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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
، االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاییس للتقدم المحرز في تحقیق التنمیة المستدامة تكمل الناتج ۲۰۳۰بحلول عام  :۱۹ -۱۷ الغایة 

 المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة

0.cر. المؤش 
نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضیة؛ و (ب) حققت نسبة  :۲-۱۹-۱۷المؤشر 

 في المائة في تسجیل الوفیات 80في المائة في تسجیل الموالید ونسبة  100

0.d. السلسلة 
   

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNSDشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNSDالمتحدة (األمم في  ءاتشعبة اإلحصا
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

  
 فقط (أ) ۲-۱۹-۱۷لى إ ھذه المعلوماتیر شت
لتي البلدان ا ویشمل ذلك أیضاً  السنوات العشر الماضیة.في  والمساكن سكانلل اً واحداً على األقلیتتبع المؤشر نسبة البلدان التي أجرت تعداد 

العینات أو غیرھا من  من سجالت السكان، أو السجالت اإلداریة، أو مسوحمفصّل  الخاصة بھا بشكلمساكن تجمع إحصاءات السكان وال
 المصادر أو مجموعة من ھذه المصادر.

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
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 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

، 2020تعداد السكان والمساكن لعام الذي وضع البرنامج العالمي ل E / RES / 2015/10ویدعو قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 االحصاءاتاستجابة لھذا الطلب، ترصد شعبة و تنفیذ البرنامج".األمین العام إلى "رصد اللجنة اإلحصائیة وتقدیم التقاریر عنھا بانتظام بشأن 

إلى جمیع  المسحوتقوم شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال  عضاء.ألدات السكان والمساكن عبر الدول ابانتظام التقدم في تنفیذ تعدا
سنوات تمتد لعقد التعداد  10، نھایة) على مدى ثالث نقاط (بدایة، منتصف عند طرق التعدادالبلدان التي تلتمس بیانات وصفیة تفصیلیة عن 

االستبیانات السنویة ، یتم جمع المعلومات أیضًا من خالل باإلضافة إلى ذلك ).2024-2015التي تغطي السنوات  2020(حالیا جولة تعداد عام 
 المرسلة إلى البلدان كجزء من مجموعة الحولیات الدیموغرافیة لألمم المتحدة.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 ال یوجد

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 ال یوجد

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 أو وكالة التعداد اإلحصاء الوطني جھاز

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

الرامیة إلى تحقیق التنمیة ة للبیانات الالزمة لصیاغة وتنفیذ ورصد السیاسات والبرامج كان والمساكن أحد المصادر الرئیستعد تعدادات الس
ھاما لتزوید البیانات التفصیلیة الالزمة لقیاس التقدم  تعد تعدادات السكان والمساكن مصدراً  االجتماعیة واالقتصادیة الشاملة واالستدامة البیئیة.

 النتماء العرقي واالثنيس والعمر والدخل والجنحسب اب، ال سیما في سیاق تقییم حالة الناس 2030خطة التنمیة المستدامة لعام المحرز في 
 .وغیرھا من الخصائص اإلعاقة والموقع الجغرافي،و، الھجرةوالوضع من حیث 

  
الذي وضع البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن  E / RES / 2015/10، فإن قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي تقدیرا لما سبقو

مع أخذ ، 2024إلى عام  2015الفترة من عام یحث الدول األعضاء على إجراء تعداد سكاني واحد على األقل للسكان خالل  2020لعام 
مام خاص للتخطیط المسبق وكفاءة التكلفة والتغطیة وإیالء اھتبعین االعتبار، المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن ة واإلقلیمی ةالدولی التوصیات

من  ونشر نتائج التعداد السكاني في الوقت المناسب ألصحاب المصلحة الوطنیین واألمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة المناسبة األخرى
 أجل إبالغ القرارات وتیسیر التنفیذ الفعال لخطط وبرامج التنمیة.

  
عن  ، وبالتالي یوفر معلوماتخالل السنوات العشر الماضیة والمساكن سكانلل اً واحداً على األقلة البلدان التي أجرت تعدادیتتبع المؤشر نسب

 .2030الالزمة لقیاس التقدم المحرز في خطة التنمیة المستدامة لعام والمفصلة  مساكنتوافر بیانات السكان وال

4.B. التعلیقات والقیود 
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4.C.   االحتسابطریقة 
 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •
  على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 

4.H.    للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید  المناھج والتوجیھات المتاحة
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 یوجدال 
 

 التسلسل الزمني:
 

 التفصیل:
 حسب المنطقة الجغرافیة.یمكن تفصیل المؤشر 

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :التباینمصادر 
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 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

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

 :المراجع
 2020للسكان والمساكن لعام بشأن إنشاء برنامج التعداد العالمي  2015یونیو حزیران/  10قرار اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

  
 النسخة المنقّحة الثالثةالمساكن، و لسكانبشأن تعدادات اوتوصیاتھا  مبادئ األمم المتحدة
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