.1 38

أعلى خمس /حضري، وأدنى/وريفي
السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي 

اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية، 
والمتضررين من النزاعات، متى توافرت 

لجميع مؤشرات  )البيانات عن ذلك
التعليم المدرجة في هذه القائمة، التي 

 يمكن تصنيفها

 )أساسي موضوع(االلتحاق بالمدرسة 

 )موضوع أساسي(التحصيل العلمي 

 )موضوع إضافي(الدخل 

 )موضوع أساسي(اإلعاقة 

 )موضوع إضافي(الشعوب األصلية 

4.265-4.271 

4.272-4.280 

4.382-4.386 

4.193-4.213 

4.188-4.192 

نسبة السكان في فئة عمرية  4.6.1 39
معينة الذين يحققون على األقل مستوى 
    ً                                  ثابتا  من الكفاءة في المهارات الوظيفية 

 )ب(األمية و )أ(المتصلة بما يلي: 
 الحساب، حسب الجنس

 )موضوع أساسي(اإللمام بالقراءة والكتابة 

 )موضوع إضافي(مهارات القراءة والكتابة 

4.258-4.264 

4.261 
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 المؤشر

المواضيع (الموصى بها في المبادئ 
والتوصيات بشأن تعداد السكان والمساكن 

 أوالتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية)

أرقام فقرات المبادئ 
تعداد الوالتوصيات المتعلقة ب

والسجالت المدنية 
 واإلحصاءات الحيوية

نسبة السكان الذين يستفيدون  6.2.1 40
من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف 

الصحي، بما فيها مرافق غسل اليدين 
 بالصابون والمياه

نوع المرحاض ونظام الصرف الصحي 
 4.500-4.496 )موضوع أساسي(

 مالحظة:
يشير إلى نظام التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية  CRVS؛ و"موضوع إضافي للتعداد"إلى  ATإلى موضوع التعداد األساسي؛ يشير  CTيشير  أ.

 .الموضوع األساسي
te (Mortality ra and 3.9.2 (Mortality rate attributed to household and ambient air pollution) Two Tier 1 indicators, 3.9.1 ب.

attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All 
10 classification. However, the conceptual and -(WASH) services)) can be measured through CRVS using ICD

can create many challenges, especially quantifying the contribution of risks factors to the burden  methodological complexity
of disease requires good understanding of the methodology of calculation of Population Attributable Fraction (PAF). See 

ndicatorsannex for the discussion for these i. 

، لكن خصائصه تختلف عن الخصائص المذكورة في الجدول 1                        ً                    يندرج المؤشر التالي أيضا  ضمن مؤشرات المستوى 
السجالت                                                 ً                                           أعاله، حيث أنه يقاس على المستوى العالمي، ويشمل كال  من بيانات تعدادات السكان والمساكن وبيانات 

 .17.19.2 :واإلحصاءات الحيوية المدنية

حققت  )ب(          ً      ً                                                      أجرت تعدادا  واحدا  على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية؛ و )أ(نسبة البلدان التي 
في المائة في تسجيل الوفيات. 80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  100نسبة 
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4B2.  ل لمؤشرات التنمية          َّ                  تحليل مفص 
 المختارة المستدامة

ال  كيفية استخدام بيانات  يستعرض هذا القسم كل مؤشر من ص  ّ  ِ ً                      المؤشرات الواردة في الجدول أعاله، مف  تعداد ال                                  
ق هذا الجزء إلى العقبات المحتملة أمام قياس السجالت المدنية و ّ                                            واإلحصاءات الحيوية لقياسها. كما يتطر                                    

بعض   ً  يضا  هذا القسم أوالتوصيات الدولية المتفق عليها بشأن هذه المصادر. ويورد  يتالءمالمؤشرات بما 
ل إلى  والسجالت المدنيةاالقتراحات حول كيفية االستفادة من بيانات التعداد                         ّ      واإلحصاءات الحيوية للتوص 

            ّ               تقديرات أدق  بشأن المؤشرات.

فص   40 ـولكل مؤشر من المؤشرات ال ُ   � المذكورة في الجدول أعاله، ي   ل هذا القسم الجوانب التالية:                         

 ؛المفهوم والتعريف )أ(

، مع السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية والتعداد لبيانات، المحتملة لمصادر ال )ب( ً      خاصة  اإليجابيات    
 ؛منهاوالسلبيات النسبية لكل 

 ؛احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

 ؛اإلحصاءات الحيوية وأ ةالمدني السجالت وأمن خالل بيانات التعداد  رتحديات قياس المؤش )د(

 .البياناتتصنيف  )ھ(

 هذه البنود ومضمونها:          ٍ    الخاصة بكل  من هداف األوفي ما يلي 

ر المعني، وفقا  لمستودع البيانات الوصفية لمؤشرات  :المفهوم والتعريف )أ(                      ً      ً      ّ              ً                                  يقدم هذا البند تعريفا  عمليا  للمؤش 
                                                                                              ً  أهداف التنمية المستدامة. كما يصف األهداف االجتماعية النهائية التي يسعى المؤشر إلى تحقيقها، تمهيدا  

رت تعاريف عملية بديلة أو مفاهيم ّ                                لتحديد صلتها بحقوق اإلنسان. وفي حال توف  صلة ومناسبة للسياق،                                        ّ                     مت   
                     ً      ً                   ً  يورد هذا البند تفسيرا  موجزا  لهذه التعاريف أيضا .

، مع اإليجابيات     ً خاصة   الحيوية واإلحصاءات المدنية والسجالتتعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(
ستخدام في لمصادر البيانات المحتملة والقابلة لال بوصفيبدأ هذا البند والسلبيات النسبية لكل منها: 

حرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويلي هذا  ما في سياق رصد التقدم الم  ُ                                                 قياس المؤشر، ال سي                           ّ                 
ل لمدى تو   ده البيانات الوصفية للمؤشرات، ثم تفسير مفص  ّ                                           ّ         ّ الشرح وصف ألفضل مصدر للبيانات، كما تحد  فر                                     
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قد يظهر تباين واإلحصاءات الحيوية. ة والسجالت المدنيالمعلومات الالزمة على نطاق واسع في التعداد 
ه إلى األسئلة التي ت طرح في تعداد السكان والمساكن، كبير على الصعيد الوطني  ُ     ما مرد                     ّ في بعض      

المحتوى األساسي المتاح على نطاق واسع في التعدادات العالمية. في في درج  ُ ت  التعدادات، ولكنها ال 
ً     عادة  ما المقابل،  صف     ّ    تت                       ً تساق، وإن ظهرت أحيانا  قدر أكبر من االواإلحصاءات الحيوية ب السجالت المدنية 

صلة بعض االختالفات على مستوى البلدان أو المشاكل ّ    المت  د  من أهمية استخدام هذه ب     ح  ّ                       جودة البيانات، لت  ُ  َ                 
ق هذا القسم بإيجاز إلى اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل  ّ                                                        البيانات في قياس المؤشرات. وأخيرا ، يتطر        ً                                
رها في السياق الوطني أو مدى مالءمتها لقياس المفاهيم  ّ                                                    مصدر من مصادر البيانات، سواء من حيث توف                                        

 المطروحة في المؤشر.

ادية المنهجية بوصف يبدأ هذا البند  :احتساب المؤشرمنهجية  )ج( ي  َ      االعت   ِ          ً          مؤشر، وفقا  لمستودع اللحساب    
                   ً      ً                 . ويطرح بعد ذلك نهجا  بديال  لحساب المؤشر أو البيانات الفوقية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

واإلحصاءات الحيوية. في بعض الحاالت، تتيح هذه  ةالمدني السجالت             ً                      تقديره استنادا  إلى بيانات التعداد و
من                                               ً                   ً                     البيانات حساب المؤشر بطريقة مباشرة وسهلة نسبيا ، كما هو الحال مثال  في قياس معدالت السكان

                       ّ                       . وفي حاالت أخرى، قد يتطل ب حساب المؤشر إجراءات واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية خالل 
م االستعانة بمصدر واحد أو أكثر من مصادر البيانات المتاحة في  ّ                                                            أكثر تعقيدا  ألنها تحت  تعداد. ال          ً         

ّ                           ً                                                 ً المنهجيات المتب عة في هذا الصدد راسخة نسبيا ، كما في تقدير نسب الفقر أو الوفيات النفاسية مثال   وفيما                ،
ٍ                  ً      ً     إلى منهجيات مقبولة بوجه  عام، وتستلزم قدرا  كبيرا  من  )الفئة الرابعة أعاله(فقد تفتقر مؤشرات أخرى                        

 البراعة في استخدام البيانات غير المباشرة في الحساب.

يناقش : اإلحصاءات الحيوية وأ السجالت المدنية وأتحديات قياس المؤشر من خالل بيانات التعداد  )د(
والسجالت المدنية المؤشر المعني باستخدام بيانات التعداد  البند التحديات التي قد تحول دون قياسهذا 

اب ق الكامل  '1'واإلحصاءات الحيوية. وبصفة عامة، يمكن تصنيف هذه التحديات في فئات ثالث:  ط  ُ          عدم الت   َ  َ       
ما في غياب منهجية ثابتة إلجراء                                           ّ تعداد والمفهوم الذي يقوم عليه المؤشر، ال سي  البين المفهوم المطروح في 

أو ربما (تعداد، والمناسبة لقياس المؤشر المحدودية المعلومات المتوفرة من مصادر  '2'التحويل الالزم؛ 
أوجه القصور التي تشوب جودة البيانات مقومة  '3'؛ و)واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية من بيانات 

واإلحصاءات الحيوية. وعند االقتضاء، يقدم هذا البند بعض  السجالت المدنيةتعداد أو البمقياس 
والسجالت تعداد الاالقتراحات للحصول على معلومات إضافية وتحسين جودة البيانات المجمعة من خالل 

 .الحيوية واإلحصاءاتالمدنية 

يناقش هذا القسم إمكانيات تصنيف البيانات حسب مختلف الفئات االجتماعية ذات  تصنيف البيانات: )ھ(
          ً                                                                                 الصلة، مثال  حسب اإلقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، والتقسيمات الجغرافية الرئيسية، الجنس، 

ف الذي ، وما إلى ذلك. ينطلق هذا البند من التصني8والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة من حيث الهجرة
أوصى به فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ليضيف إليه 

                                                      
، اتفق 2017قد في العام         ُ ، الذي ع  2030خالل اجتماع فريق خبراء األمم المتحدة بشأن تحسين بيانات الهجرة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام  8

ني، على أنه المشاركون على اتباع نهج تدريجي في تحديد وضع الهجرة. وكخطوة أولى، يمكن تصنيف الحالة من حيث الهجرة بصرف النظر عن الوضع القانو
. وتقرير فريق الخبراء متاح على )بمن فيهم عديمو الجنسية(المواطنون، غير المواطنين  )ب(األشخاص المولودون في بلد أو من المولودين في الخارج،  '1'

 .E.pdf-dationsMigrationEGMRecommen-Item4a-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th :الرابط التالي
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، الحيوية واإلحصاءاتوالسجالت المدنية تعداد الاقتراحات أخرى. ومن أبرز إيجابيات استخدام بيانات 
توفر  لبيانات المسوح، وإن كانت ال            ّ                          مستويات أدق  بكثير مما هو عليه بالنسبة فيهي في إمكانية تصنيفها 

                 ً                           تعداد حدودها أيضا  من حيث التصنيفات الممكنة، السوى بيانات غير مباشرة لقياس المؤشر. ولكن، لبيانات 
 ويشار إليها خالل عملية القياس.

 )I.1(المجموعة �يانات للرئيسي مصدر كتعداد الالمؤشرات التي تعتمد على  .3.1

3.c.1 الصحيين وتو��عهم االختصاصيين كثافة معدل 

 المفهوم والتعريف )أ(

 أربعة عناصر، هي:على المؤشر تشتمل البيانات الوصفية لتعريف هذا 

 ، بمن فيهم األطباء الممارسون العامون واألطباء الممارسون االختصاصيون لكلاألطباءعدد  :كثافة األطباء
نة. ورموز الوحدات المصن فة حسب التصنيف الدولي /نسمة في منطقة وطنية و 10,000 ّ                       أو دون وطنية معي                         ّ                

د للمهن لعام   .2212و 2211، و221في هذه الفئة، هي  2008     ّ             الموح 

 والقابالت التمريض يموظفعدد  :)القابالت(كثافة االختصاصيون في التمريض واالختصاصيون في التوليد 
نة /ن في منطقة وطنية والسكامن  10,000لكل  ّ    أو دون وطنية معي  من  3222و 3221، 2222، 2221الرموز (               

د للمهن لعام   .)2008                    ّ             التصنيف الدولي الموح 

نة /نسمة في المنطقة الوطنية و 10,000عدد أطباء األسنان لكل  :كثافة أطباء األسنان ّ    أو دون الوطنية المعي                     
د للمه 2261الرمز (  .)2008ن لعام                        ّ      من التصنيف الدولي الموح 

من  2262الرمز (أو دون الوطنية /نسمة في المنطقة الوطنية و 10,000عدد الصيادلة لكل  كثافة الصيادلة:
د للمهن لعام   .)2008                    ّ             التصنيف الدولي الموح 

ل األساس المنطقي لهذا المؤشر في تقديم لمحة عامة عن قدرة النظام الصحي على تلبية  ّ                                                                               ويتمث  إلى الحاجة     
ر يتيح  وباستكشافه لهذه العناصر األربعة،لخدمات الصحية في مختلف المجاالت. ا أوجه     ً       أيضا  تقييم  c.1.3     ّ  المؤش 

إذ تفتقر األطباء والممرضات والقابالت،  عددفي     ً مثال   ،م الرعاية الصحية االختصاصية ُ ظ             ُ التي تشوب ن   التفاوت
 بلدان كثيرة إلى التوازن في هذا المجال.
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 اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها ، مع    ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

تعداد، وتقديرها من خالل المسوح الوطنية للقوى الوعلى الصعيد الوطني، يمكن تحديد األعداد عن طريق بيانات 
العاملة والمصادر اإلدارية الرئيسية الوطنية واإلقليمية، مثل سجالت األطباء المعتمدين وموظفي التمريض 

 وزارة الصحة أو االتحادات المهنية.المحفوظة لدى 

ُ     َ وت ستخل   بالمعلومات ي نظام المعلومات الصحية                                                  ّ معظم البيانات المجمعة من المصادر اإلدارية التي تغذ  ص  
مة إلى مكاتب منظمة /و ،المنشورةالصحية االستعراضات الوطنية المستمدة من  ّ                    أو التقارير الوطنية الرسمية المقد                                  

 االختصاصيينب              ّ    البيانات المتعل قة  أنيكمن في تحديات ما تطرحه هذه المصادر من أبرز لكن  الصحة العالمية.
ُ   � الصحيين عادة  ما تكون أكثر اكتماال  بالنسبة للقطاع الصحي العام، وقد ت قل                                    ً                     ً تقدير القوة العاملة النشطة في  منل            

الصحية الدينية. وفي حاالت المجاالت العسكرية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاعات ، وةالخاص اتالقطاع
رة لدىكثيرة، ال تخضع المعلومات  ّ       المتوف  ّ          الهيئات التنظيمية الوطنية والمجالس المهنية إلى أي  تحديث. و        بحكم                                                

خدمت أحدث البيانات المتاحة. وفي ظل االختالفات ةبيانات سنوي                   ً  البلدان ال تنشر دائما  أن  ُ                                             ، فقد است   القائمة بين        
لت أوجه تباين كبيرة تسود بين البلدان من حيث نطاق تغطية البيانات، وتواترها، وجودتها، مصادر البيانات، ما زا

ُ     كذلك، ت حسب اكتمالها. مدى و اإلسقاطات الكثافات باستخدام التقديرات السكانية المستمدة من قاعدة بيانات       
وطنية مثل اإلسقاطات القائمة على السكانية في العالم التابعة لشعبة السكان باألمم المتحدة، أو من البيانات ال

 بيانات السكان والمساكن.

نات مصدرا  جيدا  للبيانات مثل  د  مسوح القوى العاملة القائمة على العي  ّ         ً     ً               وبصفة عامة، ت ع                                      ّ  َ  ُ تعداد. ومقارنة بقاعدة ال            
صف هذان المصدران  ّ                  البيانات اإلدارية، يت  حساسية إزاء                   ّ ، وهما بالتالي أقل  باعتمادهما على البيانات السكانية                   

ز ال ّ   تحي   البيانات اإلدارية المذكورة أعاله.المحتمل من   

د للمهن لعام ( اتأهمية حاسمة في التعدادالمهنة             ّ    السؤال المتعل ق بكتسب يو ، 2008                    ّ             التصنيف الدولي الموح 
درج في كل تعداد تقريبا . وتستند كل من بيانات تعداد ال)32و 22المجموعة الفرعية الرئيسية  ُ                      ً                               ، فهو ي  سكان       

                                                     ّ                                             والمساكن والمسح الخاص بالقوى العاملة إلى السؤال المتعل ق بالمهنة والرمز الخاص به في التصنيف الدولي 
د للمهن لعام  ّ     ال بد  من . ولحساب المكونات األربعة لهذا المؤشر بشكل صحيح، 2008     ّ             الموح  توفر البيانات الالزمة    

                                            ً                يتعذر القيام بذلك في البلدان التي تعتمد رموزا  من ثالثة أرقام قد بالتالي، فو المعني. حتى الرقم الرابع من الرمز
 فقط لبيانات التعداد.

 احتساب المؤشر منهجية )ج(

. التفصيل والدقةالمجمعة بالقدر الكافي من البيانات  اتصفتإذا ما                              ً     ً  ال تطرح عملية حساب المؤشر تحديا  خاصا  
تعداد، أو أي مصدر مناسب آخر، الرموز المطلوبة الالواردة في المقابل، ما لم تحمل البيانات الخاصة بالمهنة في 

د للمهن، فإن احتساب المؤشر قد يكون صعبا . بالنسبة لألطباء والممرضين، فإن الرموز                         ّ                                      ً                                        من التصنيف الدولي الموح 
نة من  ّ       المكو                                         ّ       ً  ، ولكن تحديد أطباء األسنان والصيادلة يتطل ب رموزا  )يعلى التوال 222/322و 221(أرقام كافية  3    

د للمهن  . وفي)على التوالي 2262و 2261(أرقام  4من   :المعنية                                       ّ        ما يلي قائمة برموز التصنيف الدولي الموح 
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 االختصاصيون في الصحة. 22
 أطباء الصحة 221

 األطباء الممارسون العامون 2211
 األطباء الممارسون االختصاصيون 2212

 االختصاصيون في التمريض والتوليد 222
 االختصاصيون في التمريض 2221
 االختصاصيون في التوليد 2222

 اختصاصيو صحة آخرون 226
 األسنانأطباء  2261
 الصيادلة 2262

 الفنيون المساعدون في الصحة 32
 التمريض والقبالة اختصاصييمساعدو  322

 مساعدو اختصاصيي التمريض 3221
 مساعدو اختصاصيي القبالة 3222

 :على النحو التالي c.1.3للمؤشر ربعة العناصر األُ      ت حتسب 

ضرب ب )221(مجموع األطباء  كثافة األطباء: قسم على مجموع السكان ثم ي  ُ      ي    10,000 ـُ                         

بالة: ِ      كثافة العاملين في التمريض والق  ومساعدو اختصاصيي  )222(لين في التمريض والقبالة مجموع العام                              
بالة  ِ      التمريض والق  ضرب ب )322(            قسم على مجموع السكان ثم ي  ُ      ي   .10,000ـ ُ                         

ضرب  )2261(عدد أطباء األسنان  كثافة أطباء األسنان: قسم على مجموع السكان ثم ي  ُ     ي   .10,000 بـُ                         

ضرب  )2262(عدد الصيادلة  كثافة الصيادلة: قسم على مجموع السكان ثم ي  ُ     ي   .10,000 بـُ                         

د للمهن. وقد   �                      ا جريت التحديثات الالزمة                                                             ّ             وضعت بلدان عديدة صيغة وطنية خاصة بها من التصنيف الدولي الموح 
غ  لهذه َ   الصي  الترميز نفسه للفئات المذكورة أعاله، مع اعتماد الدولي، الوطنية بما يتناسب مع أحدث تنقيح للتصنيف    

بعض الفئات الفرعية إلى تلك الواردة في النسخة الدولية. لكن في بعض البلدان، ال تزال عملية تحديث  إضافةو
د للمهن قيد                    ً                                 ً              . ففي البرازيل مثال ، ما زال نظام التصنيف الوطني قائما  على التصنيف التنفيذ                    ّ            التصنيف الوطني الموح 

د لعام  ضع ، 2010هن المذكورة أعاله. لكن ألغراض تعداد العام                ً            الذي يعتمد رموزا  مختلفة للم 1988            ّ       الدولي الموح  ُ    و 
د للمهن لعام   الفئات المذكورة أعاله. يعتمد، و2008                          ً                         ّ             نظام ترميز جديد أكثر اتساقا  مع التصنيف الدولي الموح 
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 تحديات قياس المؤشر من خالل تعداد السكان والمساكن )د(

بيانات التعداد في دقة ترميز المهن خالل معالجة البيانات. من خالل المؤشر  هذا التحدي الرئيسي في قياسيكمن 
، ومن أربعة أرقام لفئة أطباء األسنان                                     ً                        ّ                                    فالمكونات األربعة للمؤشر تتطلب ترميزا  من ثالثة أرقام على األقل 

ّ                   والصيادلة. وحتى لو تم  ترميز جميع المهن  بجودة  ةبالمهن الخاصةبيانات التعداد فقد ال تكون  ،بالتفصيل المناسب                    
 مسوح القوى العاملة.المستمدة من بيانات ال

 تصنيف البيانات )ھ(

حسب الجنس والمناطق االجتماعية يسمح بتصنيف المعلومات إن جمع البيانات من تعدادات السكان والمساكن 
نصح بتصنيف  ُ            واالقتصادية الرئيسية، مثل المقاطعات أو البلديات التي تصن ف حسب مستوى الفقر. ولكن ال ي                             ّ بيانات                                                       

                                                   ً      حيث أن التعداد يقيس كثافة االختصاصيين الصحيين استنادا  إلى  ،                                    ً المؤشر إلى مستويات جغرافية صغيرة جدا  
المناطق بين حضرية وريفية على توزيع مناطق عملهم. وفي هذا الصدد، قد ينطوي مناطق إقامتهم، وليس حسب 

ز،  ّ    بعض التحي  ن العديد من االختصاصيين الصحيين يعملون في المناطق الريفية لكنهم يقيمون في المدن. وتتيح أل        
ن      ً                                          توزيعا  أكثر مالءمة على أساس المناطق الجغرافية. ل "مكان العمل"ـ المعلومات الخاصة ب ّ   هذا، ينبغي أن يتضم                   

 .9يةوالريف يةمناطق الحضرالالمؤشر حسب هذه المناطق الجغرافية أو لتفصيل             ً                 التعداد سؤاال  بشأن مكان العمل 

 نسبة إ�مام الدراسة (التعليم االبتدائي، التعليم الثانوي اإلعدادي، التعليم الثانوي العالي) 4.1.2

 المفهوم والتعريف )أ(

النسبة المئوية لمجموعات الشباب واألطفال الذين تفوق أعمارهم السن المستهدفة للتخرج من يقيس المؤشر 
وا هذه المرحلة بنجاح. ويشير العمر المستهدف للصف األخير من كل  5-3 ـالمدرسة الثانوية ب ّ                                                             سنوات والذين أتم                 

ج الطالب لو أنهم بدأوا التعليم الم ّ                                  مستوى من مستويات التعليم إلى سن تخر  درسي في سن الدخول الرسمي،                                   
ي أي  صف دراسي. فعلى سبيل المثال،  ّ                              وتابعوا سنوات تعليمهم المدرسي كلها بدوام كامل، دون رسوب أو تخط     ّ                                                              

نة من  6إذا كان السن الرسمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي هو  ّ       سنوات، وإذا كانت مرحلة التعليم االبتدائي مكو                                            6 
سنة. وفي هذه الحالة، تكون الفئة العمرية  11األخير من التعليم االبتدائي هي  للصف ةصفوف، فإن السن المقرر

هي الفئة العمرية المرجعية لحساب معدل إتمام المرحلة  )16=  5+  11و 14 = 3+  11(سنة  16إلى  14من 
ت العمر المستهدف لدخول الصف األخير من مستوى تعليمي  اختيرتاالبتدائية. وقد                        ّ                                                  الفئة العمرية التي تخط 

ن ب ّ    معي  سنوات لحساب معدل إتمام الدراسة، وذلك إلتاحة هامش للتأخير في االلتحاق أو إعادة السنة  5إلى  3ـ   
عد  الدراسية. لكن، في البلدان التي تسمح بااللتحاق المتأخر أو حيث  ّ  ي  ،  ً ا  شائع   ً را  السنة الدراسية أمإعادة /الرسوبُ  

                                                                                             ً      قد يكون بعض األطفال أو المراهقين من الفئة العمرية المستهدفة ال يزالون في المدرسة، ما يفضي أحيانا  إلى 
 تقدير ناقص لمعدل إتمام الدراسة.

                                                      
 كموضوع إضافي، انظر الفقرات  "مكان العمل"يوصي التنقيح الثالث لمبادئ وتوصيات األمم المتحدة لتعدادات السكان والمساكن بتصنيف  9
4-360-4-365. 
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شير معدل إتمام الدراسة بنسبة  ُ                              وي  م، قد أكملوا               ً                                         في المئة تقريبا  إلى أن جميع األطفال والمراهقين، أو معظمه 100 
 5إلى  3ـ مستوى من مستويات التعليم عند تخطيهم السن الرسمية لدخول الصف األخير من هذا المستوى ب

ن من التعليم، أو االلتحاق  ّ                          سنوات. ويدل  انخفاض معدل إتمام الدراسة إلى انخفاض نسبة االلتحاق بمستوى معي                                                              ّ           
ب أو الرسوب ّ            المتأخر، أو ارتفاع نسبة التسر  لسنة الدراسية، أو التأخر في إتمام المرحلة المعنية، أو مزيج إعادة ا/                            

 من هذه العوامل.

النسبة المئوية ( 4.1.1مام الدراسة إما كمؤشر قائم بذاته أو باالقتران مع المؤشر إتويمكن استخدام معدل 
االبتدائية؛ مرحلة ي نهاية الف )ب(؛ الثاني أو الثالث من التعليم االبتدائي في الصف )أ(والشباب لألطفال 

إن الجمع بين معدل  .)الرياضيات )2(القراءة،  )1(ونهاية التعليم الثانوي الحد األدنى من مستوى الكفاءة في  )ج(
نة الذين  4.1.1مام الدراسة والمؤشر إت ّ          يوفر معلومات عن النسبة المئوية لألطفال أو الشباب في مجموعة معي                                                              

ّ                    يحققون الحد  األدنى من مستوى الك فاءة، وليس فقط عن النسبة المئوية لألطفال الملتحقين في المدارس الذين           
ّ                                                             يحققون الحد  األدنى من مستوى الكفاءة. غير أن هذا التقرير ال يتناول المؤشر  لعدم إمكانية قياسه من  4.1.1          

 تعداد.الخالل بيانات 

 منها لكل النسبية والسلبيات اإليجابيات مع ،    ً خاصة   تعدادال للبيانات، المحتملة المصادر )ب(

 والصحية، الديمغرافية المسوح مثل المعيشية، األسر ومسوح تعداداتال من البيانات على الحصول يمكن
 التي المعيشية والظروف بالدخل المتعلقة األوروبي االتحاد وإحصاءات المؤشرات، المتعددة العنقودية والمسوح

بشأن أعلى مستوى تعليمي يكمله األطفال والشباب في األسرة المعيشية. وأسئلة المسوح  معلومات تجمع
 النموذجية التي تتيح جمع البيانات بشأن التحصيل العلمي هي:

 ؟]اسم الشخص المعني من األسرة[ ما هو أعلى مستوى تعليمي التحق به •
 في هذا المستوى التعليمي؟ ]اسم الشخص المعني من األسرة المعيشية[ما هو أعلى صف أكمله  •

من مبادئ وتوصيات األمم  .2804-4.272تعدادات، ويرد في الفقرات الالتحصيل العلمي موضوع أساسي في 
د  2011المتحدة. وتتماشى هذه المبادئ والتوصيات التوجيهية مع فئات تنقيح العام                      �  للتصنيف الدولي الموح 

                   ً                                          ن لبلدان كثيرة، طبقا  لظروفها ومتطلباتها الوطنية، أن تستمر في الصادر عن اليونسكو. ويمكإسكد  – للتعليم
تطبيق تصنيفاتها الخاصة لمستويات التعليم ودرجاته ومجاالته لجمع وتبويب اإلحصاءات المستمدة من تعدادات 

عر   ُ   � السكان والمساكن. ي  كمل بنجاح                  ُ          ف التحصيل العلمي في تعداد السكان والمساكن على أنه أعلى مستوى ي  من                                                               
قة  صد  قاس عادة  من حيث اإلتمام الناجح ألعلى برنامج تعليمي، أي  أعلى مؤهالت م  ّ    تصنيف إسكد، وهو ما ي    ُ              ّ                                             ً         ُ                    

                 � مي من حيث أعلى صف  يعلت                                           ً                            بشهادة معترف بها. وقد ترتئي بعض البلدان أيضا  تقديم بيانات عن التحصيل ال
شير إدراسي تم  ُ     كماله. وفي ما يتعلق باألهداف الدولية، ي  دة من مراحل التعليم  "ف الدراسيالص"                                      ّ                     إلى مرحلة محد              

ي عادة  سنة أكاديمية كاملة. ً                     التي تغط       ّ         

ولضمان إمكانية المقارنة الدولية، ينبغي الحصول على بيانات من تعداد السكان والمساكن لجميع مستويات 
دة بموجب تصنيف إسكد. ينبغي للبلدان، قدر اإلمكان، أن تصن ف اإلحصا ّ        التعليم المحد                                                        ّ ءات المتعلقة بالتحصيل             
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الوارد أدناه، والمستخدم لتصنيف التحصيل  )تحصيل-إسكد( A-التعليمي حسب المستوى الفردي لتصنيف إسكد
ن في التصنيف الوطني لمستويات التعليم( 2011التعليمي في تصنيف إسكد لعام  ّ                                     أو ما يعادله على النحو المبي                             (: 

 من تصنيف إسكد: التعليم االبتدائي 1المستوى 
 من تصنيف إسكد: المرحلة األولى من التعليم الثانوي 2المستوى 
 من تصنيف إسكد: المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 3المستوى 

من المبادئ والتوصيات البلدان بأن تنظر في طرح سؤال يسمح بتحديد المستويات  4.278كما توصي الفقرة 
ل بنجاح، إذا ما كان ذلك يحظى باهتمام واضعي السياسات أو المستخدمين اآلخرين. ويمكن          ُ التي لم ت   التعليمية َ                                                                                 كم   

ا إذا كان الشخص قد حصل على قدر من التعليم من المستوى المعني، أو سؤال غير مباشر  ّ                                                                                توجيه سؤال مباشر عم                    
ّ                       عن الصف أو العام الدراسي األخير الذي تم  إكماله من مستوى تعليم ن.                                      ّ   ي معي       

زفي القضاء على أوجه هي  4.1.2حساب المؤشر في تعداد الالستعانة ببيانات الميزة األساسية ل إن ّ  التحي       
أبرز ، في حين أن                                 ً                               العينات، وإتاحة تصنيف أكثر تفصيال  مما يمكن تحقيقه ببيانات المسوح المحتملة الختيار

 .في معظم البلدان شر سنواتمرة واحدة كل عالالزمة المعلومات توفر  هي فيسلبيات ال

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

ن على  قسم عدد األشخاص في الفئة العمرية المعنية الذين أتموا الصف الدراسي األخير من مستوى تعليمي معي  ّ       ي                                                                                            ُ
 مجموع السكان من نفس الفئة العمرية.

 الصيغة:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛,𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎+3𝑡𝑡5
𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎+3𝑡𝑡5

 

 حيث:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛 =  معدل إتمام المستوىn من التعليم 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛,𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎+3𝑡𝑡5 = سنوات السن الرسمي  5-3ـ السكان الذين تفوق أعمارهم بa  للدخول إلى الصف الدراسي األخير من
وا المستوى  nالمستوى التعليمي  ّ            وأتم     n 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎+3𝑡𝑡5 = سنوات السن الرسمي  5-3ـ السكان الذين تفوق أعمارهم بa إلى الصف الدراسي األخير من  للدخول
 nالمستوى التعليمي 

 𝑛𝑛 =  التعليم الثانوي العالي( 3، أو )التعليم اإلعدادي( 2، أو )ياالبتدائالتعليم (من التصنيف إسكد  1المستوى( 
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 تحديات قياس المؤشر من خالل تعداد السكان والمساكن )د(

بلغ  ُ     في الكثير من األحيان، ت جمع البيانات وي                 ُ م التعليم الوطنية. ولكن المطابقة بين التصنيف الوطني  ُ ظ      ً   ُ وفقا  لن  عنها                      
بين تقديرات المؤشرات الوطنية وقد تنجم عنه بعض االختالفات                             ً        للتعليم وتصنيف إسكد ليس دائما  بسهل، 

ستوى أو الصف الدراسي المالئم والمعادل لتصنيف إسكد والدولية. ولهذا، ينبغي إيالء اهتمام خاص لتحديد الم
                                                                                          ّ     لألشخاص الذين تلقوا تعليمهم في نظام تعليمي أجنبي أو مختلف عن التصنيف الوطني. لكن، يجب التأك د من 

ذ عادة  بعد 2011إمكانية تحويل هذه التصنيفات الوطنية إلى نظام إسكد لعام  ً      ، وهي عملية ت نف        ّ   ُ  التعداد.إنهاء             

ر البيانات    ً مثال  أخرى، منها تحديات عملية قياس المؤشر من خالل بيانات التعداد  جهتواقد  ّ            توف  في المطلوبة   
م لحساب المؤشر. المناسبة مع الصيغة  تتالءمفي فئات عمرية ال    ّ   مصن فة وأفقط،  ةمنشورنسخة  ّ   وأحيانا  تحت      ً      

المؤشر من خالل االستكمال، ما  العمر حسابالحاالت التي يصعب فيها الحصول على بيانات لكل سنة واحدة من 
بالفعل حسب مفصلة               ّ                                                                من شأنه أن يقل ل من دقة التقديرات. غير أن معظم هذه التعدادات تشمل بيانات أصلية

 الغرض.الفردية أو قابلة للمعالجة بسهولة نسبية لتحقيق هذا  سنوات العمر

فترض في بعض الحاالت. ولكن العمر  في اإلعالن عناألخطاء                          ً    قد تنجم بعض التحديات أيضا  عن     ً   نظريا ،  تكون  أنُ      ي 
ي مدى عمري قليلة هذه األخطاء   سنوات. 3 يمتد على    ً                                               ّ           نسبيا  ألنها تؤثر على كل من البسط والمقام، وكالهما يغط 

 تصنيف البيانات )ھ(

ات حسب الجنس، والموقع، والثروة، أو الوضع االجتماعي واالقتصادي. وباستثناء المؤشر إلى فئُ            ت صنف بيانات 
المقترحة معايير البسهولة باستخدام بيانات التعداد. وتشمل المعلومات الفئة األخيرة، يمكن الحصول على كل هذه 

حيث الهجرة، وحالة اإلعاقة، الصف الدراسي، واللغة المحكية في المنزل، والحالة من  ألخرى لتصنيف البياناتا
والوضع المادي أو الثروة، والمجموعة اإلثنية. وفي معظم التعدادات، يمكن الحصول على المعلومات الالزمة لكل 
                                                                                         ً           هذه اإلحصاءات بسهولة نسبية. في البلدان التي ال يتكلم كل سكانها باللغة الوطنية الرسمية، غالبا  ما يتضمن 

 كفاءة اللغوية.            ً    ً     التعداد سؤاال  خاصا  بال

م (قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم  4.2.2 م المنظ  ّ                                                 معدل المشاركة في التعل         ّ                     
 االبتدائي)

 المفهوم والتعريف )أ(

إلى ، حسب الجنس، )سنة واحدة قبل سن االلتحاق بالمدرسة الرسمية(م        ّ م المنظ                        ّ معدل المشاركة في التعل  يشير 
م،                                                        ّ دة الذين يشاركون في واحد أو أكثر في برنامج التعلم المنظ                       ّ ي الفئة العمرية المحد  مئوية لألطفال فالنسبة ال

هذه النسبة إلى المشاركة الحالية لألطفال في مرحلة     ّ تدل  التعليم والرعاية. و تدمج بين في ذلك البرامج التي بما
ف                                               ّ                     الطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي، الذين تقل  أعمارهم عن العمر الر ر  ُ  �  سمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي. وقد ع                                     

د للتعليم 2011كل من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي في تنقيح العام   إسكد –                     ّ         للتصنيف الدولي الموح 
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)ISCED 2011( علما  أن عمر األطفال في هاتين المرحلتين يختلف باختالف السن الرسمي 1و 0، في الفئة ،                                                            ً     
 لاللتحاق بالتعليم االبتدائي في البلدان.

م هو برنامج     ّ التعل   سق من األنشطة التعليمية المصممة بهدف تحقيق نتائج                   ّ مجموعة أو تسلسل مت  يشمل         ّ           م المنظ 
نة من المهام التعليمية. وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة      �       ّ التعل م المحد   ّ                                                                 دة مسبقا ، أو إنجاز مجموعة معي                       ً       

م.                                            �       ّ  والتعليم االبتدائي هي أمثلة على برامج التعل م المنظ 

م قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي  4.2.2يقيس المؤشر  ض األطفال ألنشطة التعل م المنظ  ّ                     �       ّ                                      مدى تعر        
م لدى األطفال ا لذين                                                                              ّ        ّ              بالتعليم االبتدائي. وتعكس القيمة العالية للمؤشر درجة عالية من المشاركة في التعل م المنظ 

 بالتعليم االبتدائي.الرسمي لاللتحاق سن ال   ّ                         تقل  أعمارهم عن سنة واحدة من 

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

الواردة كو والمبلغة إلى اليونستشمل المصادر الرئيسية للبيانات المستخدمة لقياس هذا المؤشر البيانات اإلدارية 
ميمن المدارس وغ تعدادات أو مسوح األسر المعيشية الخاصة ، إضافة إلى بيانات ال                 ّ        ّ رها من مراكز التعل م المنظ 

                                ّ                                    بااللتحاق بالبرامج المدرسية للتعل م المبكر، حسب سنوات العمر الفردية. 

ستخلصان أن البسط والمقام  )أو المسح(بيانات التعداد بواسطة ومن إيجابيات جمع المعلومات   من المصدرُ         ي 
ز      ّ الحد  ، على عكس البيانات المستمدة من المصادر اإلدارية األخرى. وتسهم هذه الميزة في نفسه ّ   من أوجه التحي              

زات النمطية التي تنطوي عليها البياالمحتملة ز التعدادات بأنها أقل  تأث را  بالتحي  ّ                                   . كما تتمي         ً  ّ    ّ                      ّ                      ّ   نات اإلدارية في ما يتعل ق          
 بالتسجيل الناقص لألطفال الملتحقين بمؤسسات تعليمية خاصة.

المحتوى األساسي لتعدادات كثيرة. وفي الحالة المثلى، ينبغي ترميزه  ضمنتحاق بالمدرسة لاالتدخل مسألة و
. ويتطابق 2011في إسكد المستخدم لتصنيف البرامج التعليمية  )P-ISCED(برامج -    ً                    وفقا  لمستويات تصنيف إسكد

مع مرحلة التعليم االبتدائي.  1الطفولة المبكرة، والمستوى في مرحلة تعليم المن تصنيف إسكد مع  0المستوى 
ن وتصنيف إسكد الدولي بإعداد وتحديد برامج التعليم  ّ                                                  ويمكن تحقيق التوافق بين نظام تعليمي وطني معي                                             

            ً              الوطنية وفقا  لتصنيف إسكد.

 تساب المؤشراحمنهجية  )ج(

عب   م كنسبة مئوية من مجموع                                                                            ّ ر عن عدد األطفال في الفئة العمرية المعنية الذين يشاركون في برنامج تعليمي منظ  ُ   � ي 
 السكان في نفس الفئة العمرية.

ويمكن حساب المؤشر من خالل بيانات التعداد باستخدام نوعين من المعلومات: عدد األطفال الذين يلتحقون 
                         ّ    في الفئة العمرية التي تقل  عن  )التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي(           ّ          ببرامج التعل م المنظم 

جموع السكان في نفس الفئة العمرية. فعلى سبيل سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي بسنة واحدة، وم
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سنوات، يحسب هذا المؤشر لألطفال في سن  6المثال، إذا كان السن الرسمي لبدء مرحلة التعليم االبتدائي هو 
 الخامسة. 

عزى ذلك إلى الفرق  ُ                   قد تختلف األرقام المنشورة على الصعيد الوطني عن تلك الصادرة على المستوى الدولي. وي                                                                                 
أي مدى إدراج أنواع مختلفة من التعليم، مثل (م التعليم الوطنية ونظام إسكد؛ أو في نطاق التغطية  ُ ظ   ُ ن   بين

أو في التقديرات السكانية الوطنية والتقديرات الصادرة /و )التعليم الخاص أو الخاص في أحدهما وليس اآلخر
 عن شعبة السكان في األمم المتحدة.

 الل تعداد السكان والمساكنتحديات قياس المؤشر من خ )د(

من التحديات الرئيسية أمام استخدام بيانات التعداد لقياس المؤشر هي في الترميز الصحيح لبيانات التعداد 
 السجالت اإلدارية.بيانات    ً                                    وفقا  لتصنيف إسكد، وإمكانية مقارنتها مع 

ً                                                              عادة  ما يجمع تعداد السكان والمساكن معلومات خاصة بالسكان في سن الد راسة الرسمية، الذين تتراوح أعمارهم    
الوطني.  يالتعليمنظام ال ية                                                   ً      سنة. ولكن قد يختلف السن الرسمي من بلد إلى آخر، طبقا  لهيكل 20و 5    ٍ         بشكل  عام بين 

 وعند جمع البيانات الخاصة بمرحلة التعليم قبل االبتدائي، ينبغي تعديل الفئة العمرية حسب االقتضاء.

االلتحاق بالمدرسة، بينما تشير البيانات  بشأنتعداد السكان والمساكن يجمع معلومات وتجدر اإلشارة إلى أن 
التعدادات عن تلك المجمعة من من اإلدارية عادة إلى التسجيل في المدارس. وبالتالي، قد تختلف النتائج المتأتية 

 ملتزم بالحضور.غير أي رسة، بالمد                                     ً                        ً  البيانات اإلدارية. وقد يكون الطفل مسجال  ولكن ليس بالضرورة ملتحقا  

 تصنيف البيانات )ھ(

والمناطق  )ج(والمنطقة الريفية أو الحضرية،  )ب(الجنس،  )أ(من التصنيف هو حسب: المطلوب الحد األدنى 
 حالة اإلعاقة. )د(و )                 ً حسب المقاطعات مثال  (الجغرافية 

المعيشية. ولكن التعدادات التي تجمع بيانات عن دخل األسرة فئات أخرى مثل                          ً  ويمكن أن يشمل التصنيف أيضا  
 الدخل تبقى محدودة.

سنة، والالتي تزوجن أو ارتبطن بق��ن قبل بلوغ  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن �ين  5.3.1
 سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 المفهوم والتعريف )أ(

عنى هذا المؤشر ب سنة، والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل  24و 20تي تتراوح أعمارهن بين نسبة النساء الالُ                 ي 
ران الرسمية ، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة ِ             ويغطي أشكال الق   )أي الزواج(              
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ساكنة، بأنها عال وغير ران غير الرسمية، مثل الم  ف أشكال الق  ُ                الرسمية على السواء. وبصفة عامة، ت عر                          ِ           �   ُ قة يعيش                                 
                   ً                                                                                  بموجبها الزوجان معا  لبعض الوقت، ويعتزمان إقامة عالقة دائمة ولكن من دون أي مراسم مدنية أو دينية رسمية. 
وتشير المساكنة إلى ارتباط شخصين في عالقة كما لو كانا متزوجين، وهي تثير الشواغل ذاتها التي يثيرها الزواج 

                       ً      ً        ً               اكنة، تعتبر العالقة زواجا  مبكرا  أو شكال  من أشكال زواج المسفي حالة الرسمي من حيث حقوق اإلنسان. و
شواغل إضافية هذه العالقات األطفال، إذا كان أحد الزوجين دون سن الثامنة عشرة. ويثير الطابع غير الرسمي ل

ض األطفال المولودين الرتبا هشأنمن    ّ      ً                                           تتعل ق مثال  بالميراث، والجنسية، واالعتراف االجتماعي، ما  ّ                         أن يعر  ط غير      
ا قد يتعرض له رسمي  ّ               ألوجه ضعف تختلف عم   األطفال المولودين الرتباط رسمي.                

عد   ّ  ي  عن عدم المساواة بين الجنسين، وهو بالتالي انتهاك أساسي      ً      ً  تعبيرا  واضحا   الزواج المبكر أو زواج األطفالُ  
فضي، إذ الفتيات                   ً                         ً          لحقوق اإلنسان. وكثيرا  ما يؤثر زواج األطفال سلبا  على نمو  إلى الحمل المبكر والعزلة  نبه ُ    ي 

عنف تعرضهن لفي التقدم الوظيفي والمهني، ويزيد من خطر فرصهن من                            ّ        ّ االجتماعية واالنقطاع عن التعل م، ويحد  
ت   ُ  َ العشير. وفي ثقافات كثيرة، ي  د وقع من الفتيات اللواتي يبلغن سن البلوغ أن يضطلعن بأدوار جنسانية                               ّ  تجس 

اتفاقية حقوق ترد قضية زواج األطفال بشكل صريح في االرتباط واإلنجاب. ال  الصفات النسوية، بما في ذلك
بحقوق أخرى، منها الحق في حرية التعبير، والحق في الحماية من جميع أشكال ترتبط  ا، إال أنه1989الطفل لعام 

ة. ّ   اإليذاء، والحق في الحماية من الممارسات التقليدية الضار                                                       

، مع اإليجابيات     ً خاصة  السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية وتعداد الانات، المصادر المحتملة للبي )ب(
 والسلبيات النسبية لكل منها

للحصول على البيانات الالزمة لقياس هذا المؤشر، يمكن االستعانة بالتعدادات الوطنية أو مسوح األسر المعيشية 
 الزواج األول، أو السن عند االرتباط أو الدخول في عالقة.التي تجمع بيانات عن السن عند أول زواج، أو تاريخ 

دأبت مسوح األسر المعيشية، مثل المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية  ومنذ أواخر الثمانينات،
المتعددة المؤشرات المدعومة من اليونيسف، على جمع البيانات الالزمة لهذا المؤشر في البلدان المنخفضة 

تنسيق الوحدات المستخدمة لجمع المعلومات عن الحالة الزواجية لدى النساء والرجال                   ّ سطة الدخل. وقد تم  والمتو
 في المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشرات. )سنة 49-15(في سن اإلنجاب 

االرتباط األول، يطرح بصورة روتينية /جارتباط أو تاريخ الزوا/في حين أن السؤال المتعلق عن السن عند أول زواج
درج في هذا النوع من المسوح،  ُ     فهو قليال  ما ي  أجرت شعبة ، 2010     ً                      تمهيدا  لجولة تعدادات العام وفي التعدادات.         ً    

 هذا االستعراض كشف . وقدأسئلة التعداداتلمراجعة    ً  بلدا   124شمل                                 ً  اإلحصاءات في األمم المتحدة استعراضا  
عن فقط    ً  بلدا   14فيما سأل  ،بلدان فقط 10تبلغ                           ً                      التي أدخلت في تعدادها سؤاال  عن تاريخ الزواج األول البلدان أن 

هذه المعلومات ال تسمح بتقدير إال أن مدة الزواج، عن     ً سؤاال  وفي بعض البلدان، شمل التعداد السن عند أول زواج. 
 يها الزواج أو االرتباط الحالي هو األول.السن عند الزواج األول في الحاالت التي ال يكون ف
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إلى  15عن سن الزواج األول أو تاريخه، يمكن استخدام الحالة الزواجية للنساء من الالزمة معلومات الوفي غياب 
                                                ً                المتعلقة بالحالة الزواجية على نطاق العالم تقريبا  من خالل تعدادات البيانات سنة لتقدير هذا المؤشر. وتتوفر  18

 ن والمساكن.السكا

  ً ا    ّ أي   ،األعمار من كلعن جميع األشخاص  بياناتالبجمع وتبويب  )4.169(توصي مبادئ وتوصيات األمم المتحدة 
بعض األفراد قد يتزوجون  أن     ً      ، نظرا  إلى أو سن الزواج العرفيالمعني كان السن األدنى القانوني للزواج في البلد 

السن                                                                 ً                       في بلد يختلف فيه السن األدنى للزواج. وفي معظم البلدان، يحتمل أيضا  وجود أشخاص تزوجوا قبل
صيل السن، يجب اتفمع لحالة الزواجية وللجداول التي ال تتقاطع فيها بيانات االقانونية لظروف خاصة بهم. 

، وذلك أكثر أو     ً عاما   15أعمارهم  الذين تبلغو سنة 15 أعمارهم عن                     ّ بين األشخاص الذين تقل  على األقل  التمييز
 .على المستوى الدولي بيانات الحالة الزواجيةبين المقارنة لضمان إمكانية 

أول زواج. حصول  إلى تاريخ أول زواج على أنه يشمل يوم وشهر وسنة )4.247(تشير المبادئ والتوصيات و
زواج أو السن عند أول يمكن جمع معلومات عن  ،الحصول على تاريخ أول زواجالبلدان التي يصعب فيها  وفي

ّ  ، أي  عدد السنوات التي انقضت منذ الزواج بكل جمع المعلومات المتعلقة ينبغي في هذا الشأن، مدة الزواج. و   
المبادئ وصي كما تالدينية. والعرفية و ةالتعاقديمثل حاالت االقتران بحكم الواقع، والزيجات ، أشكال الزواج

أو عدد  ،عند أول زواجالسن أو  ،بضرورة جمع البيانات الخاصة بتاريخ أول زواج )248-4(             ً  والتوصيات أيضا  
 .األرامل والمنفصالت أو المطلقات في وقت التعدادللنساء بالنسبة أول زواج  انحاللالسنوات التي انقضت منذ 

ُ                                      وعليه، ت نصح البلدان بالنظر في إمكانية إدراج س زواج أو السن عند أول زواج بالتراضي أول ؤال عن السن عند        
ما في حالة المرأة. ّ                   في تعداد السكان، وال سي                        

هنا، واإلحصاءات الحيوية. والسجالت المدنية                              ً                         ومن الناحية النظرية، يمكن أيضا  قياس هذا المؤشر من خالل 
ّ                    يجات الرسمية فقط، أي  الزيجات القانونية األساسية في أن هذه البيانات توفر معلومات عن الزالمشكلة تكمن                     

بحاالت االقتران خارج نطاق القانون، والمعروفة المعقودة تلك                                             ً والملزمة بموجب القانون العرفي، وتستثني عموما  
بالضرورة عن هذه الزيجات من غ    � يبل  بحكم الواقع أو بالتراضي. وفي البلدان التي لها تاريخ في الزواج الديني، ال 

 اإلحصاءات الرسمية.خالل 

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

حأول إذا شمل التعداد أسئلة بشأن الحالة الزواجية والسن عند  ُ  زواج أو تاريخ زواج، ي  بالمنهجية سب المؤشر ت                    
سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل  24و 20المعتادة عبر قسمة عدد النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنة في  24و 20بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة على العدد اإلجمالي للنساء بين عمر 
 .100ـ مجموع السكان، ثم ضربه ب

اتباع نهج بديل  ن ً                                                  ال  عن السن عند الزواج األول أو تاريخ الزواج األول، يمكوفي التعدادات التي ال تتضمن سؤا
أو ارتبطن بقرين بالسنوات  )متزوجات أو مطلقات أو أرامل(يقضي بحساب نسبة النساء الالتي تزوجن من قبل 
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مة سنة. ومن شأن هذا النهج أن يوفر  18أو  15المفردة، وتحديد عدد الفتيات الالتي تزوجن في سن  ّ    معلومات قي           
دون الوطني في الزواج المبكر أو زواج األطفال، حيث يشمل التعداد جميع الشابات /لتحليل أوجه التباين اإلقليمي

ن. كما يقدم هذا النهج معلومات ت فيد تحديدا  في رصد حاالت الزواج المبكر أو زواج  ُ          ً                                    الالتي يعشن في بلد معي                                 ّ                     
 البيانات المتعلقة بالمواضيع األخرى المستعرضة أدناه. األطفال على الصعيد الوطني، وفي تصنيف

 لمؤشر الصحيح، وذلك لسببين:يوفر كامل المعلومات المالئمة للكن تجدر اإلشارة إلى أن هذا النهج البديل ال 

   ً            عاما ، قد يصبحن  24-20لكن عند بلوغهن سن ، متزوجات أو مرتبطات بقرين أنهنقد تخفي بعض الشابات  .1
                                     ً حيال االعتراف بزواجهن في سن مبكرة جدا .    ّ      ً أقل  تحفظا  

سنة، يكون الزواج المبكر  24و 20د للمؤشر يشير إلى النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين                     ّ بما أن التعريف الموح   .2
ّ                     في حالة الحد  األدنى للعمر البالغ (سنوات  10إلى  5بحوالي السن  قد حدث قبل هذا ، أو في وقت )سنة 15           

ّ                     في حالة الحد  األدنى للعمر البالغ (أقرب بقليل   18أو  15      ّ                                . ويدل  مؤشر النساء الالتي تبلغ أعمارهن )سنة 18           
 سنوات الماضية. 4-0خالل فترة الـ حصلت سنة والالتي تزوجن من قبل، إلى الزيجات التي 

 ياس المؤشر من خالل تعداد السكان والمساكنتحديات ق )د(

كر أعاله، فإن  ُ              كما ذ  طرحت السؤال المتعلق بالزواج األول في جولة  )في المائة 20حوالي (فقط بلدان قليلة     
فق عليه في                                                                         ّ ، حسب عمر المرأة أو تاريخ الزواج. لذلك، يمكن حساب المؤشر مع التعريف المت  2010تعداداتها لعام 
مس  فية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة فيالبيانات الوص              ً                           البلدان تقريبا . ولكن تسود اختالفات عديدة  ُ   خ 

 على إمكانية المقارنة بين البلدان.أن يؤثر ، ما من شأنه كثيرة حول طبيعة الزواج في بلدان

 تصنيف البيانات )ھ(

 من المواضيع. ويوصى بالتصنيف التالي:تتيح بيانات تعداد السكان والمساكن تصنيف المؤشر حسب مجموعة متنوعة 

 ؛)منطقة حضرية أو ريفية(مكان اإلقامة  •
 الوحدات اإلدارية، مثل المناطق الحضرية والمدن والمقاطعات؛ •
 مستوى التحصيل العلمي؛ •
 ؛)                    ً حيثما كان ذلك مناسبا  (المجموعة اإلثنية  •
 وضع القوة العاملة؛ •
 .الوضع من حيث الهجرة •

ثبت التعداد  معلومات تقريبي. كما يمكن تصنيف  بشكل فعاليته في وضع مؤشر للمجموعات اإلثنية الصغيرة، وإنُ             ي 
ب تصنيف  محدودة                                  ً                              التعداد إلى مناطق جغرافية أصغر حجما  حيث تكون أحجام عينات المسوح  ُ         جدا . قد يصع          ً  
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ج غير المادية، مثل مؤشرات االحتياجات االبيانات  ُ                                      حسب الدخل المادي، ولكن الن ه   ُ                 �           ألساسية غير الملب اة أو دليل                          
د األبعاد، توفر بدائل مقبولة. ّ                             الفقر المتعد              

 نسبة النساء في المناصب اإلدا��ة 5.5.2

 المفهوم والتعريف )أ(

عنى هذا المؤشر  في تلك  من مجموع عدد األشخاص العاملينفي المناصب اإلدارية نسبة النساء بقياس ُ                ي 
ن مختلفين لقياس هذا المؤشر: حصة النساء من مجموع المناصب اإلدارية، . ويوصى بالجمع بين مقياسيالمناصب

. ويوفر )وبالتالي استبعاد المناصب اإلدارية المبتدئة(وحصة اإلناث في المناصب اإلدارة العليا والمتوسطة 
لة في المناصب اإلدارية الم                                         ّ الحساب المشترك لهذين المقياسين معلومات عم   ّ                          ا إذا كانت المرأة ممث  بتدئة أكثر                     

دون وصول النساء إلى المناصب تحول اجز وهي في اإلدارة العليا والمتوسطة، ما يشير إلى إمكانية وجود ح مما
اإلدارية العليا. في هذه الحاالت، فإن حساب حصة المرأة في مجموع المناصب اإلدارية ينطوي على بعض 

صالحيات ومسؤوليات في صنع القرار أكبر مما هو عليه التضليل، إذ يوحي بأن المرأة تشغل مناصب تمنحها 
           ً  الحال فعليا .

 اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها ، مع    ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

                                                        ٍ                                             لحساب هذا المؤشر، يوصى باستخدام مسوح القوى العاملة كمصدر  للبيانات. وإن لم يتوفر هذا النوع من المسوح، 
نص ً  أنواع مماثلة من مسوح األسر المعيشية التي تشمل وحدة ت عنى بموضوع العمالة. وعادة  بح باالستعانة ُ   ي                           ُ                                                   

ب ل                                                      ً                                      يتضمن تعداد السكان والمساكن هذا النوع من المعلومات أيضا . ويمكن الحصول على هذه البيانات بنفس  ما ُ  الس  ُ    
المستمدة من المسوح الخاصة بالقوى العاملة  المستخدمة في مسوح القوى العاملة، رغم أن جودة بيانات المهنة

 قد تتصف بجودة أكبر من تلك الواردة في التعداد.

عنى بموضوع القوى العاملة، يمكن استخدام مسوح المؤسسات أو السجالت  ُ                                                                وفي غياب أي مسح لألسر المعيشية ي                                
تخدم فيها مسوح المؤسسات أو                                                                   ُ  اإلدارية لجمع المعلومات عن نصيب النساء من العمالة. وفي الحاالت التي ت س

د. ّ   السجالت اإلدارية، من المرجح أن تقتصر التغطية على المؤسسات الرسمية أو المؤسسات ذات الحجم المحد                                                                                             

طرح تحديدا   ُ          ً  وموضوع المهنة موضوع أساسي في تعدادات السكان والمساكن، والسؤال الذي ي  هو في هذا الشأن                                                                    
ته. فإلى جانب المعلومات الخاصة بنوع النشاط، يتم ترميز بيانات المنصب الذي يشغله الشخص في إطار مهن

د للمهن، مع الفئات التالية للوظائف اإلدارية:            ً                      ّ                                           المهنة وفقا  للتصنيف الدولي الموح 

 المدراء

 الرؤساء التنفيذيون وموظفو اإلدارة العليا والمشرعون 11
 والتجاريون اإلداريونالمدراء  12
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 والخدمات المتخصصة اإلنتاجمدراء  13
 األخرىمدراء الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات  14

أحدث بما يتناسب مع مهن الالبلدان إمكانية إعداد جداول تؤمن الدولي، يوصى بأن على المستوى لمقارنة البيانات 
                     ً  تي ما زالت تتبع تصنيفا  د للمهن. وتتضح أهمية هذا اإلجراء في البلدان ال                               ّ تنقيح متاح للتصنيف الدولي الموح  

 .2008لعام للمهن معايير التصنيف الدولي الموحد مع     ً  تماما   مءواتي    ً          رسميا  للمهن ال 

 احتساب المؤشر منهجية )ج(

حتسب حساب النسبة اإلجمالية للنساء في المناصب اإلدارية، ل من رموز  1عدد النساء في الفئة الرئيسية ُ      ي 
 من رموز التصنيف الدولي.  1العدد اإلجمالي لألشخاص في الفئة التصنيف الدولي لإلناث كنسبة من 

اصب اإلدارية العليا والمتوسطة عبر قسمة العدد اإلجمالي للنساء في التصنيف نويمكن حساب نسبة النساء في الم
 على مجموع عدد األشخاص العاملين في نفس الفئات. 13و 12و 11الدولي للفئات 

 تحديات قياس المؤشر من خالل تعداد السكان والمساكن )د(

                                      ً  تعداد في أن السؤال المطروح ال يعكس دائما  التتمثل القيود الرئيسية في قياس هذا المؤشر من خالل بيانات 
ظهر أهمية المنظمة التي تعمل  ُ                             أوجه االختالف في مستوى المسؤولية التي تضطلع بها المرأة. كما أن التعداد ال ي                                                                         

ّ                                 تم  ترميز جميع المهن على المستوى الولو فيها المرأة.  مطلوب من التفصيل، فإن بيانات التعداد المتعلقة بالمهن قد  
 ال تكون بجودة بيانات المسوح الخاصة بالقوى العاملة.

ثبت التعداد فعاليته في تحديد النسبة اإلجمالية للنساء في المناصب اإلدارية العامة، ولكن ال بد   ّ  بعبارة أخرى، ي                                                                                          ُ              
ة ي        ً                                     ي، تمهيدا  لتحديد نسبة النساء في المناصب اإلدارسؤال إضافي إليضاح المستوى اإلدارمن إدراج 

عنى /العليا ُ     المتوسطة. وتقضي إحدى االستراتيجيات المناسبة لمعالجة هذه المسألة بإضافة سؤال ي  المستوى ب                                                                           
بنسبة  المتعلقةاإلداري. وحيثما أمكن، يمكن الجمع بين التعداد والسجالت اإلدارية للحصول على المعلومات 

 المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة. النساء في

ز بعض التعداد ّ              وتمي  بين المهنة األساسية والوظائف الثانوية للشخص. فعلى سبيل المثال، قد يعمل الشخص  ات   
                       ً                                     دخله، ولكنه قد يشغل أيضا  منصب المدير لمؤسسة مقابل بدل رسمي. من  بوظيفة يومية تدر الجزء األكبر

ما إذا كان التقييم يقتصر على المهنة الرئيسية أو على مجمل األنشطة المهنية  في                       ّ هذه الحاالت، يتعين البت   وفي
 للشخص.
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 تصنيف البيانات )ھ(

ينبغي تصنيف البيانات الالزمة لهذا المؤشر حسب التقسيمات الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك المناطق 
علقة بمستوى التحصيل العلمي صورة أفضل الريفية، وحسب المستوى التعليمي. وتوفر البيانات المت/الحضرية

      ً    انطالقا  من  )أو عدم تفسيرها(عن مدى إمكانية تفسير أوجه التفاوت في المسؤوليات اإلدارية بين الرجل والمرأة 
فضل )مثل الدراسات العليا(                                                                       ً االختالفات في المؤهالت التعليمية. قد تكون بعض الفئات التعليمية صغيرة نسبيا   ُ     ، وي     

د التعداد هذه الفئات. واعتبر اجتماع فريق خبراء األمم تصنيفها ا ّ                                                     ستنادا  إلى بيانات التعداد، شريطة أن يحد                                   ً     
                                                    ً  هذا المؤشر ذا صلة بالهجرة، وأوصى بتصنيف البيانات أيضا   )2018 مارس/آذار(المتحدة المعني ببيانات الهجرة 
 حسب الوضع من حيث الهجرة.

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع (المؤشر حسب النشاط االقتصادي               ً               ومن المفيد أيضا  تبويب بيانات 
                                                              ً            أو زيادة تفصيلها لتحديد حصة المرأة في مجموعات مهنية أكثر تفصيال ، أو لتحليل  )األنشطة االقتصادية

 زات القطاعية، شرط أن تتوفر اإلحصاءات الالزمة وأن تسمح حجم العينات المختارة بذلك.      ّ التحي  

ُ                                  خدام بيانات التعداد، يجب التنبه إلى أن التعدادات ت حصي األشخاص في أماكن إقامتهم، وهو عند است                                                  
          ً                                                                            يتطابق حكما  مع مكان عملهم. وينطبق هذا بصفة خاصة على األشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية.  ال ما

 .10الجغرافية للتوصل إلى تصنيف حسب التوزيعات "مكان العمل"ولذلك، ينبغي تصنيف هذا المؤشر حسب 

 نسبة السكان المستفيد�ن من خدمات الكهرباء 7.1.1

 والتعريف المفهوم )أ(

د  ّ   يمكن تعريف نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء على أن ها النسبة المئوية من السكان الذين ت زو    ُ                                    ّ                                                          
 هاالجتماعية واالقتصادية، بما فيواسعة من اآلثار ا يقترن تحقيق هذه الغاية بطائفةمساكنهم بالطاقة الكهربائية. 

ة للدخل القائمة على األسرة المعيشية وتخفيف عبء المهام المنزلية. تيسير ّ                                                               تنمية األنشطة المدر                    

دة مناسبة من ال يعني ر خدمة الكهرباء في المنزل في مناطق كثيرة حول العالم   ّ وف   َ ت   ّ              بالضرورة أن  الطاقة المزو               ّ           
ل     ُ بل ي  حيث الجودة والكلفة،  ة التي  أوفىالحصول على معلومات   ّ  فض  ّ        حول هذه الخصائص المهم  عليها الهدف    ّ  يرك ز                     

م كبير في تطوير نهج جديد بالفعل ز   َ حر   � ا  قد لالسابع من أهداف التنمية المستدامة.  ّ                          تقد  عرف    باسم إطار البنك ُ     ي 
 ،التي تنطوي عليها جودة الخدمة     ً نطاقا  وسع األ األبعاد تحديد ويتيح هذا النهج .متعدد المستويات للطاقةالالدولي 
ب ل تتخطى األالطاقة  إمكانية الوصول إلى وقياس ُ           بس  سهم نهج كما . نعم أو الالتي يقتصر جوابها على سئلة   ُ البنك ُ         ي 
ل  راعيأكثر دقة يعترف بالمستويات المختلفة للوصول إلى الطاقة، ويقياس في  الدولي ّ   أيضا  القدرة على تحم                 ً   

ح في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. ال ، على النحوإمكانية الوصول إلى الطاقةالتكاليف ومدى     ّ                                              موض 
                 ٍ من شأنه توفير كم  ومع مرور الوقت، يسمح اعتماد هذا النهج بقياس أكثر دقة إلمكانية الوصول إلى الطاقة، ما 

                                                      
 .c.1.3تحت المؤشر  )ھ(        ً                            انظر أيضا  المناقشة الواردة في الفرع  10
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لة حول نوع اإلمداد بالكهرباء أكبر  مة )ارج الشبكةالشبكة أو خ(                  ّ                            من المعلومات المفص  ّ    ، وطاقة الكهرباء المقد                       
ة الخدمة )بالواط( ّ          ، ومد  من حيث عدد ساعات (، ومدى قدرة االعتماد على الخدمة )ساعات النهار وساعات المساء(    

     ً               ، فضال  عن القدرة على )من حيث تقلبات الجهد الكهربائي(، وجودة الخدمة )االنقطاع غير المخطط له ومدته
ل التكاليف وقانون ّ                  تحم  مة.   ّ    ية الخدمات المقد                  

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة   تعدادالالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

، أي من خالل عدد كبير من المعيشية االستفادة من الكهرباء من المسوح وتعدادات األسرب المعنيةجمع البيانات  ُ ت  
أنواع مسوح األسر المعيشية المختلفة، بما فيها: المسوح السكانية والصحية ومسوح قياس مستويات المعيشة، 

ذة على الصعيد الوالمسوح العنقودية  رة والمنف  رات، ومسح الصحة العالمية، والمسوح األخرى المطو  ّ               متعددة المؤش           ّ                                             ّ            
 .)مثل وزارات الطاقة والمياه وما إلى ذلك(جرتها مختلف الوكاالت الحكومية الوطني، بما في ذلك تلك التي أ

توفر معلومات عن وهي مصدر بديل للبيانات، كالكهرباء إحصاءات شركات الطاقة بشأن استهالك يمكن اعتماد 
ٍ                   بمعزل  عن عدد المستخدمين.في األسرة المعيشية كمية الكهرباء المستهلكة  على ءات هذه اإلحصالكن تقتصر       

مصادر تلجأ إلى عدد األسر المعيشية التي  ُ    ت حصيتسجيل المستهلكين الذين يدفعون مقابل الكهرباء، وبالتالي ال 
ا  في ممارسة  وهي ،طاقةلللحصول على امشروعة سرية أو غير  ّ ً     شائعة جد   من البلدان النامية. الكثير       

األمم المتحدة بشأن  مبادئ وتوصيات،من   ً  سيا                                           ً     الطاقة الكهربائية في الوحدة السكنية موضوعا  أسا ُ   ّ ت شك ل
ِ   هو ير د و تعدادات،ال بعض الحاالت، يوفر التعداد معلومات إضافية في حول العالم. التعدادات معظم  فيبالتالي     

غير ل  ُ ب         ُ على الس  األشخاص دى اعتماد وم ،)لإلضاءة والطبخ والتدفئة(الطاقة الكهربائية استخدام أغراض مثل 
 لحصول على هذه الطاقة.المشروعة في ا

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

يمكن احتساب عدد السكان المستفيدين من خدمة الكهرباء بسهولة عن طريق احتساب عدد أفراد الوحدات 
 مها على العدد اإلجمالي للسكان.يقستالسكنية التي تستفيد من خدمة توصيالت الكهرباء، ومن ثم 

ن أعال ّ      كما هو مبي  في الوحدات السكنية مع عدد بالربط بشبكة الكهرباء بيانات التعداد الخاصة قد ال تتوافق ه،          
المصادر غير المشروعة للحصول على ما يرجع إلى مشكلة ، شركات الكهرباءلدى المسجلين الفعليين المشتركين 

 .الطاقة الكهربائية

 والمساكنتعداد السكان المؤشر من خالل قياس  تحديات )د(

م بيانات التعداد عادة  معلومات حول كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الفترات الزمنية التي تتوفر  ً                                                                             ال تقد                       ّ     
ّ     ً      ً                                                    خاللها الطاقة، إذ أن  جزءا  كبيرا  من األسر المعيشية يحصل على الكهرباء بشكل متقطع فقط.                    
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 تصنيف البيانات )ھ(

الوصول إلى الكهرباء بحسب المناطق الريفية أو الحضرية أو بحسب المواقع الجغرافية  عنيمكن تصنيف البيانات 
ة للبيانات بحسب المناطقة  ّ                          مثل الوالية والمنطقة والمقاطعة أو المحافظة، وتسمح بيانات التعداد بتصنيف أكثر دق                                                                               

                                                ً  قدر المسوح على تقديمه، في حين تسمح التعدادات أيضا  وهو ما ال ت )                        ً على مستوى مناطق العد مثال  (الجغرافية 
بتصنيف البيانات بحسب خصائص معينة مثل المجتمعات العرقية الصغيرة أو األشخاص الذين يعيشون في 

 .)11.1.1راجع المؤشر (األحياء الفقيرة 

ب لتشمل  ُ  الس  بحسب  .2اإلضاءة /التدفئة/التصنيف حسب االستخدام: الطبخ .1األخرى لتصنيف البيانات: المفيدة     ُ
ّ                                       دخل األسرة: يصعب تصنيف البيانات حسب دخل األسرة نظرا  إلى أن  معظم التعدادات ال يضم بيانات حول ذلك،         ً                                                

 لكن يمكن اعتماد طرق تصنيف بديلة.

                               ً                                  نسبة السكان الذ�ن يعتمدون أساسا  على الوقود والتكنولوجيا النظيفين 7.1.2

 والتعاريفالمفاهيم  )أ(

                                 ً                                                            ب نسبة السكان الذين يعتمدون أساسا  على الوقود والتكنولوجيا النظيفين عبر قسمة عدد األشخاص الذين سحت ُ ت  
 ُ      وت حتسب . اإلضاءة على إجمالي عدد السكانويستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيفين للطهي والتدفئة 

ف مصطلح والنتيجة باستخدام النسبة المئوية.  عر  ل انبعاث ثاني أكسيد  "يفالنظ"ُ   �        ي  ّ                     استنادا  إلى أهداف معد                ً      
المدرجة في تقرير المبادئ  )أي ضد الفحم والكيروسين غير المعالجين(الكربون والتوصيات الخاصة بالوقود 

 التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بنوعية الهواء في األماكن الداخلية: إحراق الوقود في المنزل.

ّ        ف على أن ه وقود                         ً                                             ّ ع البيانات العالمية حاليا  على الوقود األساسي المستخدم في الطهي، والمصن     ّ          ترك ز عملية جم        
عد  الوقود غير الصلب نظيفا .  عد  الوقود الصلب ملوثا  وغير معاصر، في حين ي  ّ                       ً   صلب أو غير صلب، إذ ي    ُ                      ً                   ّ   ُ حدد                     هذا ُ     ي 

خفق                    ّ   الطهي النظيف، غير أن ه            ً      ً                                          المقياس جزءا  كبيرا  من نسبة األفراد الذين ال يستفيدون من وقود  ُ     عادة  ما ي       ً في    
ً      جمع البيانات حول نوع الجهاز أو التقنية المستخدمة في الطهي، إضافة  إلى  ثة األخرى  تحديد                                                                ّ          أشكال الطاقة الملو                   

في المنزل مثل تلك المستخدمة لإلضاءة والتدفئة. وتوصي أحدث مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بعدم 
ّ   وهو وقود غير صلب لكن ه (                               ً                              حم غير المعالج، في حين تمنع أيضا  استخدام الكيروسين في المنزل استخدام الف                    

ث ّ  شديد التلو  الة في جميع )          ّ             . وتوصي المبادئ التوجيهية أيضا  باعتماد أنواع من الوقود والتكنولوجيا الفع                                            ً                             
على  بفوائد صحية، بما يعود )ءةمثل الطهي وتدفئة المساحات واإلضا(االستخدامات الرئيسية للطاقة في المنزل 

ف التوصيات التقنية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة  ُ   �                                                             األفراد على الصعيد الصحي. وبالتالي، ت عر                                     
ّ    العالمية، الوصول إلى حلول الطبخ الحديثة في المنزل على أن ها   "الوصول إلى الوقود والتكنولوجيا النظيفين"                                                       

 ."الوقود غير الصلبالوصول إلى "   ً    بدال  من 

رف باسم إطار البنك الدولي متعدد المستويات للطاقة،   ِ حر   � ا  قد و م كبير بالفعل في تطوير وتوجيه نهج جديد ع  ُ                                                   ز تقد                                          ّ     
ح في الهدف  ل تكاليف الكهرباء ومدى إمكانية االعتماد عليها، كما هو موض  ّ                                                         ّ           قادر على تحديد قدرة األفراد على تحم                                   
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ً                                                                 مستدامة. إضافة  إلى ذلك، يساهم هذا النهج في التوجيه المعياري للمبادئ التوجيهية السابع من أهداف التنمية ال              
ُ              لمنظمة الصحة العالمية من أجل قياس مستويات الوصول إلى الطاقة. ولقد ن شر نهج اإلطار  متعدد المستويات ال                                                                  

ً                          لقياس الوصول إلى الطاقة بناء  على عملية استشارية واسعة الوكاالت الدولية العاملة  بينإجماع كبير النطاق و                            
 في هذا المجال.

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

 ،وخاصة للطهي ،الخاصة باستخدام الوقود والتكنولوجيا األساسية في المنزلالبيانات                  ُ     في معظم البلدان، ت جمع 
المسوح السكانية والصحية ومسوح قياس  البيانات التعدادات والمسوح. وتشمل مصادرمن خالل  بشكل منتظم

رة  ّ    مستويات المعيشة، والمسوح العنقودية متعددة المؤشرات، ومسح الصحة العالمية، والمسوح األخرى المطو                                                                                             
ز المسوح عن تعدادات السكان والمساكن هو ذة على الصعيد الوطني. وما يمي  ّ                                       والمنف                               ّ الفترات الزمنية القصيرة       

 بين إجراء مسح وآخر.الفاصلة     ً  نسبيا  

تعدادات، وعلى الرغم من الفترات الزمنية الطويلة بين كل تعداد الالمعلومات بانتظام من خالل هذه ُ       ت ستخلص و
ّ                                                                                      وآخر، فإن  هذا النوع من التعدادات يسمح بتصنيف البيانات على مستويات جغرافية صغيرة، ما يسهم على س بيل         

                                                                     ّ   تحديد العالقة بين استخدام خشب الوقود وتوفر هذه المواد على الصعيد المحل ي.في المثال 

-4.510الفقرة (                                                   ً       ً                       يشكل نوع الوقود المستخدم للطهي واإلضاءة والتدفئة جزءا  أساسيا  من المبادئ والتوصيات 

 كل التالي:للوقود المستخدم للطهي فهو على الش التاليالتصنيف ويوصى باعتماد . )4.514

 الغاز .1
 الكهرباء .2
 الغاز النفطي المسال  .3
 )البترولي(البرافين /الكيروسين .4
 )بما في ذلك الزيوت النباتية المستخدمة كوقود(الزيت  .5
 الفحم .6
 الحطب .7
 الفحم النباتي .8
 روث الحيوانات .9

ألرز وقشور أي على سبيل المثال، قش الحبوب من الذرة والقمح واألرز غير المقشور وقشور ا(بقايا المحاصيل  .10
 )جوز الهند وقشور الفول السوداني

 أنواع أخرى .11
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ّ                                                                                        غير أن  أنشطة التعدادات الوطنية تختلف من بلد إلى آخر. فعلى سبيل المثال، لم يستخدم تعداد العام  في  2010     
  ً                            معا ، في حين لم تستخدم نيجيريا  8-6، و)فئات فرعية 3مقسمة إلى ( 3و 2و 1األرجنتين سوى أنواع الوقود رقم 

هذه فإن  ،. وبالتالي)القائمة على الطاقة الشمسية( 11و 9و 7و 4و 2و 1سوى األنواع رقم  2006في تعداد العام 
مثل الفحم (في الممارسات الفعلية، فقد تكون بعض األنواع أوجه التفاوت السائدة ما        ٍ إلى حد  تعكس االختالفات 

ا  في بعض البلدان، كما نادر )وروث الحيوانات ّ ً                      ة جد  ة. فعلى سبيل المثال، قد تكون     ّ                      بعض االختالفات أكثر عشوائي                         
 في موزمبيق أسئلة حول مصادر الطاقة المستخدمة لإلضاءة، لكن ليس للطهي. 2017شمل تعداد السكان للعام 

د لنوع الطاقة  ّ               ال يوصي تقرير المبادئ والتوصيات بات باع تصنيف محد               ّ  المستخدمة لإلنارة والتدفئة.                                 

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

ر  ُ ي   أي الذين (عدد السكان الذين يستخدمون الغاز والكهرباء والغاز النفطي المسال والنفط  قسمة عبر          ّ  حتسب المؤش 
 اإلضاءة أو للتدفئة، على إجمالي عدد السكان. وأإما للطهي  )ال يستخدمون الوقود الصلب أو الكيروسين

ر بشكل منفصل بالنسبة إلى السكان الذين يعتمدون على الوقود النظيف للطهي أو اإلضاءة  يمكن             ّ                                                                                احتساب المؤش 
 أو التدفئة، وذلك من خالل تعدادات السكان والمساكن.

 تعداد السكان والمساكنالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

ل  ّ   تتمث   ،المستخدمةالوقود  البلدان من حيث أنواعبين القائم باالختالف المؤشر قياس  ية أمامالرئيس اتالتحدي   
. في تعداداتها ، أي الطهي واإلضاءة والتدفئة،ةالثالثاالستخدامات من                                    ّ عدم إدراج بعض البلدان أسئلة حول أي  و

ة في التدفئة في بشأن أسئلة طرح عدم إن  ّ      التعدادات المنفذ   غير أنير، قد ال يكون باألمر الخط ةدافئالالبلدان                
ق إلى ّ      التطر   زة.          ّ نتائج متحي  إلى لتفادي الوصول  ضروري تي الطهي واإلضاءةمسأل     

 تصنيف البيانات )ھ(

ل تصنيف البيانات بحسب الموقع الجغرافي  فض  ؛ واالستخدام )ريفية، أقاليم ومحافظات/مناطق حضرية(ُ   �                                      ي 
        ً                                     انات وفقا  لما إذا كانت األسرة المعيشية تستفيد                 ً            . من المناسب أيضا  تصنيف البي)التدفئة/اإلضاءة/الطبخ(النهائي 

 "النظيفة"على الرغم من توفر الطاقة الكهربائية  "غير النظيفة"من الكهرباء أم ال. وقد يعطي استخدام الطاقة 
 معلومات حول كلفة هذين الخيارين.
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ل البطالة بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة 8.5.2 ّ                                               معد     

 والتعريفم وهفالم )أ(

ع ل البطالة النسبة المئوية لألشخاص العاطلين عن العمل في القوة العاملة. وي  ن معد  ُ  يبي                                                                        ّ      ّ ف   العاطلون عن العمل  ّ  ر 
ّ                            على أن هم جميع األشخاص في سن العمل  ً                        عادة  ما تتراوح أعمارهم بين (      الذين ال يعملون،  )   ً         عاما  وما فوق 15   

ون حاليا   ّ        ً  ويبحثون عن عمل مؤخرا  ومستعد   وبالتالي:تفادة من فرص العمل المتاحة، لالس                   ً       

دة لقياس العمالة؛ "غير عامل"   ّ       تدل  عبارة  )أ( ّ                  على فترة مرجعية قصيرة ومحد                            

دة تشمل األسابيع األربعة  "البحث عن عمل"يشير مصطلح  )ب( مارس خالل فترة حديثة محد  ّ                        إلى أي نشاط ي                         ُ             
 تجاري أو زراعي؛ مشروعتأسيس أو  للبحث عن عمل بأجراألخيرة أو شهر واحد، 

 الفترة أثناء الخاص لحسابه أو بأجر للعمل      ً متاحا   الشخص أن على "     ً حاليا   للعمل مستعد" عبارة تدل )ج(
ُ   � وت حد   ،المرجعية  تمديد يمكن( العمل فترة لقياس المستخدمة نفسها المرجعية للفترة     ً وفقا   الفترة هذه د 

      ً إجماال ، األسبوعين تتجاوز ال الحقة قصيرة فترة لتشمل الوطنية، الظروف على        ً اعتمادا   المرجعية الفترة
 .)وذلك لتغطية حاالت البطالة بالشكل المناسب بين مختلف الفئات السكانية

عد  معدل البطالة مقياسا  مفيدا  الحتساب  ّ                    ً      ً         ي  فرص استحداث ، ويعكس عدم قدرة االقتصاد على العمالة المنقوصةُ  
ّ                  لكن هم ال يعملون، رغم الراغبين بالعمل عمل لألشخاص  بشكل نشط ويبحثون  لاللتحاق بعمل،    ً  حاليا  استعدادهم   

ل البطالة على أن ه مؤشر ألداء سوق العملالمطلوب عملالعن  نظر إلى معد  ّ                      . وبالتالي، ي                  ّ            ُ ولكفاءة االقتصاد وفعاليته  ،            
 في استيعاب القوى العاملة.

. العملتأدية القدرة على عاقة ولإل              ً      ً واإلعاقة مفهوما  واسعا   لي لتأدية الوظائف والعجز والصحةالتصنيف الدو  َ ح    َ طر  
بع مفاهيم مختلفة لإلعاقة من خالل جمع البيانات المتعلقة  ّ                                                      غير أن  البلدان تت             ّ أو /وأو القصور العجز بأوجه      

نة المشاركةمقيدات أو /الحدود ّ   بأنشطة معي  هي مصطلح يغطي  "اإلعاقة"حسب تعريف منظمة الصحة العالمية،  .         
القصور، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة. والقصور هو مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من 
النشاط هو الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة هي المشكلة التي 

 الفرد في المشاركة في مواقف الحياة. هاانييع

ف  ّ          األشخاص ذوي اإلعاقة على أن هم أشخاص توصيات المبادئ والُ   �  ت عر  ا معرضون                         ّ   لخطر أكبر مم  ض له قد             ّ      يتعر     
نة أو المشاركة في بسبب ما  غيرهم من السكان ّ                   يحد  من قدرتهم على القيام بوظيفة معي                                  ّ ّ         نشطة التي تعد  أساسية األ               

باستعمال أجهزة مساعدة أو ممكنة القيود كانت المعالجة النسبية لهذه  ، وإنكالمشي أو السمعمية في الحياة اليو
مثل  ،القابلة للقياسالمهام صعوبة في أداء بوجود بيئة داعمة أو موارد وفيرة. وقد ال يواجه هؤالء األشخاص 

إجراء بمثل العمل أو الذهاب إلى الكنيسة ة المشاركة في المواقف الحياتياالستحمام أو ارتداء المالبس، أو أنشطة 
عتبر هؤالء األشخاص  التعديالت الالزمة لتكييف بيئتهم المحيطة الفيزيائية واإلنسانية. ُ                  ومع ذلك، ي  عرضة أكثر          
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عزى ذلك إلى  .عامةالسكان  منعلى األنشطة أو المشاركة للقيود  ُ             وي  نشاط تحول دون قيامهم بدات التي      ّ المقي   
ّ  حد  ت تيالالوسائل المساعدة ، وغياب أساسي  .تهمستوى مشاركممن  

رها واختبرها فريق واشنطن المعني بإحصاءات  ّ                                          بناء  على التوصيات التي طو                       ً ، توصي المبادئ والتوصيات اإلعاقة   
ار؛ اإلبص )ب(المشي؛  )أ(مجاالت األداء الستة التالية:  اإلعاقةبضرورة أن يشمل المقياس الشامل المعتمد لتحديد 

ّ                                       التواصل. ت عد  المجاالت األربعة األولى ضرورية في تحديد  )و(العناية الشخصية؛  )ھ(اإلدراك؛  )د(السمع؛  )ج(   ُ          
      ً           ً          مقياسا  أكثر شموال  لتحديدها. )و(و )ھ(، في حين تشمل المجاالت اإلضافية اإلعاقةحالة 

، مع اإليجابيات والسل )ب( ً                     المصادر المحتملة للبيانات، التعداد خاصة   بيات النسبية لكل منها                                      

ر بمسح القوة العاملة في األسر المعيشية. وفي حال  ل مصدر البيانات الوطني الرسمي األنسب لهذا المؤش  ّ                                               ّ                                               يتمث     
ر مسح  ّ       عدم توف  أو أي نوع آخر من مسوح األسر /                 ً                                العاملة، يمكن أيضا  استخدام المسح السكاني والصحي وللقوى       

صة للت وظيف بهدف الحصول على البيانات المطلوبة. وعلى الرغم من إمكانية                            ّ      المعيشية التي تشمل وحدة مخص 
ر على نطاق واسع من خالل مسوح القوة العاملة الوطنية أو أنواع أخرى من مسوح                          ّ                                                                        جمع بيانات حول هذا المؤش 

ّ               األسر المعيشية، فإن  التصنيف بحسب  بالغ اإل يتزايدغير متوفر على نطاق واسع في هذه المسوح. وحالة اإلعاقة                  
ّ          عن هذه المسألة لكن  تغطيتها  ا . تبقى                  ّ ً  منخفضة جد           

ة البيانات خالل قياس البطالة من  قد يكون ّ   تعداد أقل دق  ز التعدادات مسوح العمالة المتخصصة، من             ّ             لكن تتمي         
                         ً معظم التعدادات اليوم سؤاال   . وتتضمناإلعاقةوخاصة حسب حالة  ،على تصنيف البيانات بشكل أفضل تهاقدرب

ّ  أبرز القيود التي تحد   بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، غير أن االختالفات في قياس المؤشر هي التعداد من فعالية                    
 السؤال.صيغة بين البلدان من حيث السائدة 

ستخدم معيار مجموعة اإلعاقةحالة                                                   ً     يتضمن الكثير من تعدادات السكان والمساكن اليوم سؤاال  حول  ُ                    ، وغالبا  ما ي       ً       
                                              ّ    صعود الساللم واالعتماد على النفس في األنشطة المتعل قة /واشنطن الخاص بقيود اإلبصار والسمع والمشي

ّ                                    أن  بعض االختالفات في تطبيق هذا المفهوم بالمالبس والنظافة الشخصية والتواصل واستخدام الذراعين. غير   
، لم يعتمد سوى حوالي ثلث البلدان التي جمعت معلومات 2010ال تزال بارزة، وفي جولة التعداد السكاني لعام 

ً                                            ، أسئلة مجموعة واشنطن القصيرة. إضافة  إلى ذلك، تستخدم بعض التعدادات مفهوم مختلف اإلعاقةحالة حول                                     
دة مثل الشلل أو بتر طرف واحد أو أكثر من الجسد، في حين تستخدم يعتمد على حا لإلعاقة ّ                                                              الت سريرية محد              

                                                                                           ً  التعدادات األخرى أسئلة الفرز على مستوى األسرة المعيشية، وهو ما ال توصي به مجموعة واشنطن. أخيرا ، 
ّ                                 يختلف عدد الفئات المتعل ق بشدة القيود التي تحد  من األداء أو الناتجة عن العاهات   عاقة    ً              تمادا  على مفهوم اإلاع(                      ّ                      

ّ                                                        ، لكن  ذلك ال يشير إلى تباين كبير على المستوى الوطني في تعريف )المستخدم . ومع ذلك، ينبغي النظر اإلعاقة    
ّ               إلى إمكانية تصنيف بيانات التعداد حول العمالة بحسب هذه الفئة على أن ها ميزة رئيسية، إذ أن  التصنيف بحسب                       ّ                                                                  

 طاق واسع في مسوح القوة العاملة.غير متاح على ن اإلعاقةحالة 

البطالة هو من خالل البيانات اإلدارية، مثل سجالت مكتب العمل  معلومات بشأنالمصدر الثالث للحصول على و
ّ               ُ                                                            ً  أو سجالت البطالة. غير أن  الطريقة التي ت حفظ بها هذه السجالت تعتمد على ممارسات وطنية قد ال تتوافق تماما                         
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ر، أي مع التعريفات اإلحصائي ها المؤش  ّ         ّ      ة التي يضم  . فعلى سبيل "دون عمل، والبحث عن عمل ومستعد للعمل"         
لين كعاطلين عن العمل، وظيفة رسمية لك نهم يكسبون عيشهم من                                    ّ                                    ّ                    المثال، قد ال يشغل بعض األشخاص المسج 

عتبر العاملون المساهمون في األسرة وألغراض إدارية، خالل ممارسة أنشطة غير رسمية.  ُ                                  قد ال ي  على من دون أجر      
                            ً                                                        قد تقتصر إعانات البطالة أيضا  في بعض البلدان على فترة زمنية محدودة، يتم اعتبار الشخص كما ن، وموظفأنهم 

 بعد انتهائها غير نشط.

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

     ً             مقسوما  على إجمالي حتسب معدل البطالة إلجمالي السكان كنسبة مئوية من عدد السكان العاطلين عن العمل  ُ ي  
 عدد السكان في قوة العمل.

= نسبة البطالة  
عدد السكان العاطلين عن العمل

إجمالي عدد السكان في القوة العاملة
∗ 100 

أي السكان ذوي ( اإلعاقةحالة /الجنس/احتساب المعدل بحسب العمر من خاللحتسب المؤشرات ذات الصلة  ُ ت  
 .)اإلعاقة وغير المعوقين

ل البطالة  لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ّ  معد    =
األشخاص ذوي اإلعاقة العاطلين عن العمل

إجمالي عدد السكان في القوة العاملة
∗ 100 

 تعداد السكان والمساكنالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

ز بسهولة تصنيفها حسب الفئات  ّ                             على الرغم من أن  بيانات التعداد تتمي                      ّ كثر ، أاإلعاقة، بما في ذلك حالة المناسبة              
مها مسوح القوة العاملة، فإن  قياس البطالة بناء  على بيانات التعداد قد يكون صعبا   ً                                 ً من البيانات التي تقد                    ّ                            ّ                     .

ً           ال تسمح عادة  بدراسة سوق العمل وأنشطة البحث عن عمل بشكل تفصيلي. إضافة  إلى ذلك، فالتعدادات                                                          ً يصعب قد           
التعداد. وبالتالي،  من خالل        ً اقتصاديا  غير النشطين األشخاص       ً                                       تحديدا  التمييز بين األشخاص العاطلين عن العمل و

وتيرة     ً   ُ    أخيرا ، ت عد       ً      ً  تقديرا  زائدا .لبطالة اتميل التعدادات إلى تقدير نسبة مقارنة بمسوح القوة العاملة المتخصصة، 
تقييم ينبغي لذا ، تتغير الظروف االقتصادية بسرعة فقدالقيود الرئيسة،  منبيانات التعداد الخاصة بالبطالة  جمع

 .ةمنتظمبصورة تأثيرها على سوق العمل 

 البيانات تصنيف )ھ(

ل التصنيف المثالي لهذا المؤشر بالتصنيف حسب الجنس والفئة العمرية وحالة  ّ                                                                       يتمث  . تتطلب الفئة العمرية اإلعاقة   
ّ                                   عاما  اهتماما  خاصا  نظرا  إلى أن  الشباب معرضون بشكل خاص للبطالة. و 24إلى  15من  يوصى بتصنيف هذا    ً        ً     ً     ً       

الريفية، المناطق /بما في ذلك المناطق الحضرية(المؤشر حسب مدة البطالة والموقع الجغرافي 
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والتحصيل  الجغرافيفي حين يسهل تصنيف البيانات المتعلقة بالموقع والتعليم.  )المقاطعات/والمحافظات
ة البطالة من ّ             العلمي، غالبا  ما يصعب تحديد مد  . وقد نظر اجتماع فريق خبراء األمم عدادالت معلومات خالل             ً                 

بتصنيفه حسب       ً  ، موصيا     ً                     ّ          أيضا  في هذا المؤشر المتعل ق بالهجرة )2018مارس /آذار(المتحدة بشأن بيانات الهجرة 
 الهجرة.من حيث حالة ال

) خا�ج دائرة التعليم والعمالة والتد��ب 24و 15نسبة الشباب (الذ�ن تتراوح أعمارهم �ين  8.6.1     ً                                       عاما 

 المفاهيم والتعاريف )أ(

ر نسبة الشباب  خارج دائرة التعليم والعمالة  )    ً عاما   24و 15الذين تتراوح أعمارهم بين (              ّ              يقيس هذا المؤش 
 .11والتدريب

ل إلىنسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب حساب تيح ي باب الذين هم خارج مقياس للش      ّ     التوص 
    ً          نطاقا  يسهم في أوسع   ً ا  مقياس ، توفر هذه النسبةوبالتالي .النظام التعليمي، وال يخضعون لتدريب وال يعملون

حتمل دخولهم إلىعدد الشباب الذين تحديد   وليس فقط نسبة البطالة لدى الشباب. ،عملالسوق  ُ                ي 

ر الشباب العاملين  ن ليسوا ضمن القوة العاملة بسبب اإلعاقة أو مشاركتهم وأولئك الذي "المحبطين"          ّ                  يشمل المؤش 
أفضل   ً ا  نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب قياسكما تتيح في األعمال المنزلية، وأسباب أخرى. 

حتمل دخولهم لعدد الحالي للشباب الذين ل الشباب غير العاملين، إذ يشمل هذا األخير  نسبةعمل من السوق ُ             ي 
ّ                         الشباب الذين ليسوا جزءا  من القوة العاملة لكن هم في دائرة التعليم، أي  يعملون على تطوير مهاراتهم الذين                       ً                     

 ومؤهالتهم.

 من المهم توضيح بعض المفاهيم:

ر،  • ف الشباب على أن هم جميع األشخاص الذين تتراوح أعم               ّ   ألغراض هذا المؤش  عر  ّ                                ي                 ّ    ً  عاما   24و 15ارهم بين ُ  
ّ   في ذلك هذين السن ين بما(  ؛)               

مة ومستدامة تهدف إلى تحقيق التعل م، في حين   ّ عر   ُ ي      ً              وفقا  لتصنيف إسكد،  • ّ                  ّ                               ّ           ف التعليم على أن ه عملية تواصل منظ                 
د تخطط له المنظمات العامة والهيئات الخاصة  ف إسكد التعليم الرسمي على أ نه تعليم مؤسسي متعم  ّ                                           يعر                     ّ                           ّ   

ة لنظام التعليم الرسمي للبلدالمعترف بها ّ                             ، يمثل الصورة العام   ؛                  

ع • ُ  على غرار التعليم الرسمي، ي  م  ّ ر                            د يخطط له مقد  ّ   ف إسكد التعليم غير الرسمي على أن ه تعليم مؤسسي متعم               ّ                   ّ                                
ال  /و        ً أو بديال  /خدمات التعليم ويعتبر إضافة و ّ  ً أو مكم  للتعليم الرسمي. قد يكون التعليم غير الرسمي قصير       

ا التعل م غير الرسمي /المدة و ف، وعادة ما يأتي على شكل دورات قصيرة أو ورش عمل أو ندوات. أم  ّ       ّ              أو غير مكث                                                              ّ          
د من التعل م لكن ه ليس مؤسسيا ، وبالتالي، فهو أقل تنظيما  من التعليم  ف من خالل إسكد على أن ه نوع متعم  عر  ّ            ً                           ً            في       ّ          ّ           ّ                     ّ   ُ  
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   ّ                                       لتعل م على صعيد األسرة، وفي مكان العمل، وفي                                  ّ                     الرسمي وغير الرسمي. وقد يشمل التعل م غير الرسمي أنشطة ا
 ؛المجتمع المحلي، وفي الحياة اليومية، بشكل موجه نحو الذات أو العائلة أو المجتمع

بع نظاما  تعليميا  رسميا  أو غير رسمي،  • عد  الشخص ضمن دائرة التعليم إذا ما كان يت  ّ        ً        ً      ً               ألغراض هذا المؤشر، ي                                        ّ   ُ                   
 ؛   ّ             لتعل م غير الرسميهو موضح أعاله، مع استبعاد ا كما

عر   • وا عمال  لآلخرين مقابل أجر أو ربح خالل ُ   ّ ي  ّ       ً                             ف األشخاص في دائرة العمل على أن هم جميع األشخاص الذين أد                         ّ                              
 ؛فترة مرجعية قصيرة مثل أسبوع واحد أو يوم واحد

عتبر األشخاص في دائرة التدريب إذا كانوا يمارسون نشاطا  تعليميا  غير  • ر، ي  ُ                                                    ً        ً      ألغراض هذا المؤش   ،أكاديمي               ّ   
ة بالوظائف المهنية أو الفنية.و نة خاص  ّ       ّ                             يكتسبون من خالله مهارات معي                            

عنى  إعداد المتدربين للوظائف القائمة على األنشطة اليدوية أو العملية، وللوظائف التشغيلية بالتدريب المهني ُ     ي 
نة، سواء أكانت تشمل األعمال الخاصة بذوي  ّ                                        التي تتطل ب مهارات معي  الياقات الزرقاء أو البيضاء في تجارة أو         ّ            

                                           ّ                                                    عمل أو مهنة معينة. وينقل التدريب الفني التعل م الذي يمكن تطبيقه في والوظائف الواقعة ضمن المستوى 
                                                                                       ً        المتوسط، ال سيما تلك الخاصة بالفنيين والمديرين المتوسطين. يشمل التدريب المهني والفني أيضا  برامج 

ستثنى التدريب الذي يفرضه صاحب العمل من نطاق هذا التدريب المهنية والفنية  ُ                                                 المدرسية فقط، في حين ي                       
ر بحكم التعريف.       ّ               المؤش 

 12منها، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل     ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

ل لمصدر ُ                           ت عتبر مسوح القوة العاملة ال الشباب الذين ليسوا في دائرة إلحصاءات في إطار تحديد نسبة      ّ   المفض 
التعليم أو التدريب. يسمح هذا النوع من البيانات بجمع معلومات حول وضع سوق العمل بالنسبة إلى األفراد 

 ومشاركتهم في برامج التعليم أو التدريب.

عليم والعمل تعدادات وأنواع أخرى من المسوح كمصادر للبيانات عن الشباب خارج دائرة التال         ً         يمكن أيضا  استخدام 
ً           من هذه المصادر أقل موثوقية ألنها ال تسمح عادة  بالتحقيق المجمعة والتدريب. ومع ذلك، قد تكون المعلومات                                            

ً           ، وعادة  ما تستبعدالتفصيلي في أنشطة سوق العمل الخاصة بالمجيبين أنشطة التدريب الخاصة بسئلة األ       
 الرسمية. غير

ي مسوح األسر المعيشية عادة  تهدف تعدادات السكان إلى تغطية جميع ال ً  سكان تقريبا  في بلد معين، في حين تغط                          ّ                        ً           
السكان غير التابعين للمؤسسات فقط. باستطاعة كل من المسوح والتعدادات أن تجمع البيانات من األشخاص 
العاملين في جميع فروع النشاط االقتصادي، وجميع قطاعات االقتصاد وجميع فئات العاملين، بما في ذلك 

عاملين لحسابهم الخاص، واألفراد العاملين المساهمين في األسرة، والعاملين المؤقتين وأصحاب الوظائف ال
 ،والعاطلين عن العمل ،                                                         ً                        المتعددة. إضافة إلى ذلك، توفر هذه المسوح والتعدادات عموما  فرصة لقياس عدد العاملين
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 )وبالتالي، السكان في سن العمل(                        ً                                واألشخاص الذين ليسوا جزءا  من القوة العاملة في الوقت نفسه
 متماسك. إطار فيو

ّ      توافق البلدان على جمع البيانات عن السكان الملتحقين بالمدارس في تعدادات السكان والمساكن، غير أن  عدد                                                                                               
ّ  ً            ً                البلدان التي تجمع المعلومات حول السكان الذين يحضرون تدريبا  مهنيا  أو فن يا  منخفض نسبيا . وتشير اللجنة        ً      ً                                                         

إلى إمكانية تكييف التعدادات اللتقاط هذا الواقع  13)2017(قتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اال
                                                                                              ً  بأكثر الطرق موضوعية. إن معرفة كيفية الوصول إلى التعليم خارج النظام الرسمي، حيث يكون العرض واسعا  
       ً                                                                                            ومتغايرا  بشكل متزايد، أمر ضروري للوضع الحالي في المنطقة. وال يقتصر األمر على المجموعات التي يستهدفها 

                    ً                                                                 ر فحسب، بل ينطبق أيضا  على المواقف األخرى التي يزيد فيها التدريب من فرص العمل والمعرفة          ّ هذا المؤش  
. على سبيل المثال، طرحت باربادوس )على سبيل المثال األساتذة أو المعلمين الذين يدرسون دورات المنهجية(

ّ                   لتدريب فن ي ومهني. في حالة                   ً                              ً لجمع البيانات سؤاال  حول األشخاص الذين يخضعون حاليا   2010في تعداد عام           
ّ    ال بد  منتعدادات السكان والمساكن،  ّ                                   أن  هذه البيانات قد تكون أقل موثوقية  التنبه إلى     ح القوى ومس من بيانات 

ً                                                           العاملة ألنها ال تسمح عادة  بإجراء تحقيق تفصيلي حول أنشطة سوق العمل الخاصة بالمجيبين.                         

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب عبر طرح النسبة المئوية للشباب الذين يعملون أو ُ           ت حتسب نسبة 
ّ                                    ال يعملون لكن هم في دائرة التعليم أو التدريب، من             100. 

 نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب:

=  
عدد الشباب في دائرة العمالة�  + �عدد الشباب خارج دائرة العمالة لكن في دائرة التعليم أو التدريب  عدد الشباب−

عدد الشباب
 × 100 

الشباب خارج دائرة العمالة لكن في دائرة  في المائة – 100 = نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب
 .التعليم أو التدريب

ّ                                                       ينبغي التنب ه من عدم احتساب عدد الشباب داخل دائرة العمالة والتعليم تين.            ّ     أو التدريب مر               

 السكان والمساكن تعدادمن خالل المؤشر تحديات قياس  )د(

ل التحدي األكبر في قياس نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب بالمعلومات الموثوقة التي  ّ                                                                                                  يتمث     
ر  وضع سوق العمل ومشاركة الشباب في التعليم أو التدريب. وتعتمد جودة بشأن    ّ                     ّ  يتطل بها احتساب هذا المؤش 

                                                      
 .5راجع الحاشية رقم  13
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ة إجابات ّ         هذه المعلومات بشكل كبير على تصميم االستبيان ودق  وينطبق هذا بشكل خاص على  .المشاركين فيه                                              
ن  ّ   مكو   الذي قد ال تشمله فئات التعليم التقليدية في االستبيان الخاص بالتعداد. "التدريب"  

 تصنيف البيانات )ھ(

لة  ر حسب الجنس والفئات العمرية المفص  ّ  ضمن فئة الشباب، لكن يبدو أن  المشمولة                      ّ                                 ّ   ينبغي تصنيف هذا المؤش                            
ّ  ً                       الريفية والمناطق الجغرافية الرئيسية محب ذا . وقد نظر اجتماع فريق /طق السكن الحضريةالتصنيف حسب منا                                       

ر المتعل ق بالهجرة، فأوصى  )2018مارس /آذار(خبراء األمم المتحدة بشأن بيانات الهجرة     ً              ّ       ّ                  أيضا  في هذا المؤش 
ّ                                            بتصنيفه بحسب حالة الهجرة، لكن  التصنيف حسب أعلى مستوى من التعليم بلغه الش                 ً      ً  اب قد يكون مناسبا  أيضا .                             

وقد  ،تطلعاتهمال تفي بالوظائف التي ب من التعليم                        ٍ الحاصلين على درجة عالية  وفي معظم األحيان، ال يقبل الشباب 
لون انتظار  ر وفقا  لما إذا كان الشخص يبحث عن عمل "الوظيفة المناسبة"   ّ           يفض            ً                 ّ     ً                                . يمكن أيضا  تصنيف هذا المؤش 

ّ  مهم   بشكل نشط أم ال، وهو تصنيف  وقتها./           ً      ً         قد يشغل جزءا  كبيرا  من وقته البحث هذا   ّ أن  إذ   

 العمالةمجموع العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من  9.2.2

 المفاهيم والتعاريف )أ(

عنى  رُ     ي  قدرة قطاع  هذا المؤشر ويقيس .العمالة في الصناعة التحويلية من إجمالي العمالةنسبة ب 9.2.2      ّ المؤش 
الزراعة والقطاعات التقليدية األخرى قطاع من جهة     ّ المت  الصناعة التحويلية على استيعاب فائض القوة العاملة 

، حيث  ً ا  معاكس  ً ا  اتجاهالبلدان المتقدمة  لكن قد تشهدأعلى.   ً ا  أجورالمجاالت المنتجة حيث يتقاضى العاملون نحو 
ل التركيز نحو تخفيض العمالة في الصنا ّ                                     تحو  أجل  خفض التكاليف، منالتدابير الرامية إلى عة التحويلية كجزء من   

 .كثافة رأس المال على القائمة تشجيع الصناعات

فت سابق(وتشمل العمالة  ر  ّ        كما ع   ُ جميع األشخاص في سن العمل الذين شاركوا خالل فترة مرجعية قصيرة  ) ً ا      
ف السكان في سن العمل في أي نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات مقاب )أسبوع واحد( عر  ّ                      ل أجر أو ربح. عادة  ما ي    ُ      ً                  

ّ                                   على أن هم جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  ّ                       ً       وما فوق، على الرغم من أن  بعض البلدان يعتمد سنا  أدنى.   ً ا  عام 15                             
 ومن تمييز بين األشخاص العاملين بدوام كامل والذين يعملون أقل من الدوام الكامل.

ف الصناعة التحويلي ّ                   ت عر  ، 2008( 4     ً                                                                ة وفقا  للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح ُ  
أو القطاع دال  4، فتشير إلى الصناعات التي تنتمي إلى القطاع جيم في التنقيح )1990( 3أو التنقيح  )األحدث

 .3في التنقيح 

 اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها، مع     ً خاصة  تعداد ال المصادر المحتملة للبيانات، )ب(

د  مسوح القوى العاملة  ّ                     ت ع   َ وحدة توظيف التي تشمل القائمة على األسرة المعيشية، أو مسوح األسر المعيشية ُ 
لهذا المؤشر. ويرجع ذلك إلى الدقة األكبر للبيانات  ةرسمي ةبيانات وطنيللحصول على ، أفضل المصادر مناسبة
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ً          االقتصادية في مثل هذه المسوح مقارنة  ببيانات  ُ                           ً  تعدادات. ومع ذلك، ت جمع المعلومات المطلوبة أيضا  ال                                  جميع من                   
ح وسمالبيانات المستمدة من   ً   ا  عنكثير           ّ        ، وقد ال تقل  جودتها التفصيلالمطلوب من مستوى الوعلى                  ً التعدادات تقريبا  

ثة سجالت أعمال تحتفظ ب. ويمكن للبلدان التي ةنموذجيالعمالة ال ّ    مكتملة ومحد   بيانات التعداد أن تربط بين          
د  رمز الصناعة لحصول علىالمناسب لالسجل و ّ   المحد   للمؤسسة.    

في حال عدم توفر مسح لألسر المعيشية، يمكن استخدام مسوح المؤسسات أو بعض أنواع السجالت اإلدارية 
ُ               تغطيتها. وقد ت ستبعد على وجه من حيث نطاق هذه المصادر محدودية الستخراج البيانات المطلوبة، مع مراعاة               

دة أو ب ّ        التحديد، بعض أنواع المؤسسات أو المنشآت ذات األحجام المحد  عض األنشطة االقتصادية أو بعض                                                       
ً      ُ عادة  ما ي  المناطق الجغرافية.  الوحدات تستثني بالتالي هي مسوح، ون حد أدنى لحجم المؤسسات التي تشملها ال  � عي     

لةالصغيرة   .)غير ذلك أوسواء أكانت في الصناعة التحويلية (  ً ا  رسمي          ّ  غير المسج 

ّ            عد  الصناعة أو  ُ وت   ُ                     في المبادئ والتوصيات وت طرح في جميع تعدادات       ً ساسيا  أ                       ً النشاط االقتصادي موضوعا  نوع                          
                     ً                                                ً                             السكان والمساكن تقريبا . ويوصى بأن تقوم البلدان بجمع هذه المعلومات وفقا  ألحدث تنقيح للتصنيف الصناعي 

    ً                                                  حاليا ، وعند أدنى مستوى ممكن من التصنيف الصناعي الدولي  4الدولي الموحد المتاح في وقت التعداد، اإلصدار 
                        ً                                                          ً               موحد أو تصنيف وطني مدعوما  بالمعلومات الواردة في كل إجابة. ويقوم عدد من البلدان أيضا  بجمع معلومات ال

 مثل اسم المؤسسة وعنوانها.

بأن تقوم المنظمة المسؤولة عن التعداد بإنشاء فهرس ترميز يعكس نوع  )4.359(توصي المبادئ والتوصيات كما 
م في استبيان ال ّ                الردود التي ت قد    ُ ز              ّ   تعداد تحضيرا  لترميز إجابات الصناعة التي ال يمكن مطابقتها مع سجل مرم                                                        ً           

    ً                                                                                           مسبقا . وينبغي أن يقوم خبراء التصنيف الصناعي بوضع فهرس الترميز على أساس القوائم المتاحة للمنشآت 
البيانات والمؤسسات ومؤسسات األعمال وما إلى ذلك، وكذلك من اإلجابات على األسئلة المماثلة في مجموعات 

، بما في ذلك التعدادات السابقة واختبارات التعدادات ومسوح القوة العاملة. وينبغي لفهرس الترميز أن األخرى
واإلجابات التي ال توفر معلومات  "غير مصنف في مكان آخر"ز بوضوح بين اإلجابات التي تنتمي إلى فئة    ّ يمي  

 كافية تتيح ترميزها ضمن فئة صناعية تفصيلية.

 منهجية احتساب المؤشر )ج(

حتسب المؤشر لعمالة في أنشطة الصناعة التحويلية على إجمالي العمالة في جميع القطاعات، إجمالي ابقسمة  ُ            ي 
 .100العدد بمضروبة 

 نسبة العمالة في الصناعة التحويلية في إجمالي العمالة

=
 إجمالي العمالة في أنشطة الصناعة التحويلية

إجمالي العمالة في جميع األنشطة االقتصادية
∗ 100 
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 السكان والمساكن تعدادالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

 بيانات حيث من الخاصة العاملة القوة مسوح عن    ً دقة      ّ تقل   قد التعدادات   ّ أن   وهي العامة، المشكلة عن      ٍ بمعزل  
 المثال، سبيل فعلى. والصناعة المهن بترميز المتعلقة التحديات ببعض       ً أحيانا   البيانات تجهيز مرحلة تقترن العمالة،

صف قد ّ   تت   أنها على ترميزها ينبغي كان إذا ما      ً واضحا   يكون فال ،باإلبهام الزراعي القطاع في المهن بعض طبيعة  
ة الوظائف بعض على     ً أيضا   األمر ينطبقو .زراعية أو صناعية ّ  الخدمي   من أو الخدمات بين من تصنيفها يمكن التي      

ة، وذلك بحسب الهيكل التنظيمي الدقيق للعمل التجاري. ّ                                                   بين الصناعة التحويلي                      

 تصنيف البيانات )ھ(

أو الجغرافيا دون الوطنية ومكان العمل إذا كان ذلك /أو المهنة و/يمكن تصنيف هذا المؤشر بحسب الجنس و
لة لمكان ة مفص  ّ      ّ        متوفرا  في بيانات التعداد. ويمكن إنتاج تصنيفات جغرافي  ّ  العمل من أجل إظهار المناطق التي تضم         ً                                                                                

للغاية مفيد                        ّ    حسب قطاع الصناعة التحويل ية  التصنيفكما أن               ً                             بشكل خاص أعدادا  كبيرة من العمال الصناعيين. 
 ما.             ٍ الصناعي لبلد  لتكوين صورة أوضح عن الواقع 

السكان الحض��ين الذ�ن يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن بة سن 11.1.1
 الئقة غير

 م والتعريفوالمفه )أ(

عنى  ، "الئقة والقدرة على تحمل تكاليف السكنالمساكن غير ال"، وهي مفاهيمثالثة ب 11.1.1المؤشر ُ     ي 
ة"و ّ  المستوطنات العشوائي  ت الوصفية ألهداف التنمية المستدامة معلومات وتوفر البيانا ."األحياء الفقيرة"و "                  

لة عن كل   .من هذه المفاهيم   ّ         مفص 

 تعريف األحياء الفقيرة

فق عليه المصطلح  ّ                 صن ف التعريف المت                ّ ة"  ّ  األسر المعيشي  ّ                      على أن ه أسرة يعاني أفرادها  "فقير في حي المقيمة             ُ   ً  ب عدا       
 التالية: "الحرمان المنزلي أبعاد"     ً            واحدا  أو أكثر من

نة الوصولعدم  .1  ؛                      ّ  إلى مصادر المياه المحس 
نة؛الصرف إلى مرافق عدم الوصول  .2             ّ   الصحي المحس 
 ؛مساحة كافية للعيشعدم وجود  .3
 ؛المسكنعدم استدامة  .4
 انعدام ضمان الحيازة. .5

رة في معظم البلدان،  ّ                     وبما أن  المعلومات المتعلقة بضمان الحيازة غير متوف                                            ّ رات األربعة األولى        ُ            ّ                 ت ستخدم المؤش 
 فقط في كثير من األحيان لتعريف األسر المعيشية الفقيرة.
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ة تفتقر إلى "ةسكان األحياء الفقير" المصطلحوبالتالي، يشير  ّ            إلى شخص يعيش ضمن أسرة معيشي  المعايير                            
 .14المذكورة أعاله

ة تعريف المستوطنات ّ  العشوائي          

نظر إلى المستوطنات غير الرسمية على أن ها مرادف لألحياء الفقيرة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع  ّ                                                        عادة  ما ي                                       ُ      ً    
ة، وفقا   ف هذه المستوطنات من خالل ثالثة معايير رئيسي  ّ       ً  الرسمي لألرض والبنية والخدمات. وت عر                                           ّ   ُ عدد الموئل ل                               

د المعايير الثالثة الرئيس شملها بالفعل تعريف األحياءي، 2215من المجلد الثالث  ّ                         الفقيرة. وت حد    ُ  ة على الشكل التالي:ي          

شغل (أشكالها ما بين االستقطان  وتتفاوت، ال يضمن سكانها حيازة األراضي أو المساكن التي يعيشون فيها .1
 .واإلسكان التأجيري العشوائي )العقارات بوضع اليد

 .األساسية للمدن، أو تمنع من الحصول عليهاأحياؤها عادة إلى الخدمات األساسية، والهياكل  تفتقر .2
،  ً ا  وبيئي  ً ا  في مناطق خطرة جغرافيتقع        ً     ، وكثيرا  ما فيها ألنظمة التخطيط والبناء الحاليكن االمسثل تتمقد ال  .3

 وقد يكون غير حائز على تصريح من البلدية.

 تعريف السكن غير الالئق

المعايير  األدنى حده في يستوفي، أن يجبو وسقف، جدران أربعة مجرد من أكثر الالئق السكن يوفر أن يجب
 التالية:

ة من عمليات اإلخالء القسري والمضايقة والتهديدات  .1 ّ                                               الضمان القانوني للحيازة، الذي يضمن الحماية القانوني                                                    
 .األخرى

ةوالمرافق والتجهيزات الخدمات توفر  .2 ّ  والبنية التحتي  ، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب، ومرافق الصرف              
 .للطهي، والتدفئة، واإلضاءة، وتخزين الطعام أو التخلص من النفاياتألغراض الصحي المالئمة، والطاقة 

ل التكاليف .3 ّ           القدرة على تحم  دد تمتع قاطنيه بحقوق اإلنسان األخرى تهإذا كانت تكاليفه   ً ا  ال يكون السكن الئق :             
 .أو تمس بها

، وكذلك الحماية من  ً ا  كافي  ً ا  إذا لم يضمن السالمة المادية أو يوفر حيز  ً ا  : ال يكون السكن الئقالصالحية للسكن .4
 .البرد والرطوبة والحر والمطر والريح وغيرها مما يهدد الصحة، ومن المخاطر البنيوية

                                                      
قيرة في العالم: وجه الفقر الحضري في األلفية الجديدة؛ ، األحياء الف)2003(موئل األمم المتحدة  14
>mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=1124&alt=1<. 

بشأن المستوطنات غير الرسمية؛ موئل  22الموئل الثالث، ورقة المسائل رقم  –، مؤتمر اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )2015(األمم المتحدة  15
 .2016-2015، تقويم األحياء الفقيرة )2015(األمم المتحدة 
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لخاصة للفئات المحرومة والمهمشة إ ذا لم تؤخذ االحتياجات ا  ً ا  ال يكون السكن الئق تيسير تلبية االحتياجات: .5
مثل الفقراء واألشخاص الذين يواجهون التمييز واألشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا الكوارث ( في االعتبار

 .)الطبيعية
الرعاية الصحية، والمدارس، ومراكز  عن فرص العمل، وخدمات  ً ا  إذا كان منقطع  ً ا  ال يكون السكن الئق الموقع، .6

 .ن المرافق االجتماعية، أو إذا كان في مناطق ملوثة أو خطيرةرعاية األطفال، وغيرها م
إذا لم يكن يحترم التعبير عن الهوية الثقافية ويأخذه في   ً ا  : ال يكون السكن الئقمن الناحية الثقافيةمة ءالمال .7

 .االعتبار
ف األحياء الفقيرة والمستوطنات  عر  ص المعايير التي ت  ّ                 ُ  ّ                              ملخ   والمساكن غير الالئقة العشوائية  

 المساكن غير الالئقة العشوائيةالمستوطنات  األحياء الفقيرة  
 X X X الوصول إلى مصادر المياه

 X X X الوصول إلى المرافق الصحية
 X كافية، اكتظاظعيش مساحة 

 
X 

 X X X واستدامة السكن والموقعالبنيوية الجودة 
 X X X ضمان الحيازة
ل التكاليفالقدرة على      ّ          تحم 

  
X 

 تيسير تل�ية االحتياجات
  

X 
 من الناحية الثقافيةمة ءالمال

  
X 

 العشوائيةتعريف األحياء الفقيرة والمستوطنات المعتمدة في معايير التتداخل معظم كما يوضح الجدول أعاله، 
ً         عادة  ما ترد والمساكن غير الالئقة. و ال يضمن سكانها حيازة ( العشوائيةلمساكن المحددة لتعريف االمعايير الثالثة    

 "تفتقر أحياؤها عادة إلى الخدمات األساسية، والهياكل األساسية للمدن"، األراضي أو المساكن التي يعيشون فيها
التي  بشكل أساسي في تعريف األحياء الفقيرة )ثل المساكن فيها ألنظمة التخطيط والبناء الحاليتقد ال تم"و

. ومن بين المعايير السبعة للمساكن غير الالئقة )العشوائيةالمستوطنات /األحياء الفقيرة(ا هميبين كل تجمع
ة"، الضمان القانوني للحيازة( ّ  توفر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتي  القدرة على تحمل "و "                                              

، ")مالئم من الناحية الثقافيةالسكن ال"و "الموقع"و "تيسير تلبية االحتياجات"و "الصالحية للسكن"و "التكاليف
ل المعايير الثالثة التي ال  ّ                          تتمث  ل التكاليف، العشوائية المستوطنات /األحياء الفقيرةيشملها تعريف     ّ             بالقدرة على تحم                

ل  ألغراض وضع هذاوالسكن المالئم من الناحية الثقافية. و وتيسير تلبية االحتياجات ر، فإن القدرة على تحم  ّ   المؤش                      ّ     
 األنسب واألسهل في القياس. التكاليف هي

 المأوى. يعديممسألة إلى  11.1.1المؤشر يتطرق ال 

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة  تعداد الالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(

ر من خالل العشوائية المستوطنات /األحياء الفقيرة بمعاييريمكن احتساب البيانات الخاصة  تعدادات ال     ّ         للمؤش 
د المؤشرات. الوطنية لألسر المعيشيةوالمسوح  ّ             ، بما في ذلك المسح الديمغرافي والصحي والمسح العنقودي المتعد                                                            
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ن المساكن غير الالئقة من خالل مسوح الدخل واألسر المعيشية التي  ّ                                                            ويمكن احتساب البيانات الخاصة بمكو                                  
ل نفقات اإلسكان.     ّ               تسج 

ا  في توليد  )اإلحصاء الوطنيةأجهزة ما     ّ ال سي  (الوطني على المستوى البيانات ت المزودة بوتؤدي الجها ّ ً           دورا  مهم      ً   
 البيانات األولية من خالل التعدادات والمسوح.

، بقدر ما تكون )4.419(المبادئ والتوصيات بها توصي في ما يلي قائمة بالمواضيع المتعلقة بأحوال السكن التي 
 المؤشر:قياس مناسبة ل

  
 مواضيع السكن

نوع 
 أبعاد جودة المساكن أالموضوع

  استدامة السكن/البنيويةالجودة  ج )4.462 إلى 4.421 من الفقرات( المعيشة أماكن نوع –أماكن المعيشة   1
   

 ضمانة الحيازة ج )4.481إلى  4.476الفقرات من (نوع الملكية  –الملكية  2
 كافية عيشمساحة  ج )4.484-4.482الفقرات (عدد الغرف  –الغرف  3
    

 كافية عيشمساحة  أ )4.489-4.487الفقرات (متاحة مساحة أرضية  4
 الوصول إلى مصادر المياه المحسنة ج )4.493-4.490الفقرات (نظام تزويد المياه  5
 الوصول إلى مصادر المياه المحسنة ج )4.495-4.494الفقرات (المصدر الرئيسي لمياه الشرب  –مياه الشرب  6
 الوصول إلى المرافق الصحية المحسنة ج )4.499-4.496الفقرات (نوع المراحيض  –المراحيض  7
 الوصول إلى المرافق الصحية المحسنة ج )4.500الفقرة (الصرف الصحي تصريف مياه  8
 منطقة معيشة كافية ج )4.525-4.524الفقرات (عدد الشاغلين  –الشاغلون   9

 استدامة السكن/الجودة الهيكلية أ )4.539-4.535الفقرات (سنة أو فترة البناء  10
 استدامة السكن/البنيويةالجودة  ج )4.547-4.545الفقرات (بناء الجدران الخارجية المستخدمة في مواد ال 11
 استدامة السكن/البنيويةالجودة  أ )4.548الفقرة (بناء األرضية والسقف المستخدمة في مواد ال  12
 استدامة السكن/البنيويةالجودة  أ )4.553-4.552الفقرات (حالة اإلصالح   13
 ضمان الحيازة ج )4.559-4.556الفقرات (الحيازة   14
ل التكاليف أ )4.562-4.560الفقرات (تكاليف اإليجار والسكن   15 ّ           القدرة على تحم                

 مالحظة:

. )2017 راجع المبادئ والتوصيات( )د(       ً  أو مشتقا   )أ(        ً  أو إضافيا   )ج(                                                                       ً       ً  تشير الرموز الموجودة في العمود الثالث إلى ما إذا كان السؤال يعتبر موضوعا  أساسيا   أ.
 األبعاد المختلفة لجودة السكن.يشير العمود األخير إلى 

ّ                  أن  الوحدات السكنية  )4.446الفقرة (في ما يتعلق بالبند األول، توضح المبادئ والتوصيات  تتألف من  العشوائية 
ة:  ّ    ثالث مجموعات فرعي  ة للسكن اآلدمي"و "الوحدات السكنية العشوائية"                ّ              في مبان  دائمة ليست معد   أماكن"و "       ٍ              
ة للسكن ّ        أخرى غير معد                                      ً      مرتجلة منشأة من النفايات وتعتبر عموما  غير  يمآوتتسم هذه الوحدات بأنها إما ، و"           

ة للسكن بالرغم من استخدامها  )منها على سبيل المثال األكواخ في المستقطنات(صالحة للسكن  ّ                             أو أماكن غير معد                 
. وفي جميع )ذلك مخازن الحبوب والمستودعات والمآوي الطبيعية وما إلى( لهذا الغرض وقت إجراء التعداد

             ً                                 ً                                          ً             الظروف تقريبا  فإن أماكن اإلقامة هذه تمثل إسكانا  غير مقبول، وقد يكون من المفيد تجميعها معا  لتحليل ظروف 
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 المبادئ والتوصياتتشير إلى أن  لكن،. اإلسكان التي تكتنف السكان ولتقدير االحتياجات في مجال اإلسكان
                       ً                                       تها ليست بالضرورة مقياسا  للنوعية. وقد يكون من المفيد في تقييم إمكانية النقل في حد ذا" )4.444الفقرة (

                                                                                               ً  أحوال اإلسكان في البلدان التي توجد فيها أعداد كبيرة من الوحدات المتنقلة، تصنيف تلك الوحدات تصنيفا  
 تستوفي الشروطالتي ال المساكن عن وتشمل األمثلة  ."     ً                                            فرعيا  إلى خيام وعربات وقوارب ومقطورات وما إلى ذلك

 توصيفات التعداد التالية: ،   ً              وفقا  لهذا المعيار ةالالزم

 مكان غير صالح للسكن :2010األرجنتين، 
  وحدة سكنية عشوائية :2011جامايكا، 
 العشوائي/المسكن غير الرسمي :2006نيجيريا، 

ستخدم للعيش :2009بنما،  ُ            عشوائي؛ مكان غير صالح للسكن ولكنه ي                                     
 )طنات غير رسميةومست/كوخ في الفناء الخلفي(مسكن غير رسمي  :2011، فريقياأجنوب 

ق التعداد إلى مسألة  يمكن أن ّ                     يتطر  ً  ملكية المنزل أو وضع المستأجر، إضافة  بطرح بعض األسئلة عن  ضمان الحيازة                                      
عنى عدادات معظم التتتضمن إلى الضمانات المناسبة للوضع القانوني ألي منهما. في حال ملكية المنزل،  ُ     سؤاال  ي   ً    

ا في حال استئجار المستحقات الباقيةكان السكان قد دفعوا ثمن المسكن بالكامل أو ما زالوا في صدد دفع  إذا بما ّ                  . أم     
ر سؤال عن وجود عقد إيجار رسمي. ّ                               المنزل، من النادر أن يتوف  ً     عادة  ما و                          مثل المسكن المشغول (المعنية فئات التميل    

إلى اإلشارة إلى عدم ضمان الحيازة.  )والمباني التي صدر األمر بهدمها، والمساكن المستولى عليهامن دون إيجار، 
هذا السؤال بإدخال ويوصى ، عما إذا كانت األرض مملوكة لساكنيها    ً سؤاال  تعدادات                ُ           في حاالت قليلة، ت درج بعض الو
                      ً       ً ومع ذلك، قد يكون موضوعا  حساسا   ان الحيازة.في المزيد من التعدادات للسماح بتقييم ضم )في القائمة أعاله 16(

لب  نةمستندإبراز                                   ُ   بالنسبة لبعض البلدان، ال سيما إذا ط  ّ   ات معي   كدليل على ترتيبات الحيازة أو مالك المسكن.      

ن معظم و ّ        يتضم  ، ومرافق المراحيض )الموضوع األساسي(تعدادات أسئلة عن تزويد األسر المعيشية بالمياه ال   
   ً     علما  أن ، )الموضوع األساسي(أو معالجتها التخلص من النفايات الطريقة المتبعة في ، وعن )سيالموضوع األسا(

دة قد ت ّ        عدد الفئات المحد  ما في ما يتعلق بمصادر المياه        ّ ، وال سي  )بحسب الظروف الوطنية(          ً      ً  ختلف اختالفا  كبيرا                 
نة إمكانية إعلى من المبادئ والتوصيات  4.494الفقرة   ّ  ؤك د المستهلكة. وت أنابيب لنقل (                       ّ   دارة مصادر المياه المحس 

المياه، أو الحنفيات العامة أو الماسورة الرأسية، أو البئر األنبوبي أو حفرة البئر، واآلبار المحفورة المحمية، والينابيع 
ب ل مأمونة.  )المحمية، ومياه األمطار ُ           بس  يشية ألسرة المعمدى إمكانية وصول اتفاصيل تحديد في هذا الصدد، ترد و  ُ

 .6.1.1إلى مصادر المياه المحسنة تحت المؤشر 

نة  طريقة طرح السؤال المتعلق بمرافق المراحيض وب                                                   ّ   ويمكن تعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية المحس 
الذي أوصت به  األساسيمن المحتوى     ٌ جزء   وهو، )في القائمة أعاله 10و 9( الصرف الصحيالتخلص من مياه 

ُ    َ المبادئ والتوصيات. وت ناق   ر                      ع بإمكانية  6.2.1          ّ  ش في المؤش  ّ            تفاصيل تحديد ما إذا كانت األسر المعيشية تتمت                                            
 الوصول إلى شبكة محسنة لمرافق الصرف الصحي.

معظم تعدادات السكان والمساكن أسئلة عن مواد البناء المستخدمة في بناء المساكن. ويختلف العدد  ويشمل
ُ                               قيق للعناصر وأنواع مواد البناء من بلد إلى آخر، لكن ت طرح بشكل عام المكونات التالية:الد                                                     
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 ؛المواد المستخدمة للسقف •
 المواد المستخدمة للجدران الخارجية؛ •
 المواد المستخدمة للجدران الداخلية؛ •
 المواد المستخدمة في رصف األرضية. •

رات على رداءة جودة البناء.يمكن استخدام بعض هذه العناصر، مثل األرضيات ال ويشمل بعض              ّ                          ترابية، كمؤش 
ّ       سؤاال  مباشرا  حول جودة البناء، لكن ه أمر  أخرىتعدادات تطرح              ً      ً                       التعدادات أيضا  سؤاال  عن عمر المبنى، في حين                       ً      ً    

 ما.            ٍ نادر إلى حد  

طبيعة يمكن تقييم  ما           ً . لكن عادة  تعدادالمباشرة للسئلة األالمسكن من خالل  أمن موقعمدى تحديد     ً          عموما ، ال يمكن 
عن طريق دراسة الخرائط، شرط أن  )مثل الزالزل أو الفيضانات(الموقع  المخاطر المحتملة المرتبطة بخطورة

دة. بيد أن  أن تكون قابلة إلضافة تفاصيل أو      ً                        تحديدا  لنوع المخاطر المحتملة الخرائط تشمل هذه  ّ  مخاطر محد            ّ         
 لبيانات تعدادات السكان والمساكن.العادية معالجة إطار التجاوز هذه اإلجراءات ت

ن معظم  ّ        يتضم  وعدد الغرف المستخدمة  )الموضوع األساسي(العدد اإلجمالي للغرف             ً     تعدادات سؤاال  حول ال   
إجمالي            ً     قليلة سؤاال  بشأنتعدادات تشمل . و)سرير(، ما يسمح باحتساب عدد الشاغلين لكل غرفة كغرف نوم
ز الخصائص التحديد ما يتيح كن، لمسلرضية المساحة األ ّ     المتعلقة بكفاية حي   .معيشة                 

المدفوع، ما يسمح بتحديد القدرة على  اإليجارتعدادات قيمة البعض  يتناولالممتلكات المستأجرة،  ةوفي حال
ل التكاليف. ّ            تحم     

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

لهما األسر المعيشية في ا ر في االعتبار مكونين: أو  ّ                        يأخذ المؤش  ، والثاني العشوائيةالمستوطنات /ألحياء الفقيرة          ّ                      
ن ببساطة المقيمة في األسر المعيشية  ر المكو  حتسب مؤش  ّ          مساكن غير الئقة. في كلتا الحالتين، ي        ّ         ُ من خالل قسمة                                   

أو في المساكن غير الالئقة في كل العشوائية المستوطنات /عدد األشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة
 .)الحضرية ةأو المنطق(سكان المدينة إجمالي عدد فئة، على 

فترض  ر ُ      ي  نات رئيس   ّ ً       مرك با  يشمل                  ّ  أن يكون هذا المؤش  ّ         مكو  ن  ،ئيةالعشواالمستوطنات /األحياء الفقيرةهي ة ي   ّ   ومكو     
ح الجدول أدناه تفاصيل حول هو اإضافي  د المساكن غير الالئقة. ويوض  ل التكاليف التي تحد  ّ                           ّ                          لقدرة على تحم                     ّ             

 المناسبةالقياسات إضافة إلى  ،غير الالئقة العشوائية والمساكنالمستوطنات /التعريف المقترح لألحياء الفقيرة
 .)راجع البيانات الوصفية(
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 في التعداد قياس لألحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية والمساكن غير الالئقةمعايير التعريف وال

األحياء 
الفقيرة/المستوطنات 

 غير الرسمية

 التع��ف
التي يعاني أفرادها المعيشية على النحو المعتمد في األهداف اإلنمائية لأللفية، يشير المصطلح إلى األسرة 

 :الحرمان األسري" التاليةأبعاد     ً              واحدا  أو أكثر من "   ً  بعدا  
نة .1 نة؛ .2 ؛                                 ّ  عدم الوصول إلى مصادر المياه المحس                                      ّ   عدم الوصول إلى المرافق الصحية المحس 
 عدم استدامة السكن؛ .4 عدم وجود منطقة معيشة كافية؛ .3
 .االفتقار إلى ضمان الحيازة .5

 أالقياس في التعداد 

عدم الوصول إلى  .1 
نة                    ّ  مصادر المياه المحس 

نة لتزويد بإمكانية الوصول إلى مصادر تتمتع األسرة المعيشية التي     ّ          محس 
المياه المنقولة الوصول إلى األسرة التي يستطيع أفرادها هي المياه، 

والصنابير العمومية، في الوحدة السكنية أو قطعة األرض أو الفناء، باألنابيب 
عة بطريقة                                                                �          واآلبار المحفورة المحمية، والينابيع المحمية، ومياه األمطار المجم 

يمة، والمياه المعبأة والصنابير العمومية، واآلبار المحفورة المحمية، سل
عة بطريقة سليمة، والمياه المعبأة                                       �                                 والينابيع المحمية، ومياه األمطار المجم 

 .)من المبادئ والتوصيات 4.494لتصنيف مصادر المياه، راجع الفقرة (

إلى مصادر المياه  بإمكانية الوصولألسرة المعيشية تتمتع اوبخالف ذلك، ال 
نة ُ                             وبالتالي ت درج ضمن سكان األحياء الفقيرة. ،     ّ  المحس            

نة في التعداد، راجع  نة وغير المحس  القسم                          ّ             ّ                    لتصنيف مصادر المياه المحس 
 .6.1.1لمؤشر المخصص ل

عدم الوصول إلى  .2 
نة ة المحس  ّ        ّ  المرافق الصحي               

المرافق الصحية تمتع بإمكانية الوصول إلى تاألسرة المعيشية التي 
نة، تصريف لى نظام عصول حالهي األسرة التي يستطيع أفرادها       ّ   المحس 

أو ، موصولة بشبكة عامة للصرف الصحياليصب في شبكة من األنابيب 
 .)خزان صرف صحي، بالوعة( بشبكة خاصة للصرف الصحي

نظام ال تتمتع األسرة المعيشية بإمكانية الوصول إلى مصادر بخالف ذلك، 
من مياه الصرف الصحي أو للتخلص ال يوجد نظام (الصرف الصحي المحسن 

ُ     وبالتالي ت درج  ،)أو نهر أو بحر مجرورأو حفرة في تصب المراحيض التي           
 ضمن سكان األحياء الفقيرة.

من  4.500الفقرة لتصنيف نظام التخلص من مياه الصرف الصحي، راجع 
 المبادئ والتوصيات.

 (تابع) أالقياس في التعداد 

مساحة عدم وجود  .3 
 كافية عيش

ر مساحة  ّ         يعتبر أن  المنزل يوف             ّ إذا كان ، المعيشية كافية ألفراد األسرة عيش       
عدد شاغلي الغرفة نفسها ال يتجاوز الشخصين، على أن تكون هذه الغرفة 

 مساحتها عن أربعة أمتار مربعة. تقل  ّ ال  صالحة للسكن وأ

ر كل تعداد  ّ            ويوف  حتساب عدد األفراد لكل غرفة على الالزمة البيانات ال   
. وإذا لم يكن لدى األسرة )راجع الجدول أعاله(مستوى الوحدة السكنية 

درج  ُ     المعيشية مساحة كافية للعيش، في  هذه األسرة ضمن سكان  فرادأ                             
 األحياء الفقيرة.
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األحياء 
الفقيرة/المستوطنات 

 غير الرسمية

 التع��ف
التي يعاني أفرادها المعيشية على النحو المعتمد في األهداف اإلنمائية لأللفية، يشير المصطلح إلى األسرة 

 :الحرمان األسري" التاليةأبعاد     ً              واحدا  أو أكثر من "   ً  بعدا  
نة .1 نة؛ .2 ؛                                 ّ  عدم الوصول إلى مصادر المياه المحس                                      ّ   عدم الوصول إلى المرافق الصحية المحس 
 عدم استدامة السكن؛ .4 عدم وجود منطقة معيشة كافية؛ .3
 .االفتقار إلى ضمان الحيازة .5

عدم استدامة السكن  .4 
البنيوية الجودة (

 )واستمرارية الهيكل

ع ببنية دائمة و "       ً مستداما  "المسكن يعتبر  ّ                إذا كان يتمت  قادرة على مالئمة            
مثل األمطار والحرارة والبرد  الظروف المناخية القاسيةحماية سكانها من 

 والرطوبة.

فئة المنشآت  ينبغي مراعاة المعايير التالية عند وضع الوحدة السكنية في
 المتهالكة:

نوع الوحدات السكنية التي ال يتوقع أن تحافظ على استدامتها لفترة  •
، )4.437المبادئ والتوصيات الفقرة (طويلة مثل المسكن التقليدي 

 ؛العشوائيةوالوحدات السكنية  ،والوحدات السكنية شبه الدائمة

ويعتبر بعض مواد البناء المواد المستخدمة للجدران والسقف واألرضية.  •
ً                                                      هيكال  غير دائم مثل الوحل والطين غير المحترق واألرض والنخيل     

ن؛ د لبلد معي  ّ   والقش، وذلك بناء  على تعريف محد            ّ               ً                 

تكون الوحدة السكنية في حالة متدهورة إذا كانت هناك حاجة إلصالح  •
ي أو ال يمكن إصالحها  ّ                    جد  في المبادئ  4.552راجع الفقرة ( 

 ؛)والتوصيات

ً                     تقع الوحدة السكنية في مناطق خطيرة مثال  بالقرب من النفايات  •                                     
 السامة، أو في سهل الفيضان، أو عند منحدر حاد.

على أسرة معيشية  حالة واحدة على األقل من هذه الحاالتانطبقت إذا 
نة ّ   معي  ضمن المعنية الوحدات السكنية ي شاغلأفراد هذه األسرة من درج  ُ ي   ،  

 .سكان األحياء الفقيرة

االفتقار إلى ضمان  .5 
 الحيازة

م، لقياس ضمان الحيازة، بيانات حول الموضوعين  ّ                                             يجب على التعداد أن يقد                       
 التاليين:

إذا كانت األسرة المعيشية مالكة، سواء أكانت تملك سندات ملكية  •
 ؛أو الوحدة السكنية/رسمية لألرض و

لديها اتفاقيات أو أي إذا كانت األسرة المعيشية مستأجرة، سواء كانت  •
 .مستند كدليل على ترتيبات الحيازة

ُ                                                                 ت درج األسر المعيشية التي ال تستوفي المعايير المذكورة أعاله ضمن سكان 
 األحياء الفقيرة.

                                                         ً             يمكن تجاهل هذا البند، كما هو موضح أعاله، إذا لم يكن متوفرا  في التعداد.
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األحياء 
الفقيرة/المستوطنات 

 غير الرسمية

 التع��ف
التي يعاني أفرادها المعيشية على النحو المعتمد في األهداف اإلنمائية لأللفية، يشير المصطلح إلى األسرة 

 :الحرمان األسري" التاليةأبعاد     ً              واحدا  أو أكثر من "   ً  بعدا  
نة .1 نة؛ .2 ؛                                 ّ  عدم الوصول إلى مصادر المياه المحس                                      ّ   عدم الوصول إلى المرافق الصحية المحس 
 عدم استدامة السكن؛ .4 عدم وجود منطقة معيشة كافية؛ .3
 .االفتقار إلى ضمان الحيازة .5

 التع��ف المساكن غير الالئقة
ل تكاليف اإلسكان على يقترح                                                                        ّ                    استكمال األحياء الفقيرة/المستوطنات غير الرسمية التي تقيس القدرة على تحم 

 المستوى العالمي.

 القياس في التعداد 

ى صافي إنفاقها الشهري على السكن  المساكن غير الالئقة  ّ                                 تعتبر األسرة المعيشية التي يتعد  في  30                             
 تعيش في مسكن غير الئق. الشهري أنها هامن إجمالي دخل المائة

صافي  )نسبة(تجمع بعض البلدان هذه المعلومات من خالل سؤال عن 
راجع (اإلنفاق الشهري أو اإليجار الشهري وإجمالي دخل األسرة المعيشية 

 .)من المبادئ والتوصيات 4.560-4.562الفقرتين 

 .12 .بعنوان التحدي الذي تمثله األحياء الفقيرة، ص )2003( تستند القياسات إلى تلك الموجودة في موئل األمم المتحدة مالحظة:

 المساكن غير الالئقة:/العشوائيةالمستوطنات /خطوات لتحديد األحياء الفقيرة

 تجري عملية تقدير األسر المعيشية في األحياء الفقيرة على النحو التالي:

لمتعلقة بالمياه والصرف الصحي ُ                                               ت راجع فئات اإلجابات لكل أسرة معيشية على األسئلة ا :المرحلة األولى •
 والجودة الهيكلية للسكن واالكتظاظ السكاني وضمان الحيازة في بيانات التعداد؛

يمكن تصنيف كل فئة من فئات اإلجابات على أنها أسر معيشية في األحياء  :المرحلة الثانية •
دة؛  ً ا  المستوطنات غير الرسمية أو ال، وفق/الفقيرة ّ    للمعايير المحد                

د في هذا التسلسل كل أسرة معيشية تفتقر إلى مؤشر واحد أو أكثر من المؤشرات الواردة  :الثالثة المرحلة • ّ                                                                                 ت حد    ُ
أو المنطقة (المدينة /في الجدول أعاله. ويمكن أن تبدأ هذه المرحلة بإحصاء عدد األسر المعيشية في المنطقة

نة حيث يبدو أن المياه الوصول إلى مصاإمكانية التي تفتقر إلى  )الحضرية إذا رغب في ذلك                ّ                      در المياه المحس 
               ً                                                                                      هي األكثر تأثيرا  من بين المؤشرات الخمسة. بعد ذلك، يمكن إحصاء عدد األسر المعيشية التي تفتقر إلى المرافق 

ةتعيش ، و َ ا  مستدام  ً ا  سكن ال تشغلالصحية المحسنة، و  ؛فتقر إلى ضمان الحيازةتو ،             ّ في مساكن مكتظ 

حتسب –المرحلة الرابعة  • . الخمس السمات من أكثر أو واحدة سمة إلى تفتقر التي المعيشية األسر مجموع ُ     ي 
حتسب ُ     وي   في معيشية أسر في يعيشون الذين األشخاص عدد إجمالي ّ   أ نه على ذلك بعد الفقيرة األحياء مؤشر  

الجدول أعاله،  إلى معيار واحد أو أكثر من المعايير المدرجة في تفتقر التي )المدن أو( الحضرية المناطق
 عنه بالنسبة المئوية.  ً ا  ، معبر)أو المدينة(المنطقة الحضرية سكان عدد      ً      مقسوما  على 



53 

بع في عملية ويسهم الترتيب التسلسلي  ّ             المت  ُ          المزدوج لألسر المعيشية، حيث ت ستبعد كل      ّ العد   تفاديالتقدير في                                
نة والمرافق  ن. وإذا كانت أي أسرة تفتقر إلى كل من مصادر المياه المحس  ر معي  ّ                                                        ّ            أسرة بعد تقييمها مقابل مؤش      ّ                          

نة، فال ة المحس  ّ        ّ      الصحي  ُ                                        بد من احتسابها مرة واحدة. وعلى غرار ذلك، ت حتسب األسر المعيشية التي تفتقر إلى جميع                                                
ل عدم إمكانية الوصول المعايير ا ّ                      لخمسة المقبولة مرة واحدة. ويقارب ترتيب إجراء التقدير توافر البيانات، وتمث                                                                          

نة والمرافق الصحية المحسنة من بين التصنيفات الرئيسية لألسر المعيشية في األحياء                        ّ                                                                             إلى مصادر المياه المحس 
ّ                                         الفقيرة، في حين أن  المعلومات المتعلقة بضمان الحيازة هي أقل را .                   ّ  ً  المعلومات توف               

عنى  نين على النحو التالي كما يلي:بالمؤشر ُ     ي  ّ                              احتساب مكو            

العشوائية المستوطنات /ُ                                                              ت حتسب نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية في األحياء الفقيرة )أ(
 باستخدام الصيغة التالية:

=  
عدد األشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية في األحياء الفقيرة/المستوطنات غير الرسمية

سكان المدينة
∗ 100 

 نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية في مساكن غير الئقة باستخدام الصيغة التالية: ُ     ت حتسب )ب(

=  
عدد األشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية في مساكن غير الئقة

سكان المدينة
∗ 100 

 السكان والمساكن تحديات قياس المؤشر من خالل تعداد )د(

ل تكاليفه ب ّ            يقترن تعريف سكان األحياء الفقيرة وتقييم جودة المسكن والقدرة على تحم  في يكمن رئيسي     ٍ تحد                                                                   
أنواع الوحدات السكنية  بشأنتعدادات السكان والمساكن في البلدان الفردية المطروحة في سئلة األتباين 

 خالل منكبير من المعلومات عن خصائص الوحدة السكنية رغم المحاوالت الرامية إلى جمع قدر وخصائصها. و
دة     ً      ً      اختالفا  واضحا  بين يبرز تعدادات، هذه ال ّ   األسئلة المحد                          ً   . وفي البلدان األكثر تقدما ، المعنية بتلك الخصائص            

ُ                          ال ت طلب المعلومات األساسية عن  قد رة في قواعد بيانات منفصلة يمكن مواصفات    ّ                                المبنى ألنها متوف  ربطها                
ّ                   ً لكن  ذلك ال ينطبق دائما   ،بالتعداد ُ          ً  كما ت طرح أحيانا   .   ضمان حيازة األراضي والمساكن في بعض حول أسئلة     

غرف النوم ومواد /وعلى الرغم من وجود عدد كبير من البلدان التي تطرح أسئلة حول عدد الغرف التعدادات.
 األرض أو جودة البناء. إجمالي سطحبشأن أسئلة تشمل التعدادات              ً     البناء، فنادرا  ما 

طرح  ُ     عادة  ما ي       ً ر المياه المتعلق بالسؤال     ّ          مدى توف  هذه المياه في  في األسرة المعيشية ومصدرالالزمة لالستهالك       
ّ  أن  بيد  .                     ً على نطاق عالمي تقريبا  التعدادات  كمية التفاصيل المتاحة لتقييم سالمة هذه المصادر تختلف من بلد إلى  

 .)6.1.1راجع المؤشر (التمييز بين مصادر المياه اآلمنة وغير اآلمنة ون إمكانية األمر الذي يحول دآخر، 
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نات      ً أحيانا  يتعذر كذلك، قد  ّ    تعريف بعض مكو  دة. على سبيل المثال، من الصعب االتفاق عالميا   المؤشر                        ّ                                          ً  بطريقة موح 
عزى ذلك إلى       ً غالبا  و، حالة المسكن إلشارة إلى تدهورالواجب اعتمادها لعلى التعاريف والخصائص  ُ             ما ي  اعتبارات    

 اقتصادية.سياسية أو 

م أدلة مفيدة في ما يتعلق بجودة البناء،  ّ                                        وعلى الرغم من أن  نوع مواد البناء المستخدمة يمكن أن يقد                                        ّ                
ق تسمح باطريقة  من فما ّ   لتحق  األنظمة والمحلية قوانين اليستوفي المعايير التي تنص عليها ما إذا كان البناء م   

 لإلنشاءات. الداخلية

إذا كان المسكن يقع في مكان خطر تظهر ما  معلومات مباشرة    ٍ                                        بشكل  عام، تفتقر تعدادات السكان والمساكن إلى و
قواعد البيانات تحديد لتعداد، شرط ا إجراء هذا التقييم من خالل تحليل دقيق لخرائطويمكن أو بالقرب منه. 

 .في هذه الخرائط نية دمجهاتوفير إمكاهذه المواقع، أو لالجغرافية 

ّ     ً              وعلى الرغم من أن  عددا  ال بأس به من  ّ  تعدادات يطرح سؤاال  حول قيمة اإليجار المدفوع للمنزل أو الشقة، فإن  ال                                                            ً                 
 من إجمالي دخل األسرة.لقيمة اإليجار تقييم النسبة المئوية الالزمة لبيانات الدخل يوفر منها    ً      ً عددا  قليال  

كر آنفا ، كما  المأوى، على الرغم من وجود عدد كبير من تعدادات  انعدامفي االعتبار معيار  11.1.1ال يأخذ المؤشر ُ       ً   ذ 
 السكان والمساكن التي تجمع المعلومات عن عديمي المأوى.

 تصنيف البيانات )ھ(

قترح التصنيف التالي:  ُ                     ي 

 ؛)المدينة، المنطقة الحضرية(التصنيف بحسب الموقع  •
 ؛)أو مجموعة الثروات(حسب فئة الدخل التصنيف  •
 ؛)أفراد األسرة المعيشية(التصنيف حسب الجنس والعمر والخصائص اإلثنية الثقافية وحالة الهجرة  •
 .)أفراد األسرة(التصنيف حسب اإلعاقة  •

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن احتساب المؤشرات المشتقة التالية:

 ؛ ً ا  دائم  ً ا  سكنالتي تشغل نسبة األسر المعيشية  •
 ؛مياه محسنة مصادرتستطيع الوصول إلى نسبة األسر المعيشية التي  •
 ؛خدمات المرافق الصحية المحسنةتستطيع الوصول إلى نسبة األسر المعيشية التي  •
 ؛كافية عيشنسبة األسر المعيشية التي لديها مساحة  •
 ؛لديها ضمان الحيازةنسبة األسر المعيشية التي  •
 ؛)1(تعاني الحرمان السكني عدد نسبة األسر المعيشية التي  •
 ؛)أو أكثر 3( حرمان سكني مضاعفنسبة األسر المعيشية التي تعاني  •
 .)القدرة على تحمل التكاليف(غير الئق /لديها مسكن الئقنسبة األسر المعيشية التي  •
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كمصدر ة واإلحصاءات الحيويعلى السجالت المدنية  تعتمدالمؤشرات التي  .2.3
 )II.1(المجموعة لل�يانات رئيسي 

 نسبة الوفيات النفاسية 3.1.1

 المفهوم والتعريف )أ(

رف نسبة الوفيات النفاسية ّ                         ت ع  ددةعدد الوفيات النفاسية خالل فترة زمنية ب ُ  مولود حي خالل  100,000 لكل   ّ   مح 
ل يالفترة الزمنية نفسها. وه ّ  تمث  ةدات الالومخاطر الوفيات النفاسية المرتبطة بعدد     ّ  الحي  وتعكس بشكل أساسي ،    

ر تو. الحية الواحدةدة الالومخاطر الوفاة في الحمل الواحد أو  ّ   قد  العدد السنوي للوفيات ب نسبة الوفيات النفاسية 
اء  ّ    من النساء جر   )باستثناء األسباب العرضية أو الطارئة(مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية إدارته  ّ   عل ة            

دة، بغض  100,000   ً                      ّ يوما  من انتهاء الحمل، لكل   42خالل فترة الحمل والوالدة أو خالل  ة لفترة محد  ّ         والدة حي             ّ       
ة الحمل أو وضعه. ّ                 النظر عن مد             

ّ    ت عد  الو الوفيات قياسها بمصادر عديدة غير محددة، فإن تقديرات نقاط يتأثر و ،  ً يا  نسب  ً ا  نادر  ً ا  حدث النفاسيةوفيات ُ  
 211رصد  2017    ً                                                    نسبيا . ففي حين أن التقدير العالمي للوفيات النفاسية لعام  كبيرتخللها عدم يقين يالنفاسية 

 199متد من ي ،في المائة 80الذي تصل نسبته إلى  ،عدم اليقين هامشمولود حي، فإن  100,000حالة وفاة لكل 
 .243أو تزيد عن  199األرقام الحقيقية ال تتعدى  منفي المائة  20 ةنسب احتمال أن، ما يشير إلى 243إلى 

    ً                        شيوعا ، إنما يمكن اللجوء إلى  الوفيات النفاسيةأكثر مؤشرات  يه نسبة الوفيات النفاسيةوعلى الرغم من أن 
عدد                               ً      وهو عدد الوفيات النفاسية مقسوما  على  الوفيات النفاسيةمقياس معدل  منهاخرى، المتاحة األمقاييس ال
ثل هذا المعدل خطر الوفيات النفاسيةفي سن اإلنجاب.  تعيشها المرأةالتي  – سنواتال م  ّ                                   وي   ُ حمل أو كل في كل   

وهو مقياس  .)متوسط عدد الوالدات في السنة(عند النساء ومستوى الخصوبة  )مولود حي أو مولود ميت(والدة 
باإلجمال ولكنه أقل مالءمة لقياس نسبة الخطر في حاالت  الوفيات النفاسيةأفضل لتقييم معدل   ً ا  يوفر تقريب

، يمكن حساب الوفيات النفاسيةومقياس معدل  نسبة الوفيات النفاسيةالحمل الفردية. وباإلضافة إلى مقياس 
                                                     ً      فترة العمر بالنسبة للنساء من السكان. ويمكن اللجوء أيضا  إلى في خالل عند البالغين  الوفيات النفاسيةخطر 

، وهو عدد تسببها األمومةبين النساء في سن اإلنجاب التي  الوفاة، يحدد نسبة النفاسيةوفيات لمقياس بديل ل
 سنة. 49و 15على مجموع الوفيات بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين                         ً الوفيات النفاسية مقسوما  

، مع اإليجابيات     ً خاصة  السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية وتعداد ال المصادر المحتملة للبيانات، )ب(
 والسلبيات النسبية لكل منها

. ففي حين أن المصدر الطبيعي للبيانات المتعلقة  ً ا  متنوعة جد بالوفيات النفاسيةمصادر البيانات المتعلقة 
                     ً                        ، فإن هذا المصدر كثيرا  ما يتأثر بمشاكل نوعية السجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةهو  بالوفيات النفاسية

                                        ً                                                             البيانات، سواء من حيث تغطية الوفيات عموما  أو تصنيف الوفيات النفاسية. وحتى في البلدان التي تتوفر فيها 
عن الوفيات النفاسية، فإن التصنيف الخاطئ للوفيات  جيدة من السجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةبيانات 
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الوفيات. وقد وضع الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير هذه     ً                               كثيرا  ما يؤدي إلى نقص في تقدير عدد 
، ورغم سلبياته. حصاءات الحيويةالسجالت المدنية واإل     ً      ً                نموذجا  محددا  لتصحيح بيانات الوفيات النفاسية 

زال يشكل المصدر مقبولة، ال ي بجودة  ً ا  قدم أرقام، عندما يالسجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةنظام  فإن
 لقياس معدل الوفيات النفاسية.المناسبة للبيانات األفضل 

ل إلى ضيف إليه عدد من األسئلة، أ، إذا ما التعداد الوطنيقد يتيح و . بشأن الوفيات النفاسيةتقديرات      ّ      التوص 
 )بما أنه يشمل جميع النساء دون سن الخمسين(ويسمح هذا النهج بتفادي األخطاء التي تسفر عن أخذ العينات 

فضي إلىكما  للنتائج، بما في ذلك تحليل االتجاهات، والتقسيمات الجغرافية الفرعية                  ً توزيع أكثر تفصيال   ُ        ي 
 والقيود النسبية:اإليجابيات عية. وللتعداد الوطني بعض والطبقات االجتما

، )من سنة إلى سنتين(                                                                          ً يتيح هذا النهج تحديد الوفيات في األسرة المعيشية في فترة مرجعية قصيرة نسبيا   •
، ولكنه بالمقابل يجري على فترات زمنية ذات فاصل زمني يصل للوفيات النفاسيةمما يوفر تقديرات حديثة 

 ؛الوفيات النفاسيةمن رصد                 ّ ت، وبالتالي يحد  إلى عشر سنوا

؛ )وليس الوفيات النفاسية(الوفيات المرتبطة بالحمل التعداد ، يحدد السؤال عن األخواتعلى غرار طريقة  •
 ؛النفاسيةوفيات الما تم دمجه مع تقنية التشريح اللفظي، يمكن تحديد  فإذا

باعتبار أن أنشطة التعداد تجمع معلومات عن مواضيع أخرى ال صلة                         ً               يعتبر تدريب العدادين أمرا  بالغ األهمية،  •
 ؛النفاسيةوفيات اللها ب

يجب تعديل النتائج بحسب اكتمال إحصاءات الوفاة والمواليد والهياكل السكانية، من أجل التوصل إلى  •
 تقديرات موثوقة.

هذا القسم معلومات موجزة حول هذه  يقدمو ،من خالل مصادر بيانات أخرىالنفاسية وفيات القياس           ً يمكن أيضا  
 المصادر.

السؤال عن المؤشرات طريقة  المسوحات الديمغرافية الصحية والمسوحات العنقودية متعددةتستخدم 
ألسر المعيشية. وتستحصل هذه المسوحات على المعلومات من خالل ا مسوحاتالمباشرة باالستناد إلى " األخوات

، األخواتلتحديد عمر جميع ( خوات على قيد الحياةاألبقاء إجراء مقابالت مع عينة تمثيلية من المجيبين حول 
كل . ويغطي المسح بشاألخواتعلى قيد الحياة، وكم عدد الوفيات، والسن عند الوفاة وسنة وفاة أولئك  نوكم منه

خاص األخوات اللواتي بلغن سن اإلنجاب، وعدد المتوفين منهن أثناء الحمل أو الوالدة أو في غضون شهرين من 
 . ولكن لهذا النهج القيود التالية:)الحمل

   ً  يوما   42أي الوفيات التي تحدث أثناء الحمل أو الوالدة أو فترة (الوفيات المتصلة بالحمل  معدليحدد المسح  •
 ؛وليس الوفيات النفاسية في حد ذاتها ،)بعد الوالدة

 ؛ينتج تقديرات ذات فترات ثقة واسعة، ما يقلل من فرص تحليل االتجاهات •
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 5بنحو المسح  ي أنه يشير إلى فترة تسبقأ(النفاسية وفيات لتقديرات حالية ل           ً         ً     ً   يقدم تقديرا  استعاديا  بدال  من •
د ؛ )سنوات ّ   ما من شأنه أن يعق   .حليلالت                

أسباب جميع وفيات النساء في سن اإلنجاب في منطقة  وفيات في سن اإلنجابمسوح التحدد  ،بدورها
حصاءات اإلو السجالت المدنيةمثل مقابالت أفراد األسرة، (باستخدام مصادر متعددة للبيانات  محددة،
هذا األسلوب لو. )وسجالت مرافق الرعاية الصحية، وسجالت الدفن، ومقابلة القابالت التقليديات ،الحيوية

 الخصائص التالية:

يوجد  يجب استخدام مصادر متعددة ومتنوعة للمعلومات لتحديد معدل وفيات النساء في سن اإلنجاب؛ ال •
 ؛مصدر واحد يحدد جميع الوفيات

ُ                                                                                           ت ستخدم المقابالت مع أفراد األسرة المعيشية ومقدمي الرعاية الصحية وسجالت المرافق لتصنيف الوفيات  •
 ؛أو غير نفاسية نفاسيةأكانت 

م هذا النهج • ّ            ويقد  السجالت غياب  في ظل( النفاسية تقديرات كاملة ومنصفة للوفيات ،أجري بشكل صحيح ، إذا   
ر معدالت لوفيات األمهات على المستوى دون الوطني. غير أن                 ّ كما يمكنه أن يوف   ،)موثوقةالروتينية ال المدنية
يؤدي إلى تقدير مستويات وفيات األمهات  بطريقة غير مناسبةوفيات النساء في سن اإلنجاب كافة تحديد 

 ؛بأرقام أقل مما هي عليه

 ؛ق على نطاق واسع                           ً       ً                        ً      ً               ّ يمكن أن يكون هذا النهج معقدا  ومكلفا  كما يمكن أن يستغرق وقتا  طويال  خاصة إذا ما طب   •

معظم النساء تلد  حيث، ال سيما في البيئات      ً دقيقا   االحتسابفي  المستخدمة الحيةدات الالوقد ال يكون عدد  •
 في المنزل.

لتحديد سبب الوفاة من خالل إجراء مقابالت مع أفراد األسرة أو  طريقة التشريح اللفظي     ً          وأخيرا ، تستخدم 
ادة طبية بشأن سبب الوفاة. ويمكن إجراء عمليات التشريح اللفظي كجزء من ر شه                          ّ المجتمع المحلي، حيث ال تتوف  

نظام المراقبة الديمغرافية الذي تديره مؤسسات البحوث التي تجمع سجالت الوالدات والوفيات بصورة دورية 
وبين الجمع بين هذا النهج              ً . ويمكن أيضا  )محافظةالعادة على صعيد (على نطاق مجموعات صغيرة من السكان 

أو التعدادات السكانية. ويستخدم التشريح اللفظي، إذا ما اقترن ببرمجيات تساعد على  مسوح األسر المعيشية
د                      ُ لتقييم سبب الوفاة. وت  أخرى  وسيلة غياب أية فيما   ّ سي   ال ،سيلة روتينية غير مكلفةتحديد التشخيص، كو ّ   قي   

 هذا النهج القيود التالية:

 ؛                                       ً                                   الوفيات لدى النساء في سن اإلنجاب ليس أمرا  غير مألوف عند استخدام هذه التقنيةإن سوء تصنيف أسباب  •

فقد يتعذر على التشريح اللفظي تحديد مجموعة من حاالت الوفيات النفاسية بالشكل الصحيح، وال سيما تلك  •
واألسباب  )المرتبطة بالحمل خارج الرحم واإلجهاضمثل الوفيات (لة مبكرة من الحمل التي تحدث في مرح

 ؛)مثل المالريا(النفاسية وفيات لغير المباشرة ل
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ت إلى الوفاة، ومهارة المحاورين، وكفاءة                                                              ّ تعتمد دقة التقديرات على مدى معرفة أفراد األسرة باألحداث التي أد   •
التغلب على هذين العاملين إلى حد كبير باستخدام يمكن األطباء الذين يقومون بالتشخيص والترميز. و

 ؛مجياتالبر

يتطلب التشريح اللفظي التفصيلي الذي يهدف إلى تحديد سبب وفاة الفرد، تقييم طبيب ومقابالت طويلة.  •
ج عادة مكلفة، وال يمكن استقراء النتائج المتأتية عنها للحصول على استعراضات وطنية للوفيات  ُ ه   ُ ن  ال هذهوتكون 

رة ال تنطبق على التشريح اللفظي المبسط الذي يهدف النفاسية. غير أن هذه القيود المذكورة في النقطة األخي
 على مستوى السكان والمقترن ببرمجيات مخصصة تساعد على صياغة التشخيصات. الوفاةإلى تحديد أسباب 

وقد اعتمدت أحدث دراسة عالمية لمستويات الوفيات النفاسية التي أجراها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني 
ف على بيانات النفاسيةالوفيات بتقدير  ّ              ، بشكل مكث  نقاط بيانية  2204( الحيويةحصاءات اإلو السجالت المدنية         

نقطة  534(لوفيات في سن اإلنجاب وغيرها من الدراسات المتخصصة مسوح ابيانات و، )    ً عاما   17على مدى فترة 
تقدم ، وإلى مصادر )نقطة بيانية 216(النفاسية وفيات الكما استندت إلى دراسات أخرى توفر بيانات عن . )بيانية

   ً      يوما  بعد  42أي الوفيات التي تحدث أثناء الحمل أو الوالدة أو خالل  ،معلومات عن الوفيات المرتبطة بالحمل
ل هذه    � تمث  و .16نفاسيةعلى أنها وفيات ولكن ال يمكن تصنيفها بصورة مؤكدة  )نقطة بيانية 1169(الوالدة، 

، لقياس 2010اتبع هذا النهج في عملية تعداد السكان لعام و المعلومات في معظمها ببيانات التعدادات والمسوح.
 بيانات تسجيل موثوقة، وال سيما في أفريقيا. تفتقر إلى     ً بلدا   30في أكثر من النفاسية وفيات ال

    ً                                                   عموما  إلى السؤال المتعلق بوفيات األسر المعيشية في األشهر النفاسية وفيات الالتعداد لحساب  منهجيةوتستند 
فة بحسب نوع جنس المتوفى والعمر عند الوفاة. ومن أجل تقدير وفيات األمهات،                          ّ االثني عشر الماضية، والمصن  

 يمكن إضافة سؤالين إضافيين على السؤال السابق وهما:

 نتيجة حادث أو عنف أو قتل أو انتحار؟ هل كانت الوفاة )أ(

سنة في البلدان التي لديها خصوبة  49إلى  12أو (سنة  49و 15إذا كانت المتوفاة امرأة يتراوح عمرها بين  )ب(
، فهل حدثت الوفاة أثناء الحمل أو أثناء الوالدة أم خالل األسابيع الستة التي تلت انتهاء )         ً مبكرة جدا  

 الحمل؟

 المؤشر سابتحا منهجية )ج(

 الحتساب المؤشر الحيويةحصاءات اإلوالسجالت المدنية  بيانات استخدام

ر  ّ   عندما توف  النفاسية وفيات الاحتساب بيانات ذات نوعية جيدة، يمكن واإلحصاءات الحيوية السجالت المدنية         
ما يكون من الضروري        ً وكثيرا  . 100,000 بـوضربه بعدد الوالدات شر، عبر قسمة عدد وفيات األمهات بشكل مبا

                                                      
. )2019(منظمة الصحة العالمية؛ منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ صندوق األمم المتحدة للسكان؛ البنك الدولي وشعبة السكان في األمم المتحدة  16

تقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة للسكان،  :2017إلى  0200االتجاهات في وفيات األمهات: من 
 والبنك الدولي وشعبة السكان باألمم المتحدة. جنيف، منظمة الصحة العالمية.
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إجراء تعديالت على البيانات الناقصة لعدد الوفيات النفاسية. وتقوم بعض البلدان، ومعظمها من البلدان المتقدمة، 
ما يكون ذلك نتيجة تحقيق         ً ، وعادة  واإلحصاءات الحيوية ةالمدنيلسجالت اببتصحيح بياناتها الخاصة المرتبطة 

 في حاالت أخرى، من الضروري أن تنسب عوامل تصحيحية تستند إلى نموذج معين.سري في وفيات األمهات. و

 المؤشرساب تحاستخدام بيانات التعداد ال

األسر المعيشية أفراد إلى السؤال المتعلق بوفيات  النفاسيةوفيات الفي معظم البلدان، تستند بيانات التعداد عن 
الوفاة المرأة  في حال كانتحسب جنس المتوفى وعمره عند الوفاة، وفة                                 ّ خالل األشهر االثني عشر الماضية، مصن  

 الماضية. 42ـ                                    ً                                     ً              في سن اإلنجاب، سواء كانت المرأة حامال  أو في فترة الوالدة، أو قد أنجبت مولودا  خالل األيام ال

ر االثني سجل جميع وفيات أفراد األسرة المعيشية خالل األشه                             ُ معلومات موثوقة، من المهم أن ت  للحصول على 
عشر الماضية، بأكبر قدر ممكن من الدقة. غير أن التقارير الواردة عن الوفيات في التعدادات عادة ما تقدم بيانات 
بل غ  ُ  ّ   غير كافية بشأن تقدير العدد اإلجمالي للوفيات، وذلك ألن بعض الوفيات تؤدي إلى تفكك األسر المعيشية، وال ي                                                                                                  

وا،  ّ     الناجون من هذه األسر، إن توفر                    ّ                               ومن المرجح أن ال يبل غ عن وفيات األشخاص الذين عاشوا (عن حدوثها                            
تقدير ال. ومع ذلك، يمكن استخالص تقديرات حول اكتمال اإلبالغ عن الوفيات عن طريق )بمفردهم وقت الوفاة

بالغ خطيرة في اإلالخطاء تفادي األمباشر، ويمكن بالتالي التوصل إلى تقديرات دقيقة حول الوفيات، شرط الغير 
عن العمر عند الوفاة. وتشمل الطرق النموذجية المستخدمة لتصحيح بيانات التعداد، طريقة التوازن العام في 

. وبما أن التقدير الذي تم الحصول عليه من التعداد يشمل وفيات 17(SEG)طريقة التوليد الصناعي المنقرض النمو، 
الدة التي لم تكن ناجمة عن أسباب متعلقة باألمومة، فإن السؤال النساء أثناء الحمل أو الوالدة أو فترة ما بعد الو

 )انظر القسم السابق(وهذا  هل كانت الوفاة ناجمة عن حادث أو عنف أو قتل أو انتحار؟" الذي يطرح نفسه هو:
ُ                بأسباب متعلقة باألمومة. ثم ت ضاف نسبة الوفياطالق اإلات غير المرتبطة على ييسمح باستبعاد حاالت الوف ت                           

باستخدام بيانات من وفيات األسر (النفاسية على عدد وفيات النساء في سن اإلنجاب إلنتاج تقديرات وطنية 
 .)المعيشية أو تقديرات تستند إلى أساليب أخرى غير مباشرة

 موجز حول األسلوب غير المباشر

النفاسية، الذي يستخدمه الفريق المشترك بين الوكاالت طري المعني بتقدير الوفيات                                    ُ شهد النموذج اإلحصائي على المستوى الق  
. وفي حين تحسنت الخصائص اإلحصائية 2017و 2015رات عديدة، كان آخرها بين عامي                                   � المعني بتقدير الوفيات النفاسية تغي  

ت على الصعيد سيما عند تصنيف البيانا طري، ال                                                               ُ للنموذج مع مرور الوقت، فقد أصبح من األصعب تطبيقها على الصعيد الق  
الوطني في تقديرات إقليمية على سبيل المثال. وذلك ألن بنية النموذج ال توفر أي صيغ واضحة بسيطة يمكن استخدامها لربط 
م العودة إلى عملية التقدير بأدق تفاصيلها. وقد أصبح توفير هذا اإلجراء البسيط الذي يمكن  ّ                                                                                      البيانات الخام بالتقديرات، مما يحت                                   

ن معالجتها.للبلدان اس ّ            تخدامه لتصنيف النموذج في تقديرات دون وطنية مسألة هامة يتعي                                                            

                                                      
17 r Measuring Maternal WHO Guidance foSee chapter 4 on methods for data evaluation and adjustment in WHO, 

Mortality from a Census (Geneva, World Health Organization, 2013), available from 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87982/1/97892415 06113_eng.pdf; and T. A. Moultrie, R. E. Dorrington, A. G. 

Hill, K. Hill, I. M. Timæus and B. Zaba, eds., Tools for Demographic Estimation (International. 
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 ويتكون النموذج الحالي من األجزاء التالية:
ف من طراز باييزيه بشأن بيانات السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية، للبلدان التي تمتلك سجالت مدنية          � نموذج تكي   .1

 وإحصاءات أحوال مدنية بجودة كافية؛
، لجميع البلدان، بما في ذلك تلك التي لديها نظام تسجيل مدني وإحصاءات أحوال مدنية ذي جودة كافية، BMatموذج ن .2

 وذلك لتقدير نسبة الوفيات النفاسية النهائية.

معدل الوفيات النفاسية لكل بلد في السنة كمجموع من معدل الوفيات النفاسية الناجمة عن فيروس  BMatويحسب نموذج 
، )أي نسبة وفيات األمهات من إجمالي معدل الوفيات النفاسية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية(المناعة البشرية  نقص

أي نسبة وفيات األمهات من إجمالي معدل الوفيات (ومعدل الوفيات النفاسية غير المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية 
 .)لها بفيروس نقص المناعة البشرية النفاسية المرتبطة بأسباب أخرى ال عالقة

معدل الوفيات النفاسية غير  + معدل الوفيات النفاسية المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية = معدل الوفيات النفاسية
 المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية.

أسباب توليدية مباشرة أو  الناجمة عنهات وتشير الوفيات النفاسية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى وفيات األم
ألسباب غير مباشرة ال عالقة لها بفيروس نقص المناعة البشرية، في حين أن وفيات األمهات المرتبطة بفيروس نقص المناعة 

ً      ً                        البشرية هي الوفيات المرتبطة بهذا الفيروس والتي كان الحمل عامال  كبيرا  أدى إلى مضاعفات وخيمة  روفة وهي وفيات مع(                                                            
 .)   ً                                                                        أيضا  باسم الوفيات النفاسية غير المباشرة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية

 ويقدر معدل الوفيات النفاسية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية على النحو التالي:

ر للوفيات =معدل الوفيات النفاسية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية  ّ          المعدل المقد  النفاسية غير المرتبطة بفيروس             
 .t)(مضاعف قائم على البيانات  *نقص المناعة البشرية 

ويتم تقدير معدل الوفيات النفاسية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، عبر نموذج انحدار هرمي باستخدام 
االنحراف عن معدل  )t(ضاعف القائم على البيانات والعراقيل الخاصة بالبلد. ويسمح الم )متغيرات التوقع(المتغيرات المشتركة 

ر في نسبة الوفيات المتوقعة القائمة على معدل الوفيات النفاسية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، كما هو      � التغي  
 مبين في نقاط البيانات الخاصة بكل بلد في السنة.

سم نموذج االنحدار بالشكل التالي: ّ                                ويت     

kφ+  jγSBA +  3log(GFR) + b 2log(GDP) + b 1+ b 0) = bNALog (EPM 

 حيث أن:

NAEPM  15هو النسبة المتوقعة من الوفيات غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
 سنة، وهي وفيات ناجمة عن أسباب نفاسية 49و

GDP  تعادل القوة الشرائية (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد]PPP ] 2011للدوالر األمريكي لعام( 

GRF = من العمر 49و 15الوالدات الحية لكل امرأة بين ( معدل الخصوبة اإلجمالي( 

SBA =  نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف اختصاصيين صحيين ماهرين 

Yj =  مصطلح اعتراض عشوائي للبلدj  
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kφ = للمنطقة عشوائي اعتراض مصطلح k. 

وبالنسبة للبلدان التي تتوافر عنها بيانات عن الوفيات النفاسية، استندت النسبة المتوقعة من الوفيات النفاسية غير المرتبطة 
طرية وإقليمية، بينما استمدت التوقعات في البلدان التي ال تتوافر عنها                                              ُ بفيروس نقص المناعة البشرية إلى آثار عشوائية ق  

 ، باالستناد إلى اآلثار العشوائية اإلقليمية فقط.بيانات

 وتقدر المؤشرات النهائية لوفيات األمهات على النحو التالي:

MMR = PM * D/B 

-هو عدد الوالدات الحية في نفس البلد Bسنة و 49و 15هو عدد الوفيات بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  Dحيث 
 السنة.

 

استنساخ منهجية الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير الوفيات النفاسية بسهولة على الصعيد الوطني بطريقة وال يمكن 
طري. وإلى أن يقترح هذا الفريق المشترك منهجية واضحة لهذه الغاية، أفضل ما يمكن فعله هو اتباع                    ُ تتسق مع النموذج الق  

     ً                                                                   ستنادا  إلى تصحيحات طريقة التوازن العام في النمو وطريقة األجيال المنقرضة،                     ً                 األساليب الموضحة سابقا  في هذا القسم، ا
إجراء تصحيح للنتائج النهائية، من أجل ضمان االتساق العام مع تقدير الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير الوفيات  ثم

 النفاسية الخاص بالبلد المعني.

 واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية  وأالتعداد انات بيقياس المؤشر من خالل تحديات  )د(

لنقص في تسجيل الوفيات وسوء باالحيوية حصاءات اإلوالسجالت المدنية كما أشير أعاله، قد تتأثر بيانات 
ن إدخال  ه، أنالوفيات النفاسيةر الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير    ّ يقد  وتصنيف الوفيات النفاسية.  ّ         يتعي     

ولكن التحقيقات السرية في  .ز الخاطئ للتصنيف           ّ تصحيح التحي  لبيانات في المائة على هذه ال 50تعديالت بنسبة 
 بشأن هذه النتائج.      ً كبيرا             ً ظهر تباينا                                  ُ جريت في مختلف البلدان المتقدمة ت        � التي ا   النفاسيةوفيات ال

األسر المعيشية خالل األشهر االثني عشر الماضية باالتجاه  وعادة ما تتأثر تقديرات التعداد المستندة إلى وفيات
على قادرة  غير المباشرة للتقدير الديمغرافيج  ُ ه                                ُ عن الوفيات. وفي حين أن بعض الن  بالتقصير في اإلبالغ العام 

، )جطريقة التوازن العام في النمو، وطريقة األجيال المنقرضة، المشار إليهما في القسم (ز          ّ هذا التحي   تصحيح
الوفيات الناجمة عن بوضوح، على غرار غير المعروف ما إذا كانت الوفيات المرتبطة بالحمل غير مذكورة  فمن
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ولكنه يحدد الوفيات المتصلة النفاسية، وفيات الال يقيس  أن التعدادفي  المشكلة األخرىتكمن أسباب أخرى. و
 .)يوما بعد الوالدة 42فترة  أي الوفيات التي تحدث أثناء الحمل أو الوالدة أو(بالحمل 

 تصنيف البيانات )ھ(

تصنيف البيانات. وفي البلدان الصغيرة من إمكانية                    ّ وما من شأنه أن يحد      ً      ً     ً   حدثا  نادرا  نسبيا ،  النفاسيةوفيات ال ُ     ت عتبر
ما، قد يقل العدد السنوي للوفيات        � إلى حد  النفاسية وفيات الفيها تنخفض عدد سكانها عن مليون نسمة، و         ّ التي يقل  

                                                            ً                    حالة، ما يجعل التصنيف غير عملي. وفي البلدان األكبر، يوصى عموما  بتصنيف المؤشر حسب  25النفاسية عن 
الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية. وقد يكون من  التوزيعاتالفئات العمرية الرئيسية و

 مستويات الثروة.علومات حسب المستويات التعليمية و          ً           الممكن أيضا  تصنيف الم

الحالة  )4(االنتماء العرقي  )3(التحصيل العلمي  )2(مكان اإلقامة  )1(ف البيانات بحسب:   ّ صن                     ُ وفي الوقت الحاضر، ت  
التحصيل ل التصنيف حسب مستوى   ّ شك               ُ ؛ وينبغي أال ي  )أو الثروة(فئة أصحاب الدخل  )5(ومن حيث الهجرة واللجوء 

مشكلة بوجه عام، ولكن من المحتمل أن يتقيد التصنيف بحسب  )التقسيمات الجغرافية الرئيسية(العلمي واإلقامة 
. )مس الثروة                                                ُ باستخدام مؤشرات الفقر المتعددة األبعاد أو معيار خ  (فئات أصحاب الدخل بطريقة تقريبية محددة 

 غر من أن تسمح بالوصول إلى تقديرات موثوقة.تكون المجموعات اإلثنية، في بعض الحاالت، أص وقد

ها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير  الوفيات النفاسيةالتقديرات الحالية بشأن نسبة ُ     ت بلغ و ّ                                             التي يعد         
وتستند تقديرات المستوى  البنك الدولي.و طرية واإلقليمية والعالمية                   ُ كل من المستويات الق  إلى  الوفيات النفاسية

 قليمي، على فئات الدخل بحسب تصنيف البنك الدولي.اإل

رة 3.1.2 ه  يون م  ّ      َ َ  نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صح                                          

 المفهوم والتعريف )أ(

إلى النسبة  )أطباء، ممرضات أو قابالت مدربات(صحيين  اختصاصيينتشير نسبة الوالدات التي تتم تحت إشراف 
عاملون في القطاع الصحي مدربون على توفير الرعاية التوليدية المنقذة للحياة، المئوية للوالدات التي يقوم بها 

بما في ذلك تقديم اإلشراف والرعاية والمشورة الضرورية للنساء أثناء الحمل، والمخاض، وفترة ما بعد الوالدة، 
ن الصحيين حتى هؤالء العامليالتقليديات من ضمن . وال تعتبر القابالت الوالدةحديثي وإجراء الوالدات، ورعاية 

 وإن حصلن على دورة تدريبية قصيرة.

ماهر في وقت الوالدة عامل مهم إلنقاذ الحياة لكل من األمهات واألطفال الرضع. وعدم الحصول  مشرفووجود 
ة على هذه المساعدة الرئيسية يضر بصحة المرأة وبتمكينها باعتبار أن غيابها قد يتسبب بوفاة األم أو اإلعاق

 الطويلة األمد، وال سيما في البيئات المهمشة.
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، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

تعلقة لجمع البيانات الم المعيشية على المستوى الوطني هي مصادر البيانات الرئيسية المستخدمة مسوح األسرإن 
مسوح والديمغرافية والصحية، ومخطط تغطية التأمين الصحي، المسوح رعاية الحوامل، وهي تشمل بمؤشرات 

 5-3كل  المسوحهذه  ىجر                                                                           ُ الصحة اإلنجابية والدراسات االستقصائية الوطنية المستندة إلى منهجيات مماثلة. وت  
عالمية بقواعد بيانات مشتركة بشأن حضور سنوات. وتحتفظ منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة ال

 وتتعاون كلتاهما على ضمان اتساق مصادر البيانات. )طبيب أو ممرضة أو قابلة(الكوادر الماهرة عند الوالدة 

سج  ، لمواليدترتفع فيها نسبة التسجيل الكامل لوفي البلدان التي  ُ   ّ وحيث ي  ل الحضور الطبي عند الوالدة بشكل      
. وحتى الحيويةحصاءات اإلو ةالمدني السجالتبصورة موثوقة من خالل بيانات  المعلوماتمنهجي، يمكن تقدير 

تقييم نسبة الوالدات التي تتم                                                                             ً في البلدان التي ال تعير إحصاءات المواليد القدر الكافي من االهتمام، يمكن نظريا  
إلى هذه اإلحصاءات، شريطة أال يكون هناك ترابط إحصائي بين حضور                               ً على يد جهاز صحي متخصص استنادا  

                                                                                    ً       الجهاز الصحي المتخصص وتسجيل الوالدة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن ال يكون هذا الشرط عمليا ، حيث 
 يات، وأن المستشفيات هي التي توفر خدمة تسجيل المواليد.المتخصصين بالوالدة في المستشف يرتبط وجود

صف في هذا الصدد، و .مشاكلتطرح مسألة تعريف ما يشار إليه بالمتخصصين في القطاع الصحي بعض ال ّ    تت   
المستمدة بيانات المن تلك التي تستند إلى أكبر دقة الصادرة عن السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية برقام األ

نسبة مئوية إجمالية من الوالدات تورد أن بعض تقارير المسح قد األسر المعيشية. ويرجع ذلك إلى  من مسوح
المعتمد في أهداف مع التعريف تعريف االختصاصي توافق ، من دون أن يصحي ماهر اختصاصيالتي تتم بحضور 

عمال في المجال الصحي في ال اإلجماليةعلى سبيل المثال، تشمل هذه النسبة المئوية ( التنمية المستدامة
. وفي بعض )في القطاع الصحي االختصاصيينعتبرون من           ُ العمال ال ي   تمعات المحلية، مع العلم أن هؤالءالمج

ُ              وت ستخدم بيانات البلدان التي ال يتوافر فيها مشرف صحي ماهر عند الوالدة،                        ً    الوالدة في مرفق صحي بدال  من  
سسات ان أمريكا الالتينية حيث نسبة الوالدات في بلد                     ً يتكرر هذا األمر كثيرا  ذلك. و ّ      في المؤ  .           ً مرتفعة جدا  الصحية       

 اختصاصيالوالدات قد تؤثر على مدى دقة تقدير النسبة المئوية للوالدات التي تحصل بإشراف هذه غير أن 
 صحي ماهر.

هرةحضوموضوع  ج المبادئ والتوصيات ُ   وت در يين م  َ    ر أخصائيين صح  المواضيع التي يمكن بوصفه من عند الوالدة               ّ    
، يشير التقرير إلى المشرف 38. وفي القسم الحيويةحصاءات اإلو السجالت المدنيةمباشرة من بيانات  قياسها

الشخص الذي يساعد األم في والدة رضيع حي أو جنين ميت. وينبغي تصنيف  على أنهالصحي عند الوالدة 
مساعدين طبيين آخرين،  )ھ(قابلة،  )د(ممرضة قابلة،  )ج( ممرض، )ب(طبيب،  )أ(: التالي على النحواألخصائيين 

 ."غير مذكور" )ز(موظف عادي أو  )و(

   ً                                                                             أيضا  أن حضور مشرف عند الوالدة يوفر معلومات مفيدة عن استخدام مرافق الرعاية الطبية  التعداداتوضح تو
            ً           شرف مفيدة جدا  في تقييم    ُ د م  ومواردها. وإن اإلحصاءات المتعلقة بالوالدة الحية بحسب مكان الوالدة ووجو
 الحاجة إلى الخدمات الطبية وتوفير معلومات مجدية عن أنماط وفيات الرضع.
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 المؤشر سابتحا منهجية )ج(

عبر عن عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  ُ                                              وي  صحي  اختصاصي   ً                         اما  ممن قمن بوالدة حية بحضور ع 49و 15 
 مواليد اللواتي ولدن ،    ً عاما   49و 15بين  ،الوالدة، كنسبة مئوية من النساءأثناء  )طبيب أو ممرضة أو قابلة(ماهر 

 أحياء في نفس الفترة.

 واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية  وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

تتعلق المشكلة الرئيسية بالنقص في عمليات تسجيل المواليد. ولو لم يكن هناك رابط بين التسجيل والوالدة 
                      ً     . ولكن من المحتمل عمليا  أن هصحيي لما كان النقص في عملية التسجيل مشكلة في حد ذات اختصاصيبإشراف 

كلما ارتفع الميل إلى اإلفراط في تقدير إشراف                      ً                                        يكون هذا االرتباط قائما ، أي كلما ارتفع معدل النقص في التسجيل، 
 الصحيين. االختصاصيين

الطبي المتخصص  باألشرافوثمة مشكلة محتملة أخرى هي أن بعض البلدان ال تجمع بانتظام البيانات المتعلقة 
 في، حتى وإن كانت هذه الممارسة مستحسنة الحيويةحصاءات اإلمن نظام التسجيل المدني وأثناء الوالدة 

. وفي بعض البلدان، قد ال يتم تنظيم البيانات بحسب مكان إقامة األم، بل حسب مكان الوالدة. ويمكن التعدادات
 أن يؤثر ذلك على مدى دقة التحاليل المرتبطة بالتوزيع الجغرافي.

 تصنيف البيانات )ھ(

االستقصائية لألسر المعيشية، يكون التصنيف تستمد البيانات من الدراسات بالنسبة لهذا المؤشر، عندما 
مس الثروة، وسن األم، والمناطق الجغرافية الرئيسية.     ُ ، وخ  )الريفية/الحضرية(بحسب منطقة سكن األم       ً متاحا  

مس الثروة في الواقع خيارا  قابال  للتطبيق ألن بيانات كون يوقد ال  قد  الحيويةحصاءات اإلو ةالمدنيالسجالت  ُ                        ً      ً                   خ 
مس الثروة استنادا  إلى منهجية االستقصاء الديمغرافي والصحي القياسية. وقد تكون تكون غير كا            ُ                ً                                                           فية لبناء خ 

أكثر قابلية للتطبيق. وينبغي تصنيف البيانات حسب                                                    ً متغيرات التقسيم الطبقي األبسط مثل تعليم األمهات بديال  
                                  ً  قامة األم. ويمكن تصنيف البيانات أيضا  المناطق الجغرافية بحذر إذا لم يعاد تصنيف البيانات على أساس مكان إ

 إشرافالوالدة المنزلية التي تحدث تحت  جدوىيقدم فكرة عن األمر الذي ، )منزل/مستشفى(بحسب مكان الوالدة 
 طبي مناسب.

                         ّ        معدل وفيات األطفال دون سن  الخامسة 3.2.1

 المفهوم والتعريف )أ(

ّ             إن وفيات األطفال دون سن  الخامسة هي  احتمال وفاة طفل ولد في سنة أو فترة زمنية محددة، قبل أن يبلغ سن                      
مولود حي. ومعدل وفيات األطفال  1,000   ً                                              طبقا  لمعدالت الوفيات حسب العمر في هذه الفترة، لكل الخامسة 

                     ً                أي عدد الوفيات مقسوما  على عدد السكان (                                                         ً سن الخامسة على النحو المحدد هنا ليس، بالمعنى الدقيق، معدال   دون
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بل هو احتمال الوفاة المستمد من جدول الحياة والمعبر عنه  )المعرضين للخطر خالل فترة معينة من الزمن
 مولود حي. 1,000كمعدل لكل 

على نطاق هذا المؤشر كما يرتبط . يرتبط بصحة الطفل ورفاهه  ً ا  رئيسيً  ا  شرمعدالت الوفيات بين األطفال مؤُ    ت عد و
حتم إخضاعه العامة، الصحة ، وهو يعكس واقع أوسع بالتنمية االجتماعية واالقتصادية ُ            ما ي  ، ةدقيقالللمراقبة    

ما و ال ّ     سي  تلقي مثل الصحية األساسية  التدابيرأنه يعكس إمكانية حصول األطفال والمجتمعات المحلية على  
 ، والعالج الطبي لألمراض المعدية، والتغذية الكافية.اللقاحات

، مع اإليجابيات     ً خاصة   تعداد والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةالالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب(
 والسلبيات النسبية لكل منها

الوالدات والوفيات على نحو    ُ    ا ت سجلأنهبحكم  ،للبيانات ً       ً ا  رئيسيا  مصدر الحيويةحصاءات اإلو ةالمدني ُ            ت عتبر السجالت
ل هذه المتواصل.  ّ         كما ت مث  ُ                 بيانات مصدر البيانات المفضل لتقدير وفيات الرضع والمواليد. وي ستمد حساب معدالت     ُ                                                              

ع ووفيات األطفال دون سن الخامسة  حياة جدول ، من الحيويةحصاءات اإلو السجالت المدنيةالمستندة إلى      ّ  والرض 
المعرضين للخطر خالل  )األطفال أو الرضع(م أعداد الوفيات على عدد السكان       ُ   ّ ، حيث ت قس  مرجعيةلفترة  مختصر

عبر عن احتمال الوفاة المستمد من جدول الوفيات كمعدل لكل  ُ                                                        فترة زمنية معينة. وي  مولود حي. وإذا اكتمل  1,000                   
يرات الناتجة ستكون دقيقة وسريعة. وعندما ال تكون بيانات التسجيل وأدى النظام وظيفته بكفاءة، فإن التقد

تعدادات السكان وإحصاءات األحوال المدنية دقيقة بما فيه الكفاية، يمكن اللجوء إلى بيانات  السجالت المدنية
 أفضل.                                                                             ً واالستقصاء الديمغرافي والصحي والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات، باعتبارها بديال   والمساكن

 ، هو تقدير وفيات األطفال دون سن الخامسة من خالل األسئلةتعداداتال             ً                  هج األكثر شيوعا  في تحليل بيانات والن
واألطفال الذين هم على قيد الحياة. وهي أسئلة تطرحها معظم التعدادات المتعلقة باألطفال الذين ولدوا، 

 اطوره قنيات التقدير غير المباشرة كالتيطريق تالسكانية في البلدان النامية. وينبغي معالجة المعلومات عن 
                                                                    ً                                  براس وبريستون وفيني وغيرهم. وعلى الرغم من أن هذه األساليب توفر تقديرا  للفترة الزمنية التي تسبق التعداد 
الذي يشير إليه هذا التقدير، فإنها ال تسمح بتحديد معدل الوفيات بدقة خالل فترة محددة، مثل فترة السنوات 

 السابقة للتعداد.الخمس 

معلومات عن الوفيات لكل أسرة معيشية، لتحديد  تعداد السكان والمساكنومن الناحية المثالية، يجب أن تجمع 
                                            ً                                                           العدد اإلجمالي للوفيات في فترة االثني عشر شهرا  السابقة لتاريخ التعداد. كما عليها تحديد االسم والسن والجنس 

لكل شخص متوفى. وذلك مع الحرص على تحديد الفترة المرجعية بوضوح  )ةاليوم والشهر والسن(وتاريخ الوفاة 
تفسير. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد الفترة المرجعية بدقة عبر اللجوء الب األخطاء الناجمة عن سوء         ّ بغية تجن  

ما تكون  إلى يوم احتفالي أو تاريخي مهم في كل بلد. ومع ذلك، فإن التجربة أثبتت أن هذه البيانات عادة
 دقيقة، وال سيما في حالة األطفال دون سن الخامسة. غير

وهو نهج  ،تعدادات السكان والمساكنوتجدر اإلشارة إلى وجود نهج أكثر موثوقية من ذلك الذي يمكن أن تقدمه 
رها يستند إلى السجالت الموجزة للوالدات، كما هو الحال في الدراسات االستقصائية الديمغرافية والصحية وغي
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سأل النساء إال عن عدد أطفالهن الذين ولدوا      ُ ، ال ت  تعداد السكان والمساكنمن الدراسات االستقصائية المماثلة. ففي 
                        ً      وصى بأن يركز التعداد أيضا  على     ُ . وي  )أو ما يعادل عدد األطفال الذي هم على قيد الحياة(وعن عدد الذين توفوا 

، يجب ذكر تاريخ الوفاة. ومع ذلك، ال يتم ذكر هذه المعلومة إال في تاريخ والدة آخر طفل، وفي حالة وفاة الطفل
 من التعدادات.               ً عدد قليل نسبيا  

بالنسبة لوفيات األطفال دون سن الخامسة على الصعيد العالمي، تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة والفريق 
 مصادر البياناتمن كافة ، بجمع البيانات لمتحدةالتابع لألمم ا المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال

رة ّ   المتوف  وما إلى ذلك،  الحيويةحصاءات اإلو والسجالت المدنيةألسر المعيشية والتعدادات مسوح ا، بما في ذلك      
                                                  ً                       هذه البيانات. وتقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة أيضا  بجمع البيانات من خالل لجودة ثم تجري تقييمات 

عن طريق الوصول إلى نظرائها الوطنيين. وبدوره يقوم الفريق المشترك بين الوكاالت طرية التابعة لها            ُ المكاتب الق  
وغيرها من  الحيويةحصاءات اإلو السجالت المدنيةالمعني بتقدير وفيات األطفال بجمع البيانات المنبثقة عن 

بيانات التسجيل التي تبلغ عنها وزارات الصحة أو غيرها من الوكاالت ذات الصلة إلى منظمة الصحة العالمية. 
سيما في البيئات التي ترتفع فيها  وبالنسبة لبيانات المسوحات، يجب إجراء تعديالت على البيانات التجريبية ال

تكيف مع النقص في حاالت اإلبالغ عن وفيات األطفال دون سن معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لت
 على بيانات التعداد.                                                       ً الخامسة بسبب كون األمهات مفقودات. وينطبق األمر نفسه أيضا  

 المؤشر سابتحا منهجية )ج(

المستخدمة لحساب المعدل على مصدر البيانات المستخدم. وتشمل طرق حساب المعدل بحسب المنهجية تعتمد 
 البيانات ما يلي: مصادر

: يمكن استخالص معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من جدول واإلحصاءات الحيوية السجالت المدنية •
الوفيات لفترة معيارية محددة باالستناد إلى عدد الوفيات حسب العمر وعدد السكان في منتصف العام من 

تشير  أرقامالوفيات وتحويلها بعد ذلك إلى  ، وذلك لحساب معدالتالحيويةحصاءات اإلوالسجالت المدنية 
 إلى احتماالت الوفاة حسب العمر.

: تستخدم طريقة غير مباشرة تستند إلى سجالت موجزة للوالدات. ويتم طرح سلسلة تعداد السكان والمساكن •
ال يزالون  من األسئلة على كل امرأة في سن اإلنجاب حول عدد األطفال الذين أنجبتهم، وكم عدد األطفال الذين

النموذجية، للحصول على تقدير الحياة ، إلى جانب جداول "براس"على قيد الحياة. ثم تستخدم طريقة 
وتوجد طريقة بديلة تقضي باستخدام المعلومات  .18لمعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة والرضع

 المتعلقة بتاريخ ميالد آخر طفل مولود وتاريخ وفاته، حيثما تكون هذه المعلومات متاحة.

                                                      
18 K. Hill, “Indirect Estimation of Child Mortality” in Tools for Demographic Estimation, T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, 

A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds. (Paris: International Union for the Scientific Study of Population, 2013), 
http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality; and J.K. Rajaratnam, L.N. Tran, A.D. 

Lopez, and C.J.L. Murray, “Measuring under-Five Mortality: Validation of New Low-Cost Methods, PLoS Med 7(4) 
(2013), http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality. 

http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality
http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality
http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality
http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-estimation-child-mortality
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 واإلحصاءات الحيوية السجالت المدنية وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

صف دائما  ال  ها، إال أنواسع نطاقعلى  ويةالحيحصاءات اإلو ةالمدنيالسجالت بيانات تتوفر قد  ّ        ً  تت  بالجودة  
 الفئة العمريةبما في البلدان النامية حيث ال تتوفر تغطية كاملة للوفيات خاصة تلك المرتبطة   ّ سي   الالمطلوبة، 

ً     عادة  في البديل هو وفي غياب البيانات الموثوقة من السجالت المدنية، ف. المعنية اللجوء إلى أسئلة غير مباشرة    
عدد الذين بقوا على قيد الحياة، وذلك حسب عمر األم. وتكمن محدودية هذه والمولودين، بشأن عدد األطفال 

. ولذلك، على طرق التقدير ، باستثناء آخر والدة حيةض كل طفل          ً       ً           تقدم مقياسا  مباشرا  لفترة تعر ال البيانات، بأنها
يسفر ذلك عن نتائج جيدة قد إلى شكل منحنى الخصوبة. و                       ً ت تعرض تقريبية استنادا  غير المباشرة أن تنتج فترا

الخصوبة، حالة ات كبيرة في                         � ، ولكن في حالة حدوث تغير  مع مرور الوقت      ً نسبيا    ً ا  إذا ظل منحنى الخصوبة مستقر
 ر الخصوبة.           � عن آثار تغي   يالعمرالخصوبة آثار نمط بين فصل لالبيانات من تعدادات مختلفة ليجب جمع 

. وتتطلب البيانات المستمدة من األخيرةالعقود بشأن إلى مصدر يقدم بيانات عالية الجودة عديدة فتقر بلدان تو
طرق حسابية مختلفة  )الحيويةحصاءات اإلو ةالمدني السجالتاألولية و تعداد السكان والمساكن(عدة مصادر 

ء في البيانات أو أخطاء منهجية بسبب سو     ً نقصا   التعداد بيشووقد يتخللها أخطاء عديدة. فعلى سبيل المثال، 
جمعة البيانات تنطوي إلى تغطية كاملة للوفيات والوالدات.  ةالمدنيالسجالت اإلبالغ، في حين تفتقر  ُ      الم  من خالل   

المسوح  ما تسفر      ً كثيرا   عليه،جمعها. وكيفية في العينات أو حتى تحديد أخطاء في على ألسر المعيشية مسوح ا
تفتقر المصادر المختلفة لوفيات األطفال دون سن الخامسة في فترة زمنية معينة، و متباينةالمختلفة عن تقديرات 

ضح أهمية. وإلى االتساقالمتاحة التي تجمعها البلدان للبيانات  ّ         هنا، تت  تحليل جميع مصادر البيانات والتوفيق بينها        
ل إلىوتقييمها،  جديد أو نقطة  مسحودراسة كل  ،على الصعيدين الوطني ودون الوطني اتتقديرلاأفضل       ّ     للتوص 

 بيانية جديدة في سياق جميع المصادر األخرى، بما في ذلك البيانات السابقة.

 تصنيف البيانات )ھ(

معدالت وفيات لألطفال ما دون الخمس سنوات حسب الجنس والعمر  ةاالحصاء الوطنيأجهزة قدم تيوصى بأن 
، وخمس الثروة، ومكان إقامة األم، ومستوى تعليم األم. ويمكن )ل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفالمعد(

مس الثروة من بيانات   السجالت، وهي ال تكون متوفرة عادة في بيانات تعداد السكان والمساكن            ُ                    التوصل إلى خ 
 .الحيوية حصاءاتاإلو ةالمدني

حسب المناطق الجغرافية ، يمكن اعتماد توزيع الجغرافي لمكان إقامة األمحسب الموقع  بيانات التعدادلتصنيف 
                                                                                            ً  لفة على المستوى اإلقليمي، أو على مستوى المقاطعات، أو حتى على مستوى المحافظات أو األقضية أحيانا . تالمخ

      ً ضافيا  إ      ً تفصيال   تتيح، أن من السجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةالمتأتية العالية الجودة لبيانات شأن ا منو
 .الجغرافي الموقع لبيانات
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 المواليد وفيات معدل 3.2.2

 والتعريف المفهوم )أ(

ع خالل شهرهم األول من الحياة احتمال إلى  )حديثي الوالدةأو وفيات (معدل وفيات المواليد يشير           �                           وفاة الرض 
ع الذين  ة خالل الفترة الزمنية المعينة، وهي عادة سنة تقويمية، أي  عدد الرض  ّ          �        بالنسبة إلى عدد الوالدات الحي                                                       �                            

من الوالدات الحية  1,000   ً                                  يوما  كاملة من الحياة أو أقل منها لكل  28يموتون وتتراوح أعمارهم إلى ما يرقى إلى 
 .قة جغرافية معينة أثناء سنةفي منط

 إلى وفيات حديثي الوالدة )   ً                         يوما  الكاملة األولى من الحياة 28ـ الوفيات خالل ال( حديثي الوالدةم وفيات     � وتقس  
، مرحلة متأخرة في حديثي الوالدة، التي تحدث خالل األيام السبعة األولى من الحياة، ووفيات مرحلة مبكرة في

 ولكن قبل اليوم الثامن والعشرين.من الحياة التي تحدث بعد اليوم السابع 

يرتبط على نطاق أوسع بالتنمية االجتماعية وصحة الطفل ورفاهه، عن معدالت وفيات األطفال هي مؤشر رئيسي 
عتبر واالقتصادية.  ُ      كما ي  ما ، إلى مراقبة دقيقةبالتالي ضع خويللصحة العامة،   ً ا  معدل مؤشرهذا ال     ّ    سي  أنه يعكس  

األساسية مثل التطعيم، والعالج الطبي  خدمات الرعاية الصحيةحصول األطفال والمجتمعات المحلية على مدى 
 والتغذية الكافية. لألمراض المعدية،

 اإليجابيات مع ،    ً خاصة   الحيوية واإلحصاءات المدنية والسجالت تعدادال للبيانات، المحتملة المصادر )ب(
 منها لكل النسبية والسلبيات

 السجالت بيانات ذلك في بما المختلفة، المصادر من عدد من المواليد وفيات حول التقديرات استخالص يمكن
 الحيوية واإلحصاءات المدنية السجالت ُ   ّ ت عد  و. العينات على القائمة المسوحو الحيوية حصاءاتاإلو ةالمدني

 وأدى التسجيل اكتمل وإذا. متواصل نحو على والوفيات الوالدات سجلت أنه باعتبار للبيانات المفضل المصدر
 من المستمدة الوفيات بيانات أن غير. وسريعة دقيقة ستكون الناتجة التقديرات فإن بكفاءة، وظيفته النظام

 يتوفر ال العالمية، ةالصح لمنظمة      ً ووفقا  . مكتملة غير تكون ما      ً غالبا   النامية، البلدان من كثير في ةالمدني السجالت
 بشكل الرضع وفيات على خاصة بصفة ذلك وينطبق. فقط العالم سكان ثلث لحوالي إال المدني تسجيلال نظام
وفيات المواليد  تسجيل يبقى المتقدمة، البلدان في وحتى. خاص بشكل الجدد المواليد وفيات معدل وعلى عام

 الوفيات الجنينية.        ً        مبكرة جدا  وحاالت في مرحلة  حديثي الوالدةبين وفيات      ً  أحيانا  ويمكن الخلط  .19     ً ناقصا  
   ً                               حيا  ومن غير المرجح أن تسجل وفاته.        ً مولودا          ً عطى اسما                                  ُ ال يعتبر الطفل الذي يموت قبل أن ي  ثقافات عديدة،  وفي

ال يتم تسجيل أي من والدة أو وفاة كثيرة حاالت في كما أن ال فوائد واضحة لتسجيل والدة طفل قد توفي، لذلك 
 طفل توفي بعد الوالدة مباشرة.

                                                      
19  Sabine Anthony and others (2001). The reliability of perinatal and neonatal mortality rates: differential under-

reporting in linked professional registers vs. Dutch civil registers. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 15, 306-314 
found under-registration of 13,5% for neo-natal mortality in the Netherlands. 
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تواريخ يد من خالل ما تقدر البلدان معدل وفيات الموال       ً ، عادة  ةالمدنيللسجالت نظام موثوق في حال لم يتوفر 
الديمغرافي والصحي والمسوحات العنقودية المسح الدورية لألسر المعيشية، مثل المسوح المستمدة من الوالدات 

للبيانات المتعلقة بوفيات األطفال دون سن الخامسة ووفيات  الرئيسيةالمتعددة المؤشرات التي أصبحت من المصادر 
عن تاريخ  وأفالهن على قيد الحياة، النساء عن مدى بقاء أطموجهة إلى  المسوح أسئلةهذه  تشمل. وحديثي الوالدة
ان ذات لتقديرات وفيات المواليد لغالبية البلداألسس الالزمة هذه المعلومات  ي ُ   وت رس. حالة الوفاةوفاة طفل في 

 وقد تكون هذه األخطاء كبيرة. ،العيناتعرضة ألخطاء الدخل المنخفض والمتوسط. غير أن هذه البيانات 

ُ     ، ت سأل تعداد السكان والمساكن. ففي حديثي الوالدةما في جمع بيانات عن وفيات     ً        � أيضا  إلى حد   التعداداتتسهم    
ى الخصوبة وما إذا كان هذا الطفل على قيد الحياة أم ال. عن تاريخ والدة الطفل األخير لتقدير مستو            ً النساء عادة  

وفيات المواليد في سؤال تعداد استعادي، وهذا كشفها عن  هيتعدادات هذه الومن المزايا المحتملة لبيانات 
في حال عدم تسجيل الوالدة أو الوفاة. كشف عنها       ُ قد ال ي  هذه الوفيات أن إذ السجالت المدنية ينطبق على  ال

                                                                      ً  . ومع أن هذه الممارسة ليست شائعة في الوقت الراهن، فقد تنظر البلدان أيضا  المسوحوينطبق الشيء نفسه على 
 . ويرد أدناه شرح لهذا النهج.ينطبق في إمكانية طلب تاريخ وفاة الطفل، إن كان ذلك

هو تاريخ والدة آخر طفل مولود حي. هذا هو الشكل الموصى لتعداد في إطار ان طرحه                         ّ والسؤال الحاسم الذي يتعي  
من طلب عدد المواليد األحياء خالل األشهر االثني عشر الماضية.                                           ً به اآلن لطرح مسألة الخصوبة في التعداد، بدال  

اضية، رغم الم 12باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من التعدادات تطلب عدد الوفيات التي حدثت خالل األشهر الـ 
في تحديد العمر عدم الدقة لقص التقدير أو قياس وفيات المواليد، بسبب نغير مجدي في أن هذا السؤال 

، وعن تاريخ الوفاة. وقد أشار حيمولود  آخر بشأن    ً سؤاال  بعض التعدادات  تتضمن. كما )بالسنوات وليس باألشهر(
،     ً بلدا   124 وشمل 2010جولة عام  ستبيانات تعدادال الذي أجرته شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدةستعراض اال

 23سؤال عن تاريخ ميالد المولود الحي في ، فيما ورد               ً                  فقط طرحوا سؤاال  حول الطفل المولود     ً  تعدادا   16إلى أن 
 ، ولكن دون السؤال عن مدى بقائه على قيد الحياة.      ً تعدادا  

، وكذلك عن تاريخ التعداداتمن  قيد الحياة في عدد أكبرسؤال عن بقاء الطفل األخير المولود على ويوصى بطرح 
ذلك في حساب معدل وفيات المواليد من خالل بيانات التعداد. وقد ال يكون السؤال إذ يفيد والدة هذا الطفل، 

على نفس قدر التوصيات السابقة، ولكنه يساعد بشكل أو بآخر في حساب     ً  ممكنا  عن تاريخ وفاة الطفل األخير، 
 فيات المواليد.معدل و

 المؤشر سابتاح منهجية )ج(

 :الحيويةحصاءات اإلو ةالمدنيالسجالت الحساب باالستناد إلى بيانات 

    ً           يوما  من والدتهم  28يستلزم الحساب ببساطة تقسيم عدد األطفال المولودين خالل فترة معينة والمتوفين خالل 
معت البيعلى العدد اإلجمالي لألطفال المولودين. إذا  هذه العملية ة، يمكن إجراء المدني انات الالزمة من السجالت ُ        ج 

 .بشكل مباشرالحسابية 
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 :تعدادالالحساب باالستناد إلى بيانات 

ومدى البيانات المتاحة طبيعة                                        ً            بيانات التعداد، يكون الحساب أكثر تعقيدا  ويعتمد على  عند احتساب المؤشر من خالل
ر تاريخ والدة آخر طفل ومعلومات حول ما إذا كان على قيد الحياة، إما من جودتها ّ                                                                     . وكحد أدنى، من الضروري توف                            

       ً                استنادا  إلى سؤال مباشر  )يفضل(خالل السؤال المتعلق بوفيات األسر المعيشية خالل األشهر االثني عشر الماضية أو 
ـ عما إذا كان الطفل ال يزال على قيد الحياة. وبالنظر فق الماضية  28ط إلى حالة بقاء األطفال الذين ولدوا خالل األيام ال

ر كابالن (وبتطبيق تقنيات التقدير اإلحصائي للبيانات الخاضعة للرقابة  ّ         مثل مقد   )ماير أو جدول الحياة اليومي –      
مديد المدة لتشمل                             ً        وإذا كان تاريخ الوفاة معروفا ، يمكن ت .20    ً يوما   28يمكن حساب احتمال الوفاة للمواليد حتى سن 

األولى كنسبة  28   ً                                                   يوما  من خالل النظر إلى أولئك الذين توفوا خالل األيام الـ  28األطفال الذين ولدوا قبل أكثر من 
طرح هذا السؤال في  ُ                   من العدد اإلجمالي للمواليد. ومع ذلك، نادرا  ما ي   .تعداد السكان والمساكن                                        ً     

ك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال، من البيانات الوطنية وتستمد تقديرات فريق األمم المتحدة المشتر
. وال يستخدم هذا الفريق أي متغيرات مشتركة الستخالص ةالمدني السجالتأو  المسوحالقائمة على التعدادات أو 

ستخالص على البيانات التجريبية ذات النوعية الجيدة ال يتقديراته. وهو ال يطبق إال أسلوب التوفيق المنحن
تقديرات االتجاهات بعد تقييم جودة البيانات. وفي معظم الحاالت، تكون تقديرات الفريق المشترك قريبة من 

 البيانات األساسية.

 ةالسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوي وأالتعداد بيانات تحديات قياس المؤشر من خالل  )د(

تتوفر لقياسها منهجية راسخة تستند إلى بيانات التعداد، على خالف وفيات األطفال دون سن الخامسة، التي 
السجالت  مستمدة منبيانات موثوقة  تضمنيتم قياس وفيات المواليد على نطاق واسع إال في البلدان التي  لم

، فإنه يعتمد                                                                                   ً . وعلى الرغم من أن تقدير معدل وفيات المواليد استنادا إلى بيانات التعداد ممكن نظريا  المدنية
، وقد تم اختبارها على نطاق أقل من                                                      ً على معلومتين أو ثالث معلومات يتم جمعها بشكل أقل تواترا        ً كبيرا        ً تمادا  اع

أسئلة براس التقليدية، وهي تاريخ والدة المولود األخير، وبقائه على قيد الحياة، وإذا أمكن، تاريخ وفاة هذا 
ل وفاة كثير  ل موثوق إذ يمكن الخلط بينها وبين حاالت اإلمالص. وفيالمواليد الجدد بشك              ً         ّ      الطفل. وغالبا  ما ال تسج 

ل وفاته. ولذلك،      ً                      � د حيا  ومن غير المرجح أن تسج   ِ ل          ً      ُ عطى اسما  أنه و                                              ُ من الثقافات ال يعتبر الطفل الذي يموت قبل أن ي  
االختبارات قبل فإن منهجية تحديد وفيات المواليد عبر االستناد إلى بيانات التعداد قد تتطلب إجراء المزيد من 

تطبيقها بصورة موثوقة، ال سيما مع مراعاة الصعوبات المعروفة في الكشف عن وفيات المواليد حتى في البلدان 
 جيدة. بسجالت مدنية تحتفظالتي 

                                                      
20 parametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of the -E. L. Kaplan and P. Meier (1958). Non

481-Statistical Association 53: 457American . درج فيه عدد األطفال                     ُ اء جدول وفيات يومي ي  ومن الناحية العملية، فإن هذا النهج يكاد يشبه بن
         ً ، مقسوما  xهو عدد األطفال الذين توفوا في اليوم  x+1إلى يوم  xالذين بقوا على قيد الحياة حتى ذلك اليوم. على سبيل المثال، إن احتمال الوفاة من يوم 

 .Xالحياة في بداية اليوم أيام على األقل والذين كانوا ال يزالون على قيد  Xعلى عدد الذين ولدوا قبل 
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 تصنيف البيانات )ھ(

صن ف مكتب اإلحصاء الوطني معدالت  ّ                            كما هو الحال بالنسبة لوفيات األطفال دون سن الخامسة، يوصى بأن ي    ُ                                                             
مس الثروةووفيات المواليد بحسب الجنس،  . ويمكن التوصل تحصيلها العلميمستوى ، ومكان إقامة األم، و ُ         خ 

مس الثروة من بيانات  إلى  ةالمدنيالسجالت في بيانات      ً عادة  ُ     ت تاح ، وهي ال تعداد السكان والمساكن ُ                    خ 
 .الحيوية حصاءاتاإلو

حسب الموقع الجغرافي لمكان إقامة األم أن يكون حسب المناطق  المتأتي من بيانات التعداد ويمكن للتصنيف
لفة على المستوى اإلقليمي، أو على مستوى المقاطعات، أو حتى على مستوى المحافظات أو تالجغرافية المخ
م العالية الجودة للتسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية،  ُ ظ                                ُ ويمكن للبيانات المتأتية عن الن               ً  األقضية أحيانا .

 .تؤمن المزيد من التفصيل الجغرافيأن 

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض  3.4.1
 التنفسية المزمنة

 والتعريفالمفهوم  )أ(

جراء أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان أو من العمر  70و 30يشير هذا المؤشر إلى احتمال الوفاة بين 
في الثالثين من العمر األشخاص من  النسبة المئويةنها عرف بأ                                              ُ السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، التي ت  

سيختبرون معدالت إصابتهم بهذه األمراض، على افتراض أنهم قبل بلوغهم سن السبعين جراء سيموتون  الذين
مثل اإلصابات أو فيروس نقص المناعة (أخرى وأن وفاتهم لن تكون ألي أسباب  الوفيات الحالية الخاصة بكل عمر

 .)اإليدز/البشرية

األسباب األربعة  وتعتبر أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة من
ألمراض غير المعدية. ومن المهم قياس خطر الوفاة من جراء هذه األسباب الرئيسية األربعة اعبء الرئيسية ل

 الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية لدى السكان.للتمكن من تقييم حجم العبء المرتبط ب

، مع اإليجابيات المصادر المحتملة للبيانات، السجالت  )ب( ً                المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                               
 والسلبيات النسبية لكل منها

ن تغطية كاملة ويقدم شهادة  الحيويةحصاءات اإلو ةالمدني السجالتتعتبر  ّ                           مصدر البيانات المفضل باعتبار أنه يؤم                                     
ة لألسر المعيشية القائمة طبية حول سبب الوفاة. وتشمل مصادر البيانات األخرى المحتملة الدراسات االستقصائي

م المراقبة. وفي معظم  ُ ظ                     ُ والدراسات الخاصة ون   م تسجيل مؤشر العينات المرضية، ُ ظ    ُ ون  على التشريح اللفظي، 
للبيانات التعريفية الرسمية المدرجة                                                                  ً الحاالت، يتم دمج مصادر البيانات هذه في إطار وضع نموذج موحد. ووفقا  

إلى منظمة بشكل منتظم عالية الجودة وفيات بيانات      ً بلدا   70لراهن نحو ، يقدم في الوقت ا1.4.3في القسم 
 .جودة بلدا آخر بيانات أقل 40الصحة العالمية بحسب العمر والجنس وأسباب الوفاة، ويقدم 
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يحدد و. المطلوبة لحساب المؤشرالمصدر األساسي للبيانات بيانات السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية هي 
 ذات الصلة: أمراض القلب واألوعية الدموية: لألسباب الرموز التالية  )ICD-10(لدولي لألمراض التصنيف ا

00I-99I :السرطان ،C00-C99 :10، السكريE-4E1 :30، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنةJ-98J وتتطلب هذه .
حساب معدالت الوفيات بحسب العمر والجنس والسبب. ويتعين توفير المقامات الخاصة بهذه المعدالت المنهجية 

تعداد من بيانات أو من خالل إسقاطات تستند إلى بيانات  تعداد السكان والمساكنمن خالل أحدث ما قدمه 
 .السكان والمساكن

 المؤشر سابتحامنهجية  )ج(

 .21م الخطوات التالية على النحو الموضح في منهجية منظمة الصحة العالميةهذا المؤشر باستخدااحتساب يمكن 
 خطوات: 4تتبع هذه العملية و

توقعات ل 2012تنقيح سنة                                               ً      تقدر منظمة الصحة العالمية جداول الوفيات استنادا  إلى (الحياة تقدير جدول  .1
 .)األمم المتحدة السكانية في العالم

 سبب الوفاة. اتتقدير توزيع .2

تتألف من خمس جراء األمراض الرئيسية األربعة غير المعدية لكل فئة العمر حساب معدالت الوفيات حسب  .3
     ً عاما . 70و 30بين  سنوات

السكري  وأالسرطان  وأجراء أمراض القلب واألوعية الدموية من العمر  70و 30حساب احتمال الوفاة بين  .4
 المزمنة.أمراض الجهاز التنفسي  وأ

        ً                                ، استنادا  إلى جداول الوفيات الخاصة بها. 2و 1ومع ذلك، قد تختار البلدان استخدام منهجية مختلفة للخطوتين 
حاالت عدم تسجيل الوفيات بشكل عام وتصحيح لوالهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تصحيح إجمالي 

م تسجيل متكامل للوفيات، قد ال تكون هناك حاجة تتمتع بنظاالوفاة. وفي البلدان التي  األخطاء في تحديد أسباب
حسب  ليه، بل يمكن الحصول على معدالت الوفياتثم إضافة أسبب الوفاة إ         ً فيات أوال  جدول الواحتساب إلى 

 .السجالت المدنيةمباشرة من  السبب

 الحيويةحصاءات اإلو ةالمدنيالسجالت  وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل  تحديات قياس )د(

 الحيويةحصاءات اإلو ةالمدني السجالتفي  المتعلقة بسبب الوفاةبيانات اليكمن التحدي الرئيسي في عدم دقة 
التي تحتفظ بسجالت  )    ً بلدا   70حوالي (األعضاء في منظمة الصحة العالمية فالدول في كثير من البلدان النامية. 

. وقد يتطلب ذلك األعضاء ال تتعدى نصف عدد الدولأسبابها  مدنية فعالة من حيث تسجيل الوفيات وتحديد

                                                      
: NCD Global Monitoring Framework: Indicator Definitions and Specifications .Genevaلالطالع على التفاصيل، يمكن مراجعة  21

tools/indicators/GMF_Indicator_ Definitions-World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/nmh/ncd _
V2014.pdf?ua=1FinalNO(. 
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استخدام أساليب أخرى لتحديد أسباب الوفاة المختلفة وتوزيعها. ويوفر استخدام أساليب التشريح اللفظي في 
المعيشية، بعض المعلومات عن أسباب الوفيات ومسوح األسر م المراقبة الديمغرافية  ُ ظ                    ُ م تسجيل العينات ون   ُ ظ   ُ ن  

ما   ّ سي   عالية الجودة. ولكن ال تزال تحديات كبيرة قائمة السجالت مدنية هم انن السكان الذين ال تتوفر في بلدبي
وتقييم هامش عدم اليقين المرتبط بتشخيص أسباب الوفاة. ، وتفسيرها ،البياناتهذه صحة لناحية التحقق من 

            ً      ً                            يتخللها هامشا  كبيرا  من عدم اليقين لبعض األسباب                                                ً     وثمة مشكلة أخرى هي أن تقديرات أسباب الوفاة غالبا  ما 
 وبعض المناطق.

تعيد  )1(في بعض األحيان لسببين:  يةتقديرات النقطالالمكتملة، تختلف  ةالمدني السجالتوفي البلدان ذات 
دد أسبابها؛ منظمة الصحة العالمية توزيع الوفيات التسجيل وتصحح منظمة الصحة العالمية حاالت  )2(           ّ           التي لم تح 

 غير المكتمل للوفيات.

 تصنيف البيانات )ھ(

ّ                                      يصن ف المؤشر بحسب نوع الجنس وبحسب أسباب ا ل تصنيفه   فض  ُ   ّ        لوفاة. وبوجه عام، ي  بحسب المناطق الجغرافية                    
الحضرية حيث مكان السكن. وقد تكون األنواع األخرى من التصنيفات، كالتصنيف /الرئيسية والمناطق الريفية

                                                                       ً  االقتصادية، أكثر صعوبة بسبب المعلومات االجتماعية واالقتصادية المحدودة نسبيا  -الجتماعيةبحسب المعايير ا
 .السجالت المدنيةالتي توفرها 

 معدل وفيات اال�تحار 3.4.2

 المفهوم والتعريف )أ(

ف معدل وفيات االنتحار على أنه عدد الوفيات الناجمة عن االنتحار في السنة الواحدة، مقسوما على عدد  ّ                                                                                              يعر    
السجالت المدنية للوفيات الناجمة عن االنتحار في الكامل . ويتطلب التسجيل 100,000 بـ        ً ومضروبا  السكان، 

، ولكن يمكن أن تعوقه بشكل خطير لشرعيوالطب ا ، وجود روابط جيدة مع أنظمة الشرطةواإلحصاءات الحيوية
 عوامل كالوصمة واالعتبارات االجتماعية والقانونية والتأخير في تحديد سبب الوفاة.

، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

ن تغطية كاملة ويقدم شهادة  واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنية تعتبر  ّ                           مصدر البيانات المفضل باعتبار أنه يؤم                                     
المعيشية القائمة على التشريح  مسوح األسرطبية حول سبب الوفاة. وتشمل مصادر البيانات األخرى المحتملة 

، يقدم في الوقت 2.4.3ؤشر المالرسمية المدرجة في  الوصفيةللبيانات                        ً م تسجيل العينات. ووفقا   ُ ظ            ُ اللفظي، ون  
ّ           إلى منظمة الصحة العالمية، تصن ف الوفيات بشكل منتظم عالية الجودة وفيات بيانات      ً بلدا   70الراهن نحو                              

أقل. ويحدد التصنيف الدولي لألمراض جودة ب   ً             بلدا  آخر بيانات  40العمر والجنس وأسباب الوفاة، ويقدم  بحسب
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)10-ICD(  :الرموز التالية لألسباب ذات الصلةX84-X60، Y87.0 تحتفظ . وبصرف النظر عن البلدان القليلة التي
ال ةسكاني تبسجال ّ   فع   أو توقعاتها. تعداد السكان والمساكنلى بيانات إالمتوسط يستند تقدير عدد السكان ، ة 

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

 يتم استخدام الصيغة التالية:

معدل وفيات االنتحار =
عدد الوفيات الناجمة عن االنتحار في السنة الواحدة

عدد السكان المتوسط للسنة التقويمية نفسها
∗ 100,000 

 حتسب تقديرات سبب الوفاة ُ ت  ، عالية الجودة بشأن تسجيل الوفياتبيانات بالنسبة للبلدان التي ال تتوفر فيها 
نات  ُ ظ    ُ ون  التشريح اللفظي، مع سر المعيشية ألمثل مسوح اباالستناد إلى بيانات أخرى،  ّ     م تسجيل مؤشر العي                  

م المراقبة، والدراسات الخاصة. وفي معظم الحاالت، يتم دمج مصادر البيانات هذه في إطار  ُ ظ    ُ ون  المرضية 
 موحد. نموذج

 الحيويةالسجالت المدنية واإلحصاءات  وأالتعداد بيانات من خالل المؤشر تحديات قياس  )د(

حصاءات اإلو السجالت المدنيةيكمن التحدي الرئيسي في عدم دقة بيانات الوفيات المحددة األسباب في 
 )    ً بلدا   70حوالي (في كثير من البلدان النامية. فأقل من نصف الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية الحيوية 

ديد أسبابها. وقد يتطلب ذلك استخدام أساليب م تسجيل مدني فعالة من حيث تسجيل الوفيات وتح ُ ظ         ُ لديها ن  
أخرى لتحديد أسباب الوفاة المختلفة وتوزيعها. وقد تكون معدالت االنتحار غبر مكتملة بسبب الوصم االجتماعي 

 .22المرتبط بها، على الرغم من أن األدلة المرتبطة بهذه المسألة متناقضة

  ً                 ً      ً                            لبا  ما يتخللها هامشا  كبيرا  من عدم اليقين لبعض األسباب وثمة مشكلة أخرى هي أن تقديرات أسباب الوفاة غا
 .                                                                                   ً وبعض المناطق. وهذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة لمعدالت االنتحار ألن عدد الحاالت صغير جدا  

 تصنيف البيانات )ھ(

                                    ً                                          بحسب الجنس والفئة العمرية. ويمكن أيضا  تصنيفها بحسب المناطق الجغرافية الرئيسية       ً أوليا  ُ              ت صنف البيانات 
بيانات  لغيابالحضرية حيث مكان السكن. وقد تكون األنواع األخرى من التصنيفات صعبة /والمناطق الريفية

 ة عدد الحاالت.  ّ قل  و السجالت المدنيةاجتماعية واقتصادية محددة في 

                                                      
، 2012، )9( 12المجلد  BMCفي تحليل تجميعي أجراه كل من انجفيلد ماريا توليفسين، وايرلند هيم، وأويفند ايكيبيرغ، في إطار تقرير الطب النفسي  22

 13ووجدوا أن  )من أمريكا الشمالية 7منها من أوروبا و 20(دراسة  31، استعرض المؤلفون "موثوقية إحصاءات االنتحار: مراجعة منهجية"تحت عنوان 
في المائة  10نسبة في اإلبالغ ب       ٌ جد نقص                     ُ في المائة، في حين و   10-0دراسة أبلغت عن إحصاءات انتحار موثوقة إلى حد ما مع وجود نقص في اإلبالغ بنسبة 

 دراسة.  12في المائة في  30في اإلبالغ أو قصور في اإلحصاءات حول االنتحار بنسبة        ٌ جد نقص               ُ دراسة، فيما و   16في 
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 الط�قالمرور على حوادث جراء إلصابات الناجمة عن اات الوفي تمعدال 3.6.1

 المفهوم والتعريف )أ(

إصابات حوادث المرور عرف معدل الوفيات الناجم عن إصابات حوادث الطرق، بوصفه عدد الوفيات الناجمة عن ي
 نسمة. 100,000لكل  المميتة

، مع اإليجابيات المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية  )ب( ً                واإلحصاءات الحيوية خاصة                       
 والسلبيات النسبية لكل منها

ن تغطية كاملة ويقدم شهادة  السجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةتعتبر  ّ                           مصدر البيانات المفضل باعتبار أنه يؤم                                     
 الصلة:  الرموز التالية لألسباب ذات )ICD-10(طبية حول سبب الوفاة. ويحدد التصنيف الدولي لألمراض 

01V-99V حسب الطبيعة الدقيقة للضحية والمركبة التي تسببت في اإلصابة. وبصرف النظر عن البلدان القليلة ،
 أو توقعاتها. تعداد السكان والمساكنبيانات  إلىتمل، يستند تقدير عدد السكان كالتي تتمتع بسجل سكاني م

 اللجوء إلى مصادر أخرى محتملة للبيانات. وتستند منظمة الصحة، يمكن ةفعالالسجالت المدنية الوفي غياب 
ق التي تستند يالسالمة على الطر حالة لى بيانات مستمدة من التقرير العالمي عنالعالمية في كثير من تقديراتها إ

ة وغيرها أو األوساط األكاديمي/إلى آراء الخبراء في مجاالت الصحة والشرطة والنقل والمنظمات غير الحكومية و
 .    ً بلدا   194ـ لمن القطاعات ذات الصلة. وتتوفر هذه البيانات 

 المؤشر سابتحامنهجية  )ج(

وهو رقم يشير (يستند حساب بسط هذا المؤشر إلى عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في سنة محددة 
سكان في منتصف السنة ، في حين أن المقام هو عدد ال)إلى عدد األشخاص الذين يموتون نتيجة لحادث سير

 .)العدد اإلجمالي لألشخاص(

 اإلحصاءات الحيويةو السجالت المدنية وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

السجالت المدنية واإلحصاءات يكمن التحدي الرئيسي في عدم دقة بيانات الوفيات المحددة األسباب في 
 )    ً بلدا   70حوالي (في كثير من البلدان النامية. فأقل من نصف الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية الحيوية 

وقد يتطلب ذلك استخدام أساليب أخرى فعالة من حيث تسجيل الوفيات وتحديد أسبابها.  ةمدنيسجالت لديها 
 لتحديد أسباب الوفاة المختلفة وتوزيعها.
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 تصنيف البيانات )ھ(

حسب أنواع مستخدمي الطرق.  )وليس مقاماتها(تصنيف البيانات  إمكانيةيتيح التصنيف الدولي لألمراض 
             ً          مات. ويجب أيضا  في معظم          ً                                                              ويمكن أيضا  تصنيف البيانات بحسب العمر والجنس، وفي هذه الحالة تتوفر المقا

الحضرية التي وقعت فيها /الحاالت أن يكون من الممكن تصنيف المناطق الجغرافية الرئيسية والمناطق الريفية
قد يصعب القيام بهذا                                             ً                                حوادث الطرق. وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضا  بالتصنيف بحسب فئات الدخل، ولكن 

 .ية واإلحصاءات الحيويةالسجالت المدنبيانات التصنيف من خالل 

 امرأة في تلك الفئة العم��ة 1,000سنة) لكل  15-19سنة و 10-14معدل الوالدات لدى المراهقات ( 3.7.2

 المفهوم والتعريف )أ(

                                                                                  ً                يمثل معدل الوالدات بين المراهقات خطر اإلنجاب بين اإلناث في فئة عمرية معينة، تشمل عموما  المراهقات بين 
سنة، وهو  19إلى  15على أنه معدل الخصوبة حسب العمر بالنسبة لألعمار من                  ً سنة. ويقاس عموما   19و 15

ذا ال يتطلب معرفة عدد الوالدات في تصنيف شائع االستخدام في سياق حساب تقديرات الخصوبة الكلية. وه
. وتشمل التدابير     ً أيضا   فحسب، بل عدد اإلناث في هذه الفئة العمرية من مجموع السكان المعنيةالفئة العمرية 

د ، التي ال تتطلب معرفة عدد االناث، تحديد نسبة الوالدات لألمهات المراهقات، كنسبة مئوية من العدالمالئمة
قياس المؤشر ال يخلو من الصعوبات، ألنه يعتمد على عدد الوالدات في الفئات العمرية غير أن اإلجمالي للوالدات. 

في                                                 ً في خصوبة المراهقات. ومع ذلك، يمكن أن يكون مفيدا   وإن لم يطرأ أي تغييراألخرى، بحيث يمكن أن يتغير 
 عمالئهم.سياق تخطيط الخدمات، حيث يحتاج مقدمو الخدمات إلى معرفة الفئات العمرية ل

 سنة، هناك اهتمام متزايد بالوالدات التي تحدث لإلناث في الفئة العمرية  19-15وباإلضافة إلى الفئة العمرية 
سنة. ومع ذلك، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في السنوات األخيرة، فإن قياس الخصوبة في هذه  10-14

 سنة. 19-15مع قياس الخصوبة في الفئة العمرية  الفئة العمرية ال يزال يواجه عقبات كبيرة بالمقارنة

، مع اإليجابيات     ً خاصة   والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيويةتعداد الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(
 والسلبيات النسبية لكل منها

بياناتها مكتملة مصدر البيانات المفضل إذا ما كانت  السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية، تعتبر      ً عموما  
. غير أنه في بعض البلدان، وال سيما البلدان التي تفتقر إلى )في المائة 90أي تغطي على األقل (الكفاية  فيه بما

في المائة من جميع المواليد األحياء،  90م إلى ما دون  ُ ظ                                     ُ أو التي تقل فيها نسبة تغطية هذه الن  السجالت المدنية 
ُ     وت ستمدألسر المعيشية. مسوح ات لدى المراهقات من بيانات التعدادات وبيانات الحصول على معدل الوالدايمكن    

 مجموعفي المائة أو أكثر من  90التي تغطي السجالت المدنية البيانات المتعلقة بالوالدات حسب عمر األم من 
 التي ال تتوافر فيها بيانات التسجيل المدني.المسوح المواليد األحياء، وتكملها تقديرات التعداد أو 
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للمعلومات من أجل تقدير مستويات الخصوبة الوطنية.        ً رئيسيا        ً مصدرا    ً ا  العينات أيضالمسوح القائمة على وأصبحت 
ال تسمح عادة المسوح ، ولكن تعداد السكان والمساكنت وميزتها الرئيسية هي بيانات الخصوبة المكتملة مقارنة ببيانا

، السجالت المدنيةآخر بين بيانات اختالف  ينكشفباشتقاق تقديرات موثوقة على المستويات دون الوطنية. و
 تعداد السكان والمساكن، وهو إطارها الزمني المختلف: ففي حين أن بيانات والمسوح، تعداد السكان والمساكنو
،                ُ             السجالت المدنية ت جمع باستمرارخمس سنوات، فإن بيانات  –في أحسن األحوال  –ال كل عشر سنوات أو تتوفر إ ال

 بين المصدرين األخيرين المذكورين. ةوسطي تصدر في فترةوح عادة ما سفيما أن بيانات الم

 ما يلي: والمسوحالسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية وتعدادات الوتشمل المزايا المشتركة بين 

، فإن البسط والمقام كالهما يأتيان من نفس عينة السكان ويغطيان السكان بأكملهم، تعدادالبالنسبة لبيانات  .1
 .زات في عملية أخذ العينات                       � وبالتالي ال يتعرضان لتحي  

 السجالت المدنيةوالدة. وفي حين أن معظم بيانات ستند البيانات إلى مكان إقامة األم، وليس إلى مكان التو .2
 إضافيين للبيانات.       ً وتحليال                                                      ً تحديد حسب مكان إقامة األم، فإن ذلك يتطلب عادة ترميزا  التسمح ب

وبالنسبة لبيانات التعداد، يحسب معدل الوالدات لدى المراهقات من البيانات المتعلقة بالوالدات في األشهر االثني 
المحتسبة بحسب عمر األم. وتقوم معظم البلدان، وال سيما البلدان التي تفتقر إلى بيانات موثوقة ة ماضيالعشر 

، بجمع بيانات عن عدد المواليد األحياء في األشهر االثني عشر األخيرة قبل الموعد المرجعي للتعداد. ةالمدنيالسجالت 
ذلك خصوبة المراهقين، استخدام طرق تقدير غير  وعند استخدام بيانات التعداد، يتطلب تقدير الخصوبة، بما في

 .ةضيامال األشهر االثني عشرمباشرة لتعديل التقديرات التي تم الحصول عليها من السؤال المتعلق بالوالدات خالل 

لهذا السؤال، مما يحد من عدد النساء التي يشملهن التعداد. وفيما يتعلق بتقديرات   ً ا  عمري  ً ا  ويضع معظم البلدان حد
جري                                        ُ سنة، ال يزال هناك نقص في المعلومات. وال ت   14و 10معدل المواليد بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

، أي مقابلة مع النساء المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية المتعددة المؤشراتاالستقصاءات مثل 
 15وز أعمارهن جاالوالدات لدى المراهقات اللواتي لم تت   ً                                     عاما ، ولكن يمكن جمع المعلومات المتعلقة ب 15دون سن 

، طرحت أسئلة 2010وعلى الرغم من أن بعض التعدادات في جولة تعداد عام  .23   ً                    عاما  من خالل سجالت الوالدة
وذلك في معظم البلدان األفريقية، وبلغاريا، وكولومبيا، وكوستاريكا، (     ً عاما   12الخصوبة على النساء فوق سن 

أو حتى عشر سنوات  )ما، وبيرو، وفنزويالانافلسطين، وبدولة كوادور، والسلفادور، والمكسيك، واإلو
، يوصى بتوجيه هذا السؤال إلى )بنغالديش والبرازيل وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران وسيشيل في(

قبل هذا السن محدودة في هذه  النساء فوق سن الخامسة عشرة. إن إمكانيات تحديد عدد الوالدات التي حدثت
مثل هذه إلى  السجالت المدنيةبيانات تخضع ، ال  ً ا  هي في الدراسات االستقصائية للعينات. نظري الحالة أكثر مما

خطأ في أو /                                                ً                                   القيود، ولكن الوالدات لدى المراهقات في سن صغير جدا  قد تعاني من نقص كبير في التسجيل و
 .اإلبالغ عن العمر

                                                      
دة لالطالع على تحليل حديث يستند إلى بيانات الدراسة االستقصائية الديمغرافية والصحية، يمكن مراجعة تقرير شعبة السكان في األمم المتح 23

)0192( .Fertility among very Young Adolescents. Population Facts 2019/1. https://www.un.org/en/development/desa/ 
1.pdf-PopFacts_2019/. 
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                                          ً                ، تشير األدلة المقارنة إلى أن نسبة صغيرة جدا  من الوالدات في 3.7.2 انات التعريفية الرسمية للمؤشر    ً      ووفقا  للبي
   ً                                                         عاما . وتشير أدلة أخرى تستند إلى بيانات سجالت الوالدة المستمدة  12هذه الفئة العمرية تحدث لإلناث دون سن 

م عن الوالدات األولى التي                   ّ سنة تميل إلى التكت   91و 15، إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين المسوحمن 
سألن بعد خمس سنوات في سن 15حدثت قبل سن  ُ                          ، فيما أن هؤالء النساء قد يفشين عن هذه الوالدة عندما ي                                                      

 سنة. 20-24

 المؤشر سابتحامنهجية  )ج(

تتراوح  المواليد األحياء للنساء اللواتي البسط هو عدد، حيث ويحسب معدل الوالدات لدى المراهقات كنسبة
 15سنة، والمقام هو تقدير التعرض لإلنجاب في صفوف النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين  19-15أعمارهم بين 

. ويتم حساب سنة 14سنوات إلى  10 من بالنسبة للمجموعة العمرية اسنة. وتطبق العملية الحسابية نفسه 19و
 والتعداد. ةالمدني السجالتمختلف لبيانات البسط والمقام بشكل 

فإن البسط هو العدد المسجل للمواليد األحياء لدى المراهقات اللواتي تتراوح  ،ةالمدني السجالتففي حالة بيانات 
هم أو  المتوقعونسنة خالل سنة معينة، والمقام هو السكان المقدرون أو  19و 15أعمارهن بين  ّ    الذين تم  عد     ّ لإلناث        

 سنة. 19-15سنة و 14و 10بين  نتتراوح أعمارهالذين 

يحسب معدل الوالدات لدى المراهقات على أساس تاريخ آخر والدة أو عدد المواليد  ،تعدادالوفي حالة بيانات 
من البسط والمقام للمعدالت. وفي بعض الحاالت،                             ً ة للتعداد. ويوفر التعداد كال  ماضيفي األشهر االثني عشر ال

إلى أساليب التقدير     ً ادا  استن ،التعدادفي نقص الالتعدادات لمراعاة المستخلصة من خالل بيانات المعدالت  ُ    ت ضبط
دة قد يكون من الضروري تصحيح معدالت الخصوبة حسب العمر باستخدام إحدى الطرق وغير المباشرة.       ّ   الموح 

الخصوبة أو لتحليل العالقة بين رقم الوالدة و زتومبيرنموذج جبلتصحيح بيانات الخصوبة، من النوع المعروف 
 .الخصوبة/رقم الوالدة

كنسبة مئوية من مجموع عدد المواليد،  عنها     ٌ معبر  دات التي تحدث لألمهات المراهقات، ال تتطلب نسبة الوال
مستوفى، وهو أن اإلعالن الخصوبة /رقم الوالدةتصحيحات ما دام االفتراض األساسي الذي تقوم عليه طريقة  أي

مع ذلك، إذا تأثرت الفئات االثني عشر الماضية موحد حسب العمر. و األشهر أو الناقص عن الوالدات خاللالزائد 
، الخصوبة/رقم الوالدةسنة بتحيزات محددة ال تتوخى في تصحيح  14سنوات و 10أو السنة  19-15من العمرية 

                   ً                  فإن هذا المؤشر أيضا  قد يتطلب تعديالت.

 السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية وأتعداد البيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

التحديات الرئيسية في قياس معدل الوالدات لدى المراهقات بتوفر البيانات األساسية ونوعيتها. وإن تتصل 
                                                   ً     طري شائعة، ويتوقف مستوى الوالدات لدى المراهقات جزئيا  على                                             ُ التباينات بين مصادر البيانات على المستوى الق  

اإلحصاءات و ةالمدنيالسجالت بيانات  مصدر البيانات المختارة. والمشاكل الرئيسية في حال االستناد إلى
 هي:الحيوية 
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 .المعنيةعدم تسجيل المواليد بصورة مكتملة وكافية، وال سيما الوالدات في الفئة العمرية  .1

 .ساعة من الحياة 24عالج الرضع الذين يولدون أحياء ويموتون قبل التسجيل أو خالل أول  .2

 .بعمر األمجودة المعلومات المبلغ عنها فيما يتعلق  .3

 .إدراج الوالدات من الفترات السابقة .4

يزيد  قد االريفية، ومستوى دخل األم ومستوى تعليمها، م/التسجيل غير المكتمل بحسب المناطق الحضرية  .5
 .تصنيف البيانات من صعوبة

قات إقامة لألم، مما قد يضخم معدالت الوالدة لدى المراهمكان الوالدة، وليس بحسب مكان  التسجيل بحسب .6
 في المناطق التي لديها عيادات لألمومة.

ستمد المقام من                                    ُ ، ولكنها ال توفر المقام. ويتعين أن ي  البسطالسجالت المدنية باإلضافة إلى ذلك، توفر بيانات 
                                                                                        ً        التقديرات السكانية أو اإلسقاطات بحسب العمر والجنس. وقد تخضع هذه التقديرات أو اإلسقاطات أيضا  لقيود 

 بالغ عن العمر.تتصل بسوء اإل

 في التغلب على المشاكل التالية:تعداد الويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه بيانات 

 .مبكرةسن في إغفال الوالدات، وال سيما وفيات األطفال  .1

لوالدات لدى النساء غير المتزوجات، وهو ما يمكن أن يكون له أهمية خاصة في اإغفال أوجه التفاوت في  .2
 .سنة 19و 15بين الفئة العمرية 

لم تكن إذا  ة،المدنيالسجالت ، والتي قد تكون أسوأ مما هي عليه في حالة اإلبالغ عن عمر المرأةأخطاء  .3
 .خرىبل جهة أ                    ِ منها مباشرة، بل من ق  مة   ّ قد  باألم م الخاصةالمعلومات 

                                    ً  استبعاد األطفال في فترة االثني عشر شهرا  /سوء اإلبالغ عن تاريخ والدة الطفل أو ارتكاب خطأ في إدراج .4
 التي تسبق التعداد.

. منهجية جومبرتزو أالمواليد /المرتبةما تحتاج بيانات التعداد إلى تعديل باستخدام أساليب                      ً وكما ذكر أعاله، كثيرا  
لتحسين نوعية مقاييس الخصوبة           ً ضعت أساسا                                     ُ األخذ في االعتبار أن هذه األساليب قد و   ومع ذلك، يجب

. غير أن قدرتها محدودة على صعيد تصحيح تقديرات الخصوبة لفئات عمرية الكلياإلجمالية مثل معدل الخصوبة 
 سنة. 14-10سنة و 19-15معينة، وال سيما بالنسبة للفئات العمرية 

، فإن البيانات المقدمة عن تاريخ والدة الطفل األخير أكثر دقة لتقدير الخصوبة/الوالدة رقمولوحظ في طريقة 
المستخلصة  المتعلقة بالخصوبة، مقارنة بالمعلوماتالمقاييس معدالت الخصوبة الحالية حسب العمر وغيرها من 

لتعداد، السابقة لعشر  تعدادات سابقة استندت إلى سؤال عن عدد الوالدات للمرأة خالل األشهر االثني من
 .2010حوالي نصف البلدان لم تتوقف عن استخدام هذه الطريقة في تعداداتها من جولة عام  ولكن



80 

سنة، تميل المصادر الثالثة جميعها إلى تقدير  14و 10 من ما يتعلق بالوالدة لدى المراهقات في الفئة العمرية وفي
سنة  15إلى حد أدنى قدره                                 ً على صعيد بيانات التعداد استنادا  حدة  شكل غير دقيق، ولكن هذه المشكلة أكثرالعدد ب

بالنسبة ألسئلة الخصوبة. وإذا طرح التعداد السؤال حول تاريخ والدة الطفل األخير، فإنه سيتمكن من تحديد الوالدات 
سنة عندما ولدن طفلهن األخير. ومع  15، واللواتي كن تحت سن الـ     ً عاما   15لدى النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 

                                                                ً أكثر من عام، فإنهم يعتبرون خارج نطاق تغطية المؤشر. وال تكتشف أيضا   ذلك، إذا كان هؤالء األطفال قد ولدوا قبل
الوالدات لدى النساء اللواتي يبلغن سن الخامسة عشرة وما دون في وقت إجراء التعداد، وكذلك األمر بالنسبة للنساء 

ستنتج من      ُ الت، ي  . وفي بعض الحا     ً مجددا  سن الخامسة عشرة  هنفوق سن الخامسة عشرة اللواتي أنجبن قبل بلوغ
عنى قبل سن الخامسة عشرة، ولكن                    ً ن األم أنجبت مولودا  طفال وتاريخ والدة آخر طفل، أمجموع عدد األ ُ     المؤشر ال ي           

 .                                  ً الوالدات التي حدثت منذ وقت طويل جدا  بمباشرة 

 19-15لعمرية وتواريخ والدة آخر طفل في الفئة ابالعدد اإلجمالي لألطفال المولودين  بجمع المعلومات المتعلقة
 مكن تقدير معدالت الخصوبة لإلناث دون سن الخامسة عشرة بصورة غير مباشرة.ي   ً   عاما ، 

                                          ً  ، ولكن الوالدات لدى المراهقات في سن صغير جدا      ً                                                  نظريا ، ال تخضع بيانات السجالت المدنية إلى مثل هذه القيود
يكون لحمالت حظر زواج األطفال الجارية  . وقداإلبالغ عن العمر أو سوء/قد تعاني من نقص كبير في التسجيل و

في العديد من البلدان أثر جانبي غير مقصود وهو جعل تسجيل الوالدات لدى الفتيات دون السن القانونية       ً حاليا  
 أكثر صعوبة. )دون السن القانونية الدنيا للزواج(

 تصنيف البيانات )ھ(

سنة، مع إمكانية إضافية  19إلى  15، إن التصنيف المطلوب هو بالنسبة للفئات العمرية من الراهنفي الوقت 
سنة. وقد سبق أن نوقشت أعاله الصعوبات التي تواجه عملية جمع  14-10لتوفير معلومات عن الفئة العمرية 

مستوى ى مصدر البيانات حسب البيانات المرتبطة بالفئة العمرية الثانية. ويمكن تصنيف هذا المؤشر باالستناد إل
 جية، والحالة االقتصادية لألم، والموقع الجغرافي.االتعليم، وعدد األطفال األحياء، والحالة الزو

وتجدر  السجالت المدنية.أو تعداد اليمكن أن تستند عمليات التصنيف حسب الموقع الجغرافي، إلى  ،من حيث المبدأ
تجنب مشكلة التصنيف بحسب مكان الوالدة، عبر االستناد إلى مكان تتيح تعداد االستعانة ببيانات الاإلشارة إلى أن 

، من حيث المبدأ، أن يستند التصنيف             ً . ويمكن أيضا  السجالت المدنيةفي  اإلجراءإقامة األم، وهذه بميزة غير مرعية 
      ً مصدرا   هذه السجالت. وفي هذه الحالة، تعتبر ةالمدني السجالتأو تعداد الجية لألم إلى بيانات امن حيث الحالة الزو

ً     عادة  ما أفضل بما أنها  جية لألم ربما تكون قد اباعتبار أن الحالة الزو ،أكبر باهتمامجية لكال الوالدين اتوثق الحالة الزو   
سنة  19و 15بين أهمية خاصة في الفئة العمرية بمر األهذا يحظى تغيرت بين تاريخ والدة الطفل وتاريخ التعداد. و

جية بسرعة. ويمكن تصنيف البيانات حسب عدد األطفال األحياء باستخدام بيانات االتي قد تتغير فيها الحالة الزو
السجالت م  ُ ظ            ُ على كافة ن   ال ينطبق ذلك. المناسب ، إذا ما طرح السؤالةالمدني السجالتبيانات أو من خالل  ،تعدادال

                                    ً                                   المثال، ال يشكل عدد األطفال األحياء جزءا  من المعلومات الموحدة التي يجمعها . ففي البرازيل، على سبيل ةالمدني
موازية   ً ا  م ُ ظ               ُ بعض البلدان ن  تعتمد سجل المواليد، على الرغم من أنه جزء من النظام الموازي الذي تتبناه وزارة الصحة. و

 المعلومات.                           ً                      ، فيما تمتنع بلدان أخرى كليا  عن جمع هذا النوع من مماثلة
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والوضع االجتماعي واالقتصادي أكثر جدوى باستخدام بيانات  يالتعليمالمستوى ادة ما يكون التصنيف حسب وع
 )م التسجيل المدني في أمريكا الالتينية ُ ظ            ُ مثل جميع ن  ( ةالمدني السجالتم  ُ ظ                                ُ التعداد، على الرغم من أن بعض ن  

 تطلب بيانات عن تعليم الوالدين ومهنتهما.

 المنسوب إلى التسمم غير المتعمد معدل الوفيات 3.9.3

 المفهوم والتعريف  )أ(

                                                                ً                                 إن قياس معدل الوفيات الناجم عن حاالت التسمم غير المتعمد يعطي مؤشرا  حول مدى القصور في إدارة المواد 
  الكيميائية الخطرة والتلوث، وحول فعالية النظام الصحي في بلد ما. وتشمل رموز التصنيف الدولي لألمراض

10-ICD  المقابلة لمعدل الوفيات في البلد من حاالت التسمم غير المتعمد في السنة ما يليX40 3وX4-4X4 
 .X46-X49و

، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

 ُ    ت رفقوتكون بالدقة المطلوبة شرط أن  ،األفضل للحاالت المذكورة أعالهمصدر البيانات  السجالت المدنيةتعتبر 
المعيشية القائمة على ر سمسوح األبشهادة طبية عن سبب الوفاة. وتشمل مصادر البيانات األخرى المحتملة 

المتعلقة بالوفيات متاحة م المراقبة. والبيانات  ُ ظ                                      ُ م تسجيل العينات، والدراسات الخاصة ون   ُ ظ                    ُ التشريح اللفظي، ون  
م قابلة للتنفيذ، ولكن البيانات  ُ ظ                        ُ م تسجيل العينات، وهي ن   ُ ظ                                            ُ على نطاق واسع من بيانات تسجيل الوفيات أو ن  

القصور التي تشوب عملية التحقق من صحة  أوجهإن الجيدة والدقيقة ليست متاحة بعد في جميع البلدان. 
إحصاء أسباب الوفاة. ويمكن الحصول على أمام  ل عراقيل رئيسيةواستخدام التعاريف الخاطئة تشكالبيانات 

 المقامات الخاصة بمعدالت الوفيات من تعداد للسكان أو يمكن تقديرها باالستناد إلى هذا التعداد.

 احتساب المؤشر منهجية )ج(

البلدان في فمعنية. تعتمد الطرق المستخدمة في تحليل أسباب الوفاة على نوع البيانات المتاحة في البلدان ال
دقيقة وعالية الجودة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسبب الوفاة، يمكن بيانات  المدنية هاتوفر سجالتالتي 

ا هاستخدام هذه البيانات مباشرة لحساب معدالت الوفيات المحددة األسباب، مع إجراء تعديالت عند الضرورة، من
 الوفيات أو أخطاء التصنيف.في حال نقص اإلبالغ عن 

 معدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير المتعمد

=
عدد الوفيات الناجمة عن حاالت التسمم في السنة

عدد السكان في نصف السنة
∗ 100,000 
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        ً استنادا  أسباب الوفاة تحتسب بالنسبة للبلدان التي ال تتوفر فيها معطيات كافية ومكتملة بشأن تسجيل الوفيات، 
مؤشر العينات والسجالت المدنية والمعيشية القائمة على التشريح اللفظي،  مثل مسوح األسر يانات أخرى،إلى ب

م المراقبة، والدراسات الخاصة. وفي معظم الحاالت، يتم دمج مصادر البيانات هذه في إطار  ُ ظ    ُ ون   المرضية
 موحد. نموذج

 الحيويةاإلحصاءات والسجالت المدنية  وأالتعداد بيانات من خالل  المؤشرتحديات قياس  )د(

م عالية الجودة لتسجيل حاالت الوفيات  ُ ظ                                                               ُ يتمثل التحدي الرئيسي في أن العديد من البلدان النامية ال تملك ن  
 معدالت الوفيات ذات الصلة.دقيق لالمحددة األسباب التي تسمح بقياس 

 تصنيف البيانات )ھ(

فصل. وبقدر ما يرتبط التسمم  )3(الجنس؛ و )2(الفئة العمرية؛  )1(يمكن تصنيف البيانات بحسب:  ُ                            سبب الوفاة الم               
غير المتعمد بمصادر التلوث المحلية مثل النباتات الكيميائية، قد يكون من المستصوب تصنيف البيانات بحسب 

تحديد ل                                        ً البيانات على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا  جمع لمحدودية الحاالت، قد يتعين  لكن المناطق الجغرافية.
 األنماط الجغرافية التي يمكن تمييزها.

 نسمة، حسب الجنس 100,000ضحايا القتل العمد لكل دد ع 16.1.1

 المفهوم والتعريف )أ(

عبر عنه لكل  ّ ر  يع ُ             ف المؤشر على أنه العدد اإلجمالي لضحايا القتل العمد مقسوما  على مجموع السكان، الذي ي                           ً                                                       
 نسمة. 100,000

عر   )2015(في إطار التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية  الموت غير المشروع "القتل العمد بأنه  فُ   ّ ي 
. ويتضمن هذا التعريف ثالثة عناصر تصف "بقصد التسبب في الوفاة أو اإلصابة الخطيرةما الذي يلحق بشخص 

 الشخص بأنه قتل عمد:قتل 

 .)عنصر موضوعي(قتل شخص على يد شخص آخر  .1
 .)يعنصر ذات(نية مرتكب الجريمة قتل الضحية أو إصابتها بجروح خطيرة  .2
 .)العنصر القانوني(                                      ً                        مما يعني أن القانون يعتبر الجاني مسؤوال  عن الوفاة غير المشروعة  عدم مشروعية القتل، .3

وينص هذا التعريف على أنه، ألغراض إحصائية، ينبغي اعتبار جميع عمليات القتل التي تستوفي المعايير الثالثة 
 اريف التي تنص عليها التشريعات أو الممارسات الوطنية.المذكورة أعاله جرائم قتل عمد، بصرف النظر عن التع
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نص بوجه يتوضيحات هامة بشأن تعريف القتل العمد. والتصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية قدم يو
 :الجرائمخاص على أن جرائم القتل التالية مشمولة في عداد 

 ؛جرائم القتل •
 ؛جرائم الشرف •
 ؛الموت االعتداء الخطير الذي يؤدي إلى •
 ؛الوفاة نتيجة لألنشطة اإلرهابية •
 ؛عمليات القتل المتصلة بالمهر •
 ؛قتل اإلناث •
 ؛قتل األطفال •
 ؛اإلراديالقتل  •
 ؛نطاق القضاءعمليات القتل خارج  •
 .موظفي الدولة/عمليات القتل الناجمة عن القوة المفرطة من جانب مأمورين بإنفاذ القانون •

معلومات عن كيفية التمييز بين جرائم يقدم التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية وعالوة على ذلك، 
 النزاعات، وعمليات القتل األخرى التي ترقى إلى جرائم حرب./القتل العمد، والقتل المتصل مباشرة بالحرب

،              ً الجرائم تطرفا   ستخدم هذا المؤشر على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي لقياس أكثر أشكال  ُ وي  
ع األفراد بحياة آمنة ونشطة،على انعدام األمن.        ً مباشرا                 ً أنه يوفر مؤشرا   كما ّ                           فتمت  وازدهار المجتمعات واالقتصادات     

العنف. تحدث جرائم القتل العمد في جميع بلدان العالم، وهذا المؤشر والقضاء على األمن           ً         يبقيان رهنا  بتحقيق 
ودوافعها الجرائم  هذه لمي. ورصد القتل العمد ضروري لتحسين تقييم أسبابعاقابل للقياس على المستوى ال

الة على المدى الطويل. وإذا كانت البيانات مصنفة حسب األصولولوضع وعواقبها،  ّ                                                         تدابير وقائية فع  على  ، أي               
المختلفة ف ، يمكن للمؤشر أن يحدد أنواع العنالتصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائيةالنحو المقترح في 

ذلك  في بما(، والجريمة )بما في ذلك العنف المرتبط بالشريك أو األسرة(األشخاص المرتبط بالقتل: العنف بين 
بما في ذلك اإلرهاب (السياسية  –والجرائم االجتماعية  )الجريمة المنظمة وغيرها من أشكال األنشطة اإلجرامية

 .)وجرائم الكراهية

، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

ُ     عادة ما ت نتج  ، مصدرين منفصلين ومستقلين: العدالة الجنائية، والصحة العامة من خاللمن  بيانات جرائم القتل        
ميزة تقتصر على هذا المؤشر، حيث أن المقارنة بين المصدرين هي أداة لتقييم دقة وهي  .السجالت المدنية

من المطابقة                     ً المصدرين مستوى جيدا  البيانات الوطنية. وعادة ما يسجل في البلدان التي توجد فيها بيانات من كال 
   ً                 وفقا  للتصنيف الدولي السجالت المدنية بين المصادر. وتصنف البيانات المتعلقة بجرائم القتل التي تنتجها 

                  ً                وهو تعريف قريب جدا  من تعريف القتل  )X85-Y09( "جراء اعتداءالموت "                   ً   ، الذي يقدم تعريفا  لـICD-10 لألمراض
. ويقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات بحسب التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائيةالعمد 
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م العدالة الجنائية من خالل عملية جمع البيانات السنوية الطويلة األمد التي  ُ ظ                                  ُ والجريمة بجمع ونشر البيانات من ن  
 عامة لألمم المتحدة في دراسة األمم المتحدة االستقصائية عن اتجاهات الجريمة.فوضتها الجمعية ال

صف البيانات الخاصة بهذا النوع  جرائم القتل كسبب للوفاة،ل بالغةأهمية ما يوليه المجتمع من    ً   نظرا  ل ّ                               فعادة ما تت            
 –عن جرائم القتل العمد  . ومع ذلك، فإن جمع بيانات شاملةاألخرى من أسباب الوفاةمن الجرائم بجودة أكبر 

ال يزال يتجاوز قدرة  –األسلحة المستخدمة، والسياق الظرفي /في ذلك التصنيف بحسب الجنس، واألسلوب بما
 .)انظر أعاله(العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وال سيما في أفريقيا 

المصدرين المذكورين ل متاحة من أي من هذين وفي الوقت الراهن، عندما ال تكون البيانات الوطنية عن جرائم القت
 .24أعاله، فإن منظمة الصحة العالمية هي التي تتكفل بإعداد التقديرات

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

 يحسب المؤشر على النحو التالي:

=
 عدد ضحايا جرائم القتل العمد المسجلة في سنة معينة

عدد السكان في نصف السنة
∗ 100,000 

 ويةياإلحصاءات الحو ةالمدني السجالت وأالتعداد بيانات من خالل المؤشر تحديات قياس  )د(

عن جرائم القتل العمد، حيث أن البيانات                                                         ً اإلحصاءات الصادرة عن البلدان واإلحصاءات المبلغ عنها دوليا  تتباين  قد
إلى التعريف الوطني للقتل العمد، بينما تهدف البيانات التي يبلغ عنها مكتب األمم المتحدة      ً  أحيانا  الوطنية تشير 

التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية المعني بالمخدرات والجريمة إلى االمتثال للتعريف الذي قدمه 
م المتحدة ولجنة األمم المتحدة في إطار اللجنة اإلحصائية لألم 2015الذي وافقت عليه الدول األعضاء في عام (

                                              ً                        . ويبذل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة جهودا  خاصة لحساب جميع عمليات )لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
بالقتل العمد، في حين  اإلحصائية الخاصالتصنيف الدولي للجريمة لألغراض القتل التي تندرج في إطار تعريف 

تشهد  م القانونية الوطنية وليس التصنيف اإلحصائي. وفي البلدان التي ُ ظ         ً     ُ جمع وفقا  للن                          ُ أن البيانات الوطنية قد ت  
 التمييز بين الوفيات الناجمة عن القتال أو غير الناجمة عنه. يصعب ، قداتنزاع

 تصنيف البيانات )ھ(

 التصنيف الموصى به في هذا المؤشر:

 ؛وعمرهما )الجريمةالمشتبه في ارتكابه (الضحية والجاني جنس  •
                                                      

 .2014ولالطالع على معلومات عن المنهجية، يمكن مراجعة التقرير العالمي عن الحالة العالمية لمنع العنف لعام  24
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 ؛)، وما إلى ذلكمن المعارفشريك حميم، أو أحد أفراد األسرة، أو (العالقة بين الضحية والجاني  •
 ؛)، وما إلى ذلكغرض حادسالح ناري، (وسائل ارتكاب الجريمة  •
 .)وما إلى ذلكجريمة منظمة، عنف الشريك الحميم، (الدافع /الظرفي السياق •

معلومات مفصلة عن التصنيفين األول والثالث، فإن تحديد العالقة بين           ً تقدم عادة  ة السجالت المدنيوفي حين أن 
قد يكون أكثر صعوبة. وال يمكن  السجالت المدنيةالضحية والجاني والسياق الظرفي باالستناد إلى بيانات 

خاصة موجهة الحصول على هذا المستوى من التفاصيل في كثير من األحيان إال عن طريق دراسات استقصائية 
 إلى السلطات أو أفراد األسرة الباقين على قيد الحياة.

جلت والدا�هم في قيد السجل المدني، سبة ن 16.9.1  حسب العمرب                             ُ                                 األطفال دون سن الخامسة الذ�ن س 

 المفهوم والتعريف )أ(

عنى  جلت والداتهم في قيد السجالبالمؤشر ُ     ي   .ةالمدني ت                                  ُ                        نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين س 

ويعتبر تسجيل األطفال عند الوالدة الخطوة األولى في ضمان االعتراف بهم أمام القانون، وضمان حقوقهم، وعدم 
حرم األطفال الذين ال يحملون وثائق هوية رسمية من الرعاية الصحية أو  ُ                                                                 إغفال أي انتهاك لهذه الحقوق. وقد ي                                   

، قبل بلوغ السن إلى الزواج أو العمل أو التجنيد، تهمحيا في وقت الحق من ، ما من شأنه أن يعرضهمالتعليم
ُ                                                                 القانونية. وفي مرحلة البلوغ، قد ت طلب شهادات الميالد للحصول على مساعدة اجتماعية أو وظيفة في القطاع                                  

 الرسمي، وشراء أو إثبات الحق في وراثة الممتلكات، والتصويت والحصول على جواز سفر.

 شرح بعض المفاهيم: اإلطارومن المهم في هذا 

عر  تسجيل المواليد • ُ   ّ : ي  التسجيل المستمر والدائم والشامل، في السجل المدني، "ف تسجيل المواليد على أنه   
 ؛"                     ً                           للمواليد وخصائصهم وفقا  للمتطلبات القانونية للبلد

 "شهادة الميالد": شهادة الميالد هي سجل حيوي يوثق والدة الطفل. ويمكن أن يشير مصطلح شهادة الميالد •
                                                                                      ً           إما إلى الوثيقة األصلية التي تثبت ظروف الوالدة، أو إلى نسخة مصدقة لتسجيل تلك الوالدة، تبعا  لممارسات 

 ؛البلد الذي يصدر الشهادة

 ةحيويالوقائع ال: في هذا السياق، السلطة المدنية هي الجهة الرسمية المخولة تسجيل السلطة المدنية •
 والتفاصيل المطلوبة.
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، مع اإليجابيات  تعدادالالمصادر المحتملة للبيانات،  )ب( ً                والسجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                       
 والسلبيات النسبية لكل منها

ألسر المعيشية مثل المسح العنقودي المتعدد المؤشرات مسوح اوتشمل مصادر البيانات المتاحة التعدادات و
 .المدنية واإلحصاءات الحيويةوالسجالت الديمغرافية والصحية المسوح و

التي تعمل بفعالية، إحصاءات حيوية تستخدم لمقارنة العدد اإلجمالي المقدر للوالدات  ،السجالت المدنيةتجمع 
في بلد ما والعدد المطلق للمواليد المسجلين خالل فترة معينة. وتشير هذه البيانات عادة إلى الوالدات الحية التي 

اإلطار الزمني القانوني للتسجيل المطبق في البلد. ومن القيود الرئيسية لبيانات سجلت في غضون سنة أو 
مقام. وبالتالي، يتعين تقدير العدد البسط، ولكن ليس التوفر  في أنهاهي السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية 

 .المسوح أو تعداد السكان والمساكنللوالدات باستخدام بيانات من مصدر آخر، مثل  "الحقيقي"

للبيانات لرصد مستويات        ً رئيسيا                     ً ألسر المعيشية مصدرا  مسوح ا وفي غياب بيانات إدارية موثوقة، أصبحت
 والمسوحالمستخدم في االستقصاء الديمغرافي والصحي الموحد تسجيل المواليد واتجاهاته. يشير المؤشر 

 59-0(النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة المتعددة المؤشرات لإلبالغ عن تسجيل المواليد إلى  العنقودية
                              �             قد اطلع عليها أم ال، أو الذين ا بلغ عن تسجيل        ِ  المستطل عالذين لهم شهادة ميالد، بغض النظر عما إذا كان  )    ً شهرا  

. وحسب البلد، يمكن إجراء المسوح التي تجمع هذه البيانات كل المسح والدتهم لدى السلطات المدنية وقت إجراء
 .                                    ً سنوات، أو ربما على فترات أكثر تواترا   3-5

   ّ   يتعل ق بيانات عن األطفال الذين اكتسبوا حقهم في الهوية القانونية من خالل طرح سؤال تعداد القد يوفر 
ُ           الوطنية. غير أن التعدادات ال ت جرى إال كل  السجالت المدنيةكان األطفال دون سن الخامسة مسجلين في  إذا ماب                             

لعمليات الرصد الروتيني. وباإلضافة إلى ذلك،                               ً وبالتالي فهي غير مناسبة تماما   )م البلدانفي معظ(عشر سنوات 
. ومن بين البلدان السكان والمساكن اتتعدادمن البلدان التي تطرح هذا السؤال في إطار                     ً هناك عدد قليل نسبيا  

، هي اإلكوادور، المسجليناد ، لتقييم األفر2010التي طرحت أسئلة محددة في جولة التعداد السكاني لعام 
، موزامبيق، مالوي، كليشتي، زامبيا، المكسي -بليز، بوليفيا، بوروندي، بوليفيا، بيرو، تيمور البرازيل، باراغواي، 

ع البلدان النامية التي تعاني من نقص في تسجيل المواليد والتي ، ناميبياموزامبيق، نيكاراغوا،  ُ   �                                                            هندوراس. وت شج            
 حتى اآلن، على أن تفعل ذلك في التعدادات المقبلة. تعداد السكان والمساكنلم تدرج هذه األسئلة في 

في تعداد الت دة لهذا الغرض، يجوز استخدام بيانا   ّ محد  مسوح  ولم تتوفرتعداد الوإذا لم يطرح هذا السؤال في 
                                                       ً                                         تقدير عدد الوالدات خالل فترة حديثة مثل فترة االثني عشر شهرا  السابقة. وتسأل بعض التعدادات مباشرة عن 
عدد المواليد خالل تلك الفترة؛ وفي حاالت أخرى، يمكن تقدير العدد من خالل تاريخ والدة الطفل األخير. في كلتا 

 لتصحيح هذه األرقام.الخصوبة /التكافؤبراس حول منهجية مباشرة مثل تعين اللجوء إلى أساليب غير يالحالتين، 

خالل السنوات الخمس الماضية من أسئلة الخصوبة في التعداد، من أجل تحديد المولودين إن تقدير عدد األطفال 
ألطفال . وثمة إمكانية أخرى تتمثل في ربط عدد ابمستحيلمقام المؤشر، عادة ما يكون أكثر صعوبة، ولكنه ليس 
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إجراء على هذا النحو، مع المجمعة وبمقارنة البيانات  .25الموجودين في التعداد بتواريخ ميالدهم التقريبية
تقدير نسبة األطفال  يمكن ،السجالت المدنيةة المسجلة في عدد الوالدات لنفس الفترعلى  التعديالت الالزمة

 تسجيل والدتهم.         ّ الذين تم  المسجلين، وبالتالي نسبة األطفال دون سن الخامسة  غير

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

حتسب هذا  غ عن تسجيلهم لدى السلطات المدنية   ِ بل                                   � عدد األطفال دون سن الخامسة الذين ا  بقسمة المؤشر ُ          ي 
اشتمل التعداد . إذا 100 ـ      ً  مضروبا  ب ،الوطنية المختصة على العدد اإلجمالي لألطفال دون سن الخامسة من السكان

 ةالمدني السجالتخذ البسط من      � إذا ا  . وهذه النسبة نسبة مباشرةُ      ت عتبر سؤال مخصص بتسجيل المواليد، على 
 ، تكون النتيجة نسبية وقد يتخللها بعض الشوائب.تعدادالوالمقام من 

 ويةياإلحصاءات الحالسجالت المدنية و وأالتعداد بيانات من خالل المؤشر تحديات قياس  )د(

، هو أن العديد من التعدادات السكانية تعدادبيانات الإن التحدي الرئيسي في قياس هذا المؤشر باالستناد إلى 
طرح السؤال إال في حوالي اثني عشر بلدا  2010. وفي جولة تعداد عام المناسبتطرح السؤال  ال ُ                                    ً  ، لم ي  كما أن      

ُ                     التعدادات ال ت جرى إال كل عشر سنوات  لعمليات                               ً وبالتالي فهي غير مناسبة تماما   )في معظم البلدان(            
 الروتيني. الرصد

 أسئلةبعدد الوالدات التي تم تقديره عبر السجالت المدنية إذا قيس هذا المؤشر بمقارنة الوالدات المسجلة في 
ا ال تقيس هذه األرقام نفسه تعداد السكان والمساكنأسئلة المتعلقة بالخصوبة، فإن المشكلة تتمثل بأن التعداد 

أرقام التعداد للمواليد  الخصوبة للمواءمة بين/رقم الوالدةبراس حول  منهجيةعلى نحو كامل. ويمكن اللجوء إلى 
خطأ، خاصة في لل  ً ا  هامش               ً هذه الطرق أيضا  تتضمن االتجاهات التاريخية، ولكن والماضية  12خالل األشهر الـ 

الحاالت التي تنخفض فيها الخصوبة. كما أن المقارنة البديلة، التي تضم عدد األطفال دون سن الخامسة المقدر 
          ً                                 منها تحديدا  انعدام الدقة في اإلبالغ عن حديثي بعض القيود، دونها ، تعداد السكان والمساكنالبيانات  من خالل

للمواليد الذين يبقون على قيد العدد الحالي الحاجة إلى تصحيح ، و)1والذين تتراوح أعمارهم بين صفر (الوالدة 
عامل عدم يقين آخر إلى المقام.  أن تضفي. ومن شأن هذه القيود بالنسبة لوفيات الرضع واألطفالالحياة 

ل لم يعودوا بالهجرة، باعتبار أن األطفا      ً كبيرا        ً تأثرا                        ً قد تتأثر النتائج أيضا  فحالة التقديرات دون الوطنية،  وفي
 يقيمون في مكان والدتهم.

مشكلة تأخير التسجيل. وال تقتصر الوالدات  تبرزفي البسط،  السجالت المدنية     ً                      وأخيرا ، عند استخدام بيانات 
                                                                                  ً       المسجلة خالل السنوات الخمس الماضية على األطفال المولودين خالل تلك الفترة، بل تشمل أيضا  حاالت 

فترة سابقة. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام تاريخ ميالد األطفال في لذين ولدوا التسجيل المتأخرة للمواليد ا

                                                      
25 See T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds., Tools for Demographic 

Estimation (International Union for the Scientific Study of Population, 2013), available at 
http://demographicestimation.iussp.org. 

http://demographicestimation.iussp.org/
http://demographicestimation.iussp.org/
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المسجلين خالل السنوات الخمس الماضية لتحديد األطفال المولودين خالل فترة السنوات الخمس. وفي بعض 
ترة. غير أن الحاالت يمكن افتراض أن هذا التسجيل الزائد يعوضه تأخر تسجيل األطفال الذين ولدوا خالل الف

هذه اآللية التعويضية يمكن أن تتعطل بسبب أحداث معينة، مثل حمالت تشجيع تسجيل المواليد أو وضع قواعد 
 إدارية أكثر صرامة فيما يتعلق بالتسجيل في التعليم قبل المدرسي.

 تصنيف البيانات )ھ(

ّ                    يصن ف هذا المؤشر بحسب:  اإلعاقة. واعتبر حالة  )5(؛ والحضرالريف  )4(مكان اإلقامة؛  )3(العمر؛  )2(الجنس؛  )1(  
أن هذا المؤشر متصل بالهجرة،  )2018 مارس/آذار(اجتماع فريق خبراء األمم المتحدة المعني ببيانات الهجرة 

القياس المستخدمة. وال يمكن منهجية الهجرة. وتتوقف دقة هذه البيانات على حالة وأوصى بتصنيفه حسب 
ً  عادة   تعداد السكان هذه البيانات حسب حالة اإلعاقة باالستناد إلى بيانات نظام التسجيل المدني كبسط، ولكن ل   

، ولذلك إذا كان اإلعاقةفي هذا اإلطار، ميزة كبيرة تتمثل في أن معظم التعدادات تتضمن معلومات عن  والمساكن
عند استخدام                          ً   فإن هذا التصنيف يصبح ممكنا . الصلة في التعدادات،  يذ                 ً                 التقدير يستند كليا  إلى طرح السؤال 

مع مكان بالضرورة ، ينبغي توخي الحذر عند تفسير النتائج ألن مكان إقامة األطفال قد ال يتطابق تعدادالبيانات 
نة حيث تم تسجيل والدتهم قد                                                                       ّ تسجيلهم، وبالتالي فإن النسبة المئوية لألطفال في منطقة جغرافية صغيرة معي  

عدد بين مقارنة العند على وجه الخصوص، في تلك المنطقة.  السجالت المدنيةً     ً           ا  جيدا  على جودة ال تكون مؤشر
 ينبغي مراعاةعدد الوالدات المسجلة في تلك المنطقة، وتعداد الاألطفال دون سن الخامسة المستمد من بيانات 

لت فيه والداتهم. ج                                                   ُ �               احتمال أن يكون األطفال قد هاجروا من المكان الذي س 

تقديرات  للحصول على تعداد السكان والمساكنتعتمد على المؤشرات التي  .3.3
 )III.1مباشرة (المجموعة  غير

نسبة السكان الذ�ن يعيشون دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي،  1.1.1
 والموقع الجغرافي (حضري/��في)

 المفهوم والتعريف )أ(

نسبة ُ     ت حدد و. 2011األسعار الدولية لعام حسب في اليوم   ً ا  أميركي  ً ا  دوالر 1.90    ً     حاليا  بـ  "خط الفقر الدولي" يحدد
بأقل من هذا في بلد ما بأنه النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون  السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي

                                                     ً جميع أنحاء العالم، يتعين تحديث خط الفقر الدولي دوريا  . ومع زيادة الفروقات في تكاليف المعيشة في المبلغ
رات. وكان آخر تحديث لخط الفقر                                                                        � باستخدام بيانات جديدة عن أسعار تعادل القوة الشرائية التي تعكس هذه التغي  

 كخط فقر دولي باستخدام تعادل القوة  ً ا  دوالر 1.90، عندما اعتمد البنك الدولي 2015أكتوبر /في تشرين األول
باستخدام   ً ا  دوالر 1.25خط الفقر الدولي عند  2008. قبل ذلك، حددت عملية التحديث لعام 2011الشرائية لعام 

القيمة تثبيت . وتهدف بيانات الفقر المستندة إلى خطوط الفقر الدولية إلى 2005تعادل القوة الشرائية لعام 
 .مع مرور الوقتجراء المقارنات البلدان، كما هي الحال عند إفي مختلف الحقيقية لخط الفقر 
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ومن األصعب  .26في المنهجية الموحدة لقياس الفقر، يعتبر االستهالك مؤشر الرفاه المفضل لعدد من األسباب
بدقة. وعلى سبيل المثال، فإن الفقراء الذين يعملون في القطاع  )على النحو المحدد أدناه(قياس الدخل       ً عموما  

ما يعاني العاملون لحسابهم الخاص من                                                              ً غير الرسمي قد ال يحصلون على أجور نقدية أو يبلغون عنها؛ وكثيرا  
 أن كماعلى مداخيل زراعية غير اعتيادية.  تدفقات دخل غير منتظمة؛ ويعتمد كثير من الناس في المناطق الريفية

وإن بقي مستوى المعيشة بشكل أفضل من الدخل، الذي يمكن أن يختلف مع مرور الوقت يعكس االستهالك 
 .     ً ثابتا   مستوى المعيشة الفعلي

، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها المصادر )ب( ً                                          المحتملة للبيانات، التعداد خاصة                                 

ترد مصادر محتملة عديدة لبيانات الفقر. وتستند المنهجية المعيارية التي وضعها البنك الدولي بشكل أساسي إلى 
ل اعتمادها على ألسر المعيشية مثل دراسة قياس مستويات المعيشة، التي مسوح ا ستويات االستهالك، م   ّ               يفض 

    ً                       بدال  من الدخل كمعيار للفقر.

قائمة بشكل كامل  تعداد السكان والمساكنيمكن أيضا تحديد الفقر من خالل التعدادات، خاصة إذا كانت بيانات 
على التعدادات، ويمكن استخالص البيانات من سجالت الضرائب. غير أن معظم التعدادات تقوم على تعداد 

أسئلة عن دخل الفرد أو األسرة المعيشية. ولحساب هذا المؤشر، ينبغي أن تجمع التعدادات ميداني وال تطرح 
معلومات عن الدخل الذي يحصل عليه األفراد أو األسر المعيشية. ويصف التنقيح الثالث لمبادئ وتوصيات 

، التي تتلقاها )ا وخدماتسلع(تعدادات السكان والمساكن، الدخل بأنه جميع اإليرادات سواء كانت نقدية أو عينية 
                                           ً                                                        األسرة المعيشية أو أفراد األسرة المعيشية سنويا  في خالل فترات أكثر تواترا. غير أن جمع بيانات موثوقة عن 
الدخل يطرح مشاكل خاصة من حيث عبء العمل، وأخطاء االستجابة، والشواغل المتعلقة بالخصوصية 

)P&R, 2017 UN 384.4-382.4، الفقرة(. 

ككما  شير       ً  ر آنفا ،ُ  ذ  القائمة على النقد  المقاييس                      ً    يعتبر الشخص دونها فقيرا . والتي نقدية النقطة إلى الخط الفقر ُ     ي 
. الفقر على المستوى الوطني باستخدام بيانات اإلنفاق والدخل الحتساب نسبةة، وهي مثالية    ّ كمي   مقاييس

دون على الصعيد خاصة  ، أكبر                                   ً النهج غير النقدي لتحليل الفقر أهمية  يكتسب    ً                        نظرا  لمشاكل جودة البيانات،  ولكن
 .تصورات األفرادومراعية لنوعية          �             هي إلى حد  كبير مقاييس غير النقدية  المقاييسمعظم في المقابل، الوطني. 
ج غير  ُ ه                                 ُ حلي صغير. وترد أدناه مناقشة للن  مجتمع م/تكون مثالية لقياس الفقر في منطقة صغيرةقد وبالتالي 

 .2.2.1النقدية في القسم 

ن استعراض تعداد السكان والمساكنُ                                                 ت جمع بيانات الدخل الشخصي أو األسري إال في أقلية من ال  ّ           . وقد بي         
دة، التي أجرتها شعبة اإلحصاءات في األمم المتح 2010في جولة تعداد عام      ً بلدا   124استبيانات التعدادات في 

بلدان طرحت أسئلة حول دخل األسر المعيشية  5حول الدخل الفردي و أسئلةمن هذه البلدان فقط طرحت  16أن 
 عدة؛ و)2011(؛ وجنوب أفريقيا 2009؛ وكازاخستان، 2008؛ وإسرائيل، 2011هونغ كونغ، و ؛2010منها البرازيل، (

                                                      
26 For a discussion on reasons consumption is preferred, check: Deaton, Angus (2003). “Household Surveys, 

Consumption, and the Measurement of Poverty”. Economic Systems Research, Vol. 15, No. 2, June 2003. 
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من البلدان األوروبية، أو حتى  أيإلى أنها ال تشمل  اإلشارةبلدان في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مع 
. وفي بعض هذه البلدان، لم تكن مسألة الدخل تتطلب إجابة دقيقة، بل مجرد تصنيف من )إلى حد ما األفريقية

ال تطلب سوى  تعداداتالمستوى الفردي، ولكن بعض الما يقاس الدخل على                                 ً حيث نطاقات الدخل العريضة. وعادة  
الدخل اإلجمالي لألسرة المعيشية. وبما أن الفقر يقاس على مستوى األسرة المعيشية، فهذا يكفي، على الرغم من 

طلب دقة مما هي عليه في الحاالت التي             ّ قد تكون أقل   بهذه الطريقة المجمعةالمعلومات جودة أن  كل من فيها ُ     ي 
 عن دخله.تصريح الفرد 

سواء بأجر أو (الدخل من العمل  )أ(يشمل دخل األسرة المعيشية  4.385و 4.383    ً                      ووفقا  لما ورد في الفقرتين 
الدخل المتأتي من توفير خدمات  )ج(اإليرادات المتأتية من إنتاج السلع لالستعمال النهائي؛  )ب(؛ )العمل الحر

التحويالت الواردة. وينبغي أن يشمل الدخل  )ھ(يرادات الممتلكات؛ وإ )د(األسرة المعيشية لالستخدام النهائي؛ 
من عمل األشخاص أجور الموظفين ومرتباتهم، ودخل األعضاء من تعاونيات المنتجين، والدخل المختلط ألصحاب 

الدخل  العمل والعاملين لحسابهم الخاص الذين يديرون األعمال التجارية والمشاريع غير المدمجة. وباإلضافة إلى
المتأتي من عمل أفراد األسرة المعيشية، ينبغي أن يشمل مجموع دخل األسرة المعيشية، على سبيل المثال، الفوائد 
واألرباح واإليجار واستحقاقات الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية واألقساط السنوية لجميع أفرادها. 

من التوجيه بشأن المفاهيم واألساليب المتصلة بهذا         ً ة مزيدا  ويوفر الدليل المتعلق بإحصاءات دخل األسر المعيشي
 Canberra Group Handbook on Household Income Statistics, 2nd ed. (2011), available from)الموضوع. 

)ww.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera _Handbook_2011_WEB.pdfw. 

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

نصيب التعداد، يمكن وضع تقديرات للفقر بمقارنة خالل بيانات الدخل من فيها توفر ت القليلة التي تحاالالفي 
طريق المقارنة بنظير مقبول. وكما ذكر أعاله، قد يكون دخل األسرة المعيشية بخط الفقر الدولي أو عن الفرد من 

              ً                                                                                 االستيفاء ضروريا  لغرض تجميع البيانات الفردية المذكورة للحصول على مجموع يشمل األسرة المعيشية ككل، 
 ن.   ّ معي                                                                         ٍ ومن أجل حساب النسبة المئوية لألسر المعيشية التي يقل دخلها اإلجمالي عن حد  

بالدخل النقدي أو االستهالك، يمكن وضع مقياس تقريبي للفقر النقدي عن طريق  وفي غياب البيانات المتعلقة
إدماج البيانات الجزئية للتعداد مع بيانات دراسة استقصائية معيارية عن االستهالك أو الدخل، وذلك من أجل 

 تحقيقل. ووحالمساستخالص تقديرات غير مباشرة تسمح بتصنيف البيانات إلى مستويات تتجاوز إمكانيات هذه 
والمواءمة اإلحصائية. غير المباشرة رات               ّ ن: بناء المتغي  ين رئيسيتياستراتيجيتيمكن االختيار بين هذه الغاية، 

ويتمثل ذلك في وضع نموذج انحداري أو نموذج متعدد المتغيرات على أساس بيانات المسح واستخدام متغيرات 
ُ     ر الذي سيتم إدراجه في قاعدة بيانات التعداد. ثم ت بنى          ّ مة المتغي  والتعداد، للتنبؤ بقيالمسح تفسيرية مشتركة بين                                                 

ً            عادة  ما يستخدم ر باستخدام نفس المعادلة في المتغيرات التفسيرية.                    ّ قيمة التعداد للمتغي   هج في إعداد        َ هذا الن     
ذلك يتحقق و. المعلوماتدخل األسر المعيشية في إطار التعدادات السكانية التي ال توفر هذه المتعلقة ب بياناتال
مع بيانات الدخل  ،مثل ملكية السلع االستهالكية المعمرة أو نوعية بناء المنزل ،مقاربة خصائص األسر المعيشيةب

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera%20_Handbook_2011_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera%20_Handbook_2011_WEB.pdf
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بشأن ألسر المعيشية التي توفر بيانات مسوح اأو أي نوع آخر من  ،المستمدة من مسح مستويات المعيشة
 .                                                   ً و وضع تقديرات للفقر في المناطق الجغرافية األصغر حجما  والهدف الرئيسي في هذه الحالة ه .27الدخل

 السكان والمساكنتعداد المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

، حتى لكن. وألسباب عديدةالرفاه المفضل لتقدير مؤشر الفي المنهجية الموحدة لقياس الفقر، يعتبر االستهالك 
معلومات نقدية، تشير هذه المعلومات إلى الدخل وليس  تعداد السكان والمساكنفيها قدم يفي البلدان القليلة التي 

استكمال التي ال تجمع بيانات الدخل إال من حيث فئات الدخل العريضة، قد يتعين  اتتعدادوفي ال إلى االستهالك.
حساب النسبة المئوية ولجموع يشمل األسرة المعيشية ككل، الفردية واستخالص مالمعلومات جمع لالبيانات 

 لألسر المعيشية التي يقل دخلها اإلجمالي عن حد معين.

ما الدخل من العمل                                            ّ ، فإن جمع البيانات الموثوقة عن الدخل، وال سي  من المبادئ والتوصيات )4.384(فقرة لل    ً  ووفقا  
إدراج . وما تعداد السكان                              ّ حقيقات الميدانية العامة، وال سي  الممتلكات، أمر بالغ الصعوبة في التوعائدات الحر 

الصعوبات. إن جمع بيانات دخل األسرة المعيشية في التعداد، حتى عندما هذه اإليرادات غير النقدية يزيد من 
تقتصر على الدخل النقدي، يطرح مشاكل خاصة من حيث عبء العمل، وأخطاء االستجابة، وما إلى ذلك. ولذلك، 

مصادر البيانات اإلدارية مثل الضرائب أو  أومسح عينة من األسر، ل           ً أكثر مالءمة                      ً ر هذا الموضوع عموما  يعتب
سجالت الضمان االجتماعي. ومع ذلك، قد ترغب البلدان، حسب المتطلبات الوطنية، في الحصول على معلومات 

، )مثل الدخل من العمل(خل فقط محدودة عن دخل الشخص أو األسرة المعيشية، وذلك بتغطية بعض عناصر الد
 ، وال تغطي سوى الدخل النقدي.)مثل شهر واحد(لفترة مرجعية أقصر 

                                                              ً                           وفي حين أن تقديرات الدخل أو االستهالك المستندة إلى نموذج توفر حال  لنقص بيانات الدخل في معظم 
التي تستند إليها هذه التقديرات تميل إلى رات       ّ المتغي  ، بخاصة أن                         ً                     التعدادات، غير أنها غالبا  ما تكون غير متكاملة

 مستوى الدخل أو االستهالك الحالي لألسرة المعيشية.بالضرورة وقد ال تعكس  ،ر ببطء � ي  التغ

 تصنيف البيانات )ھ(

التصنيف المطلوب كحد أدنى على العمر والجنس. واعتبر فريق خبراء األمم المتحدة المعني ببيانات الهجرة يرتكز 
حالة ، أن هذا المؤشر متصل بالهجرة، وأوصى بتصنيفه بحسب 2018 مارس/انعقد في آذار يه الذفي اجتماع

أو من التعدادات، المسوح . وبصرف النظر عما إذا كانت البيانات قد تم الحصول عليها من لألسرة المعيشية الهجرة
الفقر على مستوى األسرة المعيشية، . ويحسب المعنية من توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البيانات      ّ فال بد  

داخل األسرة المعيشية على السائدة الختالفات دون األخذ با ،إلى بيانات االستهالك أو الدخل المجمعة        ً استنادا  
التصنيف حسب الخصائص الفردية على أساس احتمال  تبريرصعيد االستهالك الفردي أو الدخل. ولذلك، ينبغي 

 فقيرة، وليس على أنها مؤشرات رفاه فردية.االنتماء إلى أسرة معيشية 

                                                      
27 See, for instance, Elbers, C., J. O. Lanjouw and P. Lanjouw (2002). Micro-Level Estimation of Welfare. Washington, 

D.C., Development Research Group, World Bank. 
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صف وفي هذا الصدد، قد  ّ    يت  بقدر أكبر الريفية والمناطق الجغرافية التفصيلية /التصنيف حسب اإلقامة الحضرية 
التفصيل الجغرافي هي األساس المنطقي الرئيسي للمنهجيات الوارد  اإمكانية الحصول على هذكما أن دقة. من ال

 .)ج(وصفها في القسم 

 حسب الجنس والعمربنسبة السكان الذ�ن يعيشون دون خط الفقر الوطني،  1.2.1

 المفهوم والتعريف )أ(

شير  لوطني. وفي ضمن النسبة المئوية لمجموع السكان الذين يعيشون دون خط الفقر اإلى معدل الفقر الوطني ُ     ي 
تعتمد  البلد الواحد، تكون تكاليف المعيشة في المناطق الحضرية عادة أعلى منها في المناطق الريفية. ولذلك، قد

ل القوى الشرائية المختلفة. ومعدل يبعض البلدان خطوط فقر منفصلة بحسب المناطق الريفية والحضرية لتمث
تحت  أو(الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني هذه المناطق ة لسكان الفقر في المناطق الريفية هو النسبة المئوي

. ومعدل الفقر في المناطق )للمناطق الريفية ستخدم فيها خط فقر منفصل                                   ُ خط الفقر في الريف، في الحاالت التي ي  
 أو تحت خط الفقر(المناطق الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني هذه الحضرية هو النسبة المئوية لسكان 

ستخدم خطوط الفقر الوطنية     ُ . وت  )ةحضريمنفصل للمناطق الستخدم فيها خط فقر                         ُ الحضري، في الحاالت التي ي  
قصد بها                                                   ُ مع الظروف االقتصادية واالجتماعية الخاصة بالبلد، وال ي   ، بما يتوافقلوضع تقديرات أكثر دقة للفقر

 إجراء مقارنات دولية لمعدالت الفقر.

يقيس  ال، لكن.                                  ً ، وهو أحد أكثر مقاييس الفقر شيوعا  "لعدد األفراد"الوطني، هو مقياس  ومعدل الفقر على الصعيد
ة التفاوت في الدخل بين الفقراء أو نسبة هذا المعدل أوجه  ّ   شد  ال يعكس حقيقة أن بعض الناس  وهو بالتالي ،الفقر 

 الساعونالسياسات عو ناأكبر بكثير. وقد يميل ص  ً ا  حرمانتحت خط الفقر، بينما يعاني آخرون مباشرة يعيشون 
 لدى األفرادة الفقر   ّ حد  من تخفيف للإلى توجيه مواردهم  الفقراءإلى إحداث أكبر تأثير ممكن على مقياس عدد 

 .       ً هم فقرا              ّ وبالتالي أقل  ، قرب إلى خط الفقراأل

عب  للفقر. و ةالدوليالتقديرات ن ع المستوى الوطنيالفقر على تقدير يختلف مفهوم  معدل الفقر الوطني  ر عنُ   � ي 
حددة  ُ      بالعمالت المحلية، وفقا  لخطوط الفقر الم  الحقيقية بين البلدان  تهاتختلف قيمالتي  مستوى الوطنيالعلى                     ً                

. وبالتالي، ال يمكن مقارنة معدالت الفقر الوطنية بين      ً يوميا    ً ا  دوالر 1.90تختلف عن خط الفقر الدولي البالغ كما 
أجهزة مثل (. وعادة ما تكون تقديرات الفقر الوطنية من إعداد حكومات البلدان الدوليالبلدان أو بمعدل الفقر 

ر من البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وعند إصدار تقديرات الفقفنية ، بمساعدة )ةاإلحصاء الوطني
الفريق العامل العالمي المعني بالفقر التابع للبنك الدولي بتقييم المنهجية يضطلع بل الحكومة،             ِ الوطنية من ق  

االقتصاديين في استشارة ببيانات أولية كلما أمكن، وبمقارنتها التقديرات التحقق من الحكومة، و عة منتبالم
 للنشر. البلد
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، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منهاالمصادر المحتملة  )ب( ً                                          للبيانات، التعداد خاصة                        

                                                  ً ألسر المعيشية على الصعيد الوطني، والتي تتضمن ردودا  التمثيلية لالمسوح  ستمد تقديرات الفقر الوطنية من ُ ت  
المفروضة على  مفصلة على األسئلة المتعلقة بعادات اإلنفاق ومصادر الدخل. وإن مسائل توافر البيانات والقيود

 .1.1.1 معيار الفقر الوطني هي نفسها التي تنطبق على المعيار الدولي الذي نوقش في إطار المؤشر

بع هج    َ للن   لمالزمةوالقيود ا، تعدادالالبيانات من بإمكانية استخالص القضايا المرتبطة إن  ّ    المت  معيار الفقر  الستيفاء   
 .1.1.1الوطني هي نفسها التي تنطبق على المعيار الدولي الذي نوقش في إطار المؤشر 

 المؤشر سابتحامنهجية  )ج(

الفقر على قياس لالمستخدمة  هاهي نفسبيانات التعداد من خالل الوطني على الصعيد الفقر  تقديرأساليب إن 
م لتصنيف األسرة المعيشية                   َ هو المعيار المستخد  مع فارق وحيد  ،1.1.1 في إطار المؤشر كما ورد الصعيد الدولي

خط الفقر  ج غير نقدية، ما من طريقة للتمييز بين     ُ  ُ خدمت ن ه            ُ . فإذا است  هج الفقر النقدي َ ن     ً   وفقا  لعلى أنها فقيرة 
 .1.2.1، وخط الفقر الوطني في حالة المؤشر 1.1.1الدولي في حالة المؤشر 

ما يلي صيغة حساب نسبة مجموع السكان الحضريين والريفيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وفي
 مؤشر عدد السكان: أو

𝑃𝑃0 =
1
𝑁𝑁
�𝐼𝐼(𝑦𝑦𝑖𝑖 < 𝑧𝑧) =

𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

. وإذا كان صحيحاإذا لم يكن  0                              ً   إذا كان التعبير بين قوسين صحيحا  و 1هو دالة مؤشر يأخذ على قيمة  (.)Iحيث 
على سبيل المثال، يمكن أن يكون الخط، باألرقام (االستهالك الفردي أو الدخل الفردي أقل من خط الفقر الوطني 

 1      ً    مساويا  لـ (.)I، يكون )من توزيع الدخلالمطلقة، سعر حزمة االستهالك أو من الناحية النسبية نسبة مئوية 
حسب الفرد على أنه فقير. ُ                        وي  سكان هو مجموع  Nهو العدد اإلجمالي أو الحضري أو الريفي للفقراء. و N_pو  

 المناطق الحضرية أو الريفية

 السكان والمساكنتعداد المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

تقديرات الفقر على صدور قرار مخصص بشأن المعيار في عتمد توهي خط فقر رسمي،  إلىبعض البلدان تفتقر 
ّ  ترتد  المعتمد. وبطبيعة الحال، ال تؤثر هذه المشكلة على تقديرات الفقر المستمدة من التعداد فحسب، بل       ً أيضا     

 عدا ذلك، مافي الستهالك. ا مسوحبيانات القائمة على المنهجية الموحدة  المستخلصة باتباععلى التقديرات 
هي نفسها التي تنطبق في حالة خط الفقر الدولي الذي قياس المؤشر التي تنطوي عليها عملية التحديات  فإن

 .1.11.نوقش في إطار المؤشر 
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 تصنيف البيانات )ھ(

إن المسائل المتعلقة بتصنيف البيانات التي تنشأ في سياق التقييم الوطني للفقر هي نفس المسائل التي نوقشت 
 .1.1.1ما يتعلق بمعيار الفقر الدولي، في إطار المؤشر  في

 األفراد الذ�ن يستخدمون اإل�ترنتسبة ن 17.8.1

 المفهوم والتعريف )أ(

ف مؤشر نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت بأنه نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت من أي موقع  ّ                                                                                              يعر    
 في األشهر الثالثة األخيرة.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ الذي طال الشبكات والخدمات والتطبيقات، فإن الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
                               ً                                                                واالتصاالت واستخدامها ال يزال بعيدا  عن التوزيع المتساوي، وال يستطيع كثير من الناس حتى اآلن االستفادة 

           �                                 إلنترنت كممك ن للتنمية ويساعد على قياس الفجوة من إمكانات اإلنترنت. ويبرز هذا المؤشر أهمية استخدام ا
الرقمية، التي ستؤدي، إن لم تعالج على النحو الصحيح، إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في جميع مجاالت التنمية. 

ستوى التعليم أو م أو الجنس أو العمر مثل –لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  التصنيفيةرات      ّ لمتغي  ومن شأن ا
 اإلنترنت. مستخدمي أوجه القصور الرقمية السائدة بينفي تحديد  تسهم أن –القوى العاملة  حالة

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة  تعداد الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

بالنسبة للبلدان التي جمعت                                                                           ً ي حين أن البيانات المتعلقة بنسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت موثوقة جدا  ف
ألسر المعيشية، فإنها أقل موثوقية في الحاالت التي يقدر فيها االتحاد الدولي مسوح االبيانات من خالل 

التصاالت عدد مستخدمي اإلنترنت. فعلى سبيل المثال، تقدم الدراسة االستقصائية في الواليات المتحدة ل
مسوح           ً                                              لي، استنادا  إلى عشرة أسئلة. فيما تجري بعض البلدان األخرى تقديرات سنوية الستخدام اإلنترنت المنز

ذ هذه المسوح لألسر المعيشية تدرج فيها مسألة استخدام اإلنترنت. وبالنسبة لسائر البلدان، سنوية  ّ              ت نف  كل سنتين ُ  
ـ                     ً أو ثالث سنوات. وعموما   الفترة الممتدة ل خالواحد أجري خالل مسح ، من             ّ بلد على األقل   100، فإن المؤشر متاح ل

 .2014و 2011بي عامي 

ب ، لكن ات آخذ في التزايدتعدادإن طرح أسئلة حول استخدام اإلنترنت في ال ّ   في كثير من األحيان، تصع                       
هذه األسئلة استخدامها لحساب هذا المؤشر. وفي معظم الحاالت، لم يتم تحديد الوقت منذ آخر  صيغة

 .لإلنترنت استخدام

األسئلة التالية المتعلقة بالوصول إلى أجهزة االتصاالت السلكية بطرح في إطار التعداد،  ،)4.564(ويوصي البند 
 والالسلكية، مما يسمح بجمع بيانات عن األسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت:
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 .األسر المعيشية التي تملك راديو .1
 .جهاز تلفزيوناألسر المعيشية التي تملك  .2
 .األسر المعيشية التي تملك خط هاتف ثابت .3
 .األسر المعيشية التي تملك هاتف محمول واحد أو أكثر .4
 .األسر المعيشية التي تملك جهاز كمبيوتر شخصي .5
 :الوصول إلى شبكة اإلنترنت من المنزل إمكانيةاألسر المعيشية التي لديها  .6

 ؛االتصال بالخط األرضي .1.6
 .االتصال بالهاتف المحمول .2.6

 .الوصول إلى شبكة اإلنترنت من مكان غير المنزل إمكانيةاألسر المعيشية التي لديها  .7
 .األسر المعيشية غير القادرة على الوصول إلى شبكة اإلنترنت .8

جيبوتي بما في ذلك جزر البهاما وبليز وكوستاريكا و(                            ً ، لم يدرج سوى نحو عشرين بلدا  2010وفي جولة تعداد عام 
 )وكينيا وماكاو وميكرونيزيا وناورو وناميبيا وقطر ورومانيا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو وفانواتو وغيرها

، على تعداد السكان والمساكن    ً                                                                سؤاال  أو أكثر بشأن الوصول إلى اإلنترنت في إطار الدراسات االستقصائية في 
أسئلة  السكان والمساكن اتتعدادبعض يطرح . 2020ولة عام الرغم من أنه من المرجح أن يقوم المزيد بذلك في ج

فردية لجمع البيانات عن عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت. ويمكن لهذا النوع من المعلومات أن يوفر 
 البيانات الالزمة لحساب هذا المؤشر.

 المؤشر سابتحا منهجية )ج(

المعيشية، يحسب هذا المؤشر بقسمة مسوح األسر  المؤشر من خاللبالنسبة للبلدان التي تجمع بيانات عن هذا 
في األشهر الثالثة األخيرة على العدد اإلجمالي  )من أي موقع(العدد اإلجمالي لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 

 لألفراد داخل النطاق.

طرح               ُ هذا السؤال ال ي  غير أن  ،ةتوفر معظم التعدادات بيانات عن االتصال باإلنترنت على مستوى األسرة المعيشي
. وإذا كانت البيانات متاحة على المستوى تعدادات السكان والمساكنعلى المستوى الفردي سوى في عدد قليل من 

د اإلطار الزمني بشكل عام.   ّ حد                                                ُ الحساب المذكورة أعاله لبيانات التعداد، وإن لم ي  منهجية الفردي، يمكن استخدام 
 الوصول إلى اإلنترنت. يستطيعونيوفر معلومات عن األفراد الذين أن  رويمكن لهذا المؤش

تجمع البيانات عن االتصال باإلنترنت على مستوى األسرة المعيشية، يمكن قياس نسبة األسر  اتتعدادالوإن كانت 
 المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، وتصنيفها بحسب المناطق الجغرافية الصغيرة.

 السكان والمساكن تحديات قياس المؤشر من خالل تعداد )د(

ل التحدي األكبر  ّ                يتمث  التعدادات التي توفر بيانات عن استخدام اإلنترنت. وتكمن مشكلة أخرى بعدم توفر  ّ   قل ة في    
. وبعض التعدادات ال تجمع سوى بيانات عما إذا كان االتصال لإلنترنتأية بيانات عن تاريخ آخر استخدام 
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نصح بأن . و              ً                                                                   باإلنترنت متوفرا  في األسرة المعيشية، دون تحديد أفراد األسرة المعيشية الذين يستخدمونه ُ         لهذا، ي        
هذا السؤال على المستوى الفردي، أي إذا كان أفراد األسرة قد استخدموا  السكان والمساكن اتتعدادتطرح 

 ةزمني تحديد فترة                                     ً                      فقط عما إذا كان االتصال باإلنترنت متوفرا  في األسرة. كما ينبغي  سؤالهم            ً    اإلنترنت، بدال  من 
 المتعلق باالستخدام.ل للسؤا    ً مثال ، كمدة ثالثة أشهر ،ةواضح

 تصنيف البيانات )ھ(

حسب ببالنسبة للبلدان التي تجمع البيانات عن نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، يمكن تصنيف المؤشر 
حسب الجنس، والفئة العمرية، والمستوى التعليمي، والوضع في ب، و)الريفي/أو الحضري/الجغرافي و(الموقع 

 بيانات التعداد.من خالل نة. ويمكن توفير جميع هذه المعلومات بسهولة القوة العاملة، والمه

تقدم هذه البيانات على مستوى األسرة المعيشية، يمكن أن تصنف نسبة األسر المعيشية  اتتعدادالوإذا كانت 
       ً  مكن أيضا  الريفية، وكذلك حسب األحياء الفقيرة. وي/التي يتاح لها الوصول إلى اإلنترنت حسب المناطق الحضرية

 تصنيف المؤشر من حيث حالة الهجرة للشخص المرجعي أو رب األسرة المعيشية.

 للحصول على �يانات تعداد السكان والمساكن تعتمد علىالمؤشرات التي  .3.4
 )IV.1(المجموعة  فرعية

 في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة العاملون 9.5.2

 والتعريفالمفهوم  )أ(

هو مقياس مباشر لعدد العاملين في مجال لكل مليون نسمة ين في مجال البحث بمكافئ الدوام الكامل لإن العام
وهذا بدوره مقياس لتقدير حجم االستثمار الوطني في التنمية التكنولوجية  ،البحث والتطوير لكل مليون شخص

 واالستقالل التكنولوجي.

منظمة التعاون والتنمية في (ويوفر دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
والتطوير  بالبحثالصلة  التعاريف ذات )2015، الطبعة السابعة الصادرة في عام OECD االقتصادي الميدان

وتستمد التعريفات التالية من المستند  .28على البحث والتطوير والباحثين واإلنفاق المحلي اإلجماليالتجريبي، 
 المشار إليه أعاله.

 –المخزون المعرفي يتم القيام به من أجل زيادة   ً ا  ومنهجي  ً ا                                   ً       ويشمل البحث والتطوير التجريبي عمال  إبداعي
من                                              ّ وابتكار تطبيقات جديدة للمعرفة المتاحة. وال بد   –والثقافة والمجتمع  بالجنس البشريمعرفة ذلك ال في بما

                                                      
 .Manual.htm-https://www.oecd.org/sti/inno/Frascatiوتتبع جميع البلدان المبادئ التوجيهية لهذا الدليل، وهي متاحة في  28
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القابلة للتعميم جريت ألغراض روتينية، والتي ال تولد المعرفة                                        � إلى أن هذا التعريف ال يشمل البحوث التي ا   اإلشارة
على سياقات أخرى، مثل البحوث القانونية لوضع استراتيجية التقاضي، ومعرفة سلوك المستهلك لغرض فهم 
تفضيالت المستهلكين وأولوياتهم، والبحث في مجال الرأي السياسي، والبحوث المتعلقة بالسوق لغرض فهم 

 لخ.إخيارات الشراء أو االستثمار المختلفة، 

. ويقضي عملهم بإجراء البحوث إنشائهامشاركين في تصور المعرفة الجديدة أو والباحثون هم من المهنيين ال
 البرمجيات، واألساليب التشغيلية. وأ ،األجهزة التقنية وأالنماذج  وأالنظريات  وأوتحسين أو تطوير المفاهيم 

عر   ُ   ّ وي  التي يقضيها الباحث  الفعليةف مكافئ الدوام الكامل للعاملين في مجال البحث على أنه نسبة ساعات العمل  
ً             عادة  سنة تقويمية(في البحث والتطوير خالل فترة مرجعية محددة   العدد اإلجمالي للساعاتمقسومة على  )   

 في نفس الفترة. الفرد أو المجموعةعمل فيها عادة يالتي 

 منها، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

، المسوحوطري هي قواعد البيانات اإلدارية،                                                               ُ مصادر البيانات الرئيسية الثالثة لحساب هذا المؤشر على الصعيد الق  
 والتعدادات.

    ً          غالبا  ما تحفظ و، الوطنيةقواعد بيانات إدارية خاصة بها بشأن مؤسسات البحث والتطوير عديدة بلدان أنشأت 
. وقد تشمل هذه البيانات كال من البيانات المالية من بهذه القواعد ات المماثلةوزارة العلوم والتكنولوجيا أو الوزار

اإليرادات، فضال عن أنواع أخرى من المصادر اإلدارية، مثل سجالت الشركة. والقيود التي تعيق تحصيل وكاالت 
في دليل فراسكاتي.  هذه المصادر هي أن المفاهيم والتعاريف المستخدمة فيها قد ال تتطابق مع تلك المستخدمة

فعلى سبيل المثال، قد تغطي البيانات اإلدارية في معظمها مؤسسات وجامعات حكومية أو شبه حكومية، وتغفل 
 ضطلع بها قطاع األعمال التجارية الخاصة.يأهمية أنشطة البحث والتطوير التي 

ّ                                                              وتعد  السجالت التجارية من األدوات البارزة في جمع بيانات البحث والتطو ير، ولكن قد ال تكون كافية لتحديد    
البحث والتطوير. وعلى الرغم من أنها توفر معلومات أساسية عن المشمولين في مسوح السكان المعنيين 

مثل الحجم، والصناعة، (والتطوير مسوح البحث  الخصائص الرئيسية للمشاريع التي يحتمل إدراجها في عينة من
إن سجالت األعمال التجارية ال تتضمن في كثير من األحيان معلومات عن أعمال ، ف)والملكية، والعمر، وما إلى ذلك

 البحث والتطوير الفعلية أو احتمال أداء البحث والتطوير.

ومن الناحية المثالية، ينبغي جمع بيانات البحث والتطوير من خالل الدراسات االستقصائية أو تعدادات األعمال 
وال تتم على أساس منتظم في العديد من البلدان النامية. وعالوة على ذلك، فإن التجارية، وهي باهظة التكلفة، 

مشاكل في تصميم العينات ألن بعض الالمسوح ال تغطي دائما جميع قطاعات األداء. وقد تواجه  )النامية(البلدان 
الكبيرة  لمؤسساتا                                ً                                               عمليات البحث والتطوير نادرة نسبيا  وترتكز في عدد صغير من المؤسسات. وقد تمثل بعض 

صمم  غالبية الباحثين. ولذلك، ُ     ما لم ي        ً ، مثال  المختارة العيناتعند تحديد هيكل البحث والتطوير بشكل صحيح       
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فقد تتأثر نتائج ، )الشركات الناشئة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخيرية(قطاعات معينة عند إغفال 
  ً      ً  را  كبيرا .   ُ تأث  تقييم عدد المهنيين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير 

، )    ً بلدا   512حوالي (لجمع بيانات البحث والتطوير من جميع البلدان       ً سنويا          ً استبيانا   لإلحصاءيرسل معهد اليونسكو 
لمنظمات الشريكة األخرى مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان لوهي بيانات ال تغطيها مجموعات البيانات 

اإليبيرية  –االقتصادي، والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، والشبكة المعنية بمؤشرات العلم والتكنولوجيا 
 األمريكية والبلدان األمريكية.

للبيانات. والوسيلة الرئيسية التي تتيحها       ً محتمال    ً ا  مصدر تعداد السكان والمساكنفراسكاتي أن وال يعتبر دليل 
د لتوصيف البحث والتطوير هي ترميزتعداد البيانات   72، حيث يتوافق الرمز                             ّ التصنيف الصناعي الدولي الموح 

مز التصنيف الصناعي الدولي الموحد مع البحث والتطوير. أما ر )األنشطة الفنية والعلمية والتقنية – Mالفرع (
. ويمكن )التعليم العالي( 853اآلخر الذي يغطي األنشطة التي تتعلق في معظمها بأنشطة البحث والتطوير فهو 

  2008التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام  الحصول على معلومات إضافية من السؤال المتعلق بالوظائف
)08-ISCO(  والسؤال المتعلق بأعلى مستوى من التعليم، وتحديدا  مستوى الدراسات العليا، حيث تشكل هذه                                      ً                                              

درجة (التحصيل العلمي حتى مستوى الدراسات العليا  اتتعدادالدت            ً                            ّ األسئلة جزءا  من محتويات التعداد. وإذا حد  
شخص البحثية. تميز معظم ، يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد مؤهالت ال)الماجستير أو الدكتوراه

التعدادات بين درجات الدراسات الجامعية العليا ودرجة البكالوريوس، على الرغم من أن التعدادات مثل تلك التي 
تجرى في األرجنتين ومصر وغانا وإندونيسيا ونيجيريا والفلبين وجنوب أفريقيا ال تميز بين درجة الماجستير 

 يعتبر التعداد عادة نقطة انطالق مناسبة لتقدير المقامات ذات الصلة. والدكتوراه. وبصرف النظر عن هذا،

للتصنيف الصناعي الدولي الموحد يغطيان معظم قطاع البحث والتطوير،  853و 72وعلى الرغم من أن الرمزين 
ل الأن غير المؤكد فمن  مع بين في حين أن الجوهذه الفئة. المناسبة ل بياناتلل ات إلى تحديد دقيقتعداد    ّ    تتوص 

ومستوى  )2008ن لعام التصنيف الدولي الموحد للمه(والمهنة  )رمز التصنيف الصناعي الدولي الموحد(الصناعة 
أو مجال البحث، باستخدام تصنيف (توزيع الباحثين حسب المهنة /التعليم، قد يساعد في تصنيف

ين العاملين لحسابهم ثاف لتحديد الباح                   ً       ، غير أن الجمع عموما  غير ك)التصنيف الدولي الموحد للتعليم/اليونسكو
 .)أو مجال البحث(توزيع الباحثين حسب المهنة /الخاص. ومع ذلك، تعتبر هذه البيانات مفيدة لتصنيف

 المؤشر سابتاحمنهجية  )ج(

قترح عدد األشخاص الذين هم من المهنيين والعاملين في المؤسسات التي تضطلع  ،     ً عمليا   ُ                                                                       يقيس المؤشر الم                
أو التعليم العالي، كنسبة من مجموع السكان. وفيما يتعلق /بأنشطة علمية في مجال البحث والتطوير و

. 853أو  72لموحد بالصناعات، يمكن وصف هؤالء األشخاص باالستناد إلى رموز التصنيف الصناعي الدولي ا
درجة الماجستير على األقل. وعلى صعيد لة  َ م      َ من ح  كون هؤالء األشخاص يعلى صعيد التعليم، يتحتم أن  أما

 التالية: 2008لعام  إلى إحدى فئات التصنيف الدولي الموحد للمهنالمعنيون المهنة، ينبغي أن ينتمي األشخاص 
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 مديرون في مجال البحث والتطوير؛ 1223
 علماء في الفيزياء والفلك؛ 2111
 خبراء األرصاد الجوية؛ 2112
 خبراء في علم الكيمياء؛ 2113
 خبراء في الجيولوجيا والجيوفيزياء؛ 2114
 علماء في الرياضيات واالكتواريين واإلحصائيين؛ 2120
 المهنيون المختصون في علوم الحياة؛ 213

 ؛واإلنتاجالمهندسون في مجال الصناعة  2141
 المهندسون المدنيون؛ 2142
 المهندسون الميكانيكيون؛ 2144
 المهندسون الكيميائيون؛ 2145
 المهندسون في مجال التعدين، والمعادن؛ 2146
 المهندسون الكهربائيون؛ 2151
 لكترونيات؛اإلالمهندسون في مجال  2152
 ؛والالسلكيةمهندسو االتصاالت السلكية  2153
 المهندسون المعماريون؛ 2161
 مهندسو تنسيق المواقع؛ 2162
 حركة المرور؛المدن ومخططو  2164
 . رسامو الخرائط والمساحون؛2165
 في ممارسة الطب؛ االختصاصيون 2212
 في مجال التمريض؛ االختصاصيون 2221
 المحترفون في مجال القبالة؛ االختصاصيون 2222
 حيون التقليديين والمكملين؛المهنيون الص 2230
 الصيادلة؛ 2262
 في العالج الطبيعي؛ االختصاصيون 2264
 في مجال الحمية والتغذية؛ االختصاصيون 2265
 المدرسون الجامعيون والتعليم العالي؛ 2310
 في مجال طرق التعليم؛ االختصاصيون 2351
 المعلمون المختصون في مجال ذوي االحتياجات الخاصة؛ 2352
 المعلمون المختصون بتعليم اللغات؛ 2353
 محللو شؤون اإلدارة والتنظيم؛ 2421
 المهنيون في مجال إدارة السياسات؛ 2422
 مطورو البرامج؛ 2512
 االقتصاديون؛ 2631
 علماء االجتماع، وعلماء األنثروبولوجيا والمهنيون ذوي الصلة؛ 2632
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 الفالسفة والمؤرخون وعلماء السياسة؛ 2633
 علم نفس؛ اختصاصيو 2634
 العاملون االجتماعيون ومقدمو المشورة؛ 2635
 المترجمون التحريريون والمترجمون الشفويون واللغويون. 2643

، 2113، 2112مثل (العظمى من المهنيين الذين ينتمون إلى بعض هذه الفئات ومن المهم التأكيد على أن الغالبية 
                           ً             د أعاله. وال يمكن وصفهم مبدئيا  بهذه الصفة                           ّ ليسوا باحثين بالمعنى المحد   )لخإ، 2262، 2221، 2141، 2114

مة الواردة أعاله إذا كانوا يعملون في مؤسسات البحث أو مؤسسات التعليم العالي. وتجدر اإلشارة إلى أن القائ إال
تشمل بعض الفئات المهنية مثل الصحفيين وأمناء المكتبات والمهنيين الدينيين والمؤلفين، الذين ال يحتمل،  ال
لو كانوا يعملون في الجامعات أو المؤسسات البحثية، أن يشاركوا في أنشطة البحث والتطوير الفعلية، بالمعنى و

 المشار إليه هنا.

 تعداد السكان والمساكنالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

 هو كما الفعلي، للمؤشر مباشر غير تقدير مجرد هو السابق القسم في وصفه الوارد المؤشر أن إلى اإلشارة تجدر
 العاملين األفراد خصائص تحديد يمكن وال. فراسكاتي ودليل المستدامة التنمية لدليل الوصفية البيانات في د   ّ محد  

 إن المثال، سبيل فعلى. بها يضطلعون محددة أنشطة تحليل إلى        ً استنادا   إال بدقة والتطوير البحث مجال في
 البحث مجال في العاملين فئة تشملهم ال العالي، التعليم مؤسسات في يعملون كانوا لو حتى المكتبات، أمناء معظم

وثائقي في إطار مشروع محدد في مجال البحث والتطوير، ، غير أن أمين المكتبة المكلف بالبحث الوالتطوير
يعتبر من ضمن هؤالء الذين يشملهم التصنيف. ويستحيل الحصول على هذا الكم من التفاصيل باالستناد إلى 

 ، ينبه إلى ما يلي:162و 161بيانات التعداد دون سواها. وبوجه خاص، فإن دليل فراسكاتي، في الصفحتين 

على أن هذا التصنيف في دليل العاملين في مجال البحث والتطوير يشير إلى الوظيفة الفعلية هنا، ينبغي التأكيد 
لألفراد الذين يساهمون في أنشطة البحث والتطوير في إطار الوحدة اإلحصائية. ومن منظور  )من حيث المهام(

 )ائية التي تقوم بتجميع بيانات البحث والتطويروحتى المكاتب اإلحص(عملي، من المسلم به أن وحدات اإلبالغ 
               ً                                                                                         قد تعتمد أحيانا  على المعايير القائمة التي يسهل الوصول إليها لتصنيف العاملين في مجال البحث والتطوير. ومن 
ثم، قد يكون من المفيد تلخيص المعايير التي ال ينبغي أن تكون األساس الوحيد لتصنيف العاملين في مجال 

، وإن كانت هذه المعايير قد تساعد في "موظفون آخرون"أو  "تقنيون"أو  "باحثون"تطوير على أنهم البحث وال
 تحديد فئة التصنيف المناسبة.

على أساس الوظائف فحسب. فعلى الرغم من أن بعض الموظفين تندرج ضمن عقود التصنيف ال يجوز أن يقوم  •
في جميع أنشطة البحث  "الباحثين"أنهم يضطلعون بمهام ، فإن ذلك ال يعني بالضرورة "باحثين"عملهم عبارة 

في مشروع  "فني"مهام  "الباحث"والتطوير التي يضطلع بها أرباب عملهم. وفي بعض الحاالت، يمكن أن يؤدي 
عنها في إطار إحصاءات البحث والتطوير. وبالمقابل، يمكن أن  ، وهي مسألة يجب االبالغ   ٍ            بحث  وتطوير محدد

طلب من األفر ل لهم بشكل رسمي وظيفة ُ            ي  ث  م  َ                       اد الذين ي   َ  ُ في مشروع  "الباحثين"أداء مهام مماثلة لمهام  "فني"         



101 

لبحث مسوح ا                                                                                ّ          محدد: لذلك، فإن المهام التي يؤديها الفرد هي التي ينبغي أن تحدد ما نوع العمل المبل غ عنه في 
 ؛والتطوير

ليم. ففي حين أن األشخاص الذين يحملون ال يجوز االستناد في ذلك إلى المؤهالت الرسمية أو مستوى التع •
ال ينبغي افتراض ف، "باحثين"شهادة دكتوراه من المرجح أن يشاركوا في مشاريع البحث والتطوير بوصفهم 

مع مؤهالتهم. على سبيل المثال، يمكن لفني           ً  تتوافق حكما  أن مهام البحث والتطوير التي يضطلع بها األفراد 
درجة تعليم ثانوي فقط، أن يضطلع بمهام مماثلة لتلك  حائز علىعمل، ولمناسبة للاعدة سنوات من الخبرة يملك 

 ؛"باحث"التي يؤديها 

الشباب مشاريع  "الباحثون"ال يستند التصنيف إلى األقدمية في العمل. إذ أنه ليس من غير المألوف أن يدير  •
                                  ً  لديهم خبرة أكبر أدوار مختلفة وظيفيا   الذين )أو االستشاريين(البحث والتطوير المعقدة، وأن يكون للزمالء 

 ؛)على سبيل المثال الدعم التقني أو اإلداري(

إلى عالقات العمل مع وحدة أداء البحث والتطوير. وعلى الرغم من أن معظم أنشطة البحث التصنيف  ال يستند •
         ً         ممكن أيضا  أن يقوم ، فمن ال)أو أصحاب عمل في المشاريع الصغيرة(والتطوير داخل المنشآت يديرها موظفون 

في مجال البحث والتطوير. لذلك، يمكن  "الموظفين الدائمين"موظفو البحث والتطوير الخارجيون بنفس مهام 
 الموكل إلى لوحدة إحصائية معنية بأنشطة البحث والتطوير أن تعتمد فقط على نشاط البحث والتطوير

 ."ن في مجال البحث والتطويرين خارجييموظف

الذي يستخدمه دليل فراسكاتي، في  )   ً                بدال  من عدد الموظفين(بيق مفهوم مكافئ الدوام الكامل كما يصعب تط
يقومون بمهام وم البحث والتطوير كوظيفة أساسية االذين يضطلعون بمهالعملين التمييز بين ، إذ يتعذر التعداد

 أو بدوام جزئي. ثانوي كنشاطالبحث والتطوير 

                      ً                         والقطاع المؤسسي. وأخيرا ، يشير دليل فراسكاتي في  ،حسب مجال البحوث تشمل التحديات األخرى التصنيف
                           ً               أهمية كبيرة ولكنه يمثل تحديا  من منظور جمع يكتسب إلى أن موقع وحدات البحث والتطوير  3.47الفقرة 

تشمل  قدمراكز صنع القرار في مجال البحث والتطوير  دة على أساس     ّ المحد  الوحدات اإلحصائية ف .اإلحصاءات
أهمية خاصة بالنسبة ، وهو أمر يحظى بعدة مواقع، في بلدان مختلفة وفي مناطق مختلفة داخل كل بلد

 البيانات. لتصنيف

 تصنيف البيانات )ھ(

ع الخاص غير الربحي القطاع الحكومي؛ التعليم العالي؛ القطا(قطاع العمالة  )1(يمكن تصنيف الباحثين بحسب: 
العلوم الزراعية /العلوم الطبية والصحية/الهندسة والتكنولوجيا/العلوم الطبيعية(مجال البحث والتطوير  )2(

-44/45-34/35-25/25(<العمر  )4(الجنس؛ و )3(؛ )العلوم اإلنسانية والفنون/العلوم االجتماعية/والبيطرية

ستناد إلى بيانات التعداد، تكون معظم هذه التصنيفات سهلة . وفي حالة قياس المؤشر باال)65>/54/55-64
التصنيف بحسب (التبويب مع ميدان التعليم /. ويمكن أن يكون الربط)2(    ً                                نسبيا ، مع إمكانية استثناء الفئة رقم 

 )مالتصنيف الدولي الموحد للتعلي/مجال التعليم أو المهنة بحسب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
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كرالتصنيف الجغرافي تحديويطرح توزيع الباحثين. /لتصنيف      ً مفيدا   ُ   ا  ذ  ضاف إليه في نهاية الفرع السابق،   ً  مشكلة ُ          ي 
ل الباحثون حسب مكان إقامتهم في حين يمكن تصنيفهم حسب   � سج   ُ ت   تعداد السكان والمساكنبيانات  تكمن في أن

 هذه المعلومة في المركز.جمع  مكان العمل إذا ما طلب

 من السكان، حسب السرعة 100في اإل�ترنت السلكي ذي النطاق الع��ض لكل الشتراكات ا 17.6.2

 المفهوم والتعريف )أ(

عنى  عدد االشتراكات في الحزمة بمؤشر االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض، بحسب السرعة، ُ     ي 
سرعة التنزيل المعلن عنها، بغض النظر عن نوع الوصول، العريضة العامة المتصلة بشبكة اإلنترنت، مقسمة حسب 

أو الجهاز المستخدم للوصول إلى اإلنترنت، أو طريقة الدفع. ويمكن تعريف النطاق العريض بأنه قدرة اإلرسال مع 
عرض النطاق الترددي بشكل يسمح بتوفير الصوت والبيانات والفيديو. وتتألف الشبكة ذات النطاق العريض 

من تكنولوجيات توفر الوصول إلى اإلنترنت عبر شبكات سلكية مثل خطوط الهاتف الثابتة  )السلكي(الثابت 
وشبكات التلفزيون الكبلية المحورية وكابل األلياف الضوئية وكابل اإليثرنت وخطوط الطاقة الكهربائية وغيرها 

 .29)عريض غير السلكية في هذه الفئةوال تندرج شبكات النطاق ال( )السلكية(من شبكات النطاق العريض الثابتة 

عن نوع الوصول، أو الجهاز المستخدم للوصول إلى اإلنترنت، أو طريقة الدفع.  بمعزليقاس الوصول إلى اإلنترنت 
وتشير اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت إلى االشتراكات في الوصول السريع إلى اإلنترنت العام 

ثانية. ويستثنى من ذلك /كيلوبت 256، بسرعات تساوي أو تزيد عن )اإلنترنتمنوال /اإلرسالمنوال مراقبة (
عن طريق شبكات  )بما في ذلك اإلنترنت(االشتراكات التي لها إمكانية الوصول إلى االتصاالت الخاصة بالبيانات 

الصغرية على النطاق الهاتف الخلوي المتنقلة. ويجب أن تشمل االشتراكات المعنية معايير استخدام الموجات 
                                                 ً                                             العالمي وأية تقنيات السلكية ثابتة أخرى. وتشمل أيضا  كل من االشتراكات السكنية واشتراكات المؤسسات.

                ً     على عدد محدود جدا  من اشتراكات اإلنترنت تقتصر عدد كبير من البلدان، وال سيما في العالم النامي، في 
         ً         منخفضة جدا . ويسلط نترنت اإلذات النطاق العريض الثابت، وغالبا ما تكون سرعة االتصال بشبكة  االشتراكات

في تعزيز التعاون، وتحسين فرص الحصول  )ال سيما من خالل الوصول السريع(المؤشر الضوء على دور اإلنترنت 
استخدام اإلنترنت في تحقيق التنمية  على العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتبادل المعارف. كما يبرز المؤشر أهمية

 وقياس الفجوة الرقمية.

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها    ً خاصة  التعداد المحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

مصادر البيانات الرئيسية هي البيانات اإلدارية التي جمعتها وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مقدمي 
نترنت والتي تبلغ بها االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية. غير أن محدودية هذه البيانات خدمات اإل

من فقط خدمات اإلنترنت الحد األدنى  ومقدميجمع تكمن في أنها عادة ال تدخل في التفاصيل الدقيقة حيث 

                                                      
 .)54-40، الصفحات 2011دليل االتحاد الدولي لالتصاالت لجمع البيانات اإلدارية عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  29
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لألسر المعيشية بشأن استخدام  دوريةمسوح      ً                                تجاريا  بالمشتركين. وتجري بعض البلدان المتعلقة البيانات 
في الواليات المتحدة تقديرات سنوية حول استخدام اإلنترنت المسوح قدم تاإلنترنت. فعلى سبيل المثال، 

                ً                 المنزلي، استنادا  إلى عشرة أسئلة.

ل في صيغة طرح وتشمل التعدادات بشكل متزايد أسئلة حول استخدام اإلنترنت، ولكن  سه  ّ      هذه األسئلة ال ي    ُ              
م امن األحيان استخدامها لحساب المؤشر. وفي بعض الحاالت، تصاغ هذه األسئلة حسب استخد ركثي

نوع أو سرعة  يحددال  ،                                                                   ً من جانب أفراد األسرة المعيشية، بغض النظر عن مكان هذا االستخدام. وعادة   اإلنترنت
 االتصال باإلنترنت.

بطرح األسئلة التالية بشأن الوصول إلى أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية،  )4.564(وتوصي الفقرة 
 التعداد: في

 .األسر المعيشية التي تملك راديو .1
 .األسر المعيشية التي تملك جهاز تلفزيون .2
 .األسر المعيشية التي تملك خط هاتف ثابت .3
 .األسر المعيشية التي تملك هاتف محمول واحد أو أكثر .4
 .يشية التي تملك جهاز كمبيوتر شخصياألسر المع .5
 :الوصول إلى شبكة اإلنترنت من المنزل إمكانيةاألسر المعيشية التي لديها  .6

 ؛االتصال بالخط األرضي .1.6
 .االتصال بالهاتف المحمول .2.6

 .الوصول إلى شبكة اإلنترنت من مكان غير المنزل إمكانيةاألسر المعيشية التي لديها  .7
 .ير القادرة على الوصول إلى شبكة اإلنترنتاألسر المعيشية غ .8

   ً                                              بلدا  أسئلة متعلقة بالوصول إلى اإلنترنت في تعدادات  24درج سوى حوالي       ُ ، لم ي  2010وفي جولة تعداد عام 
. وهذه المعلومات تختلف 2020، على الرغم من أنه من المرجح أن يقوم المزيد بذلك في عام السكان والمساكن

 عن تلك التي تم الحصول عليها من مقدمي خدمات اإلنترنت في الجوانب التالية على األقل:

إلى عدد كما حال الخدمات األخرى، مثل الكهرباء، فإن البيانات المقدمة من مقدمي خدمات اإلنترنت تشير  .1
يزيد عدد األسر التي تستخدم هذه الخدمة عن عدد المشتركين حيث أن االشتراك  يمكن أنالمشتركين. و

 الواحد قد يخدم أكثر من أسرة معيشية واحدة.

ال تشير البيانات الواردة من مقدمي خدمات اإلنترنت إلى عدد المستخدمين داخل كل أسرة معيشية، ما يحد  .2
التي لديها إمكانية الوصول إلى خدمة  )وليس األسر المعيشية(نسبة المئوية للسكان من إمكانية معرفة ال

اإلنترنت. وتطرح بعض التعدادات أسئلة عن استخدام األفراد في األسر المعيشية لإلنترنت. وفي سائر 
التعدادات  الحاالت، فإن عدد أفراد األسرة المعيشية يشير إلى العدد المحتمل من المستخدمين. كما أن بعض
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تسأل أفراد األسرة المعيشية إذا كانوا قد استخدموا اإلنترنت خالل الفترة األخيرة، بغض النظر عما إذا كان 
 .إنترنت ذلك في المنزل أو في العمل أو من خالل خدمة اإلنترنت العامة مثل مقهى

نوع، دون اإلشارة إلى نوع في التعداد إلى فرص الوصول إلى اإلنترنت من أي المجمعة وتشير المعلومات  .3
ّ               ً . ويصن ف عدد قليل جدا  )النطاق العريض، أو عبر الهاتف المحمول(االتصال  أستراليا، على سبيل (من البلدان       

 المعلومات بحسب فئات الوصول إلى اإلنترنت. )المثال

بالوصول إلى تكنولوجيا في تعديل األسئلة المتعلقة  اتتعدادال، يوصى بأن تنظر ضوء االعتبارات اآلنفة الذكر في
اإلنترنت السلكي إمكانية الوصول إلى السؤال المباشر عن عبر  )      ً         وتحديدا  اإلنترنت(المعلومات واالتصاالت 

                                                                              ً    على مستوى األسر المعيشية أو على المستوى الفردي باإلشارة صراحة إلى هذه الفئة، بدال  من النطاق العريض  ذي
 تمييز. دون "اإلنترنت"مجرد استخدام مصطلح 

 المؤشر سابتحامنهجية  )ج(

                                                            ً                                      تبدو آفاق استخدام بيانات التعداد للحصول على ملفات أكثر تفصيال  عن استخدام اإلنترنت ذات النطاق العريض 
                                     ً      بحسب السرعة، مهمة شاقة إلى حد ما نظرا  إلى:

 اإلنترنت؛وفر معلومات عن سرعة حيوية التي تالمدنية واإلحصاءات الغياب السجالت  •
مات تعداد ّ     قل ة ال • ّ  التي تقد   تكنولوجيا الوصول؛/معلومات عن طريقة        
 استخدام أفراد األسرة لشبكة اإلنترنت، دون تحديد مكان هذا االستخدام. إمكانية اتتعدادالد غالبية يتحد •

قترح مؤشر بديل يقيس فقط نسبة األسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصو ُ                                                                    لكل هذه األسباب، ي  ل إلى اإلنترنت،                 
 دون تحديد سرعة االتصال.

ويمكن حساب نسبة األسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت عبر تقدير عدد األسر المعيشية التي 
                                                                                                    ً لديها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في المنزل، بما في ذلك االتصال بالشبكات الضيقة والنطاق العريض مقسوما  

 .100اإلجمالي لألسر المعيشية وثم مضاعفته بـ  على العدد

البيانات األدنى من      ّ الحد  ما توفر وضع تقديرات الستخدام اإلنترنت من جانب مختلف الفئات االجتماعية إذا يمكن 
. وبمقارنة معلومات مقدمي خدمات اإلنترنت في المتعلقة بخدمات اإلنترنت والمصنفة حسب المناطق الجغرافية

، يمكن معايرة تقديرات تعداد السكان والمساكنطق الصغيرة مع عدد المستخدمين المقدرين بحسب هذه المنا
وإعادة تجميعها ألنواع أخرى من التجمعات االجتماعية، من أجل الحصول على تقديرات للمعايير األخرى، تعداد ال

 .العمرمثل مستوى التعليم أو 

بذل ستلزم الوتقييم جدواها ي،                                                  ً المنهجية التي تسمح بهذه التقديرات غير راسخة تماما  إلى أن  اإلشارةتجدر و
 .الجهودمزيد من ال
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 تعداد السكان والمساكنمن خالل المؤشر تحديات قياس  )د(

بصرف النظر عن أن معظم التعدادات ال تحدد نوع الوصول إلى اإلنترنت، ال يوجد تعداد حتى اآلن يوفر أي 
سرعة /بإمكانية إدراج سؤال حول عرض النطاق الترددي )4.571(معلومات عن سرعة االتصال. بذلك تنظر الفقرة 

يه أن يكون من السهل الحصول على بيانات دقيقة عبر هكذا سؤال، ألن أفراد الوصول، ولكن من المشكوك ف
األسرة قد ال يكونوا على دراية بالمواصفات التقنية المرتبطة بخدمة اإلنترنت. حتى الدراسة االستقصائية 

شمل هذا األمريكية، التي تقدم تحديثات سنوية حول استخدام اإلنترنت المنزلي في الواليات المتحدة، ال ت
 السؤال.

ُ                                                          ت صنف البيانات في فئات مختلفة من السرعة عن تلك المبينة هنا /السياق الوطني، يمكن للبلدان أن تجمعفي  
. وثمة )حزم بيانات ال تتماشى مع السرعات المستخدمة لهذا المؤشر/سيما في البلدان التي تستخدم خطط ال(

الفعلية لخدمة اإلنترنت المقدمة في العديد من البلدان ال تتوافق دائما مع مشكلة أخرى محتملة هي أن السرعة 
 السرعة المعلن عنها.

 تصنيف البيانات )ھ(

الوصول إلى خدمة اإلنترنت بحسب المناطق الريفية  إمكانيةيمكن تصنيف نسبة األسر المعيشية التي لديها 
 ً                                    ضا  التصنيف بحسب خصائص السكان في األسر ومن الممكن أي والحضرية والمناطق الجغرافية الصغيرة.

والجنس، والتعليم، ووضع القوة العاملة،  )سنوات 10يمكن أن يكون الحد األدنى للسن (العمر المعيشية، مثل 
األسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى خدمات اإلنترنت ذات إلى  ، لألفراد المنتمينإلى ذلك وما

 العريض. النطاق

المؤشرات التي تعتمد على تعداد السكان والمساكن كمصدر رئيسي لل�يانات  .3.5
 )I.2(المجموعة 

 نسبة السكان الذ�ن يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بط��قة مأمونة  6.1.1

 المفهوم والتعريف )أ(

ُ     التي ت دار خدمات مياه الشرب يستفيدون من تقاس نسبة السكان الذين     ً   حاليا ،  نسبة قياس ب مأمونةطريقة ب     
نا  لمياه الشرب األساسيةاألشخاص  نة المياه المتاحة     ُ . وي                     ً     ّ ً                     الذين يستخدمون مصدرا  محس  حس  ُ   �                  قصد بالمصادر الم                 

ه هذوتشمل والتلوث الكيميائي ذي األولوية. خالية من التلوث بالبراز الو، في المباني، والمتوافرة عند الحاجة
والصنابير العمومية، واآلبار المحفورة  ،مصادر المياه المنقولة باألنابيب في المسكن أو الفناء أو قطعة األرضال

عة بطريقة سليمة، والمياه المعبأة  .                                              �                                المحمية، والينابيع المحمية، ومياه األمطار المجم 
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نة يعتبر مصدر المياه   داخل المسكن أو الفناء أو قطعة األرض. الجمع جدت نقطة اوتإذا  "    ً           متاحا  في المبنى"     ّ   المحس 
عندما تكون األسر المعيشية قادرة على الحصول على كميات كافية من  "فر عند الحاجةامتو"هذا المصدر ويعتبر 

لمعايير عندما تتوافق مع ا "ذي األولويةتلوث الكيميائي الخالية من البراز و"المياه المياه عندما تحتاج إليها. وتكون 
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية  يمكن الرجوع إلى. وفي غياب هذه المعايير، المعنيةالوطنية أو المحلية 

 .)/http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en(بشأن نوعية مياه الشرب 

بيانات التمثيلية على الصعيد الوطني بشأن سالمة مياه في بداية فترة األهداف اإلنمائية لأللفية، برز نقص في ال
عزى ذلك إلى عدم الشرب في البلدان النامية،  ُ                 وي  المعيشية أو تعدادات ألسر لمسوح من أي الالزمة جمع البيانات  

برنامج الرصد المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مفهوم مصادر المياه  استحدثسكانية. وقد 
ن" رج  ، حيث "المياه المأمونة"مصطلح كبديل عن  العتماده "ة     ّ المحس  ، هذه المصادر من التلوث بالبراز ح خلوُ   ّ ي 
، 2011ومنذ عام التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية.  لرصد 2000خدم هذا المقياس منذ عام    ُ است  و

المؤشر التي تشوب هذا الحاجة إلى االستفادة من أوجه القصور حول                             ً           أرست المشاورات الدولية توافقا  في اآلراء 
حق اإلنسان في الحصول على المياه، بما في ذلك ب المعنية بما يتيح التعامل مع المعايير معالجتها،ضرورة و

ل ص هذا التوافق وتوافرها وجودتها.  إلى مصادرهاالوصول إمكانية  ُ               وخ  برنامج الرصد المشترك ضرورة عمل إلى   َ
اإلدارة المأمونة لخدمات مياه الشرب، ليتناول مسألة لى المياه إوصول لمفهوم الالمستوى األساسي لى تجاوز ع

مم المؤشر المقترح تهاالمياه وتوافرها وجودخدمات إلى الوصول أبعاد  تشمله منبما  لخدمات مياه "       ُ                  . وقد ص 
 لمعالجة هذه المسألة. "التي تدار بطريقة مأمونةالشرب 

د   َ  ّ ت ع  المياه والصرف الصحي من المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والصحية خدمات لى إصول مسألة إمكانية الو ُ 
األساسية، والمحددات الرئيسية لبقاء الطفل على قيد الحياة، وصحة األم والطفل، ورفاه األسرة، واإلنتاجية 

مس الثروة التي                       ً                                     االقتصادية. وتستخدم أيضا  مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في بن العديد  ترتكز عليها    ُ               اء خ 
 المتكاملة لألسر المعيشية لتحليل أوجه عدم المساواة بين األغنياء والفقراء.المسوح من 

 ، مع اإليجابيات والسلبيات النسبية لكل منها          ً تعداد خاصة  المصادر المحتملة للبيانات، ال )ب(

ألسر المعيشية مسوح ا                           ّ                                               يتزايد توافر البيانات المتعل قة بتوافر مياه الشرب وسالمتها من خالل مجموعة من 
د التعاريف بعد. ولن تشمل البيانات  ُ   �                                  والمصادر اإلدارية، بما في ذلك الجهات التنظيمية، إنما لم ت وح  بالتلوث  الخاصة                                                       

ألسر المعيشية وقواعد البيانات التنظيمية، جميع مسوح امن ، المستمدة بالبراز والتلوث الكيميائي ذي األولوية
ُ     التي ت دار  توفر بيانات كافية لوضع تقديرات عالمية وإقليمية لخدمات مياه الشربت لكن. دفعة واحدةالبلدان       

. لذلك، يعتبر 2017في أربع من أصل ثماني مناطق تشملها أهداف التنمية المستدامة في عام  بطريقة مأمونة
    ً             حاليا ، تؤمن مسوح ألسر المعيشية. مسوح امعظم في                                ً       ً  مياه الشرب والمرافق الصحية مؤشرا  أساسيا   إلىصول وال

توافر إمدادات المياه المطلوبة بشأن البيانات األسر المعيشية أو المصادر اإلدارية، بما في ذلك الهيئات التنظيمية، 
   ً                      بلدا  من البلدان المنخفضة  40إلى  30عن                ّ دخل، وما ال يقل     ً                        بلدا  من البلدان المرتفعة ال 70ألكثر من جودتها، و

. في البلدان     ً مسحا       ً   تعدادا  و 1,700                                                            ً          والمتوسطة الدخل. وتضم قاعدة بيانات برنامج الرصد المشترك حاليا  أكثر من 
ُ      معلومات عن الوصول األساسي، ت ستمد      ً دائما  المرتفعة الدخل حيث ال تجمع المسوح أو التعدادات األسرية  البيانات                           
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من السجالت اإلدارية. وتتاح بيانات السالسل الزمنية لمستوى خدمة مياه الشرب األساسية خالل الفترة الالزمة 
رسي ، ما 2000-2015 ُ                  التي ت دار بطريقة مأمونةلمؤشر خدمات مياه الشرب   ً       ً ا  مناسبا  أساسُ     ي  عناصر كافة الجمع  ُ ت  . لم      

بالتالي خالل فترة األهداف اإلنمائية لأللفية، ولن يتسنى  ،المياهدة جومثل المأمونة، اإلدارة المطلوبة لقياس 
 تحليل االتجاهات إال بعد عدة سنوات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ُ     األسر المعيشية هي ذاتها. وما لم ت تخذ  مسوحبشكل عام، حيثيات قياس هذا المؤشر من خالل بيانات التعداد أو                                 
بعة المفاهيم تقيس المسوح لقياس التلوث بالبراز والمواد الكيميائية، المسوح أحكام خاصة في  ب ل المت  ّ     بنفس الس        ُ ُ        

فقط، فيما تشوبه مشكلة  يشمل جميع السكان وليس عينةيمتاز بأنه     ً            علما  أن التعدادتعداد السكان والمساكن، في 
 المحتمل بين البلدان في صيغة طرح األسئلة. االختالف 

كافة في  بإدخالهاالمبادئ والتوصيات الت توصي المصدر الرئيسي لمياه الشرب هو من المواضيع األساسية 
ما يتعلق بسالمة  فيعملية من المبادئ والتوصيات على الحاجة إلى معايير  494.4. وتشدد الفقرة التعدادات

المياه المنقولة باألنابيب، والصنبور العمومي، (دد إمكانية إدارة مصادر المياه المحسنة خدمات مياه الشرب. ويح
بطريقة  )أو األنابيب الرأسية، أو اآلبار األنبوبية، واآلبار المحفورة المحمية، والينابيع المحمية، ومياه األمطار

 اآلبار: بطريقة مأمونة كل من لتي ال تدار. وتشمل المصادر غير المحسنة، التي تعرف على أنها المصادر امأمونة
األرضية مثل مياه األنهار والترع والسدود والبحيرات والمياه ، المحفورة غير المحمية، والينابيع غير المحمية

الشاحنات أو العربات أو األكياس أو بواسطة       ً ، مثال  . ويمكن أن تدار المياه المنقولةوالبرك والقنوات ومياه الري
اح غيرها هي مصادر مياه الشرب الرئيسية، فيجب أن المصادر كانت هذه ما لكن إذا ، مأمونةبطريقة  ،تالزجاجا ُ          تت   

 الغسيل واالستحمام.، مثل نة في المنزل لالستخدامات ا األخرى     ّ المحس  للمياه  مصادرمن 

 :)4.491(لذلك، توصي المبادئ والتوصيات بالتصنيف التالي 

 داخل الوحدةإلى  باألنابيبالمياه المنقولة  .1
 للتفتيش والرقابة من قبل السلطات العامة ةالخاضعشبكة المياه المحلية من  .1.1
 فرديخاص من مصدر  .2.1

 متر عنها 200مسافة في حدود المياه المنقولة باألنابيب خارج الوحدة ولكن  .2
 من النظام المجتمعي .1.2

           ً الخاص حصرا  لالستخدام  .1.1.2
 لالستخدام المشترك .2.1.2

 خاصمن مصدر  .2.2
           ً الخاص حصرا  لالستخدام  .1.2.2
 لالستخدام المشترك .2.2.2

 مصادر أخرى .3
 بئر ارتوازية .1.3
 بئر محفورة محمية .2.3
 ةمحميعين  .3.3
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 مياه األمطارتجميع مستودع  .4.3
 مياه يحملها الباعة .5.3
 شاحناتمحمولة بالمياه  .6.3
 آبار أو عيون أو أنهار أو ترع أو بحيرات أو برك أو سدود غير محمية مياه .7.3

                                               ً      ً                                                    تظهر االستبيانات الوطنية الفعلية للتعدادات تنوعا  كبيرا  وال يمكن دائما تصنيف فئاتها بسهولة ضمن تلك المذكورة 
ّ                                                                لبلدان بات باع الفئات المذكورة أعاله قدر اإلمكان والتأكد، عند تجميع الفئات، اوصى وتأعاله.  الخلط بين من عدم          

 مصادر المياه المأمونة وغير المأمونة. 

 احتساب المؤشرمنهجية  )ج(

 تحدد المبادئ والتوصيات المصادر المحسنة والمصادر غير المحسنة للمياه، كما هو موضح أعاله.

 اعتبار المصادر التالية مصادر محسنة للمياه:ويجب 

 المياه المنقولة بأنابيب إلى داخل الوحدة .1
 من شبكة المياه المحلية الخاضعة للتفتيش والرقابة من قبل السلطات العامة .1.1
 من مصدر خاص فردي .2.1

 متر عنها 200المياه المنقولة باألنابيب خارج الوحدة ولكن في حدود مسافة  .2
 من النظام المجتمعي .1.2

                    ً لالستخدام الخاص حصرا   .1.1.2
 لالستخدام المشترك .2.1.2

 من مصدر خاص .2.2
                    ً لالستخدام الخاص حصرا   .1.2.2
 لالستخدام المشترك .2.2.2

 مصادر أخرى .3
 بئر ارتوازية .1.3
 بئر محفورة محمية .2.3
 عين محمية .3.3
 مستودع تجميع مياه األمطار .4.3
 مياه يحملها الباعة .5.3
 مياه محمولة بالشاحنات .6.3
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ُ                     ال ت شمل المصادر التالية:    

3.7.a. بئر ارتوازية غير محمية 
3.7.b. عين غير محمية 
3.7.c. عيون أو أنهار أو ترع أو بحيرات أو برك 
3.7.d. السدود والقنوات ومياه الري 

الوصول إلى مصدر محسن لمياه الشرب، ينبغي أن يضاف إلى البسط تستطيع بعد تحديد األسر المعيشية التي 
 يتكون المقام من مجموع السكان:والعدد اإلجمالي ألفرادها. 

النسبة  =  100 × إجمالي األسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى مصدر محسن لمياه الشرب
مجموع السكان

 

 تعداد السكان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

                     ً       وبعدم طرح األسئلة دائما  بنفس  ،الممارسات الوطنية للتعدادات السكانية اختالفيتمثل التحدي الرئيسي في 
، كما هو موضح "األخرى"الطريقة. وعلى وجه الخصوص، فإن التوصية المتعلقة بتوصيف مصادر مياه الشرب 

. فعلى "غير مأمونة"أو  "مأمونة"، ما يحد من إمكانية تصنيف مصادر معينة على أنها التعداداتأعاله، ال تتبعها 
النهر والبحيرة والمجاري (لغينيا االستوائية عدة أنواع من المياه السطحية  2015سبيل المثال، يجمع تعداد عام 

بخزانات مياه األمطار في نفس الفئة، على الرغم من أن األولى تعتبر غير مأمونة والثانية مأمونة. وبالمثل،  )والبرك
الفئات (البرك وقنوات الري تحت لسيراليون، تندرج جميع خزانات مياه األمطار والبحيرات و 2015في تعداد عام 

                                                           ً                                   ، على الرغم من أن بعضها مأمون والبعض اآلخر غير مأمون. وغالبا  ال يتم تحديد المسافة إلى أقرب مصدر )األخرى
 للمياه، ال سيما إذا كان مصدر مياه مجتمعية.

في هذا يوصى  خدامها.ال بد من اإلشارة إلى أن معظم التعدادات تشير إلى المياه بشكل عام، دون تحديد استو
، "المياه الصالحة للشرب"                                            ً         أسئلتها بشأن توفير المياه على نحو أكثر تحديدا  من حيث تعدادات أن تصيغ ال الصدد

 األخرى.لالستخدامات ألن مصدرها أقل أهمية بالنسبة 

 تصنيف البيانات )ھ(

ينبغي أن  ،                    ً اإلدارية األخرى. وعادة  والمناطق والوحدات  )ريفية/حضرية(البيانات حسب منطقة اإلقامة   ّ  صن ف ُ ت  
خدمات وخدمات أساسية وخدمات  توفربما في ذلك عدم (التصنيف حسب مستوى الخدمات ُ         ً         ت تاح أيضا  إمكانية 

 .)تدار بطريقة مأمونة
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تعداد، فهو يوفر مزايا معينة في تصنيف المعلومات حسب المجموعات الخاصة مثل لللعالمي للطابع ا   ً  نظرا  
                                                                                    ً           المجتمعات اإلثنية الصغيرة أو غيرها من الفئات المحرومة والمناطق الجغرافية الصغيرة وصوال  إلى مستوى 

 مناطق التعداد.

            ً       ً       ً       ً               كالتعليم مثال ، تصنيفا  مباشرا  وواضحا . ويمكن زيادة  ،ويعتبر التصنيف حسب الوضع االجتماعي واالقتصادي
مس الثروة إذا توفرت  بيانات عن الدخل أو إذا تم احتساب أي مؤشر للفقر، مثل                       ُ                    تصنيف هذا المؤشر حسب خ 

 مؤشر الفقر المتعدد األبعاد.

 تقديرات للحصول علىتعداد السكان والمساكن  تعتمد علىالمؤشرات التي  .3.6
 )III.2(المجموعة  فرعية

     ً وفقا   أبعاده بجميع الفقر يعانون الذ�ن األعمار جميع من واألطفال والنساء الرجال نسبة 1.2.2
  الوطنية للتعا��ف

 المفهوم والتعريف )أ(

بالفقر المعني المؤشر قياس هذا                       ً       ويقدم هذا التقرير خيارا  لرصد  .1.2.2لمؤشر بشأن ا ال تتوفر أي بيانات وصفية
 .30برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اكتسبهاالوطنية التي     ً             نطالقا  من التجارب ا، المتعدد األبعاد

القائمة للفقر المقاييس        ً     مستكمال  بذلكلقياس الفقر غير النقدي   ً ا  نهج الفقر الوطني المتعدد األبعاديطرح مفهوم 
يساعد  . والقضيتهم إغفال ليحول دونالسكان الذين يعيشون في فقر الكشف عن هذا النهج في ويسهم  .النقدي
هذا كيفية تعايشهم مع         ً  يبرز أيضا  ي فقر فحسب، بل الفقر الوطني المتعدد األبعاد على تحديد من يعيش فمؤشر 
ما بينها في أجزاء  وفيالمختلفة، المجموعات بين أفراد عن أوجه الحرمان المتداخلة المؤشر يكشف  كماالفقر. 

 ر أوجه الحرمان هذه بمرور الوقت.         � كيفية تغي  تحديد  ن واضعي السياسات من  ّ مك  يمختلفة من البلد، و

الحرمان من مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية المناسبة، الشديد لعيش تحت خط الفقر      ً           وغالبا  ما يشمل ا
والحصول على الطاقة الحديثة، والتنقل المستدام إلى الموارد االقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية 

لى التعليم إصول ودودية فرص الالصحية، والتعليم، وما إلى ذلك. كما يتجلى الفقر في الجوع وسوء التغذية، ومح
                                                        ً                                        والخدمات األساسية األخرى، والتمييز واإلقصاء االجتماعيين، فضال  عن عدم المشاركة في صنع القرار. وبعبارة 

ل  ُ ب            ُ ل العيش وس   ُ ب                                                                                    ُ أخرى، يغطي الفقر متعدد األبعاد جوانب عديدة من الحياة تتراوح بين الحصول على الفرص وس  
البقاء على قيد الحياة. وتتمثل استراتيجية وضع مؤشرات غير نقدية للفقر في الجمع بين مختلف المؤشرات 

مؤشر الفقر  ، مثللرفاه، ودمجها في نوع من المؤشرات الرقميةلتقدير امؤشرات ت جدواها كثبتأاالجتماعية التي 

                                                      
، كيفية وضع مؤشر وطني للفقر متعدد األبعاد، )2019(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  30

-poverty-multidimensional-national-a-build-to-reduction/how-e/povertyhttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypag
index.html. 
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. ويوفر هذا التقرير )WI(ومؤشر الثروة  ،)UBN( لباة                                 ُ ، ومؤشر االحتياجات األساسية غير الم  )MPI( األبعاد المتعدد
 التي يقترحها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كخيار لرصد المؤشراألبعاد مناقشة مفصلة لمؤشر الفقر المتعدد 

1.2.2. 

 والسلبيات النسبية لكل منهااإليجابيات مع ،           ً تعداد خاصة  المصادر المحتملة للبيانات، ال )ب(

ومن أنواع مختلفة من تعدادات المقاييس الفقر غير النقدي من الالزمة لوضع بيانات اليمكن الحصول على 
 المسوحألسر المعيشية ذات األغراض العامة، ودراسة قياس مستويات المعيشة، ومسوح ا ، مثلالمسوح

أبعاد  عددالمزايا من حيث بعض ب المسوحهذه قد تتصف المتعددة المؤشرات. المسوح الديمغرافية والصحية، و
ً      عادة  ما يلكن  .قياسهاب تسمحالفقر التي  تغطية جغرافية أكثر بحكم ما يوفره من هذه المزايا التعداد على تفوق    

 مقاييس للفقر غير النقدي على مستوى جغرافي أكثر دقة بكثير. بإعداد     ً            تفصيال ، التي تسمح 

در معلومات لحسابات الفقر المتعدد األبعاد هي أنه يوفر معلومات الميزة الرئيسية الستخدام التعداد السكاني كمص
بهامش خطأ ال يكاد يذكر في أخذ العينات، إذ أنه يضع في الحسبان مجموع السكان ككل، ما يسمح بمستوى 

 ةتعداد معلومات عن فئات سكانية كاملة تسمح بتحليل بيانات منفصلال         ٍ                          تفصيل عال  وبوضع خرائط للفقر. ويجمع 
يمكن عادة الحصول عليها من مصادر البيانات األخرى، مثل األشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية  ال

 واألحياء الفقيرة والالجئين والمشردين.

تعداد بيانات عن جميع األبعاد المتصلة بقياس الفقر غير النقدي يوفر الوكما أشير في الفقرة السابقة، قد ال 
 سمح بقياس معظم األبعاد، بما في ذلك ما يلي:يما      ً عادة   ، إال أنه)التغذية مثل(

 الصحة

                       ً                                      الوفيات التي حدثت مؤخرا  في األسر المعيشية ونسبة وفيات األطفال. •

 التعليم

 مستوى التحصيل العلمي لدى أفراد األسرة المعيشية. •
 االلتحاق المدرسي لألطفال في سن المدرسة. •

 العمل

 األسرة، والعاطلين عن العمل، واألشخاص خارج قوة العمل.عدد األشخاص لكل فرد عامل في  •

 مستوى المعيشة

 ؛عدد األشخاص في غرفة النوم والغرفة الواحدة •
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 ؛أرضية ترابية أو استخدام مواد غير مستوفية للمعايير للجدران أو األسقف •
 ؛)1.1.6نظري المؤشر ا/لالطالع على تعريف مياه الشرب المأمونة، انظر(الحصول على مياه الشرب المأمونة  •
 ؛عدم وجود مرحاض داخلي أو مياه جارية داخل المنزل •
 ؛تصريف مياه المجارير •
 ؛الحصول على الكهرباء •
 استخدام وقود للطهي. •
األصول المنزلية مثل الراديو والتلفزيون والهاتف والدراجة الهوائية والدراجة النارية والهاتف األرضي والهاتف  •

 ربة الحيوانات أو الثالجة، وسيارة أو شاحنة.الخليوي والكمبيوتر وع

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

ُ                                                                                         حتى اآلن، لم ت قترح منهجية موحدة لتقييم الفقر غير النقدي في أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يوجد عدد              
الفقر المتعدد  من المنهجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الغاية. يشير هذا التقرير إلى استخدام مؤشر

ح في عامي  2010األبعاد الذي أطلقه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام  ّ           ون ق   ُ . يشرح هذا التقرير 2018و 2014 
 ومؤشر الثروة. الملباةبإيجاز طريقتين أخريين: االحتياجات األساسية غير 

 31مؤشر الفقر المتعدد األبعاد ’أ‘

مم مؤشر الفقر المتعدد  األبعاد لقياس الفقر الحاد وله خاصيتان رئيسيتان. أوال، يشمل األشخاص الذين يعيشون  ُ                      ص 
                                                                    ً                          في ظل ظروف ال يصلون فيها إلى الحد األدنى من المعايير المتفق عليها دوليا  في مؤشرات األداء األساسي، 

إلى األشخاص الذين يعيشون              ً        النظيفة. ثانيا ، يشير الشرب الحصول على الخدمات الصحية أو التعليم أو مياه  مثل
                                                         ً                                              في ظروف ال يصلون فيها إلى المعايير الدنيا في عدة جوانب معا . بعبارة أخرى، يقيس مؤشر الفقر المتعدد األبعاد

نفسه الذين يعانون الحرمان المتعدد، أي أنهم على سبيل المثال، أشخاص غير متعلمين، وفي الوقت نسبة 
                      ً       ً فق صحية كافية أو وقودا  نظيفا .يملكون مياه شرب نظيفة أو مرا ال

لحرمان المتعدد على مستوى األسرة في التعليم والصحة ومستوى المعيشة. اد مؤشر الفقر متعدد األبعاد    ّ يحد  
ّ               وال بد  من االستعانة بالمعيشية. ومسوح األسر  ويستخدم هذا المؤشر بيانات دقيقة من التعدادات مصدر البيانات     

   ً                                  وفقا  آلخر مراجعة للمنهجية، فهي تستخدم . 32المؤشرهذا المستخدم في جميع المؤشرات الالزمة لوضع نفسه 
 :33مؤشرات في ثالثة أبعاد على النحو التالي 10

                                                      
 .314-289. ص ،Journal of Economic Inequality 9 األبعاد، المتعدد الفقر مؤشر فهم وسوء فهم. )2011( فوستر. ج ألكير،. س 31

 .2018مقاييس ومؤشرات التنمية البشرية: التحديث اإلحصائي لعام  )2018(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  32

: )MPI( . كيفية بناء مؤشر وطني متعدد األبعاد للفقر)2019(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، وجامعة أكسفورد  33
 لرفد أهداف التنمية المستدامة. MPIاستخدام مؤشر الـ 
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 مؤشر الفقر متعدد األبعادإلعداد قائمة بالمؤشرات المستخدمة 

 التوفر في تعداد السكان والمساكن الحرمان هو المؤشر البعد

وفيات  .1 الصحة
بدل (األمهات 
 أ)التغذية

عادة من (إذا كانت بيانات التغذية متاحة 
 معلومات وجود – )ألسر المعيشيةا مسوح

ي شخص بالغ أو طفل، يعاني أل التغذية عن
لتعريف نقص الوزن حسب (من نقص الوزن 

انظري منشور برنامج /الفئات العمرية، انظر
 .2018األمم المتحدة اإلنمائي، 

بشأن لتعدادات، إذا توفرت بيانات لبالنسبة 
 وفاة أي أنثى في عمر  –النفاسية وفيات ال

سنة في األسرة المعيشية وهي  15-49
حامل أو أثناء الوالدة أو خالل األسابيع 

 الستة التي تلت انتهاء الحمل.

عن التغذية من ال يتم جمع أي بيانات 
ن . ويقترح هذا التقرير االستعاضة عالتعداد

-250.4انظر الفقرات (هذا المتغير بوفيات 

4.254(. 

ف  بأنها وفيات اإلناث النفاسية وفيات ال ُ   �  وت عر 
سنة  49و 15ي تتراوح أعمارهن بين تالال

أثناء الحمل أو أثناء الوالدة أو خالل األسابيع 
 الستة التالية النتهاء الحمل.

وفيات  .2
 األطفال

توفي سنة في األسرة  18أي طفل دون سن 
 .خالل خمس سنوات قبل إجراء الدراسة

 موضوع أساسي

               ّ                      يجمع تعداد السك ان والمساكن بيانات عن 
التي  12وفيات أفراد األسرة في األشهر الـ 

 تسبق التاريخ المرجعي للتعداد.

سنوات  .3 التعليم
 التعليم

 12البالغين لم يكمل أي فرد من أفراد األسرة 
على (سنوات من التعليم  6سنة أو أكثر 

 6افتراض أن السن الرسمي لبدء الدراسة هو 
 .)سنوات

 موضوع أساسي

االلتحاق "          ً    تعداد سؤاال  عن اليطرح 
على السكان الذين هم في سن  "بالمدرسة

الدراسة الرسمية، وذلك بصفة عامة من سن 
سنة حسب المستوى  29سنوات إلى  5

                                   ّ   الحالي للتعليم. كما يطلب تعداد السك ان 
والمساكن جمع بيانات عن التحصيل 

التعليمي لجميع األشخاص الذين هم في سن 
        ُ            يمكن أن ت ستمد سنوات الخامسة فما فوق. 

التعليم من هذين الموضوعين لألشخاص 
 أو أكثر.     ً عاما   12الذين يبلغون من العمر 

االلتحاق  .4
 ةالمدرسب

طفلة في سن المدرسة غير /أي طفل
ة بالمدرسة، حتى السن الذي /ملتحق
 .ستكمل فيه الصف الثامن/سيكمل

 موضوع أساسي

نات تعداد بيايوفر الكما هو موضح أعاله، 
عن االلتحاق بالمدرسة حسب التصنيف 

 .الدولي الموحد للتعليم

مستوى 
 المعيشة

 موضوع أساسي .عدم توفر الكهرباء لدى األسرة المعيشية الكهرباء .5

          ً                    تعداد سؤاال  على كل أسرة معيشية اليطرح 
عما إذا كانت الكهرباء متوفرة أم ال. ويمكن 

التعرف بسهولة على األسر المعيشية التي ال 
انظر (تتوفر لديها كهرباء من هذه المعلومات 

 .)1.1.7المؤشر 
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 التوفر في تعداد السكان والمساكن الحرمان هو المؤشر البعد

الصرف  .6 
 الصحي

عدم إمكانية حصول األسرة المعيشية على 
نة  المبادئ بحسب (              ّ   مرافق صحية محس 

، أو )التوجيهية ألهداف التنمية المستدامة
ولكن يتم  ،أن المرافق الصحية محسنة

 تشاركها مع أسرة معيشية أخرى.

تعتبر األسرة المعيشية قادرة على الحصول 
على مرافق صحية محسنة إذا كان لديها 

دة بدافق للمياه أو  ّ                    نوع من المراحيض المزو                      
أو مراحيض صب أو حفر محسنة ومهوية 

 مراحيض السماد غير المشتركة.

 موضوع أساسي

               ّ                      يجمع تعداد السك ان والمساكن بيانات عن 
نوع المراحيض وتصريف مياه الصرف 

الصحي. يمكن تحديد األسر المعيشية التي ال 
تستطيع الحصول على مرافق صحية 

محسنة باستخدام تصنيف نوع المراحيض 
انظري /انظر(وتصريف مياه الصرف الصحي 

 .)1.2.6شر المؤ

عدم إمكانية حصول األسرة على مصدر  مياه الشرب .7 
محسن لمياه الشرب، أو مياه شرب مأمونة 

                  ً      دقيقة على األقل سيرا  على  30ضمن مسافة 
بحسب (                     ً       ً   األقدام من المنزل ذهابا  وإيابا . 

المبادئ التوجيهية ألهداف التنمية 
عتبر أن  )المستدامة ألسرة المعيشية لُ         ي 

ن لمياه                             ّ        إمكانية الوصول إلى مصدر محس 
الشرب إذا كان المصدر هو المياه المنقولة 
باألنابيب، أو الصنبور العمومي، أو بئر أو 

خة، أو بئر محمية، أو نبع محمي، أو مياه مض
                                ً  األمطار. عندما يستخدم المسح تعريفا  

     ً                                  مختلفا  لمياه الشرب المأمونة، يتم اتباع 
 تقرير المسح.

 موضوع أساسي

بيانات عن  تعدادات السكان والمساكنتجمع 
المصدر الرئيسي لمياه الشرب لألسر 

المعيشية بأكملها. يمكن تحديد األسر 
المعيشية التي لديها إمكانية الحصول إلى 

مصدر محسن لمياه الشرب باستخدام فئات 
انظري /انظر(المصدر الرئيسي لمياه الشرب 

 .)1.1.6المؤشر 

واحد على األقل من عناصر مسكن األسرة  السكن .8 
 –األرضية أو الجدران أو السقف  –الثالثة 

أي أن  –مصنوع من مواد غير مناسبة 
أو /األرض مصنوعة من مواد طبيعية و

أو األسقف مصنوعة من مواد /الجدران و
 طبيعية أو بدائية.

 موضوع أساسي

               ّ                        يطرح تعداد السك ان والمساكن أسئلة محددة 
انات عن مواد البناء من األرضيات لجمع البي

انظري المؤشر /انظر(والجدران واألسقف 
. ال يوجد معيار دولي للمواد غير )1.1.11

المناسبة، ولكن المواد التالية يمكن اعتبارها 
 مواد غير مناسبة:

األرضية مصنوعة من مواد طبيعية  •
مثل الطين والصلصال والتراب والرمل 

 ؛والروث

 ؛         ً أو جدرانا                  ً ليس للمسكن سقفا   •
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تم بناء السقف أو الجدران باستخدام  •
مواد طبيعية مثل القصب، النخيل، 
الجذوع، الحشيش، الطين، التراب، 

العشب، القصب، القش، الخيزران أو 
العصي أو المواد البدائية مثل الكرتون، 

البالستيك أو صفائح البوليثين، 
الخيزران أو الحجر مع الطين، أو 

فضفاض، أو  حجارة معبأة بشكل
الطوب المكشوف، أو الخشب الخام أو 
المعاد استخدامه، أو الخشب الرقائقي 

، أو الورق المقوى، أو )خشب معاكس(
الطوب غير المشوي، أو قماش الخيش 

 أو خيمة.

تستخدم األسر للطهي الروث أو الخشب أو  وقود الطهي .9 
 الفحم أو الفحم الحجري.

 موضوع أساسي

تجمع كل وحدة سكنية الوقود المستخدم 
انظري المبادئ والتوصيات، /انظر(في الطهي 

. ويعتمد تصنيف أنواع )510.4، الفقرة 2019
الوقود المستخدمة في الطهي على الظروف 

الوطنية ولكن من خالل بيانات التعداد. يمكن 
عادة التمييز بين األسر المعيشية التي 

فحم الحجري، تستخدم الفحم، والحطب، وال
وروث الحيوانات ومخلفات المحاصيل 

 ألغراض الطهي.

عدم امتالك األسرة سيارة أو شاحنة وعدم  األصول .10 
امتالكها أكثر من أحد األصول التالية: 

الراديو أو التلفزيون أو الهاتف أو الكمبيوتر 
أو عربة الحيوانات أو الدراجات الهوائية أو 

 .الثالجةالدراجات النارية أو 

 موضوعات إضافية

يعتبر هذا الموضوع غير أساسي إنما تجمع 
توافر /العديد من البلدان بيانات عن عدد

تعداد. كما تسأل الالسيارات أو الشاحنات في 
حول توافر األجهزة المنزلية الدائمة التي 

انظري /انظر(         ً                 تقررت تبعا  للظروف الوطنية 
 .5724، الفقرات 2017المبادئ والتوصيات، 

 .)4.573و

                                   ً                    حول قياس عدد الوفيات التي حدثت مؤخرا ، بما في ذلك وفيات      ً سؤاال  طرح يحول التغذية، وإنما                 ّ                       يقوم تعداد السك ان والمساكن بجمع بيانات ال مالحظة:
   ً                   وفقا  لألولويات الوطنية  األمهات في األسر المعيشية. وقد تم تصميم التطبيق الوطني لمؤشر الفقر المتعدد األبعاد ليختار األبعاد أو المتغيرات الخاصة بالبالد

       ً                                                                                           واستنادا  إلى مرونة المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد، يقترح هذا التقرير إدراج متغير وفيات األمهات . )2019انظري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، /انظر(
 .   ً                                                   بدال  من التغذية لقياس الفقر المتعدد األبعاد من التعدادات
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 34المؤشر الخطوات الرئيسية لقياس

بحيث تستطيع البلدان أن تختار مجموعة  لألولويات الوطنية،                                             ً يصمم المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد وفقا  
                                                    ً ألولوياتها وخططها والسياقات الوطنية الخاصة بها. ووفقا                                                    ً من األبعاد والمؤشرات واألوزان والحدود الفاصلة، وفقا  

لهذه المبادئ العامة، يقدم هذا التقرير جميع خطوات إجراءات حساب المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد التي 
ُ                                    ً                                                  تيار الب عد والمؤشرات. ويقدم هذا التقرير أيضا  إرشادات بشأن اختيار األبعاد والمؤشرات الصادرة عن تبدأ باخ        

 أعاله. الوارد              ً                              تعدادات استنادا  إلى توفر البيانات على النحو الالعديد من 

 المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد باستخدام الخطوات الخمس التالية: وضعيمكن 

 اختيار األبعاد والمؤشرات )1(

أي األبعاد  –المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد هي تقرير هيكلية المؤشر  إعدادإحدى الخطوات الرئيسية في 
لمؤشر الوطني للفقر المتعدد ل                      ً                      ّ                           والمؤشرات التي تقيس معا  الفقر في البلد. وتشك ل المؤشرات العناصر األساسية 

          ً                        الفقر، وفقا  للغرض من هذا المقياس. العوامل التي تحدد الحرمان في لى نحو يعكس اختيارها عاألبعاد، وينبغي 
 األبعاد هي مجموعات مفاهيمية للمؤشرات التي تستخدم في توصيل المقياس النهائي.و

ختار  ُ      ولتحديد مدى مالءمة المؤشرات المختارة، من الضروري إجراء تقييم لمدى توافرها في مصدر البيانات الم                                                                                              
 سياقات مختلفة داخل البلد.في  مقارنتها                                 ً            حقق من صحة البيانات اإلحصائية، فضال  عن إمكانية والت

يوصى بثالثة ، تعدادخالل بيانات الأهداف التنمية المستدامة من من  1.2.2 المؤشرقياس ما يتعلق برصد  في
 .)كما هو مبين أعاله(وعشرة مؤشرات  )الصحة والتعليم ومستويات المعيشة(أبعاد 

 للحرمان لكل مؤشر ةالفاصل وددتحديد الح )2(

معيشية السر و األأاألفراد  يتيح تصنيفالفاصل للحرمان إلى الحد األدنى من مستوى اإلنجاز الذي          ّ شير الحد  ي
الفاصل للحرمان      ّ الحد  تعيين . على سبيل المثال، يمكن ات الموضوعةمؤشرمن ال في كل ينغير محرومبوصفهم 

ّ  يعد  ست سنوات، بحيث التعليم بمن  ست سنوات من الدراسة على األقل. يتمكن من إتمام             ً        الشخص محروما  إذا لم   
أو  17إلى  5عادة من (لألطفال في سن الدراسة  "بالمدرسةعدم االلتحاق "   ً                           بدال  من ذلك، يمكن استخدام مؤشر 

أن يكون كل من المرأة والرجل قد أكمال  ً                    ضا ، على سبيل المثال، أيالفاصل للحرمان               ّ قد يتطلب الحد  و. )سنة 18
 وا التعليم االبتدائي.                                                          ّ التعليم االبتدائي، أو أن نصف البالغين في األسرة المعيشية تلق  

                                                      
 .2018بشرية: التحديث اإلحصائي لعام مقاييس ومؤشرات التنمية ال .2018برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  34
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 لمؤشراتالترجيحية ل وزاناألتحديد  )3(

ل ، بكل منها            ّ   الفاصل المتعل ق                       ّ اختيار المؤشرات والحد   بعد ّ   تتمث  تشير وتحديد وزن كل مؤشر. في الخطوة التالية    
ُ              إلى القيمة التي ت عطى للمؤشرات الترجيحية األوزان  نة                  ّ    المكو   ،مؤشر الفقر المتعدد األبعادل )باالقتران مع األبعاد(    

ُ        وت حدد هذه           ً  األوزان دورا   وضعاألبعاد والمؤشرات والحدود الفاصلة، مع مرور الوقت. يؤدي على غرار األوزان،   
 حرمان في المقياس النهائي.البعد من أبعاد     ً                              ساسيا  في تحديد األهمية النسبية لكل أ

ُ              من الوزن. وت عطى المؤشرات  3/1كل واحد منها  يقترح هذا التقرير أوزان متساوية لثالثة أبعاد، بحيث تكون قيمة            
ً     ً           ُ داخل كل بعد من األبعاد أوزانا  متساوية  أيضا . وهكذا، ي    ،6/1عتبر وزن كل مؤشر داخل البعد الصحي والتعليمي                            ً        

 .)6 ÷ 1/3( 1/18 وزن على المعيشة مستويات ُ   ب عد ضمن مؤشر كل ويحصل

 :1             ً     لمؤشرات مساويا  لـ الترجيحية لوزان األونتيجة لذلك، يجب أن يكون مجموع 

�𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1
𝑑𝑑

𝑖𝑖=1

 

 أعاله:المذكورة لمؤشرات الترجيحية لوزان األيعرض الجدول التالي 

ن الو�ن المؤشر البعد           ّ و�ن المكو 

 الصحة
 6/1 وفيات األمهات .1

3/1 
 6/1 وفيات األطفال .2

 التعليم
 6/1 سنوات التعليم .3

3/1 
 6/1 االلتحاق بالدراسة .4

 مستوى المعيشة

 18/1 الكهرباء .5

3/1 

 18/1 الصرف الصحي .6

 18/1 مياه الشرب .7

 18/1 السكن .8

 18/1 وقود الطهي .9

 18/1 األصول .10
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 )تحديد الفقراء(الفاصل للفقر      ّ الحد  تعيين  )4(

ن عي  ّ  ي  . وتعكس )(kمن يعانون الفقر متعدد األبعاد على األقل في المؤشرات التي تعادل الوزن  kالفاصل للفقر      ّ الحد   ُ  
الفرد أو األسرة المعيشية في آن واحد  هااألدنى من الحرمان أو درجة الحرمان التي يجب أن يعاني     ّ الحد   kالقيمة 

سياساته. فعلى سبيل المثال،               ً                                                       لكي يعتبر فقيرا . يجب أن يعكس تحديد خط الفقر هذا أولويات البلد وأهداف 
أولئك الذين يواجهون أكبر عدد من  kكان الغرض هو توجيه الموارد إلى أفقر السكان، فيجب أن تحدد قيمة  إذا

أبعاد األدنى من      ّ الحد   "k"الحرمان المتزامنة. وفي المقابل، إذا كان الهدف هو رصد الفقر، ينبغي أن يعكس  أبعاد
             ً  ال يعتبر فقيرا . الحرمان المقبولة في بلد

ما يعكس                                              ً قاعدة عالمية لتعريف الحد الفاصل للفقر. وعادة  تتوفر بالنسبة للمؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد، ال 
ددتللمؤشر. على سبيل المثال، إذا  يةالترجيحاألوزان الفاصل للفقر هيكل      ّ الحد   من الطبيعي فثالثة أبعاد،      ُ   ما ح 

ّ    ، أي  مافي المائة 33ة الفاصل بنسب     ّ الحد  استعراض  ُ                 ّ الحرمان في ب عد واحد على األقل  يعكس      أو الحرمان في أكثر             
ُ                                       ّ من ب عد واحد أو ما يعادله من المؤشرات المرج    حة.   

 ادماعتتعداد يتضمن ثالثة أبعاد، يمكن البيانات خالل وإذا كان حساب المؤشر الوطني للفقر المتعدد األبعاد من 
الفقراء على أساس إجراء تفصيل أكبر بتصنيف يمكن ، كما للتمييز بين الفقراء وغير الفقراء 3/1ـ الفاصل ل     ّ الحد  

 درجات الحرمان على النحو التالي:

الفقر تعاني من  )وكل شخص فيها(المعنية سرة المعيشية األأو أعلى، فتعتبر  3/1إذا كانت درجة الحرمان  •
 ؛متعدد األبعاد

 ؛عرضة للفقر المتعدد األبعاد 3/1وأعلى من  5/1رجة حرمان يعتبر األشخاص الذين يعانون د •

 .فقر حاد متعدد األبعادأو أعلى في حالة  2/1يعتبر األشخاص الذين يعانون درجة الحرمان من  •

 حساب مؤشر الفقر متعدد األبعاد )5(

 يجمع مؤشر الفقر متعدد األبعاد معلومتين هامتين:

ل المؤشر العددي  – )H(نسبة الفقراء  )أ( ّ                 يمث    H  نسبة السكان الذين يعانون الفقر المتعدد األبعاد ضمن
 مجموعة سكانية معينة

𝐻𝐻 =
𝑞𝑞
𝑛𝑛
 

 هو مجموع السكان nعدد األشخاص الذين يعانون الفقر المتعدد األبعاد و qبينما يمثل 
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ّ                         تعب ر عن أبعاد الحرمان التي هي متوسط نسبة مؤشرات المكونات المرجحة التي  )A(شدة الفقر  )ب(   
أولئك الذين يعانون (األشخاص. بالنسبة لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعدد األبعاد فقط  يعانيها

على وقسمتها ، يتم جمع درجات الحرمان )يعادلهاما في المائة أو  33.3أكبر من  cمن درجة الحرمان 
 لعدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعانون الفقر المتعدد األبعاد:ا

𝐴𝐴 =
∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑞𝑞
1
𝑞𝑞

 

بمجموع األوزان  ، معبر عنهاالذي يعاني من فقر متعدد األبعاد iدرجة الحرمان التي يختبرها الشخص  cحيث يمثل 
ّ        ُ المعب رة عن ب   j )j = 1, 2, ..., 10( اتمؤشرمن ال المرتبطة بكل المعني الشخص  يعانيهي الذعد الحرمان المحدد     

)i(. 

Ci= w1* pi1 +w2*pi2+...+w10*pi10 

 . jلمؤشر الترجيحي لوزن الوهو  WJو ،j                      ً                ما إذا كان الشخص محروما  من حيث المؤشر إلى  Pijيشير 

متعدد األبعاد هي نتاج مقياسين هما: عدد األشخاص الذين يعانون الفقر المتعدد  إن قيمة مؤشر الفقر )ج(
 وشدة الفقر:، األبعاد

𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼 = 𝐻𝐻 × 𝐴𝐴 

 في الفقر المتعدد األبعاد كما يلي: dيمكن التعبير عن مساهمة البعد  )د(

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶 =

∑ ∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑞𝑞
1𝑗𝑗
𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼
 

 المعيشة.الصحة أو التعليم أو مستوى  dحيث يمثل 

 مثال باستخدام بيانات افتراضية

مؤشر الفقر  وضعأسر معيشية في شرح كيفية  4يمكن أن يساعد المثال االفتراضي ألشخاص يعيشون ضمن 
 .35متعدد األبعاد

 و�ن المؤشر المؤشر
 األسرة المعيشية

1 2 3 4 

 4 5 7 4  حجم األسرة المعيشية

                                                      
 .2018مقاييس ومؤشرات التنمية البشرية: التحديث اإلحصائي لعام  .2018برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  35
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      الصحة

 0 1 0 0 %16.7=  2) ÷ 1/3( يعاني من سوء التغذيةفرد واحد على األقل 
 1 0 1 1 %16.7=  2) ÷ 1/3( توفي طفل واحد أو أكثر

      التعليم

 1 0 1 0 %16.7=  2) ÷ 1/3( لم يكمل أحد ست سنوات من الدراسة
 0 0 1 0 %16.7=  2) ÷ 1/3( على األقل طفل واحد بعمر الدراسة لم يلتحق بالمدرسة

      الظروف المعيشية

 1 1 1 0 5.6%=  6) ÷ 1/3( انعدام الكهرباء
ن  0 1 0 0 5.6%=  6) ÷ 1/3(                           ّ عدم الوصول إلى صرف صحي محس 

ن لمياه الشرب  0 1 1 0 5.6%=  6) ÷ 1/3(                           ّ             انعدام الوصول إلى مصدر محس 
 0 0 0 0 5.6%=  6) ÷ 1/3( ن�ل مبني بمواد غير مناسبةمال

الروث  تستخدمها األسرة المعيشية للطهي،المواد التي 
 1 1 1 1 5.6%=  6) ÷ 1/3( والخشب والفحم والفحم الحجري

عدم امتالك األسرة المعيشية سيارة وال شاحنة، وعدم 
امتالكها أكثر من إحدى األصول التالية: راد�و، تلف��ون، 

ها�ف، حاسوب، عربة حيوانات، دراجة هوائية، دراجة 
اد.نا��ة، أو    ّ    بر 

)1/3 ÷ (6  =%5.6 0 1 0 1 

      النتائج
 cحرمان لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية الدرجة 

 %50.0 %38.9 %72.2 %22.2  (مجموع كل حرمان ضرب وزنه)

 نعم نعم نعم ال  هل تعاني األسرة المعيشية من فقر متعدد األبعاد؟

 . indicator; 0 indicates nondeprivation1 indicates deprivation in the مالحظة:

 الحرمان المرجح

 في المائة 22 ) =5.56*1) + (16.67*1: (1األسرة 
 في المائة 72.2: 2األسرة 
 في المائة 38.9: 3األسرة 
 في المائة 50.0: 4األسرة 

       ً                                               استنادا  إلى هذه الفئات االفتراضية المؤلفة من أربع أسر:

 0  +7  +5  +4) / (4  +7 +5 +4 = (0.80= ( H)(نسبة الفقراء 

 في المائة من الناس يعانون من الفقر متعدد األبعاد. 80أي 

 في المائة 56.3 ) =4+  5+  7) / (4*50.0+  5*38.9+  7*72.2= ( )أ(شدة الفقر 

حرم الشخص الذي يعاني من متوسط الفقر متعدد األبعاد في   ة من المؤشرات المرجحة.في المائ 56.3ُ                                                     ي 

 H * A = 0.8 * 0.563 = 0.450 = مؤشر الفقر متعدد األبعاد
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 :مساهمة حاالت الحرمان في

 في المائة 29.6 ) =0.450)*4+  5+  7+  4)) / (4+7* ( 16.67+  5*16.67= ( 1المساهمة  الصحة
 في المائة 33.3 ) =0.450)*4+  5+  7+  4) / (7*16.67) + 4+7*(16.67= ( 2المساهمة  التعليم

 في المائة 37.1=  )0.450)*4+  5+  7+  4)) / (3*4+  4*5+  4*7*(55.6= ( 3الظروف المعيشية: المساهمة 

م حساب مساهمة كل ب   ّ                   ُ يقد  ة الحرمان عد في الفقر المتعدد األبعاد معلومات يمكن أن تفيد في الكشف عن هيكلي  
 في البلد ويمكن أن تساعد في استهداف السياسات.

 
متعدد األبعاد: استخدام مؤشر الفقر ال. كيفية بناء مؤشر وطني للفقر )2019( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية در:المص

 متعدد األبعاد لرفد أهداف التنمية المستدامة.ال

في المائة. وجاءت ثاني  24.5تبين نتائج السنغال أن المؤشر األكثر مساهمة في مؤشر الفقر متعدد األبعاد هو االلتحاق بالدراسة بنسبة مساهمة 
 في المائة. 2هو مؤشر األصول بمساهمة ففي المائة. أما المؤشر األقل مساهمة  17.0هي وفيات األطفال بنسبة وأعلى نسبة مساهمة 

 سنوات التعليم

 2015النسبة المئوية للسكان الذ�ن يعانون من الفقر المتعدد األبعاد والحرمان حسب المناطق ال��فية/الحض��ة، السنغال 

 االلتحاق بالدراسة

 وفيات األطفال

 التغذية

 الكهرباء

 الصحيالصرف 

 مياه الشرب

 األرض

 وقود الطهي

 األصول

 ريفي حضري وطني
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 )UBN( الملباةغير  االحتياجات األساسية ’ب‘

االقتصادي لألسرة المعيشية التي ال تعطي -مؤشرات قياسية على المستوى االجتماعييستخدم هذا النهج 
ما يستخدم هذا النهج                                                                             ً تقديرات دقيقة للدخل، بل ال تعطي سوى تصنيفات واسعة لوضع األسرة المعيشية. وعادة  

األساسية غير المشبعة على مستوى األسرة المعيشية. مكونات مؤشر االحتياجات ُ      ت حتسب رات         ّ ستة متغي  
 التالية: هي

 االكتظاظ: عدد األشخاص في غرفة النوم الواحدة. .1

 يمكن حساب هذا المتغير بسهولة من خالل عدد األشخاص مقسومين على عدد غرف النوم.

 .ألسقفلأرضية ترابية أو استخدام مواد غير مستوفية للمعايير للجدران أو  .2

 حاض داخلي أو مياه جارية داخل المنزل.الصرف الصحي: عدم وجود مر .3

 االلتحاق في التعليم: عدد األطفال الذين هم في سن الدراسة غير الملتحقين بالمدارس. .4

 ارتفاع نسبة اإلعالة: عدد األشخاص لكل فرد عامل في األسرة. .5

 التعليم: مستوى التحصيل العلمي لرأس األسرة المعيشية. .6

ن ّ  ت عي  يعني وجود أكثر من  "االكتظاظ"على سبيل المثال، (الحدود الحرجة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر  ُ  
لتعليم رب األسرة "ثالثة أشخاص في كل غرفة نوم، والتعليم، أقل من عامين من التعليم الرسمي بالنسبة 

التي المعيشية   ً                   يرا ، تعتبر جميع األسر عدد االحتياجات األساسية غير المشبعة. أخ يتيح ذلك تحديد. و")المعيشية
 أسر فقيرة. ،)حسب البلد(إلى أكثر من واحدة، أي اثنتين أو ثالثة  الملباةغير  احتياجاتهاتصل 

 مؤشر الثروة ’ج‘

                                           ً                   الديمغرافي والصحي، ولكن يمكنها أن تنطبق أيضا  على بيانات تعداد المسح تم تطوير منهجية مماثلة في سياق 
مس الثروة استنادا  إلى خصائص األسر المعيشية    ّ   السك ان  المتغيرات التي يتضمنها  .36                    ُ                ً                         والمساكن، وهي حساب خ 

هذا التحليل هي عادة مصدر مياه الشرب، ونوع المرحاض، وتقاسم مرافق دورات المياه، ومواد بناء الطابق 
مثل الكهرباء والتلفزيون والراديو  الرئيسي، والجدران، واألسقف، ووقود الطهي، والخدمات المنزلية والممتلكات،

والساعات اليدوية، وأنواع المركبات، وحجم األراضي الزراعية المملوكة، ونوع وعدد الحيوانات المملوكة، 
وفئات بنود االستبيانات األساسية. المسوح تختلف البنود بين       �     إلى حد  ما، والحسابات المصرفية، وأنواع النوافذ. 

                                                      
 .Calverton, (2008). The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areasانظري، على سبيل المثال، شيا روتشتاين /انظر 36

Maryland: ICF International. 
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ة داللة على الوضع االقتصادي لألسرة المعيشية، ال يتم إدراج نوع المنطقة ومستوى التعليم إذ يعتبر مؤشر الثرو
ُ               في اإلحصاءات، ألنها محددات للحالة الصحية في حد ذاتها وت ستخدم مع مؤشر  )عدا الخدم المنزليين(والمهنة                                                      

، بين المناطق الحضرية والريفية الثروة. وتخضع البيانات المتاحة لتحليل العوامل الذي يجري عادة بشكل منفصل
 تقسيم نقاط العامل الرئيسي لهذا التحليل إلى خمس.بعدها يتم ل

           ّ           تعداد السك ان والمساكنالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

 والمساكن،     ّ  السك ان تعداد خالل من بسهولة للقياس قابلة )التغذية مثل( النقدي غير الفقر أبعاد بعض تكون ال قد
 المستويات على الفقر قياس هو الهدف كان إذا خاصة الغرض، لهذا مثالي بشكل       ً مناسبا   التعداد يبدو لكن

 .الصغيرة الجغرافية

 تصنيف البيانات )ھ(

الحد األدنى من التصنيف المطلوب هو حسب العمر والجنس. كما رأى الخبراء في اجتماع فريق خبراء األمم 
أن لهذا المؤشر عالقة بالهجرة، وأوصي بتصنيفها بحسب األسر  )2018 مارس/آذار(المتحدة حول بيانات الهجرة 

ما يخص هذا التصنيف وذلك في  المهاجرة واألسر غير المهاجرة. إنما هناك احتمال لحدوث بعض االنحراف في
التي األسر                                                                    ً      ً              حالة األسر المعيشية المهاجرة، إذ قد يمتلك المهاجرون الذين وصلوا مؤخرا  أصوال  مادية أقل من 

عاشت لفترة أطول في أماكن إقامتها الحالية، وكان لديهم وقت أطول لتجميع األصول. وقد ال تتوافق هذه 
 االختالفات مع االختالفات الحالية في الرفاه.

أو من التعدادات، يجب التعامل مع التصنيفات الفردية المسوح  بصرف النظر عما إذا تم الحصول على البيانات من
حس ُ   بحذر شديد. ي  ب الفقر غير النقدي على مستوى األسر المعيشية، على غرار الفقر النقدي. وال يتم أخذ            

                                                    ّ                                               االختالفات داخل األسرة المعيشية في عين االعتبار فيما يتعل ق برفاه الفرد. ولذلك، ينبغي تفسير التصنيف حسب 
ؤشرات رفاه فردية. وفي هذا الخصائص الفردية على أساس احتمال االنتماء إلى أسرة فقيرة، وليس على أنها م

لة أكثر من /الصدد، قد تصلح عمليات التصنيف حسب اإلقامة الحضرية                                 ّ           الريفية والمناطق الجغرافية المفص 
 التصنيف حسب الخصائص الفردية.

معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتد��ب خالل اال�ني عشر  4.3.1
 الجنس   ً               شهرا  السابقة، حسب 

 المفهوم والتعريف )أ(

الملتحقين في التعليم الرسمي أو  )سنة، إلخ 64-25سنة،  24-15(نسبة الشباب والبالغين في فئة عمرية معينة 
ف التعليم الرسمي والتدريب       ّ . ويعر  )لسابقةاشهر  12 ـمثال خالل ال(غير الرسمي أو التدريب، في فترة زمنية معينة 

توفر  م المدارس والكليات والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية الرسمية التي ُ ظ   ُ ن   بأنه التعليم الذي توفره
ً       ً  عادة  تعليما   جا  ومستمرا  بدوام كامل لألطفال والشباب    ّ  ً        ً                           متدر  حتى سن يمتد يبدأ بين سن الخامسة والسابعة و ،   
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م خالل األجزاء  ُ   ّ             العشرين أو الخامسة والعشرين. في بعض البلدان، ت نظ  ج، برامج مشتركة للعمل                                               ّ                       العليا من هذا التدر                    
عر   ُ   ّ بوقت جزئي مع االلتحاق بوقت جزئي في النظام المدرسي العادي والنظام الجامعي. وي  ف التعليم والتدريب                                                                           

                �                                                  ً                                        غير النظاميين أن هما أي أنشطة تعليمية منظمة ومستدامة ال تتطابق تماما  مع التعريف الوارد أعاله للتعليم الرسمي. 
   ً  وفقا  جميع األعمار. ولغير الرسمي داخل المؤسسات التعليمية وخارجها على السواء، و التعليمتقديم ، يمكن لذلك

مية، وبرامج مهارات الحياة، ومهارات العمل، األلسياقات الوطنية، قد يشمل هذا البرنامج برامج محو ل
 العامة. والثقافة

في المدارس       ً ، مثال  ير الرسميين في ترتيبات متنوعةمكن توفير التعليم والتدريب الرسميين وغيكذلك، و
بالبيئات  تتعلق                      ً  البيانات اإلدارية أحكاما       ً           وغالبا  ما تتضمن . على فترات متفاوتةو ،والجامعات، وأماكن العمل

وال نتائج جودتها أو هذه الترتيبات ال تعكس كثافة لكن معدالت المشاركة  .الرسمية مثل المدارس والجامعات
 تعليم وتدريب.ره من    ّ توف   ما

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

مصدر البيانات الرئيسي لهذا المؤشر هو السجالت اإلدارية من المدارس وغيرها من أماكن التعليم والتدريب. 
سنة واحدة لألسر المعيشية عن الملتحقين في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، مسوح اأن بيانات  كما

من العمر، هي أيضا مصدر آخر للبيانات. ويمكن استخدام بيانات التعدادات واإلسقاطات للحصول على بيانات 
دداد تعمن شأن الالسكان بحسب العمر والجنس، وبالتالي تحويل بيانات التسجيل في المعدالت. و ّ  أن يزو  بيانات ب      

التعليم غير الرسمي ية بشأن كاف يؤمن ذلك معلوماتعن األشخاص الذين يلتحقون بالتعليم والتدريب، ولكن 
 الكبار. وتعليم

رغم أن االلتحاق بالمدارس هو موضوع أساسي من مواضيع التعداد، إال أن تغطية التعليم الرسمي وغير الرسمي 
ف في التعليم األساسي غير مك ّ   تملة. ويعر  االلتحاق في المدارس على أنه حضور  )4.265المبادئ والتوصيات (         

منتظم في أي مؤسسة أو برنامج تعليمي منتظم معتمد، عام أو خاص، للتعلم المنظم في أي مستوى من مستويات 
في نهاية العام  هسابتحاالتعداد خالل فترة العطلة المدرسية، فيتم     ُ    ما ا جريوإذا  .التعليم في وقت إجراء التعداد

للتصنيف الدولي الموحد للتعليم، يشمل التعليم جميع األنشطة                                              ً الدراسي أو خالل السنة الدراسية السابقة. ووفقا  
نة الذي                                                                                        ّ المؤسسية المقصودة والمخططة المصممة لتلبية احتياجات التعلم. غير أن التعليم في مهارات معي  

ال يعتبر  )مثل الدورات التدريبية أثناء الخدمة في المصانع(عترف به للبلد من الهيكل التعليمي الم          ً يشكل جزءا   ال
 ألغراض التعداد. "      ً مدرسيا        ً حضورا  "عادة 

من المبادئ والتوصيات، ينبغي، من حيث المبدأ، جمع المعلومات المتعلقة بااللتحاق في  64.26    ً         ووفقا  للفقرة 
المدارس لألشخاص من جميع األعمار. وهو يتصل بصفة خاصة بالسكان الذين هم في سن الدراسة الرسمية، 

سب هيكلية التعليم سنة، ولكن يمكن أن يختلف ذلك من بلد إلى آخر ح 29و 5بين                             ً والذين تتراوح أعمارهم عموما  
الوطني. وفي حالة توسيع نطاق جمع البيانات ليشمل الحضور في التعليم قبل االبتدائي أو في برامج تعليمية 

مثل الدورات التدريبية أثناء الخدمة (وتدريبية منهجية أخرى تنظم للكبار في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية 
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مجتمعية وغيرها من المؤسسات غير التعليمية، يمكن تعديل الفئة ، والمنظمات ال)4.265المذكورة في الفقرة 
 العمرية حسب االقتضاء.

االلتحاق "و "ةالمدرسإلى الحضور "فرق بين إلى ضرورة التنبه من المن المبادئ والتوصيات  94.26الفقرة وتشير 
الطفل  ، حيث يمكن تسجيلاريةنتائج التعدادات والبيانات اإلدفي                              ً . وقد ينعكس هذا الفرق اختالفا  "ةبالمدرس

ف يلتزم بالحضور في المدرسة. يوصى بأن  أنه                ً ذلك ال يعني حكما   في المدرسة ولكن ّ   ت عر  هذه المفاهيم بوضوح ُ  
 د المتغير الذي ترغب في جمعه عن طريق التعداد.              ّ للبلدان أن تحد   يتيح

 احتساب المؤشر منهجية )ج(

تعداد بيانات عن حساب معدل مشاركة الشباب في التعليم والتدريب الرسميين. وهو عدد األشخاص في ال يوفر
عنه كنسبة مئوية   ً ا  عبرم ،الذين يشاركون في التعليم الرسمي أو التدريب الرسمي 24و 15بين  15الفئة العمرية 

 من السكان من نفس الفئة العمرية.

         ّ           داد السك ان والمساكنتع من خاللالمؤشر تحديات قياس  )د(

              ّ                                                                                        غطي تعداد السك ان والمساكن التعليم في المؤسسات أو البرامج التعليمية العادية المعتمدة، وقد ال يتم اعتبار ي
التعليم غير الرسمي في مهارات معينة والتابع للدولة، ضمن الهيكل التعليمي المعترف به للبلد. وقد ال يغطي تعداد 

                        ً                  ّ                                   ً    برامج تعليم الكبار. أخيرا ، يقيس تعداد السك ان والمساكن الحضور إلى المدرسة، بدال  من     ّ               ً  السك ان والمساكن أيضا  
ً                       االلتحاق بالمدارس، مما قد يؤدي إلى اختالفات مع البيانات اإلدارية التي تعتمد عادة  على االلتحاق بالمدارس.                                                                              

 تصنيف البيانات )ھ(

 الريفية./المناطق والمناطق السكنية الحضرية .3 :العمر .2الجنس.  .1 :األدنى المطلوب لبعد التفصيل     ّ الحد  
لدخل. امجموعات سكانية صغيرة ومناطق جغرافية. وقد تنظر عمليات التصنيف المستقبلية في موضوع  .4
انية إمكمن                                                      ً              ّ                       يمكن قياس ذلك بالبيانات اإلدارية، وهو غير متوافر عموما  في تعداد السك ان والمساكن، على الرغم  ال

أو مؤشر الفقر المتعدد  الملباةتعريف المعادالت غير النقدية من خالل معايير مثل االحتياجات األساسية غير 
مس الثروة.             ُ          األبعاد أو خ 

4.c.1  (ج)نهاية المرحلة نسبة المعلمين في: (أ) التعليم ما قبل االبتدائي و(ب) التعليم االبتدائي و
التعليم الثانوي العالي، الذ�ن تلقوا الحد األدنى من التد��ب و(د)  من التعليم الثانوي األولى

     ّ األقل   على

 المفهوم والتعريف )أ(

الذين  )التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي واإلعدادي والثانوي(                   ّ                         النسبة المئوية للمعل مين حسب مستويات التعليم 
م  التربوي للمعلمين قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة،                                                 ّ  حصلوا، على األقل، على الحد األدنى من التدريب المنظ 

 والالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين.
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، يجب أن يحصل جميع المعلمين على المثلى            ً       ً                                   المعلمون دورا  رئيسيا  في ضمان جودة التعليم. وفي الحالة يؤدي 
ختار، وأن  مناسب للتدريس في المستوى التعليميالمالئم والتربوي التدريب ال ُ           الم  يتسموا بالكفاءة األكاديمية   

بة  الالزمة ّ    في المواضيع التي يتوقع منهم أن يدرسوها. يقيس هذا المؤشر حصة القوى العاملة التعليمية المدر                                                                                          
بل معلمين     ِ من ق                      ً     ً الطالب يتلقون تعليما  جيدا  إلى أن للمؤشر       ً     ً                                           تدريبا  جيدا  من الناحية التربوية. وتشير القيمة العالية 

             ً     ً  مدربين تدريبا  جيدا .

فائدة ل من       ّ أن يقل   . ما من شأنهاألدنى من متطلبات التدريب الوطنية     ّ الحد   فيبين البلدان      ٌ واضح    ٌ ن  وقد يسود تباي
عزى ذلك إلى أن .العالمي على المستوىالمؤشر  تتبع ُ               وي  عنى بتحديدالمؤشر    الذين  من المعلمينالنسبة المئوية  ُ           ي 

في مختلف البلدان للمعلمين إذا كان ما ن      ّ ال يبي  لكنه لمعايير الوطنية، و         ً   تدريب وفقا  لتلقوا الحد األدنى من ال
                            �                             إلى المزيد من العمل إذا ما ا لزم بتطبيق معيار موحد لتدريب  وهنا، تبرز الحاجةمستويات مماثلة من التدريب. 

 المعلمين في جميع البلدان.

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

لمدارس وغيرها من مراكز التعليم المنظمة. من حيث لمصدر البيانات الرئيسي لهذا المؤشر هو السجالت اإلدارية 
س فيها، رغم أن هذه المبدأ، يجب أن تحتفظ وزارات التربية والتعليم بقواعد بيانات عن أعضاء هيئة التدري

القواعد قد تكون غير كاملة في حالة المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص. وعلى الصعيد العالمي، يصدر 
 األجهزةمعهد اليونسكو لإلحصاء سلسلة زمنية تستند إلى بيانات المعلمين التي أبلغت عنها وزارات التعليم أو 

 اإلحصائية الوطنية.

في هذه  األساسي السؤالألسر المعيشية. وومسوح اتعداد المن خالل    ً  أيضا  ا جمع المعلومات م       � إلى حد  يمكن 
سونه،  ما إذا كان الحالة هو ّ       يتم تصنيف المعلمين حسب مستوى التعليم الذي يدر  تفصيل أعلى مستوى تعليمي و                                            

د  ّ   محد  المسوح زايا استخدام معلومات األدنى من المؤهالت المطلوبة للمعلمين. ومن م     ّ الحد  لوضع      ً     ً  تفصيال  كافيا    
ً           عادة  ما تتخلل زات التي                      ً            � هذه البيانات أقل تأثرا  ببعض التحي   أن أو التعدادات هو البيانات اإلدارية، مثل احتمال    

 عدم تغطية المؤسسات التعليمية الخاصة.

 المستويات التالية: حسبالمعلمين  08-يميز التصنيف الدولي الموحد للتعليم

 أخصائية في التدريس/أخصائي 23
ة ومعل مين/    ً        ً مدرسا  جامعيا   231 سة جامعي  ّ      ّ    مدر          ّ    ّ               معل مات تعليم عالي/  
   ّ              معل مة تعليم مهني/  ّ  معل م 232
   ّ               معل مة تعليم ثانوي/  ّ  معل م 233
سا   234 ّ   ً مدر  سة للمرحلة االبتدائية والطفولة المبكرة/   ّ                                      مدر     

   ّ                  معل مة مدرسة ابتدائية/  ّ  معل م 2341
   ّ                          معل مة لمرحلة الطفولة المبكرة/  ّ  معل م 2342

 أخصائية في التدريس في مجاالت أخرى/أخصائي 235
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 أخصائية أساليب التعليم/أخصائي 2351
   ّ                           معل مة من ذوي االحتياجات الخاصة/  ّ  معل م 2352
ّ  مدر س 2353 سة لغات آخر/   ّ            مدر     
   ّ                معل مة موسيقى آخرون/  ّ  معل م 2354
   ّ              معل مة فنون آخرون/  ّ  معل م 2355
با 2356 ّ   مدر  بة في مجال تكنولوجيا المعلومات/   ّ                               مدر     
 محترفة تدريس غير المصنفين/محترف 2359

رسا ، و ّ   ً    يغطي هذا الجزء من التقرير النصف األول من المعلومات المطلوبة، أي تحديد ما إذا كان الشخص مد  تحديد                                                                                        
        ّ       هذه المعل مة قد /                                         ّ  التحقق من أمر آخر وهو ما إذا كان هذا المعل مكما تتضح ضرورة . المستوى التعليمي الموكل إليه

فئات التفصيل الكافي ل                                       ً      ً                             تلقت التدريب المناسب. وقد يكون ذلك ممكنا  جزئيا  من خالل بيانات التعداد، شرط /تلقى
    ّ    المعل مة /لم، ومجال التعليم والتدريب. ويمكن التأكد ما إذا كان المعتعليمي محققأعلى مستوى الخاصة بالتعداد 

ع ّ  يتمت  ع بمؤهالت أكاديمية تسمح له/    ّ                          تتمت   ها./لها بالتدريس في مستواه/   

تعداد بيانات عن مجال التعليم والتدريب المن المبادئ والتوصيات، يمكن أن يجمع  288.4-281.4     ً         ووفقا  للفقرات 
مجال التعليم والتدريب حسب  )F 2013-ISCED( 2013لعام  إسكدوالمؤهالت التعليمية. ويصنف تصنيف 

  ّ     معل مات /                                         ّ   وتشمل فئة التعليم علوم التعليم، وتدريب معل مي ."التعليم"المجاالت التفصيلية مع فئة منفصلة من 
    ّ        المعل مات مع /    ّ                                      ّ    المعل مات دون تخصص في المواضيع، وتدريب المعل مين/    ّ    المعل مين مرحلة ما قبل المدرسة، وتدريب

 تخصص في المواضيع والبرامج والمؤهالت متعددة التخصصات ضمن التعليم.

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

سين ر معلومات عن أعداد المدر  ّ    تتوف                          ّ سات في التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي على /    ّ                                                    المدر  نطاق واسع     
 :2008لعام  من بيانات التعداد، باستخدام رموز التصنيف الدولي الموحد للمهن

 ؛  ّ                          معل مة لمرحلة الطفولة المبكرة/  ّ  معل م 2342 •
 ؛  ّ                  معل مة مدرسة ابتدائية/  ّ  معل م 2341 •
 ؛  ّ              معل مة تعليم مهني/  ّ  معل م 232 •
 .  ّ               معل مة تعليم ثانوي/  ّ  معل م 233 •

سين ما في ّ    يتعلق بالمعلومات عن المدر  سات/                         ّ    المدر  ين/اللواتي تلقوا/الذين            ً       ً      ً        ً        تدريبا  تربويا  مالئما  ومناسبا  ومتعلق     �  تلق 
حصلن على أعلى /اللواتي حصلوا/    ّ          المعل مات الذين/                                      ّ    ن في التعداد، يمكن استخدام بيانات المعل مين/باختصاصهم

أو  6المستوى  – 2011تصنيف الدولي الموحد للتعليم بحسب ال(مستوى من التعليم، على األقل شهادة جامعية 
 ، إلعداد تقدير بديل لهذا المؤشر.                   ً في مجال التعليم مثال   )أعلى
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سينتح  ُ وي   ّ    سب المؤشر على أنه إجمالي عدد المدر  سات/                                  ّ    المدر  ن               ّ ن في مستوى معي  تدريبه/اللواتي تم تدريبهم/الذين     
سين ّ    من التعليم كنسبة مئوية من جميع المدر   في هذا المستوى من التعليم. سات     ّ المدر  /                                   

التعليم قبل االبتدائي، االبتدائي، المرحلة (سب هذا المؤشر بحسب كل مستوى من مستويات التعليم تيح
 .)اإلعدادية، التعليم الثانوي

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

قد   أن هذه التصنيفات، إالالمعنيةيتضمنون جميع الفئات  2013و 2011 ولعام 0820لعام  إسكدرغم أن تصنيف 
زال تنعكس بدقة في الترميز الفعلي لبيانات التعداد. في حالة حقل التعليم، قد يكون السؤال  ّ  مرم  يتضمن  ، وال    ً سلفا    ً ا    

عناصر أخرى،      ّ        المعل مات على/          ّ    تدريب المعل مينيشتمل أن  كما يمكن     ّ     المعل مات./            ّ               ّ    الفئات المتعل قة بتدريب المعل مين
ّ  إلى الحصول على المستوى المطلوب من التعليم. فعلى سبيل المثال، لكي يكون المدر سإضافة  سة /                                                                           ّ    تكون المدر           
قد تنص التشريعات الوطنية على أن حيازة شهادة جامعية في مجال فمؤهلة للتدريس في مدرسة ثانوية، /    ً مؤهال  

ّ  أن يكون المدر سية، يجب باإلضافة إلى الشهادة الجامعال يكفي، بل التدريس  سة قد خضع/             ّ          تكون المدر  خضعت /         
ّ  لتدريب لبعض الوقت تحت إشراف مدر س سة من ذوي الخبرة. /                               ّ                   مدر  تعداد هذه العناصر من الال يغطي      ً   أحيانا ،   

 دة لهذه الغاية.         ّ أسئلة محد   ُ    ت ضافمتطلبات التدريس ما لم 

 تصنيف البيانات )ھ(

تتيح بيانات و. )خاصة/عامة(حسب الجنس ومستوى التعليم ونوع المؤسسة هو  التصنيف المتوقع إلى اآلن،
التعدادات تصنيفات أدق، مثل تلك حسب المناطق الجغرافية الرئيسية والمناطق الحضرية والريفية. وال يوصى 

    ّ                  المعل مات بحسب المناطق /التعداد المعلمين ، إذ يحسب                                           ً بتصنيف المؤشر حسب مستويات جغرافية صغيرة جدا  
تصنيف المناطق ينطوي يخدمن فيها. ويحتمل أن /يقمن فيها، وليس تلك التي يخدمون/التي يقيمون

سين  ِ ز     � تحي  على الريفية /الحضرية ّ    في هذا الصدد، ألن العديد من المدر  سات الذين/                                ّ          المدر  يخدمن /اللواتي يخدمون/    
تعداد يجمع بيانات عن مكان الإذا كان  إقامتهن في المدن. مع ذلك،/في المناطق الريفية، قد تكون أمكنة إقامتهم

حسب المناطق الجغرافية الصغيرة أكثر جدوى في قياس المؤشر، وهو التصنيف تصنيف اعتماد يمكن والعمل، 
 .والمناطق الحضرية والريفية

5.b.1 الجنس نوع حسب ،محمولال ها�فال يملكون الذ�ن األفراد نسبة 

 والتعريف المفهوم )أ(

 محمول هاتف الفرد يمتلك. شرح إلى الجنس، حسب ،     ً محموال        ً هاتفا   يملكون الذين األفراد نسبة تعريف يحتاج ال
 .الشخصي لالستخدام األقل على واحدة فاعلة شريحة مع محمول هاتف جهاز لديه كان إذا خلوي
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 استخدامها يمكن والتي العمل أصحاب يوفرها التي المحمولة الخلوية الهواتف على     ً أيضا   التعريف هذا يشتمل
عنى كما. )ذلك إلى وما اإلنترنت، واستخدام شخصية، مكالمات إجراء( شخصية ألغراض  الذين األفرادب المؤشر ُ    ي 
شريحة نشطة وليس  يملكونالذين  ، باستثناءمحمولة لالستخدام الشخصي غير مسجلة بأسمائهم هواتف يملكون

 لديهم هاتف محمول.

إلى اشتراك  )الخلوي(يشير الهاتف المحمول و ،خالل األشهر الثالثة الماضية تخدم   ُ است   تعتبر الشريحة فاعلة إذا
الهاتف المحمول في خدمة الهواتف المحمولة العامة باستخدام التكنولوجيا الخلوية، والتي تتيح الوصول إلى 

مستخدمي كل من و ،م والتكنولوجيات الخلوية التماثلية والرقمية ُ ظ               ُ ويشمل ذلك الن   شبكة الهاتف العامة.
 االشتراكات آجلة الدفع ومسبقة الدفع.

انتشرت شبكات الهاتف المحمول بسرعة على مدى العقد الماضي ووصل عدد اشتراكات الهواتف الخلوية 
                        ً      ً       ً     ني أن كل شخص يستخدم هاتفا  خلويا  محموال ، أو            ً                    ً             يعادل تقريبا  عدد سكان األرض. علما  أن هذا ال يع ما إلى

                                                     ً     ً                                       يمتلكه. تعد ملكية الهاتف المحمول، على وجه الخصوص، أمرا  مهما  لتتبع المساواة بين الجنسين ألن الهاتف 
                                       ً            ً                                               المحمول هو جهاز شخصي، إذا كان فقط مملوكا  وليس مشتركا ، فإنه يوفر للمرأة درجة من االستقاللية والحرية، 

ء على الصلة بين ملكية الهواتف الخليوية و                        ّ                      لك لألغراض المهنية. وقد سل ط عدد من الدراسات الضبما في ذ
والتمكين، ونمو اإلنتاجية. وأما عن نسبة النساء اللواتي يمتلكن هواتف محمولة، فتشير البيانات الموجودة إلى أن 

 عددهن أقل من عدد الرجال.

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

المصدر الرئيسي للبيانات عن عدد مستخدمي الهاتف الخليوي هو من بائعي الهواتف الخليوية ومزودي خدمات 
ما أنها غير   ّ سي  ال القيود،  اإلنترنت التي يتم إبالغه إلى االتحاد الدولي لالتصاالت. بيد أن لهذه البيانات العديد من

 ،من البيانات عن المستخدمين                                                                    ً قابلة للتصنيف بسهولة، إذ ال يجمع مزودو الخدمات سوى مجموعة محدودة جدا  
ذ و ً        ّ  هي عادة  ما تتخ   . ً ا  بحت  ً ا  تجاري  ً ا  طابع      

ألسر المعيشية والتعدادات السكانية. ا مسوحيتزايد السؤال عن ملكية الهاتف الخلوي في العديد من 
جمع هذه المعلومات على مستوى األسرة المعيشية فقط وليس على المستوى الفردي. كما أن معيار  ُ ت   ما      ً غالبا   لكن

 .)أ(تعريف المؤشر الوارد أعاله  ملكية المستخدم في التعداد أقل صرامة من

جهزة االتصاالت األسئلة التالية حول الحصول على أطرح ب )4.564(، توصي المبادئ والتوصيات     ً آنفا  كر      ُ كما ذ  
 التعداد: في

 )راديو(لدى األسر المعيشية مذياع  .1
 لدى األسر المعيشية جهاز تلفزيون .2
 لدى األسر المعيشية خط هاتف ثابت .3
 محمول أو أكثرخليوي األسر المعيشية هاتف لدى  .4
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 لدى األسر المعيشية جهاز حاسوب شخصي .5
 األسر المعيشية التي تحصل على خط إنترنت في المنزل .6

 خط هاتف أرضي .6.1
 خط خليوي .6.2

 األسر المعيشية التي تحصل على خط إنترنت من أي مكان خارج المنزل .7
 األسر المعيشية التي ال يمكنها الحصول على أي شبكة اإلنترنت .8

                                                        ً                      ّ   ، لم تكن األسئلة المتعلقة بملكية الهواتف الخلوية شائعة جدا : تماما كالسؤال المتعل ق 2010لعام افي جولة تعداد 
في جولة بالحصول على اإلنترنت، إذ سألت حوالي عشرين دولة فقط عن ذلك. من المتوقع أن يرتفع هذا العدد 

يشمل ذلك الهواتف الخلوية كموضوع أساسي يجب االستفسار عنه على مستوى األسرة و .2020لعام اتعداد 
حول الملكية أسئلة  )2017مثل تعداد موزمبيق في عام (            ّ            تعدادات السك ان والمساكن البعض أدرجت المعيشية. كما 

ة أمريكا الالتينية، طلبت أربعة بلدان فقط في جولة     ً           شيوعا . وفي منطق                                      ّ الفردية للهواتف الخلوية، ولكن هذا أقل  
 .2020هذه المعلومات على المستوى الفردي، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في جولة عام  2010تعداد عام 

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

يق قسمة العدد تعداد بيانات عن ملكية الهواتف الخلوية، يتم حساب المؤشر ببساطة عن طرالفي حال جمع 
                                 ً       ً                  اإلجمالي لألشخاص الذين يملكون هاتفا  محموال  على مجموع السكان.

في  التحليل اإلحصائييسهم  في حالة السؤال عن ملكية الهاتف الخلوي فقط على مستوى األسرة المعيشية،
والعالقة مع رب األسرة المعيشية في األسرة التي تملك  عن األفراد، كالعمر، والجنسالمطلوبة معلومات التحديد 

 يمكن توقع من هو المالك الفردي لهذا الجهاز. ،من خالل هذه المعلومات .أو أكثر    ً      ً      ً  هاتفا  خلويا  واحدا  

كتقدير بديل، يمكن حساب نسبة األشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية لديها هاتف محمول من بيانات 
 ن أجل تعزيز فهم تصنيف فئات سكانية ومناطق جغرافية محددة.التعداد، وال سيما م

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

 ّ                                  قل ة عدد التعدادات التي تطرح السؤال  لتعداد هولقياس المؤشر من خالل االرئيسي التحدي كما ذكر أعاله، فإن 
 على مستوى األسرة المعيشية.بالملكية                  ً  السؤال األكثر شيوعا   عنى      ُ ، إذ ي  المتعلق بالملكية الفردية للهاتف الخلوي

، ملكية الهاتف الخلوي في التعداد السكاني بشكل واضحتحديد عدم في المشكلة المحتملة األخرى       ً         وغالبا  ما تكمن 
ُ           ً لتعريف المؤشر ت ستبعد عادة   )أ(القسم الشروط الواردة في  حيث أن من من صيغة سؤال التعداد أو حتى                
اد. تعليمات ّ    العد      
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 تصنيف البيانات )ھ(

بالنسبة للبلدان التي تجمع هذا المؤشر من خالل التعداد، وإذا سمحت البيانات بالتقسيم والتصنيف، يمكن تقسيم 
، والفئة العمرية، )الريفية/أو الحضرية/الجغرافية و(حسب المنطقة                                    ً المؤشر ليس حسب الجنس فحسب، بل أيضا  

والمستوى التعليمي، وحالة القوة العاملة، والمهنة. وكما هو الحال عادة، يمكن تقسيم هذه الفئات إلى مستويات 
ملكية  في التعداد مما هو ممكن في الدراسات االستقصائية. وهكذا قد يكون من الممكن تحديد            ً أكثر تحديدا  

 الهاتف الخلوي حسب منطقة التعداد أو للمجموعات العرقية الصغيرة التي ال يمكن تحديدها بأي وسيلة أخرى.

 الزراعية بحسب الجنسالعمالة في غير الرسمية غير العمالة نسبة  8.3.1

 المفهوم والتعريف )أ(

م.  يشمل العمل غير المنظم األشخاص                                                             ّ   يعرض هذا المؤشر حصة العمل غير الزراعي المصنف على أنه غير منظ 
 الذين كانوا في وظائفهم الرئيسية أو الثانوية في إحدى الفئات التالية:

العاملون لحسابهم الخاص أو أرباب العمل أو أعضاء التعاونيات المنتجين الذين يعملون في مؤسسات القطاع  •
 ؛)ية لوظائفهمتحدد خصائص المؤسسة الطبيعة غير النظام(غير الرسمي الخاصة بهم، 

بل أسرهم                                                        ً                      ِ العاملون لحسابهم الخاص الذين يعملون في إنتاج السلع حصريا  الستخدامهم الخاص من ق   •
 ؛)زراعة الكفاف مثال،(

المساهمون في العمل من بين أفراد األسرة، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون في مؤسسات القطاع الرسمي  •
طية صريحة، وال يخضعون لتشريعات العمل، أو أنظمة الضمان عادة بدون عقود عمل خ(أو غير الرسمي 

 ؛)االجتماعي، أو االتفاقات الجماعية، وما إلى ذلك، ما يحدد الطابع غير الرسمي لوظائفهم

العاملون الذين يشغلون وظائف غير رسمية، سواء أكانوا يعملون في مؤسسات القطاع الرسمي أو مؤسسات  •
عتبر الموظفون أنهم يعملون في (بل األسر المعيشية                       ِ منازل مدفوعة األجر من ق  القطاع غير الرسمي أو كخدم  ُ                              ي 

وظائف غير رسمية إذا لم تخضع عالقات عملهم، في القانون أو الممارسة، إلى تشريعات العمل الوطنية أو 
 .)ضرائب الدخل أو الحماية االجتماعية أو ليس لديهم الحق في الحصول على استحقاقات عمل معينة

 الشروط الثالثة التالية: عليها انطبقتالشركة إلى القطاع غير الرسمي إذا  تنتمي

ال يتم تشكيلها ككيان قانوني منفصل عن مالكيها، يملكها ويديرها فرد أو أكثر من أفراد (مؤسسة غير اعتبارية  •
الحسابات، بما في ذلك أسرة معيشية أو أكثر، وهي ليست شبه شركة: فهي ال تملك مجموعة كاملة من 

 ؛)الميزانيات العمومية

 ؛)تبيع على األقل بعض السلع أو الخدمات التي تنتجها(مؤسسة سوق  •
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مؤسسة غير مسجلة أو موظفي المؤسسة غير مسجلين أو أن عدد األشخاص الذين يتم تشغيلهم بشكل مستمر  •
 .هم أقل من الحد األدنى الذي يحدده البلد

العمل  المعتمدة لقياسالتعاريف والمعايير التشغيلية  قائمة بين البلدان من حيثالالتباين وتحول أوجه 
م  غير إمكانية المقارنة الدولية لإلحصاءات المتعلقة بالوظائف غير الرسمية. كما يقتصر نطاق هذا دون      ّ  المنظ 

م لألنشطة المؤشر على القطاعات غير الزراعية. غير أنه ينبغي إعداد وتحليل إحصاءات عن العمل غي        ّ         ر المنظ 
م في االقتصاد                                                                                     ّ             الزراعية وغير الزراعية على السواء، بغية الحصول على صورة شاملة ألهمية العمل غير المنظ 

 وفهم أنماطه على نحو أفضل.

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،     ً خاصة  التعداد المحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

م مسوح ا للبيانات المتعلقة بهذا المؤشر هوالمصدر المفضل                                                      ّ  لقوى العاملة، مع أسئلة كافية لتحديد الطابع غير المنظ 
للوظائف وما إذا كانت المؤسسة التي يعمل فيها الشخص تنتمي إلى القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي. 

ما النسب المئوية لألشخاص  ّ ي  تعداد بعض المعلومات الالزمة لوصف الطابع غير الرسمي، وال سالويتضمن 
                 ً                                                                                   الناشطين اقتصاديا  الذين يتمتعون بمركز غير رسمي في عملهم، مثل العاملين المساهمين من بين أفراد األسرة.

                                                                            ّ              وضع التوظيف، وهو موضوع أساسي للتعداد، تقدم المبادئ والتوصيات المفاهيم المتعل قة في الفقرات ب ما يتعلق وفي
على وجه التحديد بتصنيف الوظيفة الرئيسية لألشخاص العاملين حسب  340.4الفقرة  . وتوصي4.351إلى  4.339

                 ً                                                                               وضعهم الوظيفي وفقا  ألحدث المعايير لإلحصاءات المتعلقة بهذا الموضوع، التي كانت في ذلك الوقت التصنيف 
الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل في  )ICSE-93( 1993لعام العمالة لحالة الدولي 

 ، يمكن تصنيف الوظائف بحسب الوضع الوظيفي على النحو التالي:ICSE-93. واستنادا إلى 1993عام 

 ؛الموظفون )أ(
 العاملون لحسابهم الخاص: )ب(

 ؛أرباب عمل ’1‘
 ؛العاملون لحسابهم الخاص ’2‘
 ؛ت المنتجينأعضاء في تعاونيا ’3‘
 عمال األسرة المساهمون. ’4‘

 األشخاص الذين ال يمكن تصنيفهم حسب الوضع الوظيفي. )ج(

                                                                                     ّ            هذا ما يسمح بجزء من توصيف العمال على أنهم رسميون أو غير رسميين. لكن ال يسمح تعداد السك ان والمساكن 
 رسمية أو غير رسمية.بوصف المؤسسات التي يمارس هؤالء العمال أنشطتهم فيها على أنها 
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 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

قسم الحتساب  ُ     المؤشر، ي  في األعمال  العاملينغير رسمية على إجمالي العاملين في أنشطة غير زراعية عدد         
 الزراعية. غير

 :االحتسابمنهجية 

 .X 100إجمالي العمل في األنشطة غير الزراعية /العمل غير الرسمي في األنشطة غير الزراعية

عد  مسألة وتكمن الصعوبة في توصيف العمل غير الرسمي ّ       الذي ي    ُ ولم تخضع الممارسات المتبعة في  ،     ً نسبيا   ةجديد      
تعداد، فإن الجدول الرئيسي ال. وفي عن الموضوع واضحة صورة لتقديمالتعدادات الوطنية إلى التعديل المناسب 

الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والتجارة، والخدمات، ( "االقتصادينوع النشاط "المطلوب هو الجدول الذي يصنف 
أرباب العمل، والعاملون ( "الوضع الوظيفي"حسب  )وما إلى ذلك، حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد

أو حسب /وربما حسب الجنس و )لحسابهم الخاص، والعاملون المساهمون من األسرة، والموظفون، وما إلى ذلك
                            ّ                                                                 ً الحضرية والريفية. لكن ال يشك ل كل العاملين في فئات مثل الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص جزءا  المناطق 

 من القطاع الرسمي، إذ يتوقف ذلك على خصائص المؤسسات التي يعملون فيها.

حدة في األمم المت اإلحصاءاتقياس النشاط االقتصادي في تعدادات السكان، يوصي دليل شعبة بص تما يخ وفي
ُ             لكن، ت عتبر التجربةمن أجل تحديد الطابع غير الرسمي.  )432-411انظر الفقرات (بمجموعة من األسئلة  البيانات       

جمع البيانات عن العمل                                                  ً               ً          ّ    عن القطاع غير الرسمي من خالل التعدادات محدودة نسبيا ، ومعدومة كليا  في ما يتعل ق ب
 غير الرسمي.

 وضع افتراضات معينة. وتوفر المعايير التالية بعض اإلرشادات في هذا الصدد:وفي غياب هذه األسئلة، ال بد من 

 يعتبر جميع العاملين في األسرة غير المأجورين، أنهم عاملون بوظائف غير رسمية. .1

 يعتبر جميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أنهم عاملون بوظائف رسمية. .2

التي تخضع لضوابط تنظيمية عالية مثل األطباء والمحامين والمهندسين  تعتبر بعض الفئات المهنية .3
وموظفي المصارف والموظفين المصنفين كمعلمين  )بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص(المعماريين 

    ً                   جزءا  من القطاع الرسمي. )في ذلك أساتذة الجامعات بما(

جتماعي، فيعتبر جميع المشتركين في هذا النظام إذا سأل التعداد حول االشتراكات في نظام الضمان اال .4
 موظفين رسميين.

إذا سأل التعداد عن حجم المؤسسة التي يعمل فيها المجيب، فيعتبر جميع العاملين في المؤسسات التي  .5
    ً                   جزءا  من القطاع الرسمي. )            ً موظفين عموما   10أو  5(  ً ا  معين  ً ا  تتجاوز حجم
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عاملين  )4المعيار (الذين ال يستوفون  )، والبستانيين، والمربيات، إلخالخدم(يعتبر جميع العاملين في المنازل  .6
 في عمل غير رسمي.

لألسف، فإن هذه المعايير ال تغطي جميع الحاالت الممكنة. ومن المرجح أن يكون العاملون لحسابهم الخاص في 
يمكن التأكد من ذلك. وليس هناك                       ً                                                 التجارة أو الخدمات جزءا  من القطاع غير الرسمي، ولكن بدون أسئلة إضافية ال 

                          ً                                        إذ تبذل بعض الحكومات جهودا  إلضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي. ،6أي تأكيد فيما يخص الفئة 

  تقنية الرصيد المتبقيللفصل بين هذه الفئات هو      ً بديال    ً ا  أسلوباقترحته منظمة العمل الدولية 
(the residual balance technique)37.  وتقارن هذه التقنية إحصاءات القوى العاملة التي تم الحصول عليها عن

من  "الرسمي"إحصاءات عن العمل التي تتضمن المعيشية األسر  مسوحلقوى العاملة أو ومسوح اتعداد، الطريق 
فت ُ   تعدادات المنشآت أو الدراسات االستقصائية أو تسجيالت التأمين االجتماعي أو السجالت المالية. ي  رض أن                                                                                      

ي النوع األول من المصادر، الذي يشار إليه أيضا  باسم المصدر  الرسمي (، جميع أشكال العمل "الشامل"   ّ                                           ً              يغط 
ُ                                                                     الذي يمكن أن ت طرح منه إحصاءات تستند إلى النوع الثاني من المصادر، وتقدم إحصاءات عن  )الرسمي وغير              

أشمل اد السكان أو مسح القوى العاملة هي دائما تعدال. والتقديرات المستمدة من "الرسمي"أو  "المسجل"العمل 
المستمدة من التعداد االقتصادي أو مسح المؤسسات أو السجالت اإلدارية. والفرق بين المصدرين هو تلك من 

 تقدير حجم القطاع غير الرسمي.

 هذا النهج:ومن أوجه القصور التي تشوب 

                          ّ            ت، باإلضافة إلى تعداد السك ان والمساكن.           ً                  ً       ً        يتطلب تعدادا  للمؤسسات أو مصدرا  مماثال  للبيانا .1

تميل عمليات تعداد المؤسسات إلى إنتاج إحصاءات عن الوظائف، وليس عن األشخاص العاملين كعمال قد  .2
 تكون لهم وظائف متعددة.

قد تغفل تعدادات المؤسسات تلك الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص الذين يستوفون متطلبات نشاط  .3
 القطاع الرسمي.

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

نقص في ، هو للعمالة تقييم الطابع غير الرسميأمام                    ّ            الرئيسي لتعداد السك ان والمساكن التحدي كما ذكر أعاله، فإن 
البرازيل، يسأل التعداد                ّ                                                               المعلومات المتعل قة بخصائص المؤسسات التي يعمل فيها العمال. في بعض البلدان، مثل 

عما إذا كان لدى الموظف بطاقة رسمية بتسجيل عمله لدى وزارة العمل، ما يضمن دفع استحقاقات الموظفين، 
 ولكن هذه األسئلة اإلضافية المتعلقة بالتعداد ليست شائعة.

                                                      
.  Informal EmploymentMeasuring informality: A statistical Manual on the Informal Sector and. )2013(منظمة العمل الدولية  37

 .منظمة العمل الدولية. جنيف
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 تصنيف البيانات )ھ(

ن تصنيف  ّ         يتعي  إجراء إحصاءات للعمل ذا المؤشر يستلزم وإعداد هالبيانات المتعلقة بهذا المؤشر حسب الجنس.    
. ومن السهل )الصناعة والخدمات/الزراعة(غير الرسمي وحسب النشاط االقتصادي /مصنفة حسب العمل الرسمي

     ً                                   ً                     نسبيا  توفير هذه البيانات المصنفة استنادا  إلى بيانات التعداد.

لمنخرطين في سوق عمل األطفال سنة وا 17سنوات و 5نسبة األطفال الذ�ن تتراوح أعمارهم �ين  8.7.1
 حسب الجنس والعمربوعددهم، 

 المفهوم والتعريف )أ(

عمل األطفال من خالل النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم سوق تحدد نسبة األطفال المنخرطين في 
بل غ أنهم يعملون أثناء الفترة المرجعية  17و سنوات 5بين  ُ  ّ                                     سنة، الذين ي  عادة ما يكون األسبوع السابق للدراسة (           

      ً                                                                             . ووفقا  لقرارات المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل، يمكن قياس عمل األطفال على أساس )االستقصائية
إطاره المرجعي على النشاط ويقتصر  ،حدود اإلنتاج التي يحددها نظام األمم المتحدة للحسابات القومية

والخدمات  ةاالقتصادي ةنشط  ً      كال  من األ                 ً            اإلنتاج األوسع نطاقا ، وهي تشمل أو على أساس حدود االقتصادي، 
ل هذه األنشطة باإلالمنزلية غير المدفوعة األجر ّ                 . وتتمث  التي يقوم الخدمات المنزلية والشخصية المتأتي من نتاج       

عرف ية لالستهالك داخل أسرته المعيشية، والذي فرد من أفراد األسرة المعيشبها   ."األعمال المنزلية"ـ ب     ً عادة  ُ     ي 

  –مليون طفل في جميع أنحاء العالم  152   ً                                                          وفقا  ألحدث التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية، فإن حوالي 
عدد األطفال. تؤكد  من       ً تقريبا   المائة في 10 يمثل ما أي عاملون، أطفال هم – فتى مليون 88و فتاة مليون 64

هذه األرقام الصارخة الحاجة إلى تسريع وتيرة التقدم في مكافحة عمل األطفال في الفترة التي تسبق الموعد 
إلنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله، وما يرافق ذلك من حاجة إلى إحصاءات عمل األطفال  2025المستهدف وهو 

 ةلاالتوقيت عن عموالحسنة هذا الصدد. وتوفر البيانات الموثوقة والشاملة لرصد وتوجيه الجهود المبذولة في 
      ً                                                                        ، أساسا  لتحديد األولويات بالنسبة لإلجراءات الوطنية العالمية لمكافحة عمل األطفال. ااألطفال ومدى انتشاره

طفال العاملين، عمل األطفال، وعلى نطاق أوسع عن جميع األالالزمة بشأن          ً                     وتوفر أيضا  المعلومات اإلحصائية 
     ً                                                                                  أساسا  لزيادة الوعي العام بحالة األطفال العاملين ووضع األطر والسياسات التنظيمية المناسبة.

ستخدم مؤشران لقياس عمل األطفال بهدف رفد أهداف التنمية المستدامة، يستند األول                   ُ على وجه التحديد، ي  
 المتحدة، ويستند الثاني إلى حدود اإلنتاج العامة. إلى حدود اإلنتاج التي وضعها نظام الحسابات القومية لألمم

سنة المنخرطون في أنشطة  17وسنوات  5نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :1المؤشر  •
أساس حدود اإلنتاج في نظام الحسابات (فوقها تعتبات الساعة المحددة بحسب العمر أو تعادل اقتصادية 

 :)القومية

o  سنة: األطفال الذين يعملون ساعة واحدة على  11سنوات و 5ن تتراوح أعمارهم بين الذيعمل األطفال
 ؛األقل في األسبوع في النشاط االقتصادي
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o  ساعة على األقل  14سنة: األطفال الذين يعملون لمدة  14و 12 الذين تتراوح أعمارهم بينعمل األطفال
 ؛في األسبوع في النشاط االقتصادي

o  ساعة في  43سنة: األطفال الذين يعملون ألكثر من 17و 15 الذين تتراوح أعمارهم بينعمل األطفال
 األسبوع في النشاط االقتصادي.

 سنة المنخرطون في أنشطة اقتصادية 17و 5نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :2المؤشر  •
 :)أساس حدود اإلنتاج العامة(وأعمال منزلية عند عتبات الساعة المحددة بحسب العمر أو فوقها 

o  سنة: األطفال الذين يعملون ساعة على األقل في  11سنوات و 5 الذين تتراوح أعمارهم بينعمل األطفال
ساعة  21كثر من أو منخرطون في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر أل/األسبوع في النشاط االقتصادي و

 في األسبوع.

o  ساعة على األقل  14سنة: األطفال الذين يعملون لمدة  14و 12 الذين تتراوح أعمارهم بينعمل األطفال
 21أو المنخرطون في خدمات منزلية غير مدفوعة األجر ألكثر من /في األسبوع في النشاط االقتصادي و

 ساعة في األسبوع.

o  ساعة في  43سنة: األطفال الذين يعملون ألكثر من  17و 15مارهم بين الذين تتراوح أععمل األطفال
 األسبوع في النشاط االقتصادي.

من المؤتمر  34إلى  33من  18الفقرات (األعمال الخطرة و ،الةعمال                         ً             يشمل مفهوم عمل األطفال أيضا  أسوأ أشكال 
، منها )من المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل 32إلى  21من  18الفقرات (الدولي لخبراء إحصاءات العمل 

األطفال أو واستغالل كجنود، استغاللهم جميع أشكال الرق أو الممارسات المماثلة مثل االتجار وتجنيد األطفال و
أن تضر بصحة األطفال أو مرجح الو من األعمال أغير المشروعة،  شرائهم ألغراض البغاء أو غير ذلك من األنشطة

 سالمتهم أو رفاههم.

،  المصادر )ب( ً   المحتملة للبيانات، التعداد خاصة   يجابيات والسلبيات النسبية لكل منهامع اإل                              

، مثل ألسر المعيشيةهي مسوح ا من أهم األدوات التي توفر المعلومات عن عمل األطفال في البلدان النامية
الوطنية المتعددة األغراض لألسر المعيشية، والمسح العنقودي متعدد  المسوحوالوطنية للقوى العاملة،  المسوح

الديمغرافية والصحية، وبرنامج المعلومات اإلحصائية ورصد عمل األطفال الذي تدعمه  والمسوحالمؤشرات، 
 .ستويات المعيشةقياس مب ومسوح البنك الدولي الخاصةمنظمة العمل الدولية، 

لرصد التقدم المحرز نحو المسوح وتعتمد البلدان بشكل متزايد على تقديرات عمل األطفال التي تنتجها هذه 
على عمل األطفال. كما تصدر العديد من البلدان تقديرات القضاء الرامية إلى عالمية الوطنية والهداف األتحقيق 

 أو التشغيل بين األطفال./كثير من األحيان، بيانات عن عمل األطفال ووطنية عن العمل وتقارير تتضمن، في 

                                                        ً                                      وتتاح المعلومات األساسية عن العمل في جميع التعدادات تقريبا ، ويمكن جدولتها إلى حد ما حسب العمر، 
ة قيود  قد تبرز ولكن ّ   عد   :، ومنهافي هذا الصدد 
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المبادئ (جمع هذه المعلومات في بعض التعدادات يتطلب التعريف السابق التحديد الكمي لوقت العمل. يتم  •
 ؛                   ً        ً ، ولكنها ليست موضوعا  أساسيا  )4.375-4.369والتوصيات 

د، عموما ، كمية خدمات األسر المعيشية غير المدفوعة األجر في التعدادات • ّ        ً                                                          ال ت حد    ُ  ؛  

مراجعة الأثبتت  سنة. 15و 10األدنى لتسجيل األنشطة االقتصادية في التعداد بشكل عام بين             ّ يتراوح الحد   •
 ،2010دولة في جولة تعداد  124 ات فيستبيانات التعدادالتي أجرتها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ال

ّ                                . واقتصر عدد البلدان التي يبلغ فيها الحد  األدنى لتسجيل األنشطة االقتصادية ادولة منه 88 ينطبق على ذلك أن                                        
 ط.   ً    بلدا  فق 15على  سنوات 6أو  5في التعداد 

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

سنة، المنخرطين في القوى العاملة، على أساس  17وسنوات  5ُ                                          ت حسب نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
        ّ                                        سنة المبل غ عنهم في عمل األطفال خالل األسبوع السابق  17و سنوات 5عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .100                 ً     بين السكان، مضروبا  في  في نفس الفئة العمرية              ً                       للتعداد، مقسوما  على مجموع عدد األطفال 

، سنة 17إلى  15 منوسنة،  14إلى  12من ، سنة 11سنوات إلى  5ويمكن حساب هذا المؤشر للفئات العمرية من 
 على حدة.كل فئة عمرية و

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خالل تحديات قياس )د(

ر ّ  التحدي الرئيسي في قياس هذا المؤشر هو عدم توف  تفتقر هذه البيانات إلى  .تعدادالكاملة من خالل البيانات ال                                            
    ً  عاما ،  15أو  10                                        ً                                      المعلومات عن العمل المنزلي، وقد تنقص أيضا  المعلومات عن النشاط االقتصادي دون سن 

دولة  124 عن عدد ساعات العمل في األسبوع. حددت مراجعة استبيانات التعداد لـ             ً  التعدادات أيضا  تسأل  ال وقد
دولة فقط طلبت عدد ساعات  42اإلحصاءات في األمم المتحدة، أن التي أجرتها شعبة  2010في جولة تعداد 

 أكثر من نصفها في أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا.يقع العمل، 

 تصنيف البيانات )ھ(

. ويمكن إضافة تفصيالت )17-15و 14-5خاصة ( يةالعمرالفئة  .2الجنس.  .1يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب: 
والمناطق الجغرافية المفصلة، حسب قطاع نشاط رئيس األسرة  )الريفية/الحضرية(بحسب منطقة اإلقامة 

المعيشية وغيره من خصائص األسرة المعيشية التي قد تلقي الضوء على نوع األسر المعيشية التي تعتمد على 
 عمل األطفال.
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س والعمر حسب الجنبفي المائة من متوسط الدخل،  50السكان الذ�ن يعيشون دون سبة ن 10.2.1
 واألشخاص ذوي اإلعاقة

 المفهوم والتعريف )أ(

 )نسبة مئوية(هي حصة  )أو االستهالك(من متوسط الدخل في المائة  50 دوننسبة األشخاص الذين يعيشون 
توزيع /الدخل من متوسط الدخل القومي/من نصف مستوى االستهالك                                   ّ من سكان البلد الذين يعيشون على أقل  

                                                                                  ً             االستهالك. يتم تقدير دخل الفرد أو االستهالك باستخدام إجمالي دخل األسرة أو االستهالك مقسوما  على إجمالي 
عتبر من المتوسط الوطني في المائة  50حجم األسرة المعيشية. تقدير نسبة األشخاص الذين يعيشون دون      ّ أقل  ُ      ي 

دالة لوسيط (متوسط الدخل حساسية لقيود المقارنة من تقديرات الفقر الدولي. وتعني الطبيعة النسبية لعتبة 
 أنها ليست فروقات سعرية حساسة عبر الزمن والبلدان.  )التوزيع

ا هذا المقياس هو مؤشر على الفقر النسبي وعدم المساواة في توزيع الدخل داخل البلد. ويستخدم عادة هذ
بما في ذلك مؤشرات الفقر التي تعدها (المؤشر إلى جانب مقاييس نسبية مماثلة لقياس الفقر في البلدان الغنية 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومؤشرات المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي عن خطر الفقر أو 
اس تكميلي لعدم المساواة والفقر في البلدان            ً                  وتستخدم أيضا  بشكل متزايد كمقي )االستقصاء االجتماعي

المنخفضة والمتوسطة الدخل. ولضمان االتساق، يعتمد التقدير على نفس منظومة إيصال الرعاية االجتماعية 
 .)1انظري مؤشرات المستوى /انظر( 1.1.1التي تستخدم في المؤشر  )التوزيعات(المنسقة 

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،     ً خاصة  تعداد الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

، تستند التقديرات عادة إلى بيانات الدخل أو )1.1.1 أهداف التنمية المستدامة(فيما يتعلق بمعدالت الفقر 
 االستهالك التي يتم جمعها في الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية، التي تقودها األجهزة اإلحصائية الوطنية.

                                                         ً      ً                                 يتم جمع البيانات مع تفاوت كبير وسيواجه التنسيق الالحق قيودا  دائما . قد ال تكون الدراسات االستقصائية 
                            ً                                                                            المماثلة قابلة للمقارنة تماما  بسبب االختالفات في التوقيت، أو األطر التي تؤخذ منها العينات، أو نوعية وتدريب 

ات مختلفة من التنمية، مشاكل بسبب االختالفات في األهمية العدادين. تطرح المقارنات بين البلدان، على مستوي
بما في ذلك (العيني بكامله  لالستهالكالنسبية الستهالك السلع غير السوقية. يجب إدراج القيمة السوقية المحلية 

ي، في إجمالي اإلنفاق االستهالك )اإلنتاج الخاص الذي له أهمية بشكل خاص في االقتصادات الريفية المتخلفة
                    ً                                                                               ولكن في الواقع غالبا  ما ال يحصل ذلك. وتشمل معظم بيانات المسح اآلن تقييمات لالستهالك أو الدخل من اإلنتاج 

ف على النحو المناسب مع فروق األسعار أحد التحديات                                              � الخاص، ولكن تختلف أساليب التقييم. يعتبر التكي  
 الرئيسية في قياس الفقر المطلق.

ذ إالذلك  لكن .                       ّ           الدخل من خالل تعداد السك ان والمساكن         ً            يمكن أيضا  جمع بيانات نف  ّ     ال ي    ُ              ً     عدد قليل نسبيا  من في    
التي يجب تضمينها من أجل تغطية جميع أنواع المسح                                 ً                  البلدان، ألنه من غير الممكن عموما  تضمين جميع أسئلة
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لمساكن بميزة تغطية جميع                                                                   ّ     الدخل، وال سيما الدخل من غير األجور. من ناحية أخرى، يتمتع تعداد السك ان وا
 .مسوح الدخل ات العينية التي قد تؤثر على           � رات والتحيز                       � السكان، ما يزيل التغي  

بيانات من ال                                                         ً  تعداد بيانات عن استهالك األسر المعيشية، ويجمع عدد قليل نسبيا  الكما أشير في المؤشر، ال يجمع 
دولة في جولة تعداد  124 استبيانات التعداد لـعن الدخل الشخصي أو دخل األسرة المعيشية. حددت مراجعة 

فقط طلبت  5دولة فقط طلبت الدخل الفردي و 16التي أجرتها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة أن  2010
 أفريفيا ؛ وجنوب2009؛ كازاخستان، 2008إسرائيل،  2011هونغ كونغ  2010من بينها البرازيل، (دخل األسرة 

ان في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ولكن وال دولة في أوروبا وال في أفريقيا ؛ العديد من البلد2011
 . )      ً تقريبا  

يمكن تعريف الدخل بأنه جميع اإليرادات سواء كانت نقدية أو عينية  )4.385و 4.383(للمبادئ والتوصيات       ً ووفقا  
                                            ً   المعيشية على فترات سنوية أو فترات أكثر تواترا ، تتلقاها األسرة المعيشية أو أفراد األسرة  )   ً        سلعا  وخدمات(

ً       مع استبعاد المكاسب غير المتوقعة وغيرها من اإليرادات غير النظامية وغير المنتظمة، عادة  لمرة  ولكن                                                                                   
إيرادات  )ب( )سواء بأجر أو العمل لحسابه الخاص(الدخل من العمل  )أ(يشمل دخل األسرة المعيشية  واحدة.

الدخل المتأتي من توفير خدمات األسرة المعيشية  )ج(ستعمال الشخصي النهائي، إنتاج السلع لال
التحويالت الحالية الواردة. ينبغي أن يشمل الدخل من  )ھ(ايرادات الملكية و )د(الشخصي النهائي،  لالستخدام

لدخل األشخاص العاملين أجور الموظفين ومرتباتهم، ودخل األعضاء من تعاونيات المنتجين، وا عمل
لحسابهم الخاص الذين يديرون األعمال التجارية والمشاريع غير  ألصحاب العمل والعاملين المختلط

من عمل أفراد األسرة المعيشية العاملين، ينبغي أن يشمل مجموع دخل  باإلضافة إلى الدخل الناتج االعتبارية.
إليجار واستحقاقات الضمان االجتماعي الفوائد واألرباح الموزعة وا األسرة المعيشية، على سبيل المثال،
أقساط التأمين على الحياة لجميع أفراد األسرة. ويوفر الدليل  والمعاشات التقاعدية واستحقاقات

                               ً                                                 بإحصاءات دخل األسر المعيشية مزيدا  من التوجيه بشأن المفاهيم واألساليب المتصلة بهذا  المتعلق
، متاح على الرابط )2011(دخل األسر المعيشية، الثاني إحصاءات  دليل فريق كانبيرا بشأنو الموضوع.

www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera _Handbook_2011_WEB.pdf. 

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

نإذا  ّ  تضم  هو  عن الدخل، فيمكن قياس المؤشر باستخدام مقياس الدخل القومي للتوزيع الفردي، كماأسئلة تعداد ال   
حسب المؤشر عن طريق تقدير حصة السكان  ُ                                     مستمد من التعداد. وي  الذين يعيشون على أقل  )بالنسبة المئوية(                   

ر المتوسط من التوزيع نفسه الذي يقدر به المؤشر،                                            ُ في المائة من متوسط التوزيع الوطني للدخل. وي   50من    �                                               قد 
ر في المائة من العتبة المتوسطة بمرور الوقت.  50 ـالنسبة وبالتالي ستختلف  قد  ّ   ي  دخل الفرد أو االستهالك ٌ  

                                           ً                                باستخدام إجمالي دخل األسرة أو االستهالك مقسوما  على إجمالي حجم األسرة المعيشية.

قدي المباشر، يمكن وضع مقاييس تقريبية عن طريق إدماج البيانات الجزئية للتعداد في غياب بيانات الدخل الن
معياري عن االستهالك أو الدخل، وذلك من أجل استخالص تقديرات غير مباشرة تسمح بتصنيف مسح مع بيانات 

. 1.1.1المؤشر                              ً         . وقد شرحت هذه المنهجية سابقا  في إطارالمسوحالبيانات إلى مستويات تتجاوز احتماالت هذه 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera%20_Handbook_2011_WEB.pdf
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ن: بناء متغيرات بديلة، والمطابقة اإلحصائية. ويتمثل ذلك في وضع ين رئيسيتياستراتيجيت يمكن االختيار بين
واستخدام متغيرات  الدراسات االستقصائيةنموذج انحداري أو نموذج آخر متعدد المتغيرات على أساس بيانات 

توضيحية مشتركة بين االستقصاء والتعداد، للتنبؤ بقيمة المتغير المرغوب بإدراجه في قاعدة بيانات التعداد. 
ُ                                                                                                 ت بنى قيمة التعداد للمتغير باستخدام نفس المعادلة في المتغيرات التوضيحية، كما هو موجود في التعداد.  ثم

دخل األسر المعيشية ألغراض التعدادات السكانية التي ال تملك هذه  استخدم هذا النهج في إعداد بياناتوقد 
المعلومات، وذلك من خالل تراجع خصائص األسر المعيشية، مثل ملكية السلع االستهالكية المعمرة أو نوعية بناء 

لألسر المنزل، على بيانات الدخل من مسح قياس مستويات المعيشة أو أي نوع آخر من الدراسات االستقصائية 
والهدف الرئيسي في هذه الحالة هو وضع تقديرات للفقر في المناطق  .38المعيشية التي توفر بيانات الدخل

                    ً                                الجغرافية األصغر حجما  مما هو ممكن مع مسح الدخل نفسه.

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

صيات، فإن جمع بيانات موثوقة عن الدخل، وال سيما الدخل من تقرير المبادئ والتو 384.4وكما جاء في الفقرة 
الناتج من العمل الحر والدخل من الممتلكات، أمر بالغ الصعوبة في التحقيقات الميدانية العامة، وال سيما تعدادات 

لمعيشية دخل األسرة ابشأن بيانات اليطرح جمع  ، إذالسكان. كما يزيد إدراج اإليرادات غير النقدية من الصعوبات
على الدخل النقدي، مشاكل خاصة من حيث عبء العمل، وأخطاء االستجابة، ذلك قتصر وإن افي التعداد السكاني، 

                                           ً                                                    وما إلى ذلك. ولذلك، يعتبر هذا الموضوع، عموما ، أكثر مالءمة في مسح عينة لألسر المعيشية أو من مصادر 
 ماعي.البيانات اإلدارية مثل الضرائب أو سجالت الضمان االجت

من المبادئ والتوصيات أن المفاهيم التي تدخل في تحديد الدخل ليست سهلة الفهم، وقد  386.4وتضيف الفقرة 
ال يستطيع المجيبون تقديم معلومات دقيقة أو قد ال يرغبون في ذلك. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يشمل الدخل 

ات التقاعدية والضرائب المباشرة المقتطعة من استحقاقات الضمان االجتماعي، واشتراكات صناديق المعاش
رواتب الموظفين، ولكن ال شك في أن بعض األشخاص لن يضيفوا هذه المبالغ عند اإلبالغ عن مرتباتهم. قد يتم 
   ً                                                                                               أيضا  استبعاد عناصر هامة من إجمالي دخل األسرة أو قد تكون المعلومات مغلوطة. رغم التعليمات التي أعطيت 

عليه، عند عرض النتائج، من المناسب                                                             ً إنما من المتوقع أن تكون البيانات المجمعة تقريبية فقط. وبناء  إلى العدادين، 
 استخدام فئات واسعة من الدخل أو حجم األرباح.

                                                    ً                                              في حين أن تقديرات الدخل المستندة إلى النموذج توفر حال  لنقص بيانات الدخل في معظم التعدادات، إال أنها 
ر ببطء فقط                                                                                   � بشكل كامل. على وجه الخصوص، تميل المتغيرات التي تستند إليها هذه التقديرات إلى التغي  توفره  ال

 وقد ال تعكس مستوى دخل األسرة المعيشية الحالي.

                                                      
. تقدير على المستوى الجزئي للرعاية االجتماعية. واشنطن العاصمة، مجموعة )2002(انظري، على سبيل المثال، إلبرز، ج. أو النجو، وب. النجو /انظر 38

 .بحوث التنمية، البنك الدولي
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 تصنيف البيانات )ھ(

 ؛حالة اإلعاقة )ج( ؛العمر )ب( ؛الجنس )أ(في الوقت الحاضر، تشمل األبعاد الدنيا الالزمة للتصنيف ما يلي: 
 حالة الهجرة. )ھ( ؛الخصائص التعليمية )د(

ان والمساكن تعتمد على المؤشرات التي  .3.7 معلومات للحصول على           ّ            تعداد السك 
 )IV.2(المجموعة  فرعية

م الحماية االجتماعية، بحسب الجنس،  ُ ظ                                     ُ السكان الذ�ن تشملهم الحدود الدنيا/ن  نسبة  1.3.1
الفئات السكانية، كاألطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة  وبحسب

 والحوامل واألطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء

 المفهوم والتعريف )أ(

                                 ً                                                   ؤشر نسبة األشخاص الذين يشملهم فعليا  نظام الحماية االجتماعية، بما في ذلك الحدود الدنيا يعكس هذا الم
للحماية االجتماعية. كما يعكس المكونات الرئيسية للحماية االجتماعية: استحقاقات األطفال واألمومة، 

عمل، وكبار السن. وتقاس وتعويضات األشخاص العاطلين عن العمل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضحايا إصابات ال
التغطية الفعالة للحماية االجتماعية بعدد األشخاص الذين إما يساهمون بفعالية في نظام التأمين االجتماعي أو 

م الحماية االجتماعية الخطط  ُ ظ          ُ . تشمل ن  )قائم على االشتراكات أو غير قائم على االشتراكات(يتلقون استحقاقات 
                                                          ً               القائمة على االشتراكات لألطفال، والحوامل اللواتي لديهن أطفاال  حديثي الوالدة،  القائمة على االشتراكات وغير

واألشخاص في سن العمل، والمسنين، وضحايا إصابات العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة. توفر الحدود الدنيا 
دورة الحياة، على                               ً                                                  للحماية االجتماعية مستوى أساسيا ، على األقل، لجميع حاالت الطوارئ األساسية على امتداد

 1.3المشار إليها في الهدف  )202رقم (بشأن الحدود الدنيا للحماية االجتماعية  2012النحو المحدد في التوصية 
 من أهداف التنمية المستدامة.

التأمين االجتماعي القائم  )1(، يجب التمييز بين التغطية من قبل أوجه القصور التي تشوبهاعند تقييم التغطية و
، )أو جميع المقيمين من فئة معينة(المخططات الشاملة التي تغطي جميع المقيمين  )2(االشتراكات، و على

المخططات القائمة على اختبار الدخل التي يحتمل أن تغطي جميع أولئك الذين يجتازون االختبار المطلوب  )3(و
الةأو األصول. ينبغي أن تعكس قياسات /للدخل و ّ    التغطية الفع  نفيذ األحكام القانونية على أرض الواقع. كيفية ت            

                                                ً                                               وتشير إلى النسبة المئوية لألشخاص الذين يحصلون فعال  على استحقاقات برامج الحماية االجتماعية القائمة 
على االشتراكات وغير القائمة على االشتراكات، باإلضافة إلى عدد األشخاص الذين يساهمون بفعالية في أنظمة 

 التأمين االجتماعي.
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 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،     ً خاصة  التعداد المحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

مصدر الرئيسي للبيانات هو البيانات اإلدارية الواردة من وزارات العمل والضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية ال
                                    ّ                           ً                                         والمالية، وغيرها من الوزارات التي تبل غ منظمة العمل الدولية دوريا ، وتنشر في تحقيق الضمان االجتماعي. وتشمل 

مية القائمة إلحصاءات الحماية االجتماعية، بما في ذلك قواعد بيانات مصادر البيانات الثانوية قواعد البيانات العال
، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان HELPAGEالبنك الدولي، واليونيسف، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة 

 االقتصادي، والجمعية الدولية للضمان االجتماعي.

 من مصادر البيانات لتقدير عدد المستفيدين المحتملين، ولكنه أقل           ً      ً تعداد مصدرا  هاما  الفي الوقت الحاضر، يشكل 
                                                                                       ً           أهمية بكثير لتقدير المستفيدين الفعليين من الفوائد. تطرح بعض البلدان، مثل البرازيل، سؤاال  عن مساهمة 

دئ الشخص في نظام الضمان االجتماعي الوطني. وتسأل بعض البلدان في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الها
وعدد قليل من البلدان األخرى عما إذا كان الشخص يتلقى أي استحقاقات للضمان االجتماعي، وفي بعض الحاالت 

عن الدخل من المعاشات التقاعدية أو  2008عن حجم الفوائد التي يتلقاها. وقد سأل التعداد اإلسرائيلي لعام 
 ة. األموال الخيرية وعن الدخل من معاشات التعويضات األلماني

كما تقوم بعض البلدان بتقييم تغطية استحقاقات الضمان االجتماعي لفئات معينة، مثل المسنين، من خالل 
الدراسات االستقصائية، مثل الدراسة االستقصائية الحالية للسكان في الواليات المتحدة. ويستعرض البنك 

دخلها ُ      الدولي هذه المعلومات بانتظام من الدراسات االستقصائية وي  ـ                                                        أطلس الحماية "في قاعدة البيانات الخاصة ب
 .)أسباير( "مؤشرات المرونة واإلنصاف –االجتماعية 

عب ر عن  ّ      ي  تعداد باختالف البسط والمقام في هذه في ال المناسبةيختلف توفر البيانات ، ومكونات المؤشر كنسبُ  
، )انظري القسم ج/انظر(بيانات التعداد  إلى                                                             ً النسب. رغم عدم إمكانية تقدير جميع المقامات ذات الصلة استنادا  

               ّ                ً     ً                  يجعل تعداد السك ان والمساكن مصدرا  هاما  للبيانات لتقدير  يوفر هذه االمكانية، ما من شأنه أنفإن معظمها 
 المؤشر. هذا

كر أعاله، فإن   ً جدا   تعداد محدودفي الوقت الراهن من خالل الما يتعلق بالبسط، فإن توافر المعلومات  في ُ             . وكما ذ          
ُ        بعض البلدان ت دخل في  عن الضمان االجتماعي، ولكن بطريقة غير شاملة. وتنبه المبادئ  تعداداتها بيانات            

إلى ضرورة إدراج الفوائد واألرباح الموزعة واإليجار واستحقاقات الضمان االجتماعي  )4.385(والتوصيات 
والمعاشات التقاعدية واستحقاقات التأمين على الحياة لجميع أعضائها في بيانات الدخل، ولكنها ال تقدم أي 

 توصيات بشأن تصنيف هذه الفئات المنفصلة.

.     ً أيضا   1.3.1لمؤشر اط و   ً        أيضا  بعض بسبل ، وفحسب قييم المقاماتت، ليس في تعداد إمكانات كبيرةللمع ذلك، 
      ً                                        ، سؤاال  عن مختلف أنواع مصادر الدخل التي يملكها 2011تعدادات، مثل تعداد بلغاريا لعام الوتتضمن بعض 

زة بتسلسل من الخيارات الثنائية  ّ                                المجيبون. هذه ليست حصرية وهي مرم  . ومن خالل التأكد من إدراج )ال/نعم(                               
يمكن  كخيارات، )انظري أدناه/انظر(                          ّ                                        ميع أنواع االستحقاقات المتعل قة بالضمان االجتماعي، أو على األقل بعضها ج

ونسبة السكان الذين يستفيدون من واحد منهم على  ،تحديد نسب المستفيدين المحتملين لكل استحقاق محدد
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ظام الضمان االجتماعي، كما في تعداد البرازيل األقل. وال يلزم طرح أي سؤال إضافي لتقييم عدد المساهمين في ن
 .2010لعام 

ما يلي حول قياس هذا المؤشر عن  )2017(تالحظ اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 ً  دا  لألسر المعيشية تواجه قيو  ً ا  مسوح: في حالة اقتراح البنك الدولي، من المعروف أن المسوحطريق التعدادات أو 

ألسر ا مسوحفي كثير من األحيان، ال تحصل  .39في الحصول على المعلومات عن عمليات النقل والبرامج المحددة
وبالتالي فهي تقدم فقط مقياس تقريبي  المعيشية على معلومات عن عالم الحماية االجتماعية وبرامج العمل،

االستفسار عن إمكانية وصول الناس إلى برامج يضم البيانات من البرامج األكبر. وفي حالة التعدادات، يمكن 
الحماية المختلفة التي يجري تنفيذها، على النحو الذي تحدده أهداف التنمية المستدامة. يتم التعرف على تعقيد 
االستفسار عن البرامج الحالية، حيث سيكون من الضروري تقديمها مع أسمائها على وجه التحديد، وليس بطريقة 

ُ                                              الشمولية التي ن فذت بها هذه البرامج في معظم البلدان تستحق أن  عامة. غير أن تناولها هذا المصدر. ي              
المجموعات القائمة على أوضاع        ً ز أيضا                                                             ّ يسهل فقط إدراك نطاق كل برنامج خارج المستفيد المباشر، بل يمي   ال وهذا

ا أهداف التنمية المستدامة في المؤشر. ، كما طلبته)جغرافية، سكنية، مهاجرة، مهنية، تعليمية، إثنية، إلخ(محددة 
 .)واحد أو بعدين، وما إلى ذلك  ً ا  عد          ُ على األقل ب  (وينبغي أن تتفق البلدان على الحد األدنى للتغطية 

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

 تدعو المنهجية المعيارية إلى تحديد سبعة أنواع من االستحقاقات:

 ؛األطفال استحقاقات )أ(
 ؛استحقاقات األمومة )ب(
 ؛االستحقاقات أو المعاشات التقاعدية لألشخاص ذوي اإلعاقة )ج(
 ؛التأمين ضد البطالة )د(
 ؛استحقاقات إصابة العمل أو المعاشات التقاعدية )ھ(
 ؛معاشات التقاعد )و(
 استحقاقات المساعدات االجتماعية للفئات السكانية الضعيفة. )ز(

اختيار أكثر من فئة واحدة،  احتمالإذا تم تحديد جميع هذه الفئات في التعداد بوصفها مصادر محتملة للدخل، مع 
، في الواقع، تعداد عدد األشخاص، وبالتالي نسبة السكان الذين يحصلون على واحد على األقل              ً فمن السهل جدا  

الواقعي السؤال عن جميع هذه االستحقاقات في  غيرمن هذه االستحقاقات. غير أنه من الناحية العملية، من 
ُ      ، وت عتبر التعداد             ّ                                       ُ     جدوى. قد تشك ل استحقاقات األمومة بعض التحديات ألنها ال ت دفع  هاأكثر )و(و )د(و )ج(البنود    

   ً                                                          ّ                                 نقدا  بالضرورة، بل يمكن الحصول عليها على شكل خدمات معينة. وتشك ل استحقاقات األطفال بعض الصعوبات، 

                                                      
 .4المرجع المذكور في الحاشية  39
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عن هذه االستحقاقات  اإلعالنطفال ال يجيبون على السؤال المتعلق بمصادر الدخل، وقد ينسى الوالدان بما أن األ
 في إطار دخلهم.

 وفي ما يلي القواسم أو المستفيدون المحتملون من هذه االستحقاقات:

 ؛األسر التي لديها أطفال/إجمالي عدد األطفال )أ(

 ؛النساء اللواتي يلدن في سنة معينة )ب(

األشخاص ذوو اإلعاقة الشديدة، المستمدة من البيانات المتعلقة باإلعاقة من خالل أخذ مجموع فئتين من  )ج(
 )إعاقة جزئية وإعاقة كاملة( "ال يمكن القيام بأي شيء على اإلطالق"و "صعوبة كبيرة"اإلعاقة 

 ؛)207.4انظري المبادئ والتوصيات الفقرة /انظر(

 ؛العملعدد العاطلين عن  )د(

 ؛مجموع العمال أو القوى العاملة )ھ(

بما في ذلك القائمة على االشتراكات وغير القائمة على (األشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد القانوني  )و(
 ؛)االشتراكات

حسب هذا األخير عن طريق طرح عدد جميع األشخاص الذين هم في  )ز( ُ                                                       إجمالي عدد األشخاص الضعفاء. وي                              
مساهمين في نظام التأمين االجتماعي أو الذين يتلقون استحقاقات االشتراكات، سن العمل وال

األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سن التقاعد والذين يحصلون على استحقاقات االشتراكات من  وجميع
 السكان. مجموع

ن من العديد من هذه للبيانات لتقييم عدد المستفيدين المحتملي  ً ا  هام  ً ا  تعداد مصدريوفر الوكما ذكر أعاله، 
من خالل التعداد المباشر لعدد األطفال واألسر المعيشية التي لديها أطفال.  )أ(المكونات. ويمكن تحديد مقام 

                                 ّ                                                             البلدان التي يطلب فيها تعداد السك ان والمساكن معلومات عن األطفال الذين ولدوا في أي وقت أو حديثي  وفي
      ً                                                         استنادا  إلى هذه المعلومات. وغير ذلك، يمكن استخدام معدل الخصوبة  )ب(الوالدة، يمكن تقدير المقام للمكون 

تصحيحها لمواليد التوأمين والثالثة توائم.  أوحسب العمر المنشور من السجل المدني وإحصاءات األحوال المدنية 
ن، يتعين وفي بلدان مثل االتحاد الروسي، حيث توجد استحقاقات خاصة لألمومة للوالدات بعد عدد والدات  ّ          معي    

النظر في المعلومات المتعلقة بترتيب الوالدة. ويمكن تقدير عدد العاطلين عن العمل الذي يشكل المقام بالنسبة 
من بيانات التعداد  )و(                 ً              لهذا الغرض. وأخيرا ، يمكن تحديد      ً تماما  من التعداد، وإن كان هذا التعداد غير مناسب  )د( ـل

مع بيانات  )ز(من األصعب تعداد فئات أخرى، مثل ومن خالل عدد األشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد القانونية. 
وقيودها تأتي من احتمال عدم توافق بيانات التعداد الخاصة باإلعاقة مع معايير األهلية اإلدارية  )ج(التعدادات، و

 الستحقاقات اإلعاقة.

المؤشر اإلجمالي على أنه نسبة مجموع السكان الذين يتلقون استحقاقات نقدية في إطار حالة طوارئ سب تح ُ ي  
أو الذين يساهمون  )االستحقاقات القائمة على االشتراكات أو غير القائمة على االشتراكات(واحدة على األقل 
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د عدد األشخاص الذين يتلقون بفعالية في نظام واحد على األقل من أنظمة الضمان االجتماعي. أما تحدي
إلى السؤال المتعلق بمختلف فئات                                       ّ                                  ً استحقاقا واحدا على األقل في تعداد السك ان والمساكن، هو أمر مباشر، استنادا  

كخيارات محتملة. يتطلب تحديد مجموع األشخاص الذين يساهمون في الضمان  )ز(-)أ( الدخل، شريطة أن تقدم
لب في تعداد السكان البرازيلي.             ً     ً      االجتماعي سؤاال  محددا  من ا             ُ                             لنوع الذي ط 

م البيانات المتعلقة  ُ ظ                                                         ُ استخدام البيانات اإلدارية. في البلدان التي تتكامل فيها ن  عند             ً  اإلجراء تعقيدا  يزداد قد 
سجل فيها المستفيدون برقم هوية شخصي، يمكن تحديد جميع  ُ                                                     بمختلف االستحقاقات المحتملة أو التي ي                                     

            ً      ً                                                       لقون استحقاقا  واحدا  على األقل، دون مضاعفة عدد األشخاص الذين يتلقون أكثر من األشخاص الذين يت
استحقاق واحد. ويمكن، بنفس اآللية، تحديد األشخاص الذين يساهمون في النظام، دون ازدواجية في حساب 

ون إمكانية األشخاص المساهمون والمستفيدون بنفس الوقت. مع ذلك، إذا أديرت االستحقاقات بشكل منفصل، د
ض أن           ِ . إذا افتر   ً ا  صعب  ً ا  إلى تقدير إجمالي واحد للسكان أمر )ز(-)أ( تحويل النسب المختلفة يصبحربط البيانات، 

                                       ً                                      على نوع واحد من االستحقاقات مستقل إحصائيا  عن تلقي أي نوع آخر، يمكن حل المشكلة الحصول 
، والتي تتعارض )و(و )د(أو  )ھ(و )أ( االستحقاقات من نوعولكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال مع        ً  إحصائيا .

 فيما بينها.

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللتحديات قياس  )د(

للغاية. ويمكن تقدير   ً ا  جزئي  ً ا  طابع تتخذالتعداد المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في أن يتمثل التحدي الكبير في 
، )وإلى حد ما، بيانات التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية(ت التعداد معظم المقامات باستخدام بيانا

ولكن بعضها إشكالي. وقد ال تتطابق المعايير المستخدمة في تحديد سمات السكان المستفيدين في التعداد مع 
الختالف    ً را  ، نظةذوي اإلعاقألشخاص المعايير اإلدارية. وينطبق هذا بصفة خاصة على المعاشات التقاعدية ل

عن المعايير التي تقترحها األسئلة العادية التي طرحها فريق واشنطن في       ً كبيرا                                 ً المعايير اإلدارية لإلعاقة اختالفا  
 .التعداداألسئلة المناسبة في بإدراج ذلك يمكن معالجة  ،التعداد. قلة من التعدادات فقط لديها معلومات عن البسط

على ذلك في وقد سبق ذكر مثال  ،سيما في حالة االستحقاقات غير النقدية ولكن تبقى هناك بعض المشاكل ال
 تحديد مقدار استحقاقات األمومة.

 تصنيف البيانات )ھ(

األشخاص  .4الوضع الوظيفي  .3العمر  .2الجنس.  .1 :تعداد بتصنيف هذا المؤشر حسبالسمح ييمكن أن 
مس الثروة. كما تتيح 5و اإلعاقة ذوو بيانات التعداد تصنيفات مفصلة عن التوزيع الجغرافي، وحسب المهنة    ُ                    . خ 

 وحالة المهاجرين.
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 األساسية الخدمات على الحصول يمكنها معيشية أسر في يعيشون الذ�ن السكان نسبة 1.4.1

 والتعريف المفهوم )أ(

 الصحي، الصرف ومرافق المأمونة، الشرب مياه مثل األساسية، الخدمات على صولوال إمكانية توفير يساعد
 حياة نوعية تحسين على ذلك، إلى وما الصحية، والرعاية والتعليم، واإلسكان، والتنقل، المستدامة والطاقة
 تحقيق على وتساعد االقتصادية،و االجتماعية التحسينات المناسبة األساسية الخدمات تقديم أنظمة تعزز. الفقراء

 رفاه زيادة في االمكانية ههذ ُ    ت سهم كما. مساواةالوا الفقر من      ّ والحد   االجتماعي واإلدماج االقتصادي النمو
 األمن ودعم المياه، نقل في البشري والجهد الوقت وتوفير العمل، فرص وخلق وإنتاجيتها، المحلية المجتمعات

 .التعليم مستوى تحسين أو الصحة، وتحسين األساسية، السلع وإنتاج الطاقة، استخدام وتحسين الغذائي،

                                ً                                                        صول على الخدمات األساسية يعني ضمنا  أن الخدمات الكافية والميسورة التكلفة متاحة بشكل موثوق ووال
م توفير الخدمات العامة التي تلبي االحتياجات األساسية  ُ ظ                                            ُ وبجودة مناسبة. وتشير الخدمات األساسية إلى ن  

والصرف الصحي والنظافة والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، لإلنسان، بما في ذلك مياه الشرب، 
 والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وعلى وجه التحديد، يتضمن ما يلي:

 )من أهداف التنمية المستدامة 6.1.1مؤشر الإلى   ً ا  استناد(يشير الوصول إلى خدمات مياه الشرب األساسية  .1
ن ال يتجاوز جمعها            ً       ً                        دقيقة ذهابا  وإيابا  بما في ذلك االنتظار في  30                                ّ                 إلى توافر مياه الشرب من مصدر محس 

الطابور. تشمل المصادر المحسنة مياه منقولة باألنابيب، أو آبار أو آبار أنبوبية، أو آبار محمية، أو ينابيع محمية 
 أو مياه معبأة أو منقولة.

ف خدمات الصرف الصحي األساسية  .2 ّ                             تعر  على أنها  )المستدامةمن أهداف التنمية  6.2.1مؤشر الإلى   ً ا  استناد(  
نة غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى. وتشمل المرافق المحسنة: المراحيض التي                   ّ                                                                       استخدام مرافق محس 
فر أو                                                                                ُ      تنظف بتدفق الماء أو سكبه إلى شبكة أنابيب صرف صحي أو خزانات صرف صحي أو مراحيض ح 

فر محسنة التهوية،  فر مع أل وأ        ُ                  مراحيض ح   واح.                       ُ        مراحيض سماد أو مراحيض ح 

إلى  )من أهداف التنمية المستدامة 6.2      ً            استنادا  إلى الهدف (يشير الوصول إلى مرافق النظافة األساسية   .3
توافر مرفق لغسل اليدين بالصابون والماء في المنشآت. قد تكون مرافق غسل اليدين ثابتة أو متحركة 

واألباريق أو األحواض المخصصة لغسل  وتشمل بالوعة مع ماء الصنبور، والدالء مع الصنابير، وصنابير تيبي،
اليدين. يشمل الصابون ألواح الصابون، والصابون السائل، ومسحوق المنظفات، والماء مع الصابون 

 يشمل الرماد والتربة والرمال أو غيرها من مواد غسل اليدين. ال ولكن

 .)1.1.7      ً                                   استنادا  إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة (الحصول على الكهرباء  .4

      ً                                   استنادا  إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة (الحصول على أنواع الوقود النظيف والتكنولوجيا النظيفة  .5
2.1.7(. 

يشير الوصول إلى التنقل األساسي إلى إمكانية الوصول إلى جميع الطرق في جميع أحوال الطقس في سياق  .6
أو الوصول إلى وسائل النقل العام في  ) ً ا  ، وليس ضمن الوثيقة أيض9.1.1أهداف التنمية المستدامة (ريفي 



147 

. من )                                                 ً من أهداف التنمية المستدامة، وليس ضمن الوثيقة أيضا   11.2.1مؤشر ال      ً      استنادا  إلى (السياق الحضري 
نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد " 1.1.9أجل االتساق مع مؤشر تحقيق التنمية المستدامة 

رح استخدام مؤشر الوصول الريفي الذي يقيس النسبة "مواسمكيلومترين من طريق صالح لجميع ال ُ                                                ، اقت      
أي ما يعادل سير من (المئوية للسكان الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالح لجميع المواسم 

                        ً                                                      أظهرت إمكانية التنقل بعضا  من أكبر التأثيرات على الحد من الفقر ولها ارتباط قوي  .40،41)دقيقة 25إلى  20
. ويقاس السياق الحضري للوصول ")النقل بوصفه أداة تمكين("تائج التعليمية واالقتصادية والصحية بالن

نسبة السكان الذين تتوافر  – 1.2.11إلى وسائل النقل باستخدام منهجية مؤشر أهداف التنمية المستدامة 
. كما توجد منهجية البيانات "لهم وسائل النقل العام المناسبة، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

من التحليل المكاني والتحليل النوعي. ومن أجل تحديد السكان الذين تتم                           ً الوصفية التي تستخدم مزيجا  
ل محطة مواصالت عامة وتضاف مع البيانات االجتماعية متر حول ك 500خدمتهم، يتم استخدام مساحة 

عدد /دم معايير أخرى لتتبع هدف النقل المتصل بكثافة الشوارعخست ُ ت                       ً               والديمغرافية. استكماال  لما ذكر أعاله، 
 التقاطعات، والقدرة على تحمل التكاليف، أو الجودة من حيث السالمة، أو وقت السفر، أو الوصول الشامل.

جمع النفايات األساسية إلى الخدمات الرسمية للبلديات والقطاع غير الرسمي على السواء. قد  تشير خدمات .7
 "التجميع"أو عن طريق وضع النفايات في حاوية عامة. ويشمل  "من الباب إلى الباب" "خدمة التجميع"تكون 

القابلة إلعادة التدوير من              ً            ويشمل ذلك مثال  جمع المواد (جمع النفايات إلعادة التدوير وللمعالجة والتخلص 
. يجب أن تكون الخدمة منتظمة، ويعتمد تواترها على الظروف المحلية )بل مشتري النفايات المتجولين ِ ق  

                                            ً  جمع النفايات المختلطة والنفايات العضوية يوميا   ُ ت  ما                                                    ً وعلى أي فرز مسبق للنفايات. فعلى سبيل المثال، كثيرا  
بشكل عام. يمكن جمع المواد                                  ً بالصحة العامة، وعلى األقل أسبوعيا   في المناخات المدارية ألسباب تتعلق

                                                                ً الجافة القابلة إلعادة التدوير المنفصلة في المصدر بشكل أقل تواترا .

لى خدمات الرعاية الصحية األساسية، إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تشمل خدمات إصول ويعني ال .8
طبية، والخدمات الطبية للمرضى الرعاية المرضى الداخليين والطوارئ داخل وخارج المنطقة، ورعاية ال

الخارجيين، وخدمات المختبرات واألشعة، والخدمات الصحية الوقائية. كما تشمل خدمات الرعاية الصحية 
           ً                                                                 ً                  األساسية أيضا  إمكانية الحصول على عالج محدود لألمراض العقلية وتعاطي المخدرات وفقا  للمعايير الدنيا 

 ها وزارات الصحة المحلية والوطنية.التي تحدد

إمكانية إلى  )1.1.4      ً                                   استنادا  إلى مؤشر أهداف التنمية المستدامة (يشير الوصول إلى التعليم األساسي  .9
يصبحوا منتجين لالوصول إلى الخدمات التعليمية التي توفر لجميع المتعلمين القدرات التي يحتاجون إليها 

تدامة، ويسهموا في المجتمعات السلمية والديمقراطية، ويعززوا رفاه ل عيش مس ُ ب         ً            ُ اقتصاديا ، ويطوروا س  
 سنة. 21إلى  5األفراد. يتم تفعيل هذا العنصر عن طريق الحصول على خدمات التعليم في سن الدراسة من 

                                                      
40 23-note-http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/connections. 

41 RG/Source documents/Tool Kits & Guides/Monitoring-https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/HTML/Gender 
and Evaluation/TLM&E7 Access Index TRB 06.pdf. 
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      ً  استنادا  (يشير الوصول إلى خدمات االتصاالت األساسية إلى إمكانية الوصول إلى اإلنترنت على نطاق واسع  .10
. يتم تعريف النطاق الواسع )c.1.9أو /من أهداف التنمية المستدامة و 17.8.1و 17.6.2 انمؤشرالى إل

 ثانية./كيلوبايت 256كالتكنولوجيات التي تقدم سرعات تحميل معلن عنها ال تقل عن 

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

األسر المعيشية، بما في ذلك المسوح السكانية مسوح ال يزال المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بهذا المؤشر هو 
الديمغرافية والصحية، والدراسات االستقصائية المتعددة المؤشرات، ودراسة قياس مستويات المعيشة، والبنك 

تعدادات والبيانات اإلدارية. ويرد وصف لمصادر البيانات الدولي، واليونيسف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وال
ُ                        كما ت ستخلص معلومات وفيرة من         ً                                                               هذه أيضا  في البيانات الوصفية المختلفة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.      

                      ً                                                                             البيانات المعالجة مسبقا  من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تشكل هذا المؤشر. يمكن أن تكون مصادر 
مسوح بيانات مؤشرات أخرى من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لرصد النتائج وكذلك بيانات إضافية من ال
 ألسر المعيشية أو التعدادات.ا

مركب من مؤشرات جزئية مختلفة، معظمها موضع حساب منفصل في مكان آخر من هذه و ه .11.4المؤشر 
تلك المؤشرات. على في إطار تعداد الالوثيقة. وبالتالي، في معظم الحاالت يتم تقييم توفر المعلومات من 

 التحديد: وجه

 .6.1.1 انظري تحت المؤشر/انظر .1

 .6.2.1انظري تحت المؤشر /انظر .2

 .6.2.1 مؤشرانظري تحت ال/انظر .3

 .7.1.1 انظري تحت المؤشر/انظر .4

 .7.1.2انظري تحت المؤشر /انظر .5

الحالية على بيانات مسح على مستوى األسر المعيشية، ومع ذلك،  "مؤشر الوصول الريفي"تعتمد منهجية  .6
ة يتم اآلن مراجعة مؤشر يستند إلى نظام المعلومات الجغرافية يستفيد من التقدم في التكنولوجيا الرقمي

                                                     ً                                                بهدف إنشاء أداة أكثر دقة وفعالية من حيث التكلفة. عموما ، ال تتوفر هذه المعلومات مباشرة من بيانات تعداد 
    ّ                                                                                               السك ان والمساكن. غير أن رسم الخرائط الذي تقوم عليه عملية التعداد قد يوفر مدخالت قيمة لتقييم الهياكل 

      ً                   ، حاليا ، عدد ال يستهان به طرحيلكل أسرة معيشية. كما  األساسية للطرق والبنية التحتية للنقل العام المتاحة
               ّ                                                                                 من تعدادات السك ان والمساكن أسئلة عن طريقة النقل إلى العمل أو المدرسة والوقت الذي يستغرقه الوصول 

 إلى هناك.

              ً                            ً      ً                ّ  ، وهو ليس جزءا  من هذه الوثيقة. رغم أن عددا  قليال  من تعدادات السك ان11.6.1      ً             استنادا  إلى المؤشر  .7
   ً  بلدا   17حيث سأل عنها (ما في أمريكا الالتينية، ال تتضمن أسئلة عن التخلص من القمامة               ّ والمساكن، ال سي  
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، إال أنها ال تسمح بتحديد التخلص النهائي من النفايات التي لم يتم التخلص )2010فقط في جولة تعداد عام 
 منها في أماكن العمل المنزلية.

، قد يكون من )6يانات التعداد، على الرغم من أنه، كما هو الحال في العنصر مع ب                      ً غير قابل للقياس عموما   .8
 الممكن وضع قواعد بيانات تستند إلى رسم خرائط التعدادات وبيانات عن مواقع نقاط الخدمات الصحية.

                 ً                 ، وهو ال يشكل جزءا  من هذه الوثيقة.4.1.1      ً             استنادا  إلى المؤشر  .9

 .)                    ً                ال يشكل هذا األخير جزءا  من هذه الوثيقة( c.1.9أو /و 17.8.1و 17.6.2 ان      ً            استنادا  إلى المؤشر .10

لبلدان أن تتفاوض على ا                                     ّ                  ما بالنسبة للقياس في إطار تعداد السك ان والمساكن، ينبغي             ّ المؤشر، وال سي  فاعلية  لزيادة
ة، بما في ذلك الخدمات ما يخص األبعاد المحددة المدرجة في المفهوم وأوزانها النسبي على توافق في اآلراء في

الحصول على المياه والمرافق الصحية، الحصول على الكهرباء، نوع الوقود المستخدم في (األساسية في المنزل 
 .)حتى الوصول إلى النظام الصحي والتعليم والضمان االجتماعي، وما إلى ذلك )الطهي

 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

الحصول على نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية لديها  1وة هناك مرحلتان لالحتساب. وتشمل الخط
إمكانية الحصول على جميع الخدمات األساسية المذكورة أعاله التي يمكن قياسها من مصادر البيانات األولية 

 .)10و 5.1المكونان (ألسر المعيشية والتعدادات السكانية ا مسوحمثل 

=نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية   𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  عدد السكان الذين لديهم إمكانية الحصول على جميع الخدمات األساسية�
عدد السكان

� 

ويلي ذلك حسابات للمقاييس الخاصة بالمكونات األخرى التي ال تقاس على مستوى األسرة المعيشية، مثل 
على الخدمات الصحية والتعليمية والنقل، إلخ. فعلى سبيل المثال، يقاس الوصول إلى التنقل بالنسبة  الحصول

، وليس من )مدعومة ربما برسم خرائط التعدادات(لألسر المعيشية من خالل بيانات نظام المعلومات الجغرافية 
ُ                                    ألسر المعيشية. وت حسب المكونات الفردية للحصول على الخمسوح اخالل                  ً              دمات األساسية أوال ، يليها تجميع                

 للمكونات بدون أوزان.

            ً                                                        ً                       وال يجري حاليا  حساب أي مؤشر شامل لإلعراب عن تغطية الخدمات األساسية. بدال  عن ذلك، يتم اآلن تقديم 
البيانات الخاصة بهذا المؤشر القائم على المكونات على شكل شبكة عنكبوتية لتحقيق الوصول إلى الخدمات 

كمؤشرات أخرى   ً ا  المختلفة في بلد ما، من خالل رسم المكونات المختلفة للمؤشر والتي تتضاعف أيض األساسية
ألهداف التنمية المستدامة. تم حساب معظم المكونات التي توفر المدخالت لهذا الرسم البياني ضمن المؤشرات 

ل المطلوبة. إذا تمت تغطية جميع المعنية. وبهذه الطريقة يمكن إعالم واضعي السياسات بأكثر مجاالت التدخ
مناطق الخدمة ذات الصلة بشكل كاف، سيكون الرسم التخطيطي دائرة كبيرة. سوف تظهر المناطق الناقصة على 

في هذا الرسم البياني الدائري. وفي الوقت الحاضر، ال تزال البلدان تبحث عن مدى توفر البيانات  "خدوش"شكل 
 طرية ملموسة.                               ُ إلبالغ عنه، ولذلك ال تتوفر أمثلة ق  ُ    ب ل ا ُ س  المتعلقة بهذا المؤشر وأفضل 
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           ّ           تعداد السك ان والمساكن من خاللالمؤشر تحديات قياس  )د(

بشكل مباشر في  8و 6يتم عرض التحديات في إطار مؤشرات المكونات المختلفة. وال يمكن قياس المكونين 
          ّ                                                                                         تعداد السك ان والمساكن، على الرغم من إمكانية توليد بيانات جغرافية مكانية عنها، ربما، عن طريق دراسات 

بشأن استخدام المعلومات  5ي الفصل انظر/انظر(خاصة تربط خرائط التعداد ببيانات التعداد المتعلقة بها 
 .)الجغرافية المكانية ونظام المعلومات الجغرافية

 تصنيف البيانات )ھ(

الموقع  .4الوضع الوظيفي؛  .3 ؛العمر .2 ؛الجنس .1يشمل الحد األدنى من التفصيل المطلوب األبعاد التالية: 
ح تفصيل إضافي حسب نوع السكن دخل األسرة المعيشية. وقد اق .5؛ )الريفي/الحضري(الجغرافي  ُ                             تر   

           ً                                                         ّ             . يمكن عموما  توفير جميع هذه التصنيفات باالعتماد على بيانات تعداد السك ان والمساكن، )غير نظامي/نظامي(
 على الرغم من اختالف التطبيق العملي باختالف المكونات.

أهداف التنمية المستدامة 
 6.2.1و 6.1.1

أهداف التنمية المستدامة 
 7.2.1و 7.1.1

أهداف التنمية المستدامة 
إضافة أسئلة جديدة على  11.2.2و 9.1.1

 مسوح األسر المعيشية

مسوح األسر 
 المعيشية؟

 صالحة للشربمياه 

 الصرف الصحي

 النظافة

 الكهرباء

 الوقود النظيف

 التنقل في ال��ف

 التنقل في المدن

 الصلبةتجميع النفايات 

 المعلومات

 التعليم

 لرعاية الصحيةا

 تجميع النفايات السائلة
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األقل/األكثر ثروة، وفئات أخرى مثل حالة مؤشرات التكافؤ (اإلناث/الذكور، القروي/المدني،  4.5.1
اإلعاقة، والشعوب األصلية والمتأ�رة من الصراع، مع توافر ال�يانات) جميع مؤشرات التعليم في هذه 

 القائمة، يمكن تصنيفها

 المفهوم والتعريف )أ(

لى فئة أخرى. تتطلب مؤشرات التكافؤ بيانات لمجموعات محددة. وهي تمثل نسبة قيمة المؤشر لفئة واحدة إ
ً     عادة  ما   بالضبط إلى التكافؤ بين المجموعتين. 1تشير القيمة و                    ً            المجموعة األكثر حرمانا  في البسط. ُ       ت ستخدم    

مؤشر التكافؤ على أنه المقياس الرئيسي لعدم المساواة في التعليم في جدول أعمال  4.5.1يحدد المؤشر العالمي 
                 ً     ً                                 ر هذا المؤشر مجاال  واسعا  لقياس عدم المساواة، حيث صمم ألن من أهداف التنمية المستدامة. ويوف 4الهدف 

طب ق على جميع مؤشرات الهدف  األخرى من أهداف التنمية المستدامة التي تتوافر عنها البيانات، ويمكن  4ُ   �                        ي 
 استخدامه لقياس عدم المساواة على امتداد عدة أبعاد. على وجه التحديد، المؤشرات التالية:

ية أ في )ج(اية مرحلة ابتدائية؛ و في )ب(الثالث؛ و/في الصف الثاني )أ(نسبة األطفال والشباب  :4.1.1المؤشر 
 ‘2’و القراءة، ‘1’مرحلة أولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في 

 ؛)ليس ضمن هذه الوثيقة(. ، بحسب الجنسياتالرياض

دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت  األطفالنسبة  :4.2.1المؤشر 
 ؛)ليس ضمن هذه الوثيقة(، بحسب الجنس واالجتماعيالصحة، والتعلم، والرفاه النفسي 

سب ، ح)بالتعليم االبتدائيسن االلتحاق من سنة واحدة قبل (معدل المشاركة في التعلم المنظم  :4.2.2المؤشر 
 ؛نسالج

خالل االثني عشر معدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب  :4.3.1المؤشر 
 حسب الجنس.بالسابقة، ،     ً شهرا  

حسب نوع بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  فر لديهموالبالغين الذين تتنسبة الشباب و :1.4.4 المؤشر
 ؛)ليس ضمن هذه الوثيقة(المهارة 

من الكفاءة في المهارات                                                                  ً نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابتا   :4.6.1المؤشر 
 ؛حسب الجنس مهارات الحساب، )ب(معرفة القراءة والكتابة و )أ(: الوظيفية المتصلة بما يلي

حسب القطاع ونوع الدراسة بلمنح الدراسية لتقديم احجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية  :b.1.4 المؤشر
 ؛)ليس ضمن هذه الوثيقة(
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التعليم  )ج(التعليم االبتدائي،  )ب(مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي  )أ(المعلمات في: /نسبة المعلمين :c.1.4 المؤشر
م  )د(اإلعدادي، و كالتدريب (                                                                            �  التعليم الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من تدريب المعلمين المنظ 

 ، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين.)التربوي

، )أنثى/ذكر(التي يتم تحليلها عادة هي الجنس  بسبب القيود على توافر البيانات، فإن األبعاد األولية للمساواة
االقتصادي، إما باستخدام مؤشر الحالة االقتصادية  –، والوضع االجتماعي )الحضري/الريف(والموقع 

سم مؤشر الحالة االقتصادية واالجتماعية  ّ                                     واالجتماعية والثقافية أو باالستعانة كبديل بتعليم الوالدين. يت                                                            
. بما أنه لم يتوفر )PISA(لبرنامج الدولي لتقييم الطلبة لإلى استبيان الطالب              ً كبة، استنادا  والثقافية بأنه درجة مر

مقياس دخل مباشر من بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، فقد تم استخدام وجود األدوات المنزلية كمؤشر 
، )ESCS(جتماعية والثقافية لثروة األسرة. لمزيد من التفاصيل حول حساب مؤشر الحالة االقتصادية واال

. وبالمثل، بسبب 344-339، الصفحات PISA 2015انظري التقرير الفني للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة /انظر
، وذلك بسبب توفر 4.2.2و 4.1.1                                         ً                     مشاكل توفر البيانات، المؤشرات األكثر تفصيال  حسب هذه المعايير هي 

 .PISAالمعلومات األساسية للمؤشرات من 

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

 المصادر هي نفسها بالنسبة للمؤشرات األساسية.

ناق ش مدى توافر المعلومات عن المؤشرات، بقدر ما يمكن تقييم كل مؤشر استنادا  إلى بيانات تعداد السك ان  َ                                                                     ً                       ّ   ي     ُ
 مؤشر من المؤشرات المعنية:والمساكن، في إطار كل 

 تعداد البيانات  من خاللغير قابل للقياس  :4.1.1المؤشر 
 تعداد البيانات  من خاللغير قابل للقياس  :4.2.1المؤشر 
 4.2.2انظري المؤشر /انظر :4.2.2المؤشر 
 4.3.1انظري المؤشر /انظر :4.3.1المؤشر 
 تعداد لابيانات من خالل  غير قابل للقياس :4.4.1المؤشر 
 4.6.1انظري المؤشر /انظر :4.6.1المؤشر 
 تعداد البيانات من خالل غير قابل للقياس  :b.1.4 المؤشر
 c.1.4 انظري المؤشر/انظر :c.1.4 المؤشر

                                       ّ   ، أي المؤشرات التي تشكل فيها تعداد السك ان 1إلى الفئة نتمي يوحده التي  وه 4.2.2 تجدر اإلشارة إلى أن المؤش
آلية بديلة  تعدادالفي الفئة الثالثة، ويوفر  c.1.4و 4.3.1 والمساكن مصدر البيانات الطبيعية. يندرج المؤشران

 .فرعية تعداد عنها سوى معلوماتالفي الفئة الرابعة، التي ال يقدم  4.6.1لحسابها، في حين يندرج المؤشر 
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 المؤشر احتسابمنهجية  )ج(

م قيمة المؤشر للمجموعة األكثر حرمانا  على قيمة مؤشر المجموعة السكانية الفرعية األخرى.  يعني أن  ماُ   �                                  ً                                                 ت قس 
 .1النتيجة المتوقعة لكل مؤشر تكافؤ أصغر من 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐼𝐼 

  

 حيث:

DPI =  لخإالجنس، الثروة، الموقع، (مؤشر تكافؤ البعد( 

الذي يحتاج إلى قياس المساواة. ويمكن حساب مؤشر تكافؤ البعد  i – 2030مؤشر التعليم حتى عام  =لمؤشر ا
 .c.1.4و 4.6.1و 4.3.1و 4.2.2             ّ                                   من تعداد السك ان والمساكن، كما هو موضح أدناه، في 

)d(  الفئة المحرومة المحتملة)مثل اإلناث، واألفقر، إلخ( 

)a= (  المجموعة األوفر حظا  المحتملة           ً                 ) ،لخإمثل الذكور، واألغنى( 

                ً                                                                              ً     الجزء األكثر تحديا  من الحساب هو تحديد متغيرات التقسيم الطبقي التي يقوم عليها مؤشر التكافؤ. ونظرا  ألن 
تصر تطبيقه مؤشر الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية يستند إلى بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، يق

تعداد، يمكن تطبيق متغيرات التقسيم الطبقي ال. وعند العمل مع بيانات 4.2.2و 4.1.1في الغالب على المؤشرين 
أما أفضل متغيرات التقسيم الطبقي لبيانات التعداد فهي تلك التي تقترب من مكونات مؤشر  .4.2.2على المؤشر 

والثقافية: تعليم الوالدين ومهنة الوالدين. مع العلم أنه قد ال تكون هذه المكونات الحالة االقتصادية واالجتماعية 
موجودة عند كل شخص. وحتى تعليم الوالدين، وهو البديل المقترح لمؤشر الحالة االقتصادية واالجتماعية 

يهم. وقد تكون والثقافية، قد يكون من الصعب تحديده، ال سيما في حالة الطالب الذين ال يعيشون مع والد
مس الثروة، وحالة اإلعاقة، وحالة /متغيرات التقسيم الطبقي األخرى، مثل الجنس، واإلقامة الحضرية            ُ                               الريفية، وخ 

                                                                                              ّ   الهجرة، واالنتماء إلى أعراق معينة أو مجموعات سكانية ضعيفة، أقل صعوبة باستخدام بيانات تعداد السك ان 
 والمساكن.

 ى هي التالية:ولذلك فإن أكثر نسب التكافؤ جدو

 ؛)أنثى/ذكر(التكافؤ حسب الجنس  •

 ؛الريفية/التكافؤ حسب مكان اإلقامة الحضرية •

التكافؤ في تعليم الوالدين أو رب األسرة أو الشخص المرجع، مصنفة حسب المجموعات الرئيسية التي تنطبق  •
 ؛ألقلعلى البلد، أي أقل من إكمال التعليم االبتدائي مقابل التعليم االبتدائي على ا
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لتجمع منطقي في سياق                                                                     ً التكافؤ من حيث وظيفة األشخاص أو رب األسرة أو الشخص المرجع، مصنفة وفقا   •
 ؛ة مقابل غير الزراعيةيالبلد، مثل األنشطة الزراع

وفي البلدان التي لديها انقسامات عرقية واضحة، يغدو التكافؤ هو من حيث االنتماء إلى المجموعة المحرومة  •
 . ً ا  أو األوفر حظ

كان  إذا األطفال بحسب ما تصنيففي بعض البلدان، وبدال من النظر إلى االنتماء اإلثني، قد يكون من األنسب 
 أو رب األسرة يتحدث اللغة الرسمية للبلد.يتحدثان الوالدان 

           ّ           تعداد السك ان والمساكن المؤشر من خاللقياس  تحديات )د(

يتمثل التحدي الرئيسي في انتماء بعض المؤشرات المذكورة أعاله إلى الفئتين الثالثة والرابعة، اللتين يمكن 
   ّ                                   يشك ل مؤشر الحالة االقتصادية واالجتماعية وتعداد. القياسهما بشكل غير كامل أو جزئي ومن خالل بيانات 

لطالب الذي يمكن إدراجه في التعداد من خالل يستند إلى منهجية برنامج التقييم الدولي ل                 ً والثقافية مفهوما  
البدائل فقط. للمشكلة النهائية، األكثر مفاهيمية، عالقة بنسبة التكافؤ نفسها. في حين يعمل هذا المفهوم بشكل 

تطبيقه على يصعب جيد مع المتغيرات الثنائية مثل الجنس أو اإلقامة في المناطق الحضرية والريفية، فقد 
 لها فئات متعددة، مثل العرق. المتغيرات التي

 تصنيف البيانات )ھ(

، والوضع االجتماعي )الريفي/الحضري(، والموقع )األنثى/الذكر(متغيرات التصنيف األولية هي الجنس 
. وباستثناء هذه األخيرة، يمكن تنفيذ هذه البيانات )مؤشر الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية(واالقتصادي 
باستخدام بيانات التعداد. تشمل معايير التصنيف المقترحة األخرى المرتبة، واللغة المستخدمة في  كلها بسهولة

المنزل، وحالة الهجرة، وحالة اإلعاقة، وطبقة الثروة، واالنتماء العرقي. يمكن تغطية كل هذه اإلحصاءات بسهولة 
سكان اللغة الوطنية الرسمية، كثيرا ما يدرج نسبية في معظم التعدادات. وفي البلدان التي ال يتحدث فيها كل ال

 سؤال عن الكفاءة اللغوية.

                                                               ً                      نسبة السكان في فئة عم��ة معينة الذ�ن يحققون على األقل مستوى ثابتا  من الكفاءة بما يلي:  4.6.1
 حسب الجنسبو(ب) مهارات الحساب، األمية (أ) 

 المفهوم والتعريف )أ(

الذين حققوا أو تجاوزوا  )سنة فما فوق 15(والبالغين  )سنة 24و 15بين  الذين تتراوح أعمارهم(نسبة الشباب 
األدنى لمستوى الكفاءة بالنسبة                         ّ الحساب. ينبغي قياس الحد  مهارات  )ب(و األمية )أ(مستوى معين من الكفاءة في 
      ً                       . ونظرا  لتجانس مستويات األداء                             ً الحساب التي يجري وضعها حاليا  مهارات و لألميةللمقاييس الجديدة المشتركة 

التي تحددها التقييمات الوطنية وعبر الوطنية، يجب تحديد مستويات األداء هذه على مستويات الكفاءة 
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                     ً                                                                                األساسية المحددة عالميا . وبمجرد تحديد مستويات األداء، يتمكن مجتمع التعليم العالمي من تحديد نسبة الشباب 
أو دونه لكل بلد. المستوى الثابت للكفاءة هو المعيار المرجعي للمعرفة األساسية  والبالغين فوق المستوى األدنى

عتمد، لم 2018أغسطس /آب لغايةالذي يقاس من خالل تقييمات التعلم. و )الحسابمهارات أو  األميةفي مجال   ُ     ي 
ها المجتمع           ّ مشتركة أقر   معايير            ً تتوفر حاليا                       ً                                      تعريف متفق عليه عالميا  بشأن الحد األدنى لمستوى الكفاءة، لكن 

 الدولي والبلدان.

 والسلبيات النسبية لكل منهايجابيات مع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

تقييم مهارات السكان البالغين مسوح من التقييم المباشر، مثل                                         ً يتطلب قياس مهارات الشباب والبالغين نوعا  
، وبرنامج تقييم ورصد )STEP(، وبرنامج السعي نحو التميز PIAAC)(ارات البالغين برنامج التقييم الدولي لمه مثل(

. لدى البالغينمية األالوطنية لمحو المسوح و )لقياس األمية RAMAAوبرنامج  ،)LAMP(أنشطة محو األمية 
ويصعب إدارته وقد يقلل من شأن التعلم في       ّ مكلفا                            ّ ألسر المعيشية لقياس التعلم  مسوح ايكون استخدام  قد

ج موحدة. وقد تكون النتيجة تمثيل غير دقيق  ُ                                          مجاالت بالغة األهمية للحياة اليومية، ولكن يصعب تقييمها في ن ه   ُ                                                         
ما يتعلق بتطبيق المهارات التي قد تختلف عبر السياقات.  ما في                                        ّ لما يعرفه الشباب والكبار ولمؤهالتهم، ال سي  

مع عدم وجود  لألمية،                          ّ                                          ذاته على بيانات تعداد السك ان والمساكن التي تعتمد على التقييم الذاتي  ينطبق الشيء
 .سؤال مماثل بخصوص الحساب

كبديل لمهارات القراءة األساسية، ولكن  ، ويمكن اعتمادهالتعدادفي أساسي اإللمام بالقراءة والكتابة هو موضوع 
لبالغين الذين ال يخضعون بصورة روتينية الختبارات األداء على اصة بصفة خا ينطبق ذلكليس إلتقان القراءة. 

ألداء في اختبار مهارات مع اتعداد الفي  يتطابق مفهوم األمية المشار إليهالتعليمي، على عكس األطفال. قد ال 
 القراءة األساسية، إال أن هناك بدائل واقعية قليلة للبالغين الذين ال يذهبون إلى المدارس.

على أي لغة من اللغات طالما هي لغة مكتوبة. األمية من المبادئ والتوصيات، ينطبق مفهوم  259.4 ً         قا  للفقرة ووف
وفي البلدان المتعددة اللغات، يمكن الستبيان التعداد أن يستفسر أيضا عن اللغات التي يمكن للشخص أن يقرأها 

      ً      ً  موضوعا  إضافيا   يشكلما وهو ، تحديد السياسات التعليميةفي هذه المعلومات بشكل أساسي تسهم ويكتب بها. و
باستخدام األسئلة البسيطة التي تتضمن فئات إجابات تعكس مستويات  261.4. وتوصي الفقرة للتعداد      ً مفيدا  

الكتابة هو مهارة تطبيقية، فهو مختلفة من مهارات القراءة والكتابة. باإلضافة إلى ذلك، بما أن اإللمام بالقراءة و
يحتاج إلى أن يقاس بالنسبة إلى مهمة معينة، مثل القراءة مع الفهم، والرسائل الشخصية والصحف أو المجالت، 

بصعوبة أو عدم إمكانهم القيام أو لمجيبين القيام بذلك بسهولة، يمكن لأو كتابة رسالة قصيرة أو رسالة شخصية. 
س اختالف مستويات مهارات القراءة والكتابة. ويمكن قياس القراءة والكتابة بشكل بها على اإلطالق، ما يعك
 منفصل لتبسيط األسئلة.

عتبرال  من  262.4                                      ً         الكفاءة الفعلية للقراءة والكتابة. ووفقا  للفقرة /التعداد أداة كافية لجمع البيانات عن األداء ُ     ي 
راءة والكتابة لجميع أفراد األسرة المعيشية أثناء التعداد المبادئ والتوصيات، قد يثبت إجراء اختبار معرفة الق

عدم فاعليته وقد يؤثر على المشاركة، ما يحد من جدوى النتائج. بدال من ذلك، يمكن النظر في إجراء مثل هذا 
دأبت االختبار على عينة من المجيبين إما في التعداد نفسه أو في دراسة استقصائية لمتابعة ما بعد التعداد. وقد 
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بعض البلدان على استخدام أسئلة التقييم الذاتي البسيطة في إطار التعداد السكاني من أجل تقديم داللة على 
قدم تقييم لجودة اإلحصاءات مع  ُ                             معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة على مستوى المناطق الصغيرة. وينبغي أن ي                                                                      

 إحصاءات تعدادات اإللمام بالقراءة والكتابة.

نظر في  ،إلى التصريح الذاتي تستندابتقييم الحساب، وإن              ّ                 ً ح تعداد السك ان والمساكن عموما  وال يسم ُ        وال ي  هذا    
 الموضوع في المبادئ والتوصيات.

 المؤشر احتساب منهجية )ج(

على  ،لكفاءةمن االحد األدنى تفوق  نتيجة بمجرد تحديد عدد األفراد في الفئة العمرية المحددة، الذين حققوا
التقييم يتم التوصل إلى ، بالغينلل )ممثل العينة(النحو المحدد لتقييم اإللمام بالقراءة والكتابة على نطاق واسع 

                       ً  ويصبح حساب النسبة بسيطا .

ف حاليا  من خالل   )سنة 24-15(تعداد، يمكن قياس نسبة الشباب ال    ً                                �      ً         ونظرا  لصعوبة قياس المؤشر، كما هو معر 
ين بالقراءة والكتابة من خالل  )أكثرسنة ف 15(والبالغين  ّ                             غير الملم  ما بالنسبة للبلدان                       ّ تعداد كمؤشر بديل، ال سي  ال        

 التي ترتفع فيها نسبة األمية.

           ّ           تعداد السك ان والمساكنالمؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

بين البلدان،                                                                   ً من المبادئ والتوصيات، تتفاوت مسألة اإللمام بالقراءة والكتابة حاليا   264.4ما أشارت الفقرة ك
عتمد عموما   كماولذلك، فإن البيانات المستندة إليها ليست قابلة للمقارنة على الدوام على الصعيد الدولي.  على  ُ           ً ي 

ذلك، ال يعادل اإللمام بالقراءة والكتابة أو حتى طرح أي سؤال مماثل عن الحساب. واألهم من    ُ ال ي  التقييم الذاتي و
محو األمية الوظيفية معايير المستويات األساسية ومستويات الكفاءة على النحو المحدد في االختبارات ذات 

 المستخلصة بواسطة، قد تحيد بيانات التعداد حول معرفة القراءة والكتابة بشكل كبير عن النتائج بالتاليالصلة. و
 .ارات المعياريةاالختب

 تصنيف البيانات )ھ(

 24و 15الذين تتراوح أعمارهم بين (يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الفئة العمرية لمدة خمس سنوات وللشباب 
، حسب الجنس، ومناطق اإلقامة الريفية والحضرية، والمناطق والوحدات )سنة فأكثر 15(والبالغين  )سنة

الة اإلعاقة في معظم عمليات تقييم التعلم الوطنية وعبر الوطنية، ولكنها متاحة                     ً         اإلدارية. وال يتم حاليا  إدراج ح
 )معيار الفقر غير النقدي(االقتصادي وتعداد بالتصنيف حسب الوضع االجتماعي التعداد. كما يسمح الفي     ً  عموما  

 من حيث الهجرة.ضع الوو
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مرافق غسل بما فيها الصرف الصحي،  خدماتاإلدارة السليمة لنسبة السكان الذ�ن يستفيدون من  6.2.1
 اليد�ن بالصابون والمياه

 المفهوم والتعريف  )أ(

ُ     ، ت قاس      ً حاليا   ، بما في ذلك مرافق لغسل اليدين خدماتلالذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لنسبة السكان   
التي ال يتم مشاركتها مع بالصابون والماء، بنسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الصرف الصحي األساسية 

، أو المعالجة خارج الموقع. بشكل مأمون األسر المعيشية األخرى، حيث يتم التخلص من الفضالت في الموقع
وتشمل مرافق الصرف الصحي المحسنة: مراحيض مياه صب أو تدفق في شبكات الصرف الصحي، وخزانات 

سماد. يشير ال، ومراحيض حفر ذات لوح، ومراحيض التعفين أو مراحيض الحفر، ومراحيض حفر محسنة التهوية
مرفق أساسي لغسل اليدين، إلى جهاز الحتواء أو نقل أو تنظيم تدفق المياه لتسهيل غسل  يمتلكون السكان الذين

 اليدين بالصابون والماء ضمن األسرة المعيشية.

ي مرافق الصرف الصحي المحسنة تلك تعن ،برنامج الرصد المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية   ً   وفقا  ل
ة  مة لفصل الفضالت البشرية بطريقة صحي  صم  ّ   الم                                   ّ   ُ لرصد  هذا المؤشر لها. واستخدمبما يحول دون مالمسة اإلنسان   

أرست المشاورات الدولية ، 2011ومنذ عام . 2000تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية منذ عام 
شأن الحاجة إلى االستفادة من أوجه القصور في هذا المؤشر ومعالجتها، على وجه التحديد،      ً            توافقا  في اآلراء ب

لمعالجة المقاييس المعيارية لحق اإلنسان في الحصول على المياه، بما في ذلك إمكانية الحصول على المياه 
صريف مياه المجاري غير ، إذ يسبب تللفضالت المأمونةالمعالجة ينبغي النظر في  كماوالمقبولية والسالمة. 

أهداف تتجاوز أن ضرورة صت المشاورة المذكورة أعاله إلى                                               ُ المعالجة في البيئة، مخاطر على الصحة العامة. خل  
وأن تتناول  ،، التي تنطبق على جميع البلدان، المستوى األساسي للحصول على الخدمات2015ما بعد عام 

أبعاد إمكانية الوصول والمقبولية والسالمة. دعا فريق  هامؤشرات اإلدارة المأمونة لخدمات الصرف الصحي، بما في
على امتداد سلسلة الصرف الصحي، بما في ذلك االحتواء، لة معالجة الفضالت البشرية أمسالخبراء إلى تحليل 

آلمن في الموقع أو نقل ومعالجة النفايات في موقع معالجة وإفراغ المراحيض وخزانات التعفين، والتخلص ا
االقتصادية والتوصيات  –مخصص. ويستند تصنيف المعالجة إلى الفئات التي يحددها نظام المحاسبة البيئية 

 .)المعالجة األولية والثانوية والثالثة(الدولية إلحصاءات المياه، وعلى اتباع نهج تدريجي 

برنامج البنك الدولي للمياه (   ً  بلدا   12وتم تجريبه في  ،وعوامل السالمة الفضالت تدفقضع إطار لقياس      ُ وقد و  
 ، ويجري اعتماده وتوسيع نطاقه في قطاع الصرف الصحي.)2014والصرف الصحي، 

 يجابيات والسلبيات النسبية لكل منهامع اإل،           ً تعداد خاصة  الالمحتملة للبيانات، مصادر ال )ب(

، أو من مصادر المسوح                                           ّ               انات المتعلقة بالمرافق الصحية من تعداد السك ان والمساكن أو يمكن الحصول على البي
أي أسئلة تعدادات الالبيانات اإلدارية في البلدان المتقدمة التي ال تندرج فيها هذه البيانات في التعداد. وال تشمل 

المتعددة  المسوحالديمغرافية والصحية والمسوح مثل المسوح  التي تندرج ضمن أسئلةعن مرافق غسل اليدين، 
في الوحدة  درجت هذه � ا  ، 2009المؤشرات. ومنذ توحيد أسئلة المسوح المتعلقة بغسل اليدين بالصابون في عام 
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تعداد هي الالمؤشرات. وكما هو الحال عادة، فإن بيانات ً                    ا ، والمسوح المتعددة وصحي  ً ا      ً         مسحا  ديمغرافي 70أكثر من 
 المستخدمة في المقامات. يةوالريف يةالحضرالمناطق لمتعلقة بتقديرات سكان أساس التقديرات ا

                                                      ً       ً               ّ                   البيانات المتعلقة بالبنية التحتية للمرافق الصحية موضوعا  أساسيا  في تعداد السك ان والمساكن. وتوصي    ّ  تشك ل 
 ض:من المبادئ والتوصيات بالتصنيف التالي للوحدة السكنية حسب مرافق المراحي 498.4الفقرة 

 مرحاض داخل الوحدة السكنية .1
   ّ       صب  المياه/المراحيض حيث يتم تدفق .1.1
 الفئات األخرى ..12

 مرحاض خارج وحدة سكنية .2
 لالستخدام الحصري .2.1

   ّ       صب  المياه/المراحيض حيث يتم تدفق .2.1.1
 مرحاض حفرة محسن التهوية .2.1.2
 مرحاض حفرة دون تهوية مع تغطية .2.1.3
 ةحفر أو حفر بأغطية مؤقتة أو غير مسقوف .2.1.4
 الفئات األخرى .2.1.5

 مرافق مشتركه .2.2
   ّ       صب  المياه/المراحيض حيث يتم تدفق .2.2.1
 مرحاض محسن مهوى .2.2.2
 مرحاض حفرة دون تهوية مع تغطية .2.2.3
 ةمسقوفحفر أو حفر بأغطية مؤقتة أو غير  .2.2.4
 الفئات األخرى .2.2.5

 ال يوجد مرحاض متاح .3
 )إزالة الفضالت يدويا(مرفق خدمة أو دلو  .3.1
 استخدام البيئة الطبيعية، على سبيل المثال، األدغال، النهر، مجرى النهر .3.2

معلومات عن توفر وحدة العد لهذا الموضوع هي الوحدة السكنية غير أن بعض البلدان قد تجد من المفيد جمع 
مرافق المراحيض الستخدام شاغليها في أماكن المعيشة الجماعية. وعادة ما تكون أماكن المعيشة من هذا النوع 
مجهزة بمرافق متعددة الستخدام مجموعات كبيرة، وستكون المعلومات عن عدد المراحيض ونوعها بالنسبة لعدد 

                                            ً       ً توفر المراحيض ألماكن المعيشة الجماعية موضوعا  إضافيا . شاغليها هامة من حيث تحليل ظروف السكن. ويمثل

ُ                                                              بأن ت جمع المعلومات المتعلقة بالمراحيض مع نظام تصريف مياه المجارير  500.4باإلضافة إلى ذلك، توصي الفقرة      
المرتبطة به من أجل تحديد مدى مالءمة مرافق الصرف الصحي في الوحدة السكنية. ولتكون المرافق الصحية 

ئمة، ينبغي أن تكون المراحيض موصولة بشبكات صرف صحي غير مسدودة. يمكن تصنيف المعلومات مال
      ّ                                                                      المتعل قة بالوحدات السكنية حسب نوع نظام تصريف مياه المجاري على النحو التالي:
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 إفراغ المحتوى في شبكة لنقل المياه باألنابيب موصولة بمحطة عامة لتصريف مياه المجاري. .1

خزانات التعفين، (ى في شبكة لنقل المياه باألنابيب موصولة بنظام فردي لتصريف مياه المجاري إفراغ المحتو .2
 .)آبار الصرف

 .ذلك إلى وما البحر، أو النهر، في أو حفرة، أو مفتوح، خندق في المرحاض محتوى يفرغ –عدا عن ذلك  .3

                    ّ               عدم توافر نظام للتخل ص من النفايات. .4

 المؤشراحتساب منهجية  )ج(

ف  عر  ُ   �  كما هو موضح أعاله، ي  ن للصرف الصحي ال يتم  "الصرف الصحي المدار بأمان"                                        ّ                    بأنه استخدام مرفق محس 
 تشاركه مع األسر المعيشية األخرى وحيث يتم فيه:

 ؛معالجة الفضالت والتخلص منها بطريقة مأمونة في الموقع •
 .ها خارج الموقعومعالجت الفضالت نقل •

نة تشمل المراحيض التي تنظف بتدفق الماء أو سكبه إلى تجدر                                       ّ                                                   اإلشارة إلى أن مرافق الصرف الصحي المحس 
دة، أو مراحيض حفر مع  فر والمراحيض المسم  ّ                      شبكة أنابيب صرف صحي أو خزانات صرف صحي أو مراحيض ح                   ُ                                                 

نة مراحيض الحفر التي ال يوجد بها لوح أو قاعدة، والمراحيض                                        ّ                                   بالطة. تشمل مرافق الصرف الصحي غير المحس 
 المعلقة والمرحاض الدلوي.

يمكن حساب البيانات الخاصة بهذا المؤشر باستخدام موضوعين للتعداد بشأن نوع المرحاض ونوع نظام تصريف 
المعلومات حول السكان الذين يستخدمون نظام الصرف الصحي المدار  إلنتاجمياه الصرف الصحي. بالنسبة 

 بأمان، يمكن تطبيق الخطوتين التاليتين:

 تتمثل الخطوة األولى في تحديد األسر التي لديها أحد مرافق المراحيض التالية: )أ(

 مرحاض داخل وحدة سكنية .1
   ّ       صب  المياه/المراحيض حيث يتم تدفق .1.1
 رىالفئات األخ .1.2

 مرحاض خارج وحدة سكنية .2
 لالستخدام الحصري .2.1

   ّ       صب  المياه/المراحيض حيث يتم تدفق .2.1.1
 مرحاض محسن مهوى .2.1.2
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أما الخطوة الثانية فهي تحديد األسر المعيشية التي تستخدم مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان بين  )ب(
ى. في هذه الخطوة، سيتم اختيار األسر التي تستخدم األسر المعيشية التي تم اختيارها في الخطوة األول

 أحد النوعين التاليين من شبكة الصرف الصحي:

 .إفراغ المحتوى في شبكة لنقل المياه باألنابيب موصولة بمحطة عامة لتصريف مياه المجاري .1
المجاري إفراغ المحتوى في شبكة لنقل المياه باألنابيب موصولة بنظام فردي لتصريف مياه  .2

 .)التعفين، آبار الصرف خزانات(

ويحسب السكان الذين يعيشون في األسر المعيشية التي تستخدم مرافق صحية تدار بأمان، من خالل السكان 
                                                               ً                        الذين يعيشون في األسر التي تستخدم الصرف الصحي المدار بأمان مقسوما  على إجمالي عدد السكان 

 المنطقة. تلك في

           ّ           تعداد السك ان والمساكن ؤشر من خاللالمتحديات قياس  )د(

مدى توفر خدمات الصرف الصحي على مستوى الوحدة السكنية، ولكنها ال تقدم أي معلومات  تعداداتتقيس ال
عن معالجة المواد بعد خروجها من األسرة المعيشية. وال يمكن التأكد من معالجة مياه الصرف الصحي أو التخلص 

. تعدادال                                                ً             ائية المحلية أو التخلص منها بطرق غير صحية استنادا  إلى بيانات منها ببساطة في المجاري الم
 أي أسئلة حول مرافق غسل اليدين أو السلوك العام.           ً تعداد عادة  اليطرح  ال كما

 تصنيف البيانات )ھ(

الريفية، وشريحة /         ً                                                                   يمكن عموما  الحصول على التصنيفات التي ينبغي إدراجها بحسب أماكن اإلقامة الحضرية
الثروة، والمنطقة الجغرافية التفصيلية، وجنس وعمر أفراد الوحدة السكنية، والفئات المحرومة، مثل السكان 

ما يتعلق بالبنى التحتية للمرافق  على األقل في                                      ً                      الذين يعيشون في األحياء الفقيرة، استنادا  إلى بيانات التعداد، 
 الصحية للوحدات السكنية.
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 الخالصة والتوصيات .3

ن التحليل الذي ا جري في الفصل السابق الفائدة التي يمكن استخالصها من بيانات تعداد السكان والمساكن  ّ                 �                                                                               يبي    
 تسهمتنمية المستدامة. بشكل عام، الحيوية في إطار رصد مؤشرات أهداف ال ءاتاإلحصاالسجالت المدنية وو

ُ                      بالنسبة إلى نصف هذه المؤشرات، ت ستخدم بيانات التعداد ، و        ّ على األقل    ً ا  مؤشر 40مثل هذه البيانات على تقدير                                
مها التعدادات وواإلحصاءات الحيوية.  ةالمدني السجالتو ّ               يمكن االستفادة من البيانات السكانية التي تقد   في                                          

بيانات التعداد تنطوي ومقارنة بالمسوح، الخاصة بعدد من المؤشرات القائمة على السكان.  وإسقاط المقاماتتقدير 
إلى قدرتها على تصنيف مؤشرات أهداف التنمية   ً ا  ، نظرمهمةمزايا على واإلحصاءات الحيوية  السجالت المدنيةو

 لعينات مثل المسوح.لمحدود الحجم دون أن تخضع لقيود الالمستدامة حسب الخصائص السكانية المختلفة، 

المناقشات التفصيلية حول إمكانية تصنيف المؤشرات حسب المجموعات السكانية المختلفة، ومناطق وتؤكد 
الهجرة واإلعاقة، على أهمية من حيث حالة الالتعليمي، و المستوى، ووالجنسالعمر، والريفية، أو  الحضريةاإلقامة 

ربط مؤشرات الحرص على كما أن المستدامة على المستوى دون الوطني.  هذه المصادر في رصد أهداف التنمية
 االسترشاديفيد في تعزيز إمكانية ، أهداف التنمية المستدامة باحتياجات الحكومات الوطنية ودون الوطنية

قدرة االستفادة من و العامة.توجيه السياسات بدراسة أوجه التفاوت القائمة بين المجموعات السكانية ل
قياس األداء ل قة         ّ نظرة متعم   توفر، على تحليل المؤشرات ومقارنتها ةمجموعات الفرعية والمستويات دون الوطنيال

 التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد.يتيح النهوض ب، بما لمواردالفعال لتخصيص الوإصالح السياسات و

فة في ديات يشير تحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة إلى بعض التحكذلك،  صاد  َ       الم     ُ استخدام بيانات   
واإلحصاءات الحيوية، ومنها احتمال تسجيل أرقام أقل من األرقام الفعلية من خالل  ةالمدنيوالسجالت تعداد ال

ّ  يحد  اعتماد هذه المصادر، ما قد  مشكلة بحد ذاته،    ّ عد                                                    ُ جودة النتائج. فتسجيل أرقام أقل من األرقام الفعلية ي   من  
ّ                                                               إذ أن ه يحدث على وجه التحديد على مستوى المجموعات الفرعية للسكان حسب  المؤشر. وعلى الرغم من  تصميم    

ّ                                                                                           أن ه ال يؤثر على إمكانية تقدير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتصنيفها بحسب مجموعات مختلفة من   
ّ                         السكان في حالة األشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة على سبيل المثال، فإن ه يؤدي بطبيعة الحال إلى                                                                          

 ة المعينة مثل المستوطنات العشوائية.تقديرات خاطئة في حالة المجموعات السكاني

ً  ألن ه عادة  ، القصور في التسجيل مشكلةيطرح واإلحصاءات الحيوية،  ةالمدنيالسجالت في ما يتعلق ببيانات        ّ  
هذا القصور.  يثبت المؤشر المعني بالوفيات النفاسية إمكانية معالجةجميع السكان. لكن  التوحيد بينيفتقر إلى  ما

ّ  فمن المعروف أن   تكون النفاسية وفيات الالحيوية حول إلحصاءات وا ةالمدنيالسجالت بيانات  الواردة فياألرقام              
ا هي عليه، حتى في أفضل أنظمة التسجيل. ومع ذلك، فقد وضع ّ                                                       في الواقع أقل بكثير مم  آليات لتصحيح هذا  ت                     

 عدد.هذا الة الجودة كفيلة بتقدير عالي اإلحصاءات الحيويةوم السجالت المدنية  ُ ظ   ُ ن  الخلل، في حين ما زالت تعتبر 
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ً                  مباشرة  باستخدام بيانات  المختارةفي الفصول السابقة، يمكن تقدير حوالي نصف المؤشرات ذكر إلى ما         ً استنادا        
المؤشرات األخرى بيانات غير مباشرة تتطلب في المقابل، توفر  اإلحصاءات الحيوية.والسجالت المدنية وتعداد ال

ة غير كافية بحد ذاتها الحتسابمعالجة  ّ                             إحصائية لتقدير المفهوم المطلوب أو لتقديم معلومات فرعي  المؤشرات                                                      
 التعدادات المستقبلية أو تعديلها.إلى إضافة بعض األسئلة بويمكن معالجة ذلك المعنية 

ل التحدي األكثر خطورة في إطار استخدام بيانات  ّ                                             يتمث  المستدامة العالمية  أهداف التنميةتحقيق تعداد لرصد ال   
التي تبذلها المنظمات الدولية الحثيثة رغم الجهود ف. اتالتعدادالممارسات الوطنية إلجراء تجانس في بغياب ال

ة بالتعداد، فإن  اختالفات كبيرة  ّ                اإلحصائية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس في محتويات األسئلة الخاص                ّ                                                               
ا بالنسبة إلى المستخدمة لفئات وا المطروحةتزال قائمة في األسئلة  ال ّ               في ترميز اإلجابات. أم  السجالت المدنية                    
ّ                                        ، فيكون التجانس أفضل، لكن  األنظمة غير كاملة في معظم البلدان وغالباإلحصاءات الحيويةو ما تكون جودة   ً ا                          

مة غي              ً عن ذلك، غالبا                 ّ                          ً البيانات المتعل قة بسبب الوفاة شائبة. فضال   ّ      ما تكون المعلومات المقد  ر كافية لتصنيف                       
م دوافع إضافية من أجل توحيد أنشطة التعداد الوطني، إذ تولي  ّ                                                           المؤشرات المعنية. ولعل  هذا التقرير يقد  الجهات                       ّ               

ر لقيمة بعض األسئلة المطروحة في التعدادات في تقدير مؤشرات بالوطنية أهمية أكات التعدادالمعنية بتنفيذ 
 أهداف التنمية المستدامة.

 اإلحصاءات الحيوية في قياسوالسجالت المدنية وتعداد البيانات إمكانية االستفادة من م السابق، القساستعرض 
مبادئ وتوصيات لتعدادات "إلى التوصيات الواردة في تقريري   ً ا  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، استناد

إلى الممارسات الوطنية         ً استنادا   وإلى حد ما، ،"مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات الحيوية"و "السكان والمساكن
ّ                                                         لتعداد السكان. إن  ورود سؤال معين كجزء من الموضوعات األساسية التي تتناولها  2010المعتمدة في جولة العام                  

ر  ّ   المبادئ والتوصيات ال يعني بالضرورة توف  ان المدروسة. غير أن بلدالالزمة في هذا الشأن لكل من المعلومات ال                                    
معظم  أن أثبت ،2010م لعاتعداد السكان التقييمات التي أجرتها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة لجولة 

 البلدان.مشمولة في معظم التعدادات التي تجريها المناطق و مناسبة لجميعات المواضيع الموصى بها في التعداد

دة أثناء مناقشة بعض المؤشرات في القسم السابق.  رحت بالفعل بعض التوصيات المحد  ّ                                               لقد ط  في ما يلي قائمة و     ُ                            
عدد ممكن من مؤشرات أكبر  لتشملتعداد النطاق أسئلة ع يتوسولها بتناببعض المجاالت الرئيسة التي يمكن 

 :أهداف التنمية المستدامة

الدخل. ويمكن تبرير عن بيانات معظم التعدادات هو في االفتقار إلى ة في بيانات يأحد أوجه القصور الرئيس •
ّ                                          إلى أن  جمع البيانات حول الدخل من التعدادات قد ي  ً ا  ذلك بأسباب وجيهة، نظر ة أسئلة، في حين أن        ّ  تطلب عد                    ّ       

ّ     جودة بيانات مسوح مستويات المعيشة أو اإلنفاق األسري. عدا عن ذلك، فإن  عدد    ّ   تقل  عنجودة البيانات قد    ً ا                                                                  
رات أهداف التنمية المستدامة   ً ا  كبير يعتمد على هذه البيانات، األمر  )وغيرها 10.2.1، 1.2.1، 1.1.1(      ّ                            من مؤش 

رات ا تسمح به البيانات المستخرجة                        ّ   الذي يسمح بتصنيف المؤش  ّ                              بدقة أكثر مم   من المسوح.    ً  حاليا             

ن مصادر الدخل المحتملة  ُ ت  حتى وإن لم  • ّ                        جمع بيانات فعلية حول الدخل، يمكن االستفادة من قائمة تتضم  جميع ل                                                      
م للحماية  ُ ظ   ُ ن  /أي نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا( 1.3.1التي يشملها المؤشر  يةفئات السكانال

ّ             االجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسن ين، واألشخاص                                                                                  
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 مع تصنيف )ذوي اإلعاقة، والحوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء
ويحقق تقييم تغطية أنظمة الضمان االجتماعي لمختلف المجموعات السكانية، بما يتيح نعم أو ال، حالتهم ب

 البيانات اإلدارية.فائدة أكبر من 

مة(                                     ّ                                       ينبغي تحسين جودة ترميز البيانات المتعل قة بالمهن أثناء معالجة بيانات التعداد  • ّ   مثل كمية التفاصيل المقد                        ( 
رات أهداف التنمية المستدامة، مثل رموز وإعطاء األولوية لتحديد مجموعا                           ّ                                      ت مهنية معينة ذات صلة بمؤش 

لتحديد  )ISCO-08( 2008من التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام  2262و 2261و 222و 221تصنيف المهن 
ل كثافة  ّ         معد  ين وتوزيعهم  االختصاصيين   ّ             الصحي  ر (     وتوصيف المناصب اإلدارية ومستوى اإلدارة  )c.1.3     ّ  المؤش 

ر ال(             ّ                                                                         ، ونسبة المعل مين في مرحلة ما قبل التعليم والتعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي والتعليم )5.5.2   ّ  مؤش 
ر (الثانوي   .)c.1.4     ّ  المؤش 

م بيانات موثوقة حول وفيات األطفال من خالل التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية،  • ّ                                                                           في البلدان التي ال تقد                      
رات المعنية بوفيات الرضع واألطفال وحديثي الوالدة عبر إدراج لل مناسبةيمكن الحصول على معلومات     ّ                                                         مؤش 

  ً ا  ملحوظ  ً ا  أسئلة حول تاريخ الميالد وبقاء آخر طفل مولود على قيد الحياة. وفي البلدان التي تشهد انخفاض
خامسة في تسجيل المواليد، ينبغي النظر في إدراج سؤال حول ما إذا تم تسجيل والدات األطفال ما دون سن ال

 أم ال.

م بيانات موثوقة حول  • ّ                     في البلدان التي ال تقد  اإلحصاءات والسجالت المدنية من خالل النفاسية وفيات ال                    
مة  الحيوية ّ    يمكن الحصول على معلومات قي  عبر إدراج سؤال حول عدد الوفيات في األسرة  في هذا الشأن                         

وما إذا كانت الوفاة قد حدثت  ،عمر المتوفى ونوعه االجتماعيعن خرى سئلة أالماضية، وأ  ً ا  شهر 12خالل فترة 
دولة هذا السؤال في دورة التعداد  30بعد الوالدة. وقد طرحت حوالي   ً ا  يوم 42أثناء الحمل أو الوالدة أو 

 .2020، على أمل أن يزداد هذا العدد في دورة عام 2010السكاني لعام 

ل زواج األطفال، من المهم إدراج سؤال حول سن الزواج األول أو السن الذي  • ّ                                                                    في البلدان التي يرتفع فيها معد                               
ي بعض تعدادات السكان والمساكن هذا السؤال  ة لدى النساء. وتغط                                   ّ                  ّ                                         حصل خالله أول اقتران بالتراضي، خاص 

ّ   بالفعل، لكن  ز  يادة هذا العدد ضرورية.          

ينبغي توسيع البيانات حول اإللمام بالقراءة والكتابة بهدف التمييز بين المستويات الواسعة من مهارات القراءة  •
والكتابة. في هذا اإلطار، ينبغي استخدام أسئلة بسيطة مع فئات من اإلجابات تعكس مستويات مختلفة من 

ً     مهارات القراءة والكتابة. إضافة  إلى ّ                                                      إلى أن  اإللمام بالقراءة والكتابة مهارة تطبيقية، ينبغي قياسه   ً ا  ذلك، ونظر                                    
لمهام معينة، مثل قراءة الرسائل الشخصية والصحف أو المجالت وفهمها، أو كتابة رسائل شخصية.   ً ا  وفق

ّ                                                                            وبالتالي، يقر  المجيبون ما إذا كانوا قادرين على القيام بذلك بسهولة، أو بصعوبة أو بسهولة ت ة، ما يعكس              ّ            ام   
 . ويمكن قياس مستوى القراءة والكتابة بشكل منفصل بهدف تبسيط األسئلة.لألميةالمستويات المختلفة 

. وبالتالي، يمكن لتطبيق هذه  ً ا  ال يزال االمتثال للصيغة المعيارية ألسئلة مجموعة واشنطن حول اإلعاقة متفاوت •
ن إمكانية مقارنة للبي انات حول األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الدولي                          ّ                     المنهجية بشكل موحد أن يحس 
رات في هذا التقرير.                           ّ                   من أجل تصنيف عدد من المؤش 
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، وقد تناولت البلدان هذا  ً ا  نسبي  ً ا  ال يزال إدراج األسئلة حول إمكانية الوصول إلى اإلنترنت واستخدامه حديث •
رات أهداف  التنمية المستدامة، ينبغي التفكير                                                   ّ          الموضوع بطرق مختلفة. من أجل ضمان توافق أفضل مع مؤش 

في طرح سؤال على المستوى الفردي حول استخدام اإلنترنت، مع إطار زمني واضح مدته ثالثة أشهر، وسؤال 
د ّ  آخر حول ما إذا كان المنزل مزو  على استخدام الهواتف المحمولة. ينبغي   ً ا  بخدمة إنترنت، وهو ينطبق أيض  ً ا                              

على مستوى  )المختلف عن أنواع خدمات اإلنترنت األخرى(إلنترنت واسع النطاق التفكير في تقييم توفر ا  ً ا  أيض
          ً                                                                                  األسرة، بدال  من مجرد تقييم إلمكانية وصول الفرد إلى اإلنترنت في المنزل أو خارجه. ويساهم طرح سؤال 

ّ        ألن  أفراد  حول سرعة االتصال باإلنترنت في تعزيز فائدة السؤال، رغم امكانية مواجهة مشكلة في هذا السؤال  
 األسرة قد ال يعرفون سرعة اإلنترنت لديهم.

ل مراجعة جميع فئات األسئلة التي ت عنى ببعض المسائل مثل مصادر مياه الشرب والصرف  • فض  ُ   ّ                               ُ                                              بشكل عام، ي            
الصحي األساسي واستخدام الوقود للطهي واإلنارة، بهدف التأكد من إمكانية تحديد جميع الفئات المعنية ببنية 

رات  أهداف التنمية المستدامة. بالنسبة إلى مصادر مياه الشرب، يعني ذلك عدم الخلط بين المصادر اآلمنة    ّ    مؤش 
ا بالنسبة إلى وقود اإلنارة والطهي، فيعني ذلك عدم الخلط بين فئات الوقود النظيف وغير النظيف. ّ                                                                                          وغير اآلمنة. أم                

ل عمالة األطفال، • ّ                بالنسبة إلى البلدان التي يرتفع فيها معد  ع في السؤال حول النشاط االقتصادي،                                                    ّ                                 يوصى بالتوس 
سنة،  15أو  12أو  10سنوات، وليس فقط الذين يبلغون من العمر  5ليشمل األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

 ما يسمح بقياس نسبة عمالة األطفال بشكل أفضل.

ع في السؤال حول الحضور التعليمي ليشمل البدائل المتعلقة با • لشباب المسجلين في برامج            ّ                                                         يوصى بالتوس 
ر  معدل مشاركة الشباب والكبار ( 4.3.1                                                              ّ  التدريب الرسمي وغير الرسمي، ما من شأنه أن يساعد في تقدير المؤش 

عن ذلك،       ً . فضال  )السابقة، بحسب الجنس  ً ا  في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهر
ّ    ّ                  إلى أن  تعل م الكبار يؤدي دور  ً ا  ونظر ع في   ً ا  مهم  ً ا                                                               ّ     في تطوير مهارات جديدة وتحسين الحياة المهنية، يمكن التوس 

 في التدريب.البالغين أسئلة التعليم بهدف جمع البيانات حول مشاركة 

دة، من ، من الضروري تنفيذ البند المتعلق بتسجيل الوالاإلحصاءات الحيويةوبالسجالت المدنية في ما يتعلق  •
ر   .)نسبة الوالدات تحت إشراف عاملين صحيين مهرة( 3.1.2                ّ  أجل احتساب المؤش 

يوصى بوضع نظام للمعلومات الجغرافية المكانية واستخدامه لألغراض التحليلية، ومن أجل تحديد مسافة 
. وعلى وجه السكان من نقاط الخدمة، باإلضافة إلى دوره القياسي في توجيه تنظيم العمل الميداني للتعداد

 الخصوص، يدل ذلك على حاجة اعتماد نتائج التعداد على مرجع جغرافي.

رات أهداف التنمية المستدامة وليس بمصادر  ا آخر التوصيات، فتتعلق بوصف األساليب المستخدمة لبناء مؤش  ّ                                                        ّ                                        أم   
مة في المقام األول على وصف هذه األساليب في البيانات الوصفية ألهداف التنمية المستدا  ً ا               ّ      البيانات. يرك ز حالي

رات.  ، يسمح هذا النهج للباحثين      ً نظريا                                                              ّ     التبرير العلمي للعملية التي تم من خاللها الحصول على هذه المؤش 
ّ                                                                المستقل ين بتكرار العملية بأكملها. غير أن  المنظمات اإلحصائية الوطنية التي ال تهتم بالنهج الخاص بالتقديرات                                   ّ      

رات محددة لبلدانها قد تحتاج إلى مزيد من التعليمات العالمية وترغب فقط في احتسا               ّ                                                  ب أو تصنيف مؤش 
لآلليات  أكبر التشغيلية للوصول إلى هذه الغاية. لذلك، إضافة إلى منهجية التقديرات العالمية، يوصى بإيالء اهتمام

المستوى الوطني  اإلحصاء الوطنية أن تعيد إنتاج هذه التقديرات وتفصيلها علىألجهزة التي يمكن من خاللها 
  ودون الوطني.
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 قرفالم

رات أهداف التنمية المستدامة .1           ّ                           قائمة مؤش 

رات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وغايات خطة التنمية المستدامة لعام   2030          ّ                                                                       إطار المؤش 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20r

efinement_Eng.pdf. 

رات أهداف التنمية المس .2 اإلحصاءات والسجالت المدنية تدامة اإلضافية التي يمكن استخالصها من    ّ                      مؤش 
 الحيوية

ل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط 3.9.1 ّ                                                         معد     

 المفاهيم والتعاريف )أ(

ل الوفيات الناتجة عن التعرض لتلوث الهواء المحيط  ّ                                                 أظهر تقييم معد  الهواء في المنزل وتلوث  )في الخارج(             
اء استخدام الوقود الملوث في الطهي أن  التعرض لتلوث الهواء قد يسب ب األمراض التالية وأخرى  )الداخل في( ّ                        جر                             ّ                                     ّ  

 غيرها:

من المراجعة  J20-22الرمز ( )سنوات 5ما دون (متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد لدى األطفال الصغار  •
 ؛)ICD-10عن منظمة الصحة العالمية  الصادر العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض

 ؛)I60-69الرمز ( ) ً ا  عام 25ما فوق (لدى البالغين  )السكتة الدماغية(األمراض الدماغية الوعائية  •

 ؛)I20-25 الرمز( ) ً ا  عام 25ما فوق (داء القلب اإلقفاري لدى البالغين  •

 ؛ )J44الرمز ( ) ً ا  عام 25ما فوق (داء االنسداد الرئوي المزمن لدى البالغين  •

 .)C34الرمز ( ) ً ا  عام 25ما فوق (سرطان الرئة لدى البالغين  •

عزى تلوث الهواء المحيط إلى االنبعاثات الناتجة عن األنشطة الصناعية واألسر المعيشية والسيارات والشاحنات،  ُ                                                                                                     ي 
ة للصحة بمعظمها. ت عد  الجسيمات الدقيقة األ ّ                     وهي مزيج مرك ب من ملوثات الهواء المضر    ُ                   ّ كثر خطورة على صحة             ّ                       

قصد بتلويث الوقود استخدام كل من مادة الكيروسين، والخشب، والفحم،  ثات. وي  ُ                                                                 اإلنسان من بين هذه الملو         ّ                       
ث فيتحمله  ا معظم العبء الناتج عن هذا النوع من التلو  ّ           وروث الحيوانات، والفحم النباتي، ونفايات المحاصيل. أم                                           ّ                                                    

 الدخل. السكان في البلدان المنخفضة والمتوسطة

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
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ث الهواء الخارجي والداخلي إذا ما كانت عوامل الخطر التي لها تأثير على الداء  ّ                                                                            يمكن تقدير اآلثار التي يخل فها تلو         ّ                        
ّ                                  نفسه مستقل ة بعضها عن بعض وإذا ما كانت العالقة بينها ضعيفة. غير أن  بعض القيود تحول دون تقدير اآلثار                                                        ّ         

ث، وهي المعرفة ال ّ                  المشتركة لهذا التلو  ث الهواء داخل المنزل والهواء  ّ ز  محدودة حول تو                   ضين لتلو  ّ                              ع السكان المعر          ّ              
ث على المستوى الفردي نظر ّ                         المحيط، والعالقة بين نسب التعرض للتلو  ّ                                إلى أن  تلوث الهواء داخل المنزل يساهم   ً ا                                           

ث الهواء تفي تلوث الهواء المحيط، والتفاعال ّ         غير المتناسبة بين العنصرين. تظهر مشكلة تلو  داخل المنزل بشكل                                           
عزى  ُ     أساسي في المناطق الريفية، في حين ي  ث إلى المناطق الحضرية. ويمكن بالتالي هذا ال                                  ّ                                      تلو  التوصل إلى حساب   

ث بشكل تقريبي، إذا ما افترضنا أن  العالقة بين عوامل الخطر ضعيفة، جمة مجموع اآلثار الناتقريبي ل ّ                                عن التلو                                  ّ        
ن. عن                   ّ     مجموع اآلثار التي يخل فها   ّ قل  و ْ   عاملي الخطر مجموعي                    

، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

دة في القسم  ّ             يمكن استخالص البيانات األساسية حول الوفيات القائمة على فئات أسباب الوفاة الخمس المحد                                                                                   
التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية مع تشفير موثوق لسبب الوفاة. وفي العادة، يتم السابق من خالل 

د السكان ذات الصلة من التعدادات السكانية أو التوقعات السكانية القائمة على التعدادات دع استخالص بسط
 السكانية.

ر و ث الهواء دا 7.1.2                  ّ  يمكن استخدام المؤش  ض لتلو  ّ            من أجل تحديد نسبة التعر        ّ ستخدم  ُ ي  خل المنزل، في حين                       
ل التركيز السنوي للجسيمات الدقيقة التي تقل عن  ّ                                               معد  ض لتلوث الهواء  2.5   ّ                ميكرومتر كمؤشر للداللة على التعر                                

بعة   ً ا  المحيط، وفق ب ل المت  ّ     للس        ُ ر    ُ  .11.6.2        ّ  في المؤش 

بع تسجيال   ّ         ً يقتصر توافر البيانات على البلدان التي تت  لعمر والنوع االجتماعي، يحدد لسبب الوفاة بحسب ا  ً ا  موثوق                                        
ث داخل األماكن المغلقة )أ(فئات أسباب الوفاة المذكورة في القسم  ّ                       . إضافة  إلى ذلك، يجب على بيانات التلو                                ً       

رين  وفي  .11.6.2و 7.1.2                                     ّ    الخارج أن تتوفر على شكل تقييمات للمؤش 

 المؤشر احتساب منهجية )ج(

ض واالستجابة  and othersForouzanfar 42 (2015)و  and othersBurnett (2014)وصف  ّ             منهجية وظائف التعر                   
ومن ثم )  2014and othersBurnett ,( 2010المتكاملة التي تم تطويرها من أجل تقرير عبء المرض العالمي 

ض    ّ                                  ّ يتطل ب تقدير عبء المرض الناجم عن التعر   .2013تحديثها بشكل أكبر لدراسة عبء المرض العالمي لعام 
ثة للهواء المحيط طو ّ                  يل األمد للجسيمات الدقيقة الملو                               )PM2.5(  معرفة كل من شكل وظيفة الخطر النسبي

ل نسب اوحجمه ة حول العالم حيث ت سج  ُ   ّ      . غير أن  تحديد شكل وظائف الخطر النسبي للوفيات في مناطق عد                    ّ                                                  ّ        
  and othersBurnettلذلك، عمل .                                                            ّ          عالية من تركيز هذه الجسيمات في الهواء المحيط، يفتقر إلى األدل ة الكافية

                                                      
42  (2014). Environmental Health Perspectives Vol 122, Issue 4; Forouzanfar and others (2015). The  Burnett and others

323-Lancet 386: 2287. 
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ض البالغين ألسباب الوفيات على الصعيد العالمي، أي: داء القلب اإلقفاري،  ّ                                                                     على تطوير وظائف الخطر النسبي لتعر                                  
  ً ا  ، وداء االنسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة. وقد عملوا أيض)السكتة الدماغية(واألمراض الدماغية الوعائية 

الخطر النسبي لمتالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد ويمكن استخدامها لتقدير عدد الوفيات على تطوير وظائف 
 وسنوات الحياة الصحية المفقودة لألطفال ما دون سن الخامسة.

بوضع نموذج متكامل للتعرض واالستجابة من خالل دمج معلومات الخطر النسبي   and othersBurnettقام و
ث الهواء المحيط ودخان التبغ غير المباشر ووقود الطهي الصلب المنزلي المستقاة من دراسات تل ث الهواء (ّ                                                                   و  ّ          تلو    

ث الهواء المنزلي، إذ )المنزلي ث الهواء المحيط وتلو  ة هنا فهي تلو  ا العناصر الوحيدة المهم  ّ                     والتدخين النشط. أم                      ّ              ّ                        ّ                   
ميكرومتر  2.5ت الدقيقة التي تقل عن الجسيما                                                        ّ  وضع المؤلفون معادلة رياضية لوظيفة الخطر النسبي أثناء ترك ز 

ض لألمراض الخمسة التي تم استعراضها، على النحو  ّ                                              بهدف توضيح الروابط الملحوظة بين الخطر النسبي والتعر                                                    
 التالي:

 zcf, < z RRIER(z) = 1 حيث 

  + zcf ≥ z ]}δzcf) – (z γ –exp[ – {1 αRRIER(z) = 1 حيث

RR = الخطر النسبي 

ض  z حيث ّ   يشير إلى التعر  إلى التركيز المضاد الذي   zcfبالميكروغرام لكل متر مكعب ويشير للجسيمات الدقيقة              
ض الكبير  ا في حال التعر  فترض أال  تظهر أي مخاطر إضافية ما دونه. أم  ّ          ي                ّ يساوي  RRIER      ّ ، فإن  للجسيمات الدقيقةُ        ّ                                

1 + α قوة . وقد شملت المعادلةδ ؤ بالمخاطر أثناء ترك ز الجسيمات بشكل كبير. هذه الجسيمات من أجل التنب                      ّ                    
ً              ّ إضافة  إلى ذلك، فإن       RRIER (zcf + 1)  1تقارب + αγيمكن تفسير . وبالتالي ،γ = [RRIER (zcf + 1) – 

1]/[RRIER (∞) – 1] .على أن ها نسبة المخاطر النسبية أثناء التعرض المنخفض إلى العالي                                                         ّ       

ضع هذا النموذج الحتساب عدد  دة السبب وفقُ                           و  ّ             وفيات البالغين محد  داء القلب ألربعة أسباب للوفاة، هي   ً ا                   
، وسرطان الرئة، وذلك من خالل استخدام اإلقفاري، واألمراض الدماغية الوعائية، وداء االنسداد الرئوي المزمن

اء ر النسبي مستقاة من الدراسات الوبائية حول التعرض طويل األمد للجسيمات الخطمعلومات حول ال ّ    دقيقة جر         
ث الهواء المنزلي ث الهواء المحيط وتلو  ّ                 تلو                      ّ ض .43   ا العالقة بين التعر  ّ  أم                    ّ متالزمة التهاب الجهاز و للجسيمات الدقيقة  

ع التنفسي الحاد ق منها بشكل منفصل. ونظر، ف        ّ لدى الرض  ّ                        تم التحق  ع واألطفال الصغار ليسوا من   ً ا          ّ      ّ                          إلى أن  الرض       
ّ          ، فإن  أكبر نسب)النشطين(المدخنين  ض      ّ   ة تعر  متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المرتبطة ب للجسيمات الدقيقة    

ث الهواء المنزلي. لدى هذه الفئة ّ                  هي ناتجة عن تلو  ض واالستجابة المتكامل في تقدير                 ّ                               وقد ساهم نموذج التعر                     
خدمت سابقا  في تقييم ُ          ً          الخطر النسبي بشكل أفضل بكثير من سبعة نماذج أخرى است   عبء األمراض.                                                   

                                                      
 مقدرة.المعلمات ال                ً                                                                                 ً                          تضم البيانات أيضا  بعض نقاط البيانات المستمدة من دراسات حول دخان التبغ غير المباشر، لكنها قليلة جدا  ولها تأثير ضئيل على قيم  43
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 تتوزع قيم معايير القياس الفعلية الخاصة بكل من اآلثار الصحية على النحو التالي:

 zcf = 7      α = 1.378 γ = 0.0667 δ = 0.37  داء القلب اإلقفاري:
  zcf = 7      α = 1.225 γ = 0.0121 δ = 1.0675 األمراض الدماغية الوعائية:
 zcf = 7      α = 15.35 γ = 0.00125 δ = 0.667 داء االنسداد الرئوي المزمن:

 zcf = 7      α = 105.6 γ = 0.000193 δ = 0.729   سرطان الرئة:
 zcf = 7      α = 2.082 γ = 0.00367 δ = 1.135متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد: 

ث الهواء  ّ          ال يمكن ربط كل حاالت الوفاة الناتجة عن األمراض المذكورة أعاله بتلو  في األماكن المغلقة أو في الخارج.                                                              
                        ً                                                                            وبالتالي، من الضروري أوال  احتساب عدد الوفيات المنسوبة إلى هذا التلوث عن طريق الجمع بين المعلومات حول 

ث  )أو النسبية(المخاطر المتزايدة  ض السكان للتلو  ض، وتلك المتوفرة حول مدى تعر  ّ   لمرض ناتج عن التعر                ّ                             ّ على سبيل (                 
ض له السكان، ونسبة السكان التي تعتمد بشكل أساسي على المثال، متوسط ا ّ                                                     لتركيز السنوي للجسيمات الدقيقة المعر                                     

ث في الطهي ّ           الوقود الملو  ى ب)            ّ    . من هنا نحصل على ما يسم  لة "الجزء المنسوب للجمهرة"ـ                                               ّ   ، وهو نسبة المرض المسج 
ض  ّ   داخل مجتمع معين التي يمكن ربطها بالتعر  ث (                                      ض للوقود الملو  ل التركيز السنوي للجسيمات الدقيقة والتعر  ّ   أي معد                ّ                                         ّ      

دة أعاله لتقدير النسبة المئوية للجزء  and othersBurnettاستخدم . وقد )المستخدم في الطهي ّ                                    النماذج المحد               
ض للجسيمات الدقيقة المحيطة ّ                           المنسوب للجمهرة المرتبطة بالتعر  دولة شملتها دراسة عبء المرض العالمي  187في                                

ث الهواء المحيط ة عن مالناجالنسبة المئوية للجمهرة وتتراوح أوجه التفاوت في . 2010لعام  ّ                 التعرض لتلو  بين البلدان           
بالنسبة إلى السكتة الدماغية، في المائة  43إلى  1اإلقفاري، ومن بالنسبة إلى داء القلب في المائة  41إلى  2من 
بالنسبة إلى سرطان في المائة  25إلى  1<بالنسبة إلى داء االنسداد الرئوي المزمن، ومن في المائة  21إلى  1< ومن

 بالنسبة إلى متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد.في المائة  38إلى  1<الرئة، ومن 

ّ            مثل مرض القلب والرئة المعب ر عنه بعدد (يق الجزء المنسوب للجمهرة على العبء اإلجمالي للمرض يسمح تطب                          
ض لعامل الخطر المحدد )الوفيات ّ                      ، بالحصول على العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن التعر  أي في هذه الحالة، (                                                   

ث الهواء المحيط وداخل المنزل ّ                             تلو  ل الوفيات المرتبط )   ر معد  قد  ّ                   . وي       ّ   ُ ث الهواء المنزلي والمحيط بناء  على     ً      بتلو                               ّ    
عة بشكل مستقل ّ              احتساب األجزاء المشتركة المنسوبة للجمهرة إذا ما افترضنا أن  التعرض والمخاطر موز                      ّ ، على                                                         

ن ّ  النحو المبي   .2003and othersEzzati (44 ,(في            

م  ي  ُ  �  وق  ث الهواء المنزلي بشكل منفصل، بناء  على التقرير   ث الهواء المحيط وتلو  ً              الجزء المنسوب للجمهرة بشأن تلو                                   ّ                     ّ                              
وباالستعانة بمجموعة من الخبراء شاركت   and othersComparative Risk Assessment (Ezzati(2002 ,بعنوان 

 .201045في دراسة عبء المرض العالمي لعام 

                                                      
44 80-Ezzati and others (2003). The Lancet 362: 271. 

45 ol. 35v60; Smith and others (2014). Annual Review of Public Health, -Lim and others (2012). The Lancet 380(9859):2224. 
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ل المدخالت المق ّ               تتمث  ث الهواء المحيط بتقديرات متوسطة سنوية لجسيمات دقيقة يقل     ض لتلو  مة حول التعر  ّ                                                         د        ّ             ّ
ر  46ميكرومتر، كما وصفته منظمة الصحة العالمية 2.5قطرها عن  من أهداف التنمية  11.6.2               ّ  أو من خالل المؤش 

ث الهواء المنزلي هي عبارة عن نسبة السكا ّ                                        المستدامة، في حين أن  مدخالت التعرض لتلو                    ّ ن الذين يعتمدون بشكل                    
ر (أساسي على وقود الطهي الملوث  ث [ 7.1.2          ّ  راجع المؤش  ّ   استخدام الوقود الملو  استخدام الوقود  – 1=                    

 .47])النظيف

ضين لعامل خطر محدد   ّ                    ينبغي للنسبة المئوية من السكان المعر  ث الهواء المحيط، أي (                                    ّ                     في هذه الحالة تلو                  
د بزيادة  )ميكرومتر 2.5الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن  ّ          أن ت حد    ُ ميكروغرام لكل متر مكعب، ثم  1   

ض واالستجابة المتكاملة.  ّ                        احتساب المخاطر النسبية لكل زيادة في الجسيمات الدقيقة، بناء  على نموذج التعر                  ً                                                          
 and othersEzzati 20) (02ميكروغرام لكل متر مكعب، بحسب  8.8و 5.6يمكن اختيار التركيز المضاد ليكون بين 

(2012) and othersand Lim بعد ذلك احتساب الجزء المنسوب من السكان لمتالزمة التهاب الجهاز   ً ا  . ويمكن أيض
التنفسي الحاد وداء االنسداد الرئوي المزمن وداء القلب اإلقفاري واألمراض الدماغية الوعائية وسرطان الرئة 

 باستخدام الصيغة التالية:

 

PAF  = المنسوب للجمهرةالجزء 

RR = الخطر النسبي 

 piويقاس بالميكروغرام لكل متر مكعب، و ميكرومتر 2.5الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن هو مستوى  iحيث 
ضين لهذا المستوى من تلوث الهواء، و ّ                                   هي النسبة المئوية للسكان المعر                               RRi  هو الخطر النسبي المرتبط بمستوىi. 

ث  بع حسابات تلو  ّ   تت               ّ منظمة الصحة العالمية (الهواء المنزلي نفس المنطق، ويتم شرحها بالتفصيل في تقرير آخر  
2014a(. 

 حتسب الجزء المشترك المنسوب من السكان على النحو التالي:  ُ وي  

 

 .الجزء المنسوب من السكان = PAFحيث 

                                                      
46 Air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease, WHO Geneva WHO (2016).. 

 .Bonjour and others (2013). Environmental Health Perspectives, doi:10.1289/ehp.1205987ُ                           ن شرت تفاصيل حول النموذج في  47
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ث (هو الجزء المنسوب للجمهرة لعوامل الخطر الفردية  PAFrحيث  ّ   أي تلو  ث الهواء المنزلي      ّ                 الهواء المحيط وتلو                   (. 

 اإلحصاءات الحيويةوالسجالت المدنية  وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

رة على الصعيد الدولي إلى: ّ                          قد يعود السبب في االختالفات األساسية بين البيانات التي تنتجها الدولة وتلك المقد                                                                              

ض  • ّ   االختالف في البيانات حول التعر   2.5متوسط التركيز السنوي للجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن (                           
 ؛)ميكرومتر، ونسبة السكان الذين يستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيفة للطهي

ض؛ • ّ   االختالف في تقديرات مخاطر التعر                               

 االختالف في بيانات الوفيات األساسية. •

ر توفر بيانات حول سبب الوفاة فحسب، بل أيضال يتطلب  ع الجسيمات   ً ا             ّ                                         تقييم المؤش  ّ            بيانات تفصيلية حول توز                       
ّ                                                      في البيئة بشكل عام وداخل األسر المعيشية. غير أن  توفر البيانات حول سبب الوفاة يتطلب وجود نظام مراقبة                                               

ث الجسيمات الدقيقة في  د للكشف عن مختلف مستويات تلو  م بشكل جي  ّ                       منظ                              ّ   ً ا  مجموعة متنوعة من المواقع. ونظر   ّ        
ّ      إلى أن  نظام ة بلدان، ترتكز نسبة كبيرة من التقديرات على االستقراء.   ً ا  تفصيلي  ً ا        ّ                                                      كهذا غير متاح في عد                    

ا ّ  أم  م التعداد سوى بيانات حول نوع الوقود المستخدم، وال يمكن تقييم  ما في   ث المنزلي، فال يقد  ّ                                                             يتعل ق بالتلو                   ّ         ّ   
ة عوامل المستويات الفعلية لت ث الجسيمات الدقيقة الناتجة عن هذه األنواع إال بشكل غير مباشر ومن خالل عد  ّ         لو                                                                       ّ  

ستخدم فيها الوقود، والفواصل داخل  ُ                                  أخرى، مثل كمية الوقود المستخدم، والتهوية المتوفرة في األماكن التي ي                                                                   
 بالطهي.المساكن التي قد تحمي بعض أفراد األسرة من الدخان بينما يقوم البعض اآلخر 

 تصنيف البيانات )ھ(

د الطابع ظل في ّ  المعق  ر. هذا بيانات تصنيف صعبي ،المؤشر قياس لمنهجية       بالعمر المقترح التصنيف ق     ّ ويتعل        ّ  المؤش 
ث نوع بحسب والتصنيف االجتماعي والنوع ّ  التلو  ّ  التنب ه يجدر ذلك، ومع الوفاة. وسبب       العمر حسب التصنيف من     

ض ديدبتح تسمح التي المنهجية ألن ّ  التعر   بمعزل ثابتة ليست للجمهرة المنسوب والجزء المتكاملة واالستجابة     
ا العمر. عن ّ  أم   فيها تتفاوت التي المناطق ما  ّ سي   ال محددة، جغرافية بمناطق فيتعلق المحتمل اآلخر التصنيف  

ث مستويات ّ  تلو   كبير.   ّ حد   إلى المحيط الهواء   
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المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة معدل الوفيات المنسوب إلى  3.9.2
ض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي                                   ّ                                                        واالفتقار إلى المرافق الصحية (التعر 

 والنظافة الصحية للجميع)

 المفاهيم والتعاريف )أ(

ر عن عدد الوفيات الناجمة عن رداءة المياه والصرف الصحي ر المؤش  ّ        ّ                                                     يعب  مع التركيز على خدمات المياه (والنظافة    
ّ                                                  الذي يمكن تجن به من خالل تحسين تلك الخدمات والممارسات، ويقاس لكل )والصرف الصحي والنظافة الصحية              

ر إلى كل من تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في  100,000                        ّ                                                               من السكان. ويستند المؤش 
م معلومات مهمة حول المرض الفعلي الناجم عن المخاطر التي  الدولة، والنتائج الصحية ذات ّ                                                        الصلة، وبالتالي يقد                    

ر  . تشمل الوفيات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 6.2.3و 6.3.1و 6.2.1و 6.1.1                        ّ  تم قياسها في كل من المؤش 
ية غير الكافية، والنظافة الصحية غير المأمونة التي تركز على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصح

 األجزاء المنسوبة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ضمن فئات األمراض التالية:

 من المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض الصادر A00، A01، A03، A04 ،A06، A09 الرمز(اإلسهال  •

 ؛)ICD-10عن منظمة الصحة العالمية 

 ؛)6B7-7B7، B79 الرمز(عدوى الديدان الشريطية  •

 .)0E4-6E4 الرمز(سوء التغذية بالبروتين والطاقة  •

، مع اإليجابيات  )ب( ً                المصادر المحتملة للبيانات، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية خاصة                                                                 
 والسلبيات النسبية لكل منها

م جيد              ّ                                  اإلحصاءات المتعل قة بخدمات المياه والصرف الصحي وال )أ(تعتمد البيانات على  ُ   �     نظافة الصحية، التي ت قي    ً ا                     
إلى أنظمة اإلبالغ عن حاالت الوفاة.                                       ً البيانات حول الوفيات التي تستند أساسا   )ب(، و ً ا  في جميع البلدان تقريب

نظمة عالية الجودة للتسجيل المدني واألنظمة اإلحصائية الحيوية بحسب أسباب بغياب األتتمثل العقبة الرئيسة 
في بعض لكن تتوفر لدان، ما يفرض اعتماد نوع آخر من المعلومات من أجل استكمال البيانات. الوفاة في جميع الب

عرف ال ُ     مصادر بيانات بديلة، مثل بيانات التشريح الشفوي للجثة. ولتقديم مثال على ذلك، أجرت موزمبيق مسح ي                                                                                              
، تمت من خالله زيارة األسر التي 2007بعد تعداد العام  )أي التحقيق الوطني حول أسباب الوفاة( INCAM ـب

 الماضية من أجل القيام بتشريح شفوي للجثث. 12أبلغت عن حالة وفاة خالل األشهر الـ 

ل بجمع المعلومات من خالل إجراء مسوح سكانية مثل ا ا مصدر البيانات اآلخر المحتمل فيتمث  ّ                                                أم                                    ّ لمسح السكاني  
م بيانات حول األطفال فقط. ّ                         والصحي أو المسح العنقودي متعدد المؤشرات، لكن  هذا النوع من المسوح عادة  ما يقد         ً                          ّ                                             
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بمعزل عن وفيات األطفال، يقتصر توافر البيانات على البلدان التي تقوم بتسجيل موثوق لسبب الوفاة بحسب 
د فئات أسباب ا ّ               العمر والنوع االجتماعي يحد  ع بأنظمة )أ(لوفاة المذكورة في القسم                          ّ          . وفي بعض البلدان التي ال تتمت                              

 التسجيل المدنية واإلحصاءات الحيوية، يمكن الحصول على بيانات موثوقة عن طريق أنظمة تسجيل العينات.

 المؤشر احتساب منهجية )ج(

رت طرق  و  ّ        ط  ق عليهالمؤشر وهي حتساب عديدة ال ُ ّ       ترتكز على معايير دولية متف                         ُ        ا قبل أن تتم مراجعتها وت نشر في                          
ة نصوص. تنطبق الطريقة التي أوضحتها  ّ                                    عد   and others Ustün-Prüss48  ،على وجه التحديد على داء اإلسهال فقط

ح هذه الطريقة العوامل المختلفة الممكنة للحد من المخاطر المرتبطة  ّ                                     ّ                                                                لكن ها قد تطال فئات أخرى من األمراض. وتوض    
نة عدا                                                                                                 ّ       بمستويات مختلفة من معالجة المياه وطرق النظافة األخرى. فعلى سبيل المثال، تساهم مصادر المياه المحس 

في المائة، في حين يساهم ضخ المياه باألنابيب في  11ه المنقولة باألنابيب إلى تقليل المخاطر بنسبة عن الميا
، يساعد ترشيح المياه وتخزينها بأمان على تخفيض مخاطر التلوث  ً ا  في المائة. وأخير 14انخفاض إضافي بنسبة 

ّ  حصاءات المتعل قة بنتائج غسل اليدين، فإن  في المائة. وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك حول أهمية اإل 28بنسبة                           ّ            
ّ                               في المائة يعد  أفضل تقدير لتأثير غسل اليدين. 23الحد من مخاطر اإلصابة بأمراض اإلسهال بنسبة               

ع نسبة التعرض  ّ               تم تقدير الجزء المنسوب للجمهرة لكل عامل من عوامل الخطر من خالل إجراء مقارنة بين توز                                                                                   
ع غير  ّ       الحالية وتوز  ض، ولكل نوع اجتماعي وفئة عمرية، وبحسب             ّ                                       واقعي، وذلك لكل مستوى من مستويات التعر                                       

 البلد:

 
 الجزء المنسوب للجمهرة = PAFحيث 
 الخطر النسبي = RRحيث 

ض اRRi و pi حيث ضين والمخاطر النسبية عند مستوى التعر  ن على نسبة السكان المعر  ّ  يدال                                      ّ                       ّ    iوحيث ، R  هو العدد
 اإلجمالي لمستويات التعرض.

رحت  ض لنقص في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بآليات مماثلة وتدخالت سياسية. وقد اقت  ُ     يرتبط التعر                                                                                    ّ           
 الصيغة التالية لتقدير العبء المنسوب إلى مجموعة من عوامل الخطر:

 

 الجزء المنسوب للجمهرة = PAFحيث 

                                                      
48 905-nternational Health 19 (8): 894Ustün and others (2014). Tropical Medicine and I-Prüss. 
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ّ        هو العدد اإلجمالي لعوامل الخطر المحتسبة. تفترض هذه الصيغة أن  عوامل   Rفردي وهو عامل الخطر ال  rحيث                                                            
ّ                                                              الخطر مستقلة بعضها عن بعض، إال  أن  هذا االفتراض قد يشير إلى مبالغة في تبسيط خدمات المياه والصرف    ّ                             

ا ّ  الصحي والنظافة الصحية، إذ ال يمكن للترويج لغسل اليدين على سبيل المثال أن يكون فع   ً                      ال  إذا كانت كمية المياه                                                                               
االحتساب هذه خالل التقييم لتسهيل تفسير النتائج وبسبب غياب  منهجيةمحدودة. ومع ذلك، فقد تم تطبيق 

 طريق أخرى أكثر مالءمة.

يمكن الحصول على عبء المرض المنسوب لكل عامل خطر أو لمجموعة عوامل الخطر، في الوفيات أو سنوات 
 اقة من خالل ضرب األجزاء المنسوبة للجمهرة بالعبء اإلجمالي لمرض اإلسهال:العمر المعدلة حسب اإلع

 

 عبء المرض المنسوب لكل عامل خطر = ABحيث 
 الجزء المنسوب للجمهرة = PAFحيث 
 العبء اإلجمالي لمرض اإلسهال = Bحيث 

سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة يمكن تطبيق األجزاء المنسوبة للجمهرة على عبء المرض في الوفيات كما في 
ّ                            ّ                                                  بالتساوي، باعتبار أن  حالة الوفاة ألسباب أخرى متعل قة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية هي نفسها                     

ل حالة الوفاة الناتجة عن أمراض اإلسهال. ّ                                       معد     

 اإلحصاءات الحيوية والسجالت المدنية  وأالتعداد بيانات المؤشر من خالل تحديات قياس  )د(

رات، وهي   6.3.1و 6.2.1و 6.1.1                                                                   ّ         يرتكز تقييم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على أربعة مؤش 
ر 6.3.2و ر 6.1.1                         ّ  . وبينما يمكن تقييم المؤش  إلى بيانات تعداد السكان والمساكن،   ً ا  استناد 6.2.1                 ّ وإلى حد ما المؤش 

رين ليس من الممكن ت بالطريقة نفسها. يمكن اعتماد هذا المؤشر كبديل على صعيد  6.3.2و 6.3.1          ّ    قييم المؤش 
ال    ً ا  األسرة المعيشية فقط، فيكون بالتالي مؤشر ّ  ً مكم  ض في المجاري أو خزانات الصرف يحاحول تصريف المر   

ّ                                                                الصحي. وقد يحد  ذلك من احتمال إجراء تقييم دقيق لعوامل تقليل المخاطر. وعلى الرغ ّ    ّ           م من أن  كل  التعدادات                     
ّ                              تتضمن اليوم سؤاال  حول مصادر المياه المستخدمة لالستهالك، فإن  األسئلة حول استخدام المرشحات        ً تقريبا                                          ً                

ُ                                                      وطرق التخزين وغسل اليدين تبقى نادرة، إذ ت ستخدم هذه األسئلة بشكل نموذجي في المسوح المنزلية التي                                          
 ية.تهدف بشكل خاص إلى تقييم السلوكيات الصح

 تصنيف البيانات )ھ(

عد  الموقع الجغرافي التصنيف األكثر مالءمة. تتوفر أيضال     ً نظرا   ر على السكان، ي  ّ                                                عتماد هذا المؤش    ُ بيانات حول   ً ا                 ّ              
ّ          اقتراح التصنيف بحسب الشرائح الخمسية للثراء، لكن  اعتماده   ً ا  الفئة العمرية والنوع االجتماعي، وقد تم أيض                                               

، اإلحصاءات الحيويةوالسجالت المدنية                                        ّ                    صعب في حال تم الحصول على البيانات المتعل قة بالوفيات من خالل 
مبادئ وتوصيات لنظام (حول الحالة االجتماعية واالقتصادية على معلومات بيانات هذه الملت تشا  ّ     إال  إذا 

 .)190و 189اإلحصاءات الحيوية، الفقرتين 
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