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 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار  : ۳الهدف 

،  ٢۰۳۰وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سّن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام  :  ٢- ۳الغاية  
مولود    ۱۰۰۰حالة وفاة في كل  ۱٢بسعي جميع البلدان الى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقّل الى  

 مولود حي.   ۱۰۰۰حالة وفاة في كل  ٢۵حي، وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة على األقل الى  

 : معدل وفيات المواليد ٢-٢-۳المؤشر  
 

 المعلومات المؤسسية 
 الراعية: المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

 المفاهيم والتعاريف 
 التعريف: 

ل وفيات األطفال حديثي الوالدة هو احتمال أن يموت الطفل المولود في سنة أو فترة محددة خالل األيام  عدّ إن م

  ۱۰۰۰لكل    مقاساً بالنسبة ،  فيات الخاصة بالسن في تلك الفترةالمكتملة من العمر إذا خضع لمعدالت الو  ٢۸الـ  

   حي.  ولود م

تقسيم  الحية خالل    يمكن  الوالدات  بين  )الوفيات  الوالدة  األولى من  وفيات حديثي  والعشرين  الثماني  األيّام 

الوالدة    الحياة(  لحديثي  المبكرة  الوفيات  السبعة األولى  الى  األيام  الوالدة،  التي تحصل خالل  والوفيات  بعد 

وم الثامن والعشرين  الي  إتمام   دة وقبل لحديثي الوالدة التي تحصل بعد مرور اليوم السابع على الوال  المتأّخرة 

 من تاريخ الوالدة.  

 األساس المنطقي: 

مؤّشر األطفال  الوفيات عند  معّدل  االيُعتبر  وللنمو  األطفال ورفاههم،  لصحة  رئيساً  قتصادي واالجتماعي  اً 

عام.   األطفال  بشكل  تمّكن  مدى  يعكس  ألنّه  العاّمة  للصحة  دقيق  مؤّشر  من  إنّه  االستفادة  من  والمجتمعات 

 الكافية.   التدخالت الصحية األساسية كالتلقيح والعالج الطبي لألمراض المعدية والتغذية 

 المنهجية 
 : طريقة االحتساب

تُستمّد تقديرات الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة، من البيانات  

الناتجة من التعدادات أو المسوح أو نظم التسجيل الحيوية. وال يستخدم هذا الفريق متغايرات مشتركة  الوطنية  

ليستمّد تقديراته، بل يُطبق فقط طريقة تركيب منحنية للبيانات التجريبية الجيدة ليستمد تقديرات االتجاه بعد  

قرب الى البيانات األساسية. كما يسعى الفريق  تقييم نوعية البيانات. وتكون تقديرات الفريق في معظم األحيان أ

المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة الى خفض عدد األخطاء الواردة في  
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ويُنتج    .كّل تقدير، والتوفيق بين االتجاهات مع مرور الزمن وإنتاج تقديرات جديدة يتّم تقييمها بشكل صحيح

نموذج هذا الفريق ت يُجّسد  المنحنى التنازلي االفتراضي    قديرات معدل وفيات حديثي الوالدة مستخدماً  الذي 

معدل وفيات حديثي    –  من العمر  دون الخامسة   ي الوالدة / )معدل وفيات االطفالنسبة معدل وفيات حديث

معّدل  الت النسبة مع  . ويتّم الحصول على معدل وفيات حديثي الوالدة من خالل إعادة توحيد تقديراالوالدة(

األطفال  لوفيات    الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة الذي قّدره  

ويمكن العودة الى رابط الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع  دون الخامسة.  

 التفاصيل.  المزيد من لألمم المتحدة للحصول على 

 أّما بالنسبة للبيانات األساسية المذكورة آنفاً، فإّن الطرق األكثر استخداماً هي التالية: 

يوماً من تاريخ الوالدة وعدد الوالدات الذي يُستخدم    ٢۸السجل المدني: عدد األطفال الذين فارقوا الحياة خالل  

 لحساب معدالت وفيات حديثي الوالدة.  

الماضية، ويمكن    ۱٢خالل األشهر    السكان أسئلة حول الوفيات األسرية : غالباً ما يضّم تعداد  تعداد السكان 

 استخدامه لحساب تقديرات الوفيات.  

ة على تاريخ الوالدة وتعتمد على مجموعة من األسئلة المفّصلة حول  المسوح: يتّم استخدام طريقة مباشرة مبنيّ 

كّل طفل تضعه المرأة في حياتها. ويمكن أن تُستمّد تقديرات حديثي الوالدة وما بعد الوالدة والرضع واألطفال  

 وما دون الخامسة من وحدة التاريخ الكامل للوالدة. 

 

: التفصيل  

حسب الجنس والفئة العمرية )حديثي الوالدة، الرضع   لمؤشرات معدل الوفيات التفصيل  يشمل التفصيل العامّ 

الُمفّصلة   البيانات  أّن  بيد  الثروة ومحل اإلقامة ومستوى تعليم األّم.  أّما  واألطفال(، وخمس  دائماً.  ال تتوفّر 

مستو التفصيل   على  أو  اإلقليمي  المستوى  على  عادةّ  فيكون  الجغرافي  الموقع  األدنى  حسب  المقاطعات  ى 

الجيدة لتسجيل األحوال المدنية أن تؤمن    ن النظموح أو بيانات تعداد السكان. ويمكن للبيانات الناتجة ع للمس

 الجغرافي. المزيد من التفصيل 

 

 معالجة القيم المفقودة: 

 على مستوى البلد  •

الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة على  ترتكز تقديرات  

كانت البيانات التجريبيّة تُشير الى فترة مرجعيّة تسبق نهاية عام    وإذاالبيانات التجريبيّة األساسيّة.  

المعني بتقدير وفيات    الفترة التي أُبلغ فيها عن التقديرات، يمّد عندئٍذ الفريق المشترك بين الوكاالت 

األطفال التابع لألمم المتحدة التقديرات لنهاية السنة المرجعية المشتركة. وال يستخدم هذا الفريق أيّاً  

 من المتغيّرات المشتركة ليستمّد التقديرات. 

 

 اإلقليمي والعالمي على المستويَين  •
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لبناء           الوفيات  إقليميّة لمعّدالت  الخامسة                  تّم استخدام متوّسطات  تقديرات كليّة لوفيات األطفال ما دون 

وذلك لعّدة سنوات وفي بلدان عّدة تملك معلومات مفقودة وقّدرها سكان    ۱۹۹۰خالل السنوات التي سبقت العام  

 البلد خالل السنة المحّددة.  

 

 قليمية: ال  مجاميعال

ا  التقديرات  الوالدة  تُستّمد  وفيات حديثي  لمعّدالت  الوفيات إلقليمية والعالمية  بين حديثي    عبر جمع عدد  من 

الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم  والمقّدرة من  ّصة بالبلد  الخا  الوالدة

 ان باألمم المتحدة.  شعبة السك د السكان الخاص البلد الذي منالمتحدة، وعد 

 

 : التباينمصادر 

من البيانات  االت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة  تقديرات الفريق المشترك بين الوكتُستمّد  

الوطنية. وغالباً ما تعتمد البلدان على مصدر واحد فقط كتقديرات رسمية لها، أو تعمد الى تطبيق طرق تختلف  

ستمّد  األطفال التابع لألمم المتحدة لي  المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات عن تلك التي يعتمدها الفريق  

ذا كانت البيانات  ريق والتقديرات الرسمية الوطنية إالتقديرات. وتظهر فروقات بسيطة بين تقديرات هذا الف 

 التجريبيّة جيّدة.  

الجودة العالية يغطي العقود األخيرة. وتتطلّب    بيد أّن العديد من البلدان يفتقد الى مصدر واحد من البيانات ذات 

البيانات الناتجة من مصادر مختلفة طرق حساب مختلفة وقد تواجه بعض األخطاء كاألخطاء العشوائيّة في  

عيّنات المسح أو أخطاء منهجيّة بسبب سوء اإلبالغ. نتيجةً لذلك، غالباً ما تُؤّدي المسوح المختلفة الى تقديرات  

لوفي  البلدان  مختلفة  قامت  التي  المتوفّرة  البيانات  الزمن وتكون  من  محّددة  فترة  الخامسة خالل  دون  ما  ات 

بجمعها متضاربة في معظم األحيان. لذلك من المهّم تحليل مصادر البيانات جميعها والتوفيق بينها وتقييمها  

كّل المصادر األخرى، بما فيها    معاً لكّل بلد. ويجب أن تتّم دراسة كّل مسح جديد أو كّل نقطة بيانيّة ضمن

البيانات السابقة. وتعاني البيانات من األخطاء الناتجة من أخذ العينات أو عدم أخذها )كاإلبالغ الخاطئ عن  

كما اّن عدم اإلبالغ عن وفاة األطفال ألمر شائع أيضاً(. ويقوم    ؛العمر ونزعة اختيار الباقين على قيد الحياة

كاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة بتقييم جودة مصادر البيانات  الفريق المشترك بين الو

ذلك، ال تُعتبر آخر البيانات التي تنتجها البلدان تقديرات    البيانات عند الضرورة. إضافةً إلى األساسيّة وتعديل  

م الفريق المشترك بين الوكاالت  حالية في كثير من األحيان بل تُشير الى فترة مرجعيّة سابقة. وهكذا، يقو 

المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة بنقل التقديرات الى سنة مرجعية مشتركة. وبهدف التوفيق  

نواع مختلفة من مدخالت البيانات، طّور  المنهجية المرتبطة بأ  ت االنحيازيابين هذه االختالفات واالستفادة من  

  تقييم إلدخال مجموعة بسيطة من التحليالت ولتحويل هذا االتجاه الى نقطة زمنية محّددة. طريقة  هذا الفريق  

كما سعى الى تخفيض عدد األخطاء في كّل تقدير، والتوفيق بين االتجاهات مع مرور الزمن وإنتاج تقديرات  

األخطاء، سيبقى الشك    جديدة لوفيات األطفال يتّم تقييمها بشكل صحيح. ونظراً لعدم توفّر بيانات خالية من 

قائماً حول البيانات والتقديرات، أكانت وطنية أو بين الوكاالت. ويُنتج الفريق المشترك بين الوكاالت المعني  

بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة تقديرات مماثلة تحمل معها الشك للسماح بالمزيد من المقارنة. كما  

يح فرصة المقارنة بين الدول على الرغم من تنّوع مصادر البيانات. يُطبّق اذاً  أّن تطبيق منهجية متناسقة يُت
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الفريق منهجية مشتركة عبر الدول ويستخدم بيانات تجريبية أصلية يحصل عليها من كّل بلد لكنّه ال يُبلّغ عن  

 تقديرات الدول األخرى.    األرقام التي تُنتجها الدول الفردية مستخدمةً طرق مختلفة، ألنّه ال يمكن مقارنتها مع

 

 مصادر البيانات 
 الوصف:

قد يجوز استمداد التقديرات النموذجية الوطنية لوفيات األطفال من مختلف المصادر، بما فيها السجل المدني  

ومسوح العينات. بيد أنّها ال تشمل مواقع المراقبة الديمغرافية وبيانات المستشفى، ألنّها نادراً ما تكون نموذجية.  

يُسجّ إ الذي  المدني  السجل  نظام  هو  المفّضل  البيانات  مصدر  وإّن  باستمرار.  والوفيات  الوالدات  جاء  ل  ذا 

التسجيل كامالً وكان النظام يعمل بطريقة فعّالة، تأتي التقديرات التي تّم التوّصل إليها دقيقة ومناسبة. بيد أّن  

ية. فتصبح عندئٍذ المسوح األسرية كالمسح العنقودي  بعض البلدان ال يملك نظماً فعّالة لتسجيل األحوال الشخص

الوكالة األمريكية   المدعوم من  الديمغرافي والصحي  اليونيسف واالستقصاء  المدعوم من  المؤّشرات  متعّدد 

  سن   دونلرئيسي لبيانات وفيات األطفال  للتنمية الدولية، إضافةً الى تعدادات السكان الدورية، هي المصدر ا

. وتطرح هذه المسوح أسئلة للنساء تتعلّق ببقاء أطفالهّن على قيد الحياة، لتُشّكل هذه  الوالدة  وحديثي  الخامسة

التقارير أساس تقديرات وفيات األطفال ألكثرية البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوّسط. إالّ أّن هذه البيانات  

 أخذ العينات أو عدم أخذها، وقد تكون هذه األخطاء جسيمة.  الباً ما تتعّرض ألخطاء نتيجةغ

 

 السجل المدني 

الخامسة والرضع وحديثي    فضل لتقدير وفيات األطفال دون سنتُعتبر بيانات السجل المدني هي المصدر األ

لوالدات ستمّدة من عدد وفيات حديثي الوالدة وعدد ام  الت وفيات حديثي الوالدة الوالدة. إّن عمليّة حساب معد 

. وقد تّم االعتماد بدايةً على المالحظات السنوية لكّل سنوات المراقبة في البلد لتأمين بيانات  خالل فترة معيّنة 

 (.  المتوسط سكانالالسجل المدني )مع بيانات متوفّرة حول عدد الوفيات وعدد 

 

 المعيشية  مسح األسرتعداد السكان وبيانات 

من تاريخ الوالدة الكامل، الذي تُسأل بموجبه النساء عن تاريخ والدة كّل طفل اذا  بيانات المسح  تأتي غالبية 

 بقي على قيد الحياة، أو عن عمره عند لحظة وفاته.  

 

 عملية الجمع: 

المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة بجمع  يقوم كّل من اليونيسف والفريق  

مصادر البيانات المتوفّرة، بما فيها المسوح األسرية والتعدادات وبيانات    من كافّة  لوفيات حديثي الوالدةالبيانات  

ق واليونسف ويقيّما جودتها. وتلجأ  سجل األحوال المدنية الخ. وما ان تتوفّر هذه البيانات حتّى يجمعها هذا الفري
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الوطنيين.    ة لها عن طريق الوصول الى نظرائها اليونيسف الى تجميع البيانات من خالل المكاتب القطرية التابع

 كما تُجّمع بيانات سجل األحوال الشخصية التي رفعتها وزارة الصحة الى منظمة الصحة العالمية.  

ي ظّل ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية نظراً لعدم اإلبالغ  تتّم تعديالت البيانات التجريبية ف

المشترك  الفريق  عن وفيات األطفال دون الخامسة بسبب غياب بعض األّمهات في بيانات المسوح. ويُطبّق  

التجريبيّة  بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة طريقة المنحنى على هذه البيانات  

اتجاه الفريق لمعّدالت وفيات األطفال دون الخامسة. ونظراً لصعوبة ضبط الوفيات الناتجة    تقديرات ليستمّد  

 من األزمات في المسوح األسرية أو في تعدادات المسوح، يقوم هذا الفريق بتعديل تقديرات هذه الوفيات.  

تقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة مشاورات  المشترك بين الوكاالت المعني ب الفريق  ومن ثّم يُجري  

على صعيد البلد عبر إرسال تقديراته والبيانات التجريبيّة الُمستخدمة الستخالص هذه التقديرات والمالحظات  

حول المنهجيّة الخ، الى المكتب اإلحصائي الوطني عبر اليونيسف والى وزارة الصحة عبر وزارة الصحة  

ردود الفعل حول تقديرات الفريق والبيانات التجريبيّة. بدورهما يقوم كّل من المكتب اإلحصائي    العالمية لمعرفة

الوطني ووزارة الصحة بمراجعة هذه التقديرات والبيانات لتُرسل بعدئٍذ التعقيبات والتعليقات، يُضاف إليها  

الفر بيانات  لم ترد ضمن قاعدة  التجريبيّة في حال  البيانات  بعض  المعني  أحياناً  الوكاالت  بين  المشترك  يق 

 بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة.  

وقد طّور الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة قاعدة بيانات وفيات  

ا وفيات  تقدير  حول  معلومات  وهي:  التقدير  عملية  في  الشفافيّة  زيادة  بهدف  أو  األطفال    CMEألطفال 

)www.childmortality.org(  .  وتتضّمن كّل البيانات المتوفّرة وتُظهر التقديرات لكّل بلٍد. وما ان تصبح التقديرات

وفّرة والتقديرات  الجديدة نهائيّة حتّى يتّم تحديث المعلومات حول تقدير وفيات األطفال لتشمل كّل البيانات المت 

 .  الجديدة

 

 ر البيانات تواف 
 الوصف:

، اعتماداً على  ٢۰۱۸)أو السنوات السابقة( الى العام    ۱۹۹۰إّن المؤّشر متوفّر لكافّة البلدان بدءاً من العام  

 . ۱۹۹۰توفّر البيانات التجريبيّة لكّل بلد قبل العام  

 

 الجدول الزمني  
 جمع البيانات: 

المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم  يتّم تحديث قاعدة البيانات األساسيّة لفريق 

 ة.  المتحدة باستمرار ما ان تتوفّر البيانات التجريبيّة الجديد 

 البيانات:  نشر

http://www.childmortality.org/
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المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال  سلسلة جديدة من التقديرات المتعلّقة بالفريق    نشر سيتّم  

 . أّما تاريخ إصدارها فيكون خالل شهر أيلول/ سبتمبر. ٢۰٢۰التابع لألمم المتحدة خالل عام  

 

 لبياناتالجهات المزّودة با
األّول  عاّمةً  يقوم   المستوى  المكتب اإلحصائي  الوالدة على  بيانات وفيات حديثي  بتوفير  الصحة  أو وزارة 

 الوطني.  
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