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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة :١٧الهدف 

0.bالغاية . 

، االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمل الناتج ٢٠٣٠بحلول عام  :١٩ -١٧ الغاية 

 المحلي اإلجمالي، ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية

0.cر. المؤش 

نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية؛ و )ب( حققت نسبة  :٢-١٩-١٧المؤشر 

 في المائة في تسجيل الوفيات 80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  100

0.d. السلسلة 
   

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021أذار/مارس 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة(UNSD) شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

  االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة، إدارة الشؤون (UNSD) شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

 

وفقا  % من تسجيل الوفيات80 % من تسجيل الوالدات100نسبة البلدان التي حققت نسبة  )ب(: ٢-١٩-١٧تشير هذه المعلومات فقط إلى 

النسخة  ،ةحيويالحصاءات اإلنظام للمبادئ وتوصيات 

يتم  (،fhttps://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3a.pd ) 3 المنقحة

)أو منطقة  معين بلد كل حدث حيوي حدث ألفراد سكان  ،في نظام السجل المدني ،"تسجيل على النحو التالي:المكتمل  السجل المدني تعريف

 " ٪.100حقق النظام تغطية بنسبة  يكون بالتالي قدو اً حيوي سجالً ل حدث من هذا القبيلكل  باتنتيجة لذلك و، في غضون فترة محددة معيّنة(

  

 عن مستوى اكتمال تسجيل الوفيات. والداتفي بلد أو منطقة معينة، قد يختلف مستوى اكتمال تسجيل ال

  

 .ياتأو الوف والدات عدة طرق لتقييم اكتمال نظم تسجيل ال توجد

ومراقبة جودة  رصديتم تقييم و .3نسخة المنقّحة المبادئ والتوصيات الخاصة بنظام اإلحصائيات الحيوية، ال تتوافر تفاصيل هذه الطرق في

التقييم المباشر مقابل التقييم غير . هاء أساليب تقييم الجودة.دال. الفرعية:  الفصولالجزء الثالث، والوفيات في  والداتواكتمال نظم تسجيل ال
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إلى  579واإلحصاءات الحيوية المتعلقة بالسجالت ودقتها النوعية )الفقرات  سجالتاختيار الطرق المناسبة لتقييم اكتمال ال. المباشر، واو

622.) 

  

 . حدة أو منطقة على لكل بلد ياتوالثاني يتعلق بتسجيل الوف  والداتيتعلق بتسجيل ال األول ؛أينن جزمب( ) ٢-١٩-١٧يتكون المؤشر 

  

2.B. وحدة القياس 

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

والدات البلدان والمناطق في شعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة المستوى الوطني إلتمام تسجيل الالوطنية لجميع ءات اإلحصا أجهزةتقدم 

عادة ما يتم اإلبالغ عن هذه المعلومات كجزء من أوراق  لألمم المتحدة. للحولية الديمغرافية والوفيات كجزء من عملية جمع البيانات السنوية

الرابط  يتوفر نموذج هذا االستبيان على ت الحيوية.عمل البيانات الوصفية الستبيان اإلحصائيا

  social/products/dyb/index.cshtml#questionnaires-https://unstats.un.org/unsd/demographic :التالي

  

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 عام الربع األول من كل

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 سنوي

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 الوطنية لجميع البلدان والمناطق. االحصائية االجهزة

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدةفي شعبة اإلحصاءات 

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4
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4.A. األساس المنطقي 

سجيل المدني تاالعتراف بالدور األساسي لنظام ال المستدامة التنمية ألهداف كجزء من اإلطار العالمي )ب( ٢-١٩-١٧ بالمؤشر ويعكس األخذ

التسجيل المدني هو تقديم وثائق قانونية ذات الغرض األساسي من نظام  والمزايا القانونية والحماية التي تقدمها لألفراد. في أداء المجتمعات،

وإلى جانب األهمية المباشرة والشاملة للتسجيل المدني للسلطات العامة، فإن المعلومات التي يتم جمعها باستخدام طريقة  أهمية مباشرة لألفراد.

برامج الرعاية الصحية، والدور الذي يلعبه التسجيل التسجيل توفر بيانات أساسية للتحضير والتخطيط الوطنيين واإلقليميين للبرامج الطبية و

مساهماتها تعكس واحدة من أهم العديد من حقوق اإلنسان المتجسدة في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية وواإلقرار ب المدني في إثبات وإنشاء وتنفيذ

 في األداء الطبيعي للمجتمعات.

  

4.B. التعليقات والقيود 

 

 

4.C.   االحتسابطريقة 
نسبة  نسبة البلدان التي حققتيتم قياس  ،على الصعيد العالمي :على أنهما نسب)ب(  ٢-١٩-١٧مؤشر لل َرين الفرعيّينيتم التعبير عن المؤش

س بالمثل يتم قياو إجمالي عدد البلدان. مقسوماً على والداتتسجيل ال % من100 نسبة عدد البلدان التي حققتك اتالوالد % من تسجيل100

 على السواء. لوالدات والوفياتلتسجيل ا ينالفرعيّ ينللقياسات اإلقليمية للمؤشرَ  بالنسبة وكذلك ،تسجيل الوفيات

  

وتُجمع هذه البيانات السنوية. تعد أحدث البيانات المجمعة لهذا المؤشر جزءًا من الملحق اإلحصائي للتقرير المرحلي للجنة الدراسات 

الحولية  ، إلىالوطنيوالوفيات على المستوى  والداتأبلغت عنها البلدان عن مدى توافر واكتمال بيانات تسجيل الباستخدام المعلومات التي 

وتنشر شعبة  االستبيان اإلحصائي الحيوي والبيانات الوصفية المصاحبة. الحولية الديموغرافية لألمم المتحدة، عن طريق الديمغرافية

وما يرتبط بها من  لألمم المتحدة الحولية الديمغرافية األمم المتحدة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية مجموعة ءات فياإلحصا

   يرجى الرجوع إلى: اإلنترنت.شبكة تجميعات على 

 social/products/dyb/index.cshtml#overview-https://unstats.un.org/unsd/demographic  

لتسجيل الوفيات،  % 75و والداتلتسجيل ال %90)ب( هي  ٢-١٩-١٧وفي الوقت الحالي، فإن العتبات المستخدمة لتجميع البيانات للمؤشر 

اإلحصائيات الحيوية. هذا التصنيف حالياً لتمكين اإلبالغ  نع للحولية الديمغرافية وصفيةنات الاستبيان البيا بسبب التصنيف الذي استخدم في

 )ب(. ٢-١٩-١٧وفقاً للصياغة الدقيقة للمؤشر 

 

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

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

 على مستوى البلد •

ال يتم بذل أي جهود لمحاولة تقديم تقديرات عن اكتمال تسجيل الوالدات والوفيات، عندما ال يتم اإلبالغ عن هذه المعلومات من خالل 

 .جمع بيانات الحولية الديمغرافية لألمم المتحدة

 

  على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 ينطبقال 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 على النحو التالي: القيم اإلقليمية لهذا المؤشر،يتم تجميع 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml#overview
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على األقل: عدد البلدان أو المناطق في كل إقليم  %90بنسبة  مكتملة والدات( عدد ونسبة البلدان التي لديها بيانات تسجيل لل1)ب  ٢-١٩-١٧

ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد اإلجمالي للبلدان ، على األقل %90 والدات مكتملة بنسبةتسجيل من األقاليم المدرجة التي لديها بيانات 

 أو المناطق في المنطقة المعنية.

  

على األقل: عدد البلدان أو المناطق في كل % 75بنسبة مكتملة لوفيات التي ل( عدد ونسبة البلدان التي لديها بيانات تسجيل 2)ب.  ٢-١٩-١٧

ونسبة هذه البلدان أو المناطق إلى العدد ، على األقل% 75 بنسبة وفيات مكتملةمنطقة من المناطق المذكورة والتي تحتوي على بيانات تسجيل 

 اإلجمالي للبلدان أو المناطق في المنطقة المعنية.

 

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

 الوطني

 األمم المتحدة، نيويورك، ،3النسخة المنقّحة  ،ةحيويات الحصاءاإلنظام ت لالمبادئ والتوصيا
2014 https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3a.pdf 

  
 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة  

واإلحصاءات  المدني السجل، "ضمان الجودة وتقييم أوالً ، الجزء الثالث، 3المنقّحة نسخة ، الاإلحصاءات الحيويةنظام لمبادئ وتوصيات 

 الحيوية المستندة إلى السجالت"

  

 ومعالجتها. لألمم المتحدة، والتحقق من صحتها السنوية للحولية الديمغرافية جمع البيانات الوطنية كجزء من اتاإلحصاء أجهزةمع  متابعةال

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

الرابط  الملحق اإلحصائي للتقرير المرحلي للجنة الدراسات المتوفر على ، يرجى الرجوع إلىتوافر البيانات حالياً لالطالع على 

https://unstats.un.org/sdgs   

 

 التسلسل الزمني:

 

 التفصيل:

 . ياتوالوف  اتإلى المستويات الوطنية إلتمام تسجيل الوالد )ب( تشير، حسب تعريفها، ٢-١٩-١٧المؤشرات الفرعية للمؤشر  إن

  

الوضع من حيث في المناطق اإلدارية دون الوطنية، فضالً عن الدخل والجنس والفئة العمرية و فياتوالو والداتمعرفة اكتمال تسجيل الإال أن 

 والوفيات. والداتاإلعاقة، وما إلى ذلك، أمر مهم للغاية لرصد وتحسين أداء أنظمة تسجيل ال

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :التباينمصادر 

 .ابالغ البلدانينطبق ألن المعلومات مستمدة من  ال

 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3a.pdf
https://unstats.un.org/sdgs
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 قائوثالمراجع وال.  7

األمم المتحدة، نيويورك،  ،3نسخة التنقيح ال ،ةالحيوي اتحصاءاإلنظام ت لمبادئ وتوصيا

2014  https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3a.pdf  

 

 ةاألمم المتحدة، نيويورك، سنوي ،لألمم المتحدة الديمغرافية الحولية

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml  

 

 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml

