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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ١٧الهدف  
، االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق  ٢٠٣٠بحلول عام    :١٩-١٧  غايةال

 التنمية المستدامة تكمل الناتج المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية
نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر    :٢-١٩-١٧  المؤشر

 في المائة في تسجيل الوفيات  80سجيل المواليد ونسبة  في المائة في ت  100الماضية؛ و )ب( حققت نسبة  

 المعلومات المؤسسية 

  
 :الراعية  منظمة ال
  

 (UNSDاألمم المتحدة )في    ءاتاإلحصاشعبة  
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع 

  
 فقط   )أ( ٢-١٩-١٧لى  إ  هذه المعلوماتتشير  

  
تعداد أجرت  التي  البلدان  المؤشر نسبة  األقليتتبع  على  واحداً  السنوات العشر  في    والمساكن   سكان لل  اً 

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

 المصادر.
  

 األساس المنطقي:
  

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

خطة التنمية المستدامة لعام  هاما لتزويد البيانات التفصيلية الالزمة لقياس التقدم المحرز في    والمساكن مصدراً 
والوضع    النتماء العرقي واالثنيلدخل والجنس والعمر واحسب ابس  ، ال سيما في سياق تقييم حالة النا2030

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

يحث الدول األعضاء على إجراء تعداد سكاني واحد على   2020العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 
المتعلقة  ة  واإلقليمي ةالدولي مع أخذ التوصيات،  2024إلى عام   2015الفترة من عام  األقل للسكان خالل 

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

 الحكومية الدولية المناسبة األخرى من أجل إبالغ القرارات وتيسير التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التنمية.
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المؤشر نسب أجرت تعداديتتبع  البلدان التي  واحداً على األقلة  خالل السنوات العشر   والمساكن   سكان لل  اً 
الالزمة لقياس التقدم المحرز  والمفصلة    مساكن عن توافر بيانات السكان وال  ، وبالتالي يوفر معلوماتالماضية

 .2030في خطة التنمية المستدامة لعام  
  

 المنهجية 

  
 تفصيل:ال
  

 حسب المنطقة الجغرافية.بيمكن تفصيل المؤشر  
  

 مصادر البيانات

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

، األمين العام إلى "رصد اللجنة اإلحصائية وتقديم التقارير عنها بانتظام بشأن 2020السكان والمساكن لعام 
البرنامج". شعبة  و تنفيذ  تعدا االحصاءاتاستجابة لهذا الطلب، ترصد  التقدم في تنفيذ  دات السكان  بانتظام 

إلى جميع البلدان    المسح وتقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال   عضاء.ألوالمساكن عبر الدول ا
  10، نهاية( على مدى  ثالث نقاط )بداية، منتصف عند  طرق التعدادالتي تلتمس بيانات وصفية تفصيلية عن  

باإلضافة إلى   (.2024-2015التي تغطي السنوات    2020سنوات تمتد لعقد التعداد )حاليا جولة تعداد عام 
االستبيانات السنوية المرسلة إلى البلدان كجزء من مجموعة الحوليات  ، يتم جمع المعلومات أيضًا من خالل  ذلك

 الديموغرافية لألمم المتحدة.
  

 توافر البيانات

  
 غير قابل للتطبيق 

  

 الجدول الزمني

  
 غير قابل للتطبيق 

  

 بياناتللالجهات المزّودة 

  
 أو وكالة التعداد  مكتب اإلحصاء الوطني

  

 للبياناتالجهات المجّمعة  

  
 غير قابل للتطبيق 
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 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

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

  
 المراجع:

  
التعداد   2015يونيو  حزيران/   10قرار اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في  بشأن إنشاء برنامج 

 2020للسكان والمساكن لعام العالمي  
  

 النسخة المنقّحة الثالثةالمساكن،  و لسكان بشأن تعدادات اوتوصياتها  مبادئ األمم المتحدة
 


