
 2021 ديسمبر/كانون أول 6 آخر تحديث: 

 

  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى  :١٦الهدف 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

0.bالغاية . 

 المواليد تسجيل ذلك في بما ع،للجمي قانونية هوية توفير ،٢٠٣٠ عام بحلول :٩-١٦الغاية 

0.cر. المؤش 

 العمر حسب المدني، السجل قيد في والدتهم سُجلت الذين الخامسة سن دون األطفال نسبة :١-٩-١٦ؤشر الم

0.d. السلسلة 

   

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 ديسمبر/كانون أول  6

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g.   المسؤولة عن الرصد العالميالمنظمات الدولية 

 (اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم منظمة

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

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

 

 المفاهيم:

 المواليد وخصائص لحصول  المدني، السجل في والشامل، والدائم المستمر التسجيل" بأنه المواليد تسجيل يُعرَّف: المواليد تسجيل •

 ".للدولة  القانونية للمتطلبات وفقًا

 األصلي المستند إلى إما" الميالد شهادة" مصطلح يشير أن يمكن. الطفل والدة يوثق حيوي سجل هي الميالد شهادة: الميالد شهادة •

 التي الذ الدولة  ممارسات على اً اعتماد الميالد، ذلك لتسجيل تمثيل أو مصدقة نسخة إلى أو الميالد، ظروف على يشهد الذي

 .الشهادة تأصدر

 .المطلوبة التفاصيل وتسجيل حيوي حدث حصول  بتسجيل المخولة الرسمية: المدنية الهيئة •

 

2.B.   القياسوحدة 
 نسبة
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2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
 وصف:ال

  

 الصحية وأنظمة التسجيل الحيوية الوطنيةو الديمغرافية المؤشرات والمسوح ةمتعدد ةح العنقوديومثل المسالمعيشية  األسر حالتعدادات ومسو

 

 المقدّر  اإلجمالي العدد لمقارنة المستخدمة الحيوية اإلحصاءات بتجميع فعال بشكل تعمل التي المدني السجل أنظمة تقوم :المدني السجل نظام

 في تسجيلهم تم الذين األحياء المواليد إلى عادةً البيانات هذه تشير. معينة فترة خالل المسجلة للمواليد المطلق العدد مع ما دولة  في للمواليد

 .الدولة  في به المعمول للتسجيل القانوني الزمني اإلطار أو عام غضون

 رئيسياً  مصدراً مسوح األسر المعيشية في غياب البيانات اإلدارية الموثوقة، أصبحت سوح األسر المعيشية أو المسوح السكانية األخرى: م

لإلبالغ عن تسجيل المواليد  MICSو  DHSللبيانات لرصد المستويات واالتجاهات في تسجيل المواليد. يشير المؤشر القياسي المستخدم في 

( مع شهادة الميالد، بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي يجري المقابلة قد شهراً  59-0المئوية لألطفال دون سن الخامسة ) إلى النسبة

 حشاهدها أم ال، أو الذين تم اإلبالغ عن والدتهم كما هو مسجل لدى السلطات المدنية وقت المسح. اعتمادًا على الدولة، يمكن إجراء المسو

 سنوات، أو ربما على فترات متكررة أكثر. 5-3بيانات كل التي تجمع هذه ال

 سنوات عشر كل التعدادات إجراء يتم ذلك، ومع. القانونية الهوية في حقهم اكتسبوا الذين األطفال عن بيانات أيضاً  التعدادات توفر أن يمكن

 .الروتيني للرصد تماماً  مناسبة ليست فهي وبالتالي( الدول  معظم في) فقط

3.B. طريقة جمع البيانات 

 الخاصة العالمية البيانات قواعد تحديث ألغراض الوطنية المصادر من البيانات وتقييم لتجميع واسعة استشارية  بعملية اليونيسف تقوم

 وإمكانية البيانات جودة لضمان الوطنية السلطات مع للتعاون اليونيسف استخدمتها التي اآللية كانت ،2017 عام حتى. األطفال بوضع

المؤشرات الخاصة باألهداف  ةبيانات الدول عن اإلبالغ باسم تُعرف باألطفال الصلة ذات الرئيسية المؤشرات بشأن الدولية المقارنة

(CRING.) 

 

 العالمية المستدامة التنمية أهداف مؤشرات بشأن لوطنيةا السلطات مع جديدة وطنية تشاور عملية اليونيسف أطلقت ،2018 عام من عتباراً ا

 البيانات تدفقات بشأن الناشئة التوجيهية والمبادئ بالمعايير للوفاء المشارك الوصي أو عليها الوصي وهي باألطفال، الصلة ذات المختارة

 واإلحصاءات البيانات واستخدام الدولة وملكية التقنية الدقة على بشدة تركز والتي المستدامة، التنمية أهداف مؤشرات عن العالمي لإلبالغ

 المسؤولة األخرى الحكومية الوكاالت وكذلك الوطنية، اإلحصاء أجهزة من مباشرة تعليقات على الحصول التشاور عملية طلبت. الرسمية

 والمنهجيات والتصنيف التعاريف وتطبيق المستخدمة، البيانات مصادر ذلك في بما المؤشرات، تجميع بشأن الرسمية، اإلحصاءات عن

 أم مقبولة المحددة البيانات نقاط كانت إذا ما حول للدول التعليقات تتاح المراجعة، بمجرد. المصدر هذا من البيانات على دولياً  عليها المتفق

 .ذلك أسباب قبولها، يتم لم وإذا ال،

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 ومعالجة بمراجعة للسماح عام كل من ويناير/ كانون ثاني ديسمبر/كانون اول بين األرجح على سنوية وطنية مشاورة اليونيسف ستجري

 .العالمية المستدامة التنمية أهداف تقارير لتقديم النهائية بالمواعيد الوفاء أجل من الواردة التعليقات

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 2021آذار/مارس 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 
الوطنية )في معظمها( والوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى المسؤولة عن صيانة أنظمة التسجيل الحيوية  اتاإلحصاء أجهزة

 الوطنية
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3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 

3.G. التفويض المؤسسي 

واإلبالغ عن رفاه األطفال. وهو يوفر المساعدة التقنية والمالية للدول األعضاء لدعم جهودها اليونيسف هي المسؤولة عن الرصد العالمي 

الذي تدعمه اليونيسف.  (MICS) لجمع بيانات جيدة عن تسجيل المواليد، بما في ذلك من خالل برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات

بهدف إتاحة مجموعات البيانات القابلة للمقارنة دوليًا للجمهور، كما تقوم بتحليل  تسجيل المواليدبتجميع إحصاءات  تقوم اليونيسف أيضاً 

حالة األطفال إحصاءات تسجيل المواليد التي يتم تضمينها في المنشورات ذات الصلة القائمة على البيانات، بما في ذلك المنشور الرئيسي، 

 في العالم.

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

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

 الحقوق.

  

في وقت الحق من الحياة، يمكن أن يعني عدم وجود . ورسمية من الرعاية الصحية أو التعليم تعريفقد يحرم األطفال الذين ال يحملون وثائق 

حلة البلوغ، قد مر . وفيمثل هذه الوثائق أن الطفل قد يدخل في الزواج أو سوق العمل، أو يتم تجنيده في القوات المسلحة، قبل السن القانونية

لشراء أو إثبات الحق في وراثة الممتلكات، وتكون شهادات الميالد مطلوبة للحصول على مساعدة اجتماعية أو وظيفة في القطاع الرسمي، 

 للتصويت والحصول على جواز سفر.و

  

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

  

4.B. التعليقات والقيود 

تقوم  .سريّةيتم جمع عدد األطفال الذين اكتسبوا حقهم في الهوية القانونية بشكل رئيس من خالل التعدادات وأنظمة التسجيل المدني والمسوح األ

ما مقدر للوالدات في بلد تجميع اإلحصاءات الحيوية التي تستخدم لمقارنة العدد اإلجمالي العلى أنظمة التسجيل المدني التي تعمل بشكل فعال 

في  ومع ذلك، ال يزال التسجيل المنتظم للوالدات في العديد من البلدان يمثل تحديًا خطيًرا. مع العدد المطلق للوالدات المسجلة خالل فترة معينة.

في  التجاهات في تسجيل المواليد.مصدراً رئيسياً للبيانات لرصد المستويات وا المسوح األسريّةأصبحت  ،غياب البيانات اإلدارية الموثوقة

 المصدر الوحيد لهذه المعلومات. المسوحمعظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تمثل هذه 

 

 إلى اً أحيان (DHS)  والصحي الديموغرافي المسح أو (MICS) المؤشرات متعدد المسح مثل المعيشية األسر مسوح من المأخوذة البيانات تشير

 أهداف لرصد الوطني المستوى على تقديرات نشر عند منهجي بشكل االختالف هذا اليونيسف تالحظ. فقط ميالد شهادة على الحاصلين األطفال

 .العالمية المستدامة التنمية
 

4.C. طريقة االحتساب 

عدد لألطفال مجموع على  مقسوم   المعنيّةوالدتهم على أنها مسجلة لدى السلطات المدنية الوطنية  سُّجلَتعدد األطفال دون سن الخامسة الذين 

 بمئة. السكان مضروب مندون سن الخامسة 

 

4.D  .التحقق 

 .الوطنية المصادر من البيانات صحة من والتحقق وتقييم لتجميع واسعة استشارية  عملية إجراء يتم

 عن المسؤولة األخرى الحكومية الوكاالت وكذلك الوطنية، اإلحصاء أجهزة من مباشرة تعليقات على الحصول التشاور عملية طلبت

 المتفق والمنهجيات والتصنيفات التعريفات وتطبيق المستخدمة، البيانات مصادر ذلك في بما المؤشرات، تجميع بشأن الرسمية، اإلحصاءات

 ،المراجعة بمجرد. الراعية الوكالة بصفتها الوطنية المشاورة هذه نتائج بمراجعة اليونيسف المصدر. تقوم هذا من البيانات على دولياً  عليها

 .ذلك أسباب قبولها، يتم لم وإذا ال، أم مقبولة المحددة البيانات نقاط كانت إذا ما حول للدول  التعليقات تتاح
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4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 بلد، ال تنشر اليونيسف أي تقديرات على مستوى البالكامل  ناقصةعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد 

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
حساب المجاميع اإلقليمية فقط، ولكنها ال  غرضل ناقصةاإلقليمي على تلك البلدان داخل المنطقة ذات القيم اليتم تطبيق المتوسط 

 من  المائة في 50 عن يقل ال ما المتاحة البيانات تغطي عندما فقط اإلقليمية المجاميع تُنشر .تُنشر كتقديرات على مستوى الدولة

 .الصلة ذات العمرية للفئة المنطقة سكان

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 
  العالم. كمّللجميع المناطق الفرعية التي ت وزونةالمتوسطات المتمثل المجاميع العالمية 

 لجميع البلدان داخل المنطقة وزونةتعد المجاميع اإلقليمية متوسطات م

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 تعود ر المعيشية.األس مسوح في موضح هو كما المواليد تسجيل ومستويات المواليد تسجيل سجل تغطية بين جوهرية فروق توجد أن يمكن

 تم التي الوالدات لجميع المئوية النسبة إلى تشير ما عادةً المواليد تسجيل سجل من الواردة البيانات أن إلى األول المقام في االختالفات

 تسجيل تم الذين الخامسة سن دون لألطفال المئوية النسبة غالباً  ر المعيشيةاألس مسوح تمثل بينما( محدد زمني إطار خالل غالباً ) تسجيلها

 .المستدامة التنمية أهداف مؤشر في( الخامسة سن دون األطفال بين التسجيل مستوى) األخير تحديد تم. والداتهم

4.I  . إدارة الجودة 

 مؤشر إنتاج إلى المؤدية والعملية الجودة ضمان يتم. اليونيسف داخل راسخة المواليد تسجيل حول موثوقة إحصاءات إنتاج وراء العملية إن

 .استشارية عملية خالل من الصلة ذوي اآلخرين المصلحة وأصحاب اإلحصائية األجهزة مع قرب عن العمل خالل من ١-٩-١٦

4.J  . ضمان الجودة  

 إدراج قبل. األخرى الرسمية والتقارير المستدامة التنمية أهداف في تُستخدم والتي المواليد لتسجيل العالمية البيانات بقاعدة اليونيسف تحتفظ

 الشاملة والجودة االتساق من للتحقق اليونيسف مقر في الفنية االتصال نقاط قبل من مراجعتها تتم البيانات، قاعدة في بيانات نقطة أي

. البيانات قواعد في فقط الموثوقة المعلومات أحدث إدراج لضمان الموضوعية المعايير من مجموعة إلى المراجعة هذه تستند. للبيانات

 السكان مستوى على ممثلة البيانات قيم تكون أن يجب المناسبة؛ الوثائق البيانات مصادر تتضمن أن يجب: يلي ما المعايير هذه تتضمن

 مع البيانات تتوافق كافية؛ بدرجة كبيرة عينة إلى البيانات قيم تستند ؛(العينات أخذ مثل) مناسبة منهجية باستخدام البيانات عجم يتم الوطني؛

 مع واالتساق االتجاهات على بناءً  معقولة البيانات ممكن؛ حد أقصى إلى والمفاهيم، العمرية الفئة ذلك في بما القياسي المؤشر تعريف

  .للمؤشر مسبقًا عنها المبلغ/المنشورة التقديرات

 المتعلقة المستدامة التنمية أهداف مؤشرات من 10 بشأن الحكومية السلطات مع سنوية راتمشاو اليونيسف تجري ،2018 عام من عتباراً ا

 2030 عام بخطة للنهوض المعيارية وااللتزامات العالمية الرصد والية مع يتماشى وبما مشترك، أو وحيد كوصي دورها في بالطفل

 .١-٩-١٦ المؤشر هذا يتضمن. لألطفال

 .الوطنية المشاورات عملية حول التفاصيل من مزيد أدناه ويرد 

4.K  . تقييم الجودة 

 نشرها قبل البيانات صحة من للتحقق بانتظام والجودة البيانات اتساق فحوصات إجراء يتم
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 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 170بلة للمقارنة على المستوى الوطني لحوالي قاو ممثّلة وطنياً تتوفر بيانات 

  
 التسلسل الزمني:

 غير متوفر

 

 التفصيل:

 العمر

 

 المعايير الدوليةاالنحراف عن  /المقارنة .  6

 :مصادر التباين

 .حسابها إعادة أو تعديلها يتم وال الوطني الصعيد على المنتجة البيانات من مباشرة العالمي المستوى على والمقدمة المجمعة التقديرات تأتي

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 الروابط:

data.unicef.org 

 

 :المراجع

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

https://data.unicef.org/resources/a-generation-to-protect/ 

 

 

http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html
https://data.unicef.org/resources/a-generation-to-protect/

