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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اإلحصائيةاللجنة 
 الدورة الثالثة عشرة

 2019كانون الثاني/يناير  30-29، بيروت

 من جدول األعمال المؤقت)ھ(  4البند 

 اإلحصاء مجال في المنفذة األنشطة

 واالجتماعية الديمغرافية لإلحصاءات االستشارية الفنية اللجنة أنشطة

 مذكرة من األمانة التنفيذية

جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إلى اللجنة اإلحصائية لل   تحيل األمانة التنفيذية
عن اجتماعها الثاني،  العربية للبلدانتقرير اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية 

 .2018األول/ديسمبر  كانون 19و 18ي قد في بيروت يوم  الذي ع  

اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية ب لنهوضليم توصيات وتوجيهات االجتماع إلى تقد ھذاوھدف 
لى وضع إ أيضا   االجتماع ھدفو .في البلدان العربية المستدامةالتنمية إطار الجهود المبذولة لتحقيق  في

البيانات ضمن المجموعة األساسية من المؤشرات التي تم  االتفاق سالسل  استراتيجية لمعالجة الفجوات في
 تونسفي  قدالذي ع   ،االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية الفنيةعليها في االجتماع األول للجنة 

 .2016 أكتوبر/األول تشرين 18و 17 يومي

دة  ،لى مجموعة من التوصياتإوخلص االجتماع  البيانات الوصفية للمؤشرات التي أھمها اعتماد مسو 
ضافة قائمة من مؤشرات التنمية المستدامة ذات وإ ؛تم اقتراحها في االجتماع األول للجنة الفنية االستشارية

عداد إطار إاستكمال و ؛الصلة بالمؤشرات المقترحة لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية في البلدان العربية
 ع ونشر البيانات الديمغرافية واالجتماعية في البلدان العربية.استراتيجي إقليمي لتحسين جم

 التوصيات الواردة فيه. واعتمادواللجنة اإلحصائية مدعوة إلى أخذ العلم بتقرير االجتماع 
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 ةـقدمم

للجنة الفنية االستشارية  الثاني( االجتماع اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) متنظ   -1
 19و 18 ييوم  بيت األمم المتحدة في بيروت  في وذلك ،لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية للبلدان العربية

في  الوطنية اإلحصائية األجهزة عنممث لين  بوصفهم ينمشارك 10االجتماع  حضرو .2018ديسمبر /األول كانون
 .دوليإحصائي  ومستشار منظمة العمل الدوليةإلى ممثل عن  إضافة ،من الدول األعضاء في اإلسكوا دول 10

 والتوصيات النتائج -أوالا 

دة اعتمادمن أھمها  توصيات   قد مواو ،مجموعة من النتائج إلىالمشاركون في االجتماع  خلص -2  مسو 
 ليزيةنك)باللغتين العربية واإل العربية البلدان في واالجتماعية الديمغرافية إلحصاءاتا لمؤشرات الوصفية بياناتال

تلك المؤشرات في االجتماع  على تفاقاال تم   وقد .(وترد المسودة باللغة العربية في المرفق الثاني لهذا التقرير
تشرين  18و 17ي يوم   تونس في قدع   الذي ،واالجتماعية الديمغرافية لإلحصاءات االستشارية الفنية للجنةاألول 

 .2016األول/أكتوبر 

 إلحصاءاتا مؤشراتب الصلة ذات المستدامة التنمية مؤشرات من قائمة إضافة المشاركون ناقشو -3
 وتزويد توفيرھا ينبغي التي األساسية المؤشرات على واتفقوا، عليها تعديالت وأجروا ،واالجتماعية الديمغرافية

ى استراتيجي إلطار العامة الخطوط في ظروانو .دوري بشكل بها إلسكوال األمانة التنفيذية  هدفبوضعه  ي توخ 
 .العربية البلدان في واالجتماعية الديمغرافية البيانات ونشرجمع  تحسين

 ،في البلدان العربية لالعم إحصاءاتب ت عنىمجموعة عمل إقليمية  نشاءإلتأييدھم  عن المشاركون وأعرب -4
 :يلي ماب. وأوصوا تحت إشراف منظمة العمل الدولية

 االجتماع في تحديدھاتم  التي األساسية المؤشراتبالبيانات المتصلة  توفير على العمل مواصلة (أ)
 ؛التنمية المستدامة ذات الصلة مؤشراتل حةالمقتر   القائمةالبيانات عن  توفير على والعمل ؛السابق

 ،تنقيح الترجمة العربية للبيانات الوصفية للمؤشرات بشأن لإلسكواالتنفيذية  األمانةمع  التواصل )ب(
 ؛هامن فني دعمعلى  الحصول وطلب

 مع ،البيانات سالسل في الفجوات معالجةوخطة عمل ل استراتيجية   عدادإلاألمانة التنفيذية  استكمال )ج(
 والحث ؛البيانات إلنتاج مواتية غير بظروف تمر التي لبلدانا أوضاع كذلكواالعتبار  فيبين البلدان  التباينات أخذ
 بةوبناء القدرات اإلحصائية في حساب المؤشرات المرك   ؛اإلحصائية الخبرات ونقل التكنولوجيا استخدام على

 اللجنة؛ رئاسة مع والتعاون بالتنسيق والمستجدة،

 وآلية والتعاريف المفاھيم يشمل للمؤشرات الوصفية للبيانات دليل عدادإل األمانة التنفيذية استكمال (د)
 الصلة ذات المستدامة التنمية مؤشرات قائمة ضافةإو ھا؛نشر طرقو هاتفصيل ومستوىالمؤشرات  حساب

 مجموعة وتخصيص ؛األساسية المؤشرات مع تهاومواءم واالجتماعية الديمغرافية إلحصاءاتا مؤشراتب
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المسؤولة عن  الجهةكوإضافة عناصر للبيانات الوصفية  ؛اإلحصائية األجهزة مع بالتنسيق ،الجريمة لمؤشرات

 ؛هقياس وحدةو ه،رتوف   مدىو ه،توفير دوريةو ،المؤشر نتاجإ

 ؛البيانات جودة ضمانل الالزمة جراءاتاإلفي  البحثو ؛المنهجيات اإلحصائية عندراسات  جراءإ (ھ)
 ؛ونقل التجارب اإلقليمية ؛باستخدام الطرق المستجدة ،وإتاحة البيانات التعريفية المعالجة وطرق تحليلها ونشرھا

مخرجات النقاشات حول البيانات الوصفية المتعلقة بقائمة المؤشرات المتفق عليها على  عرض )و(
 ؛في ھذا الشأن التخاذ الخطوات المالئمة عشرة الثالثة دورتهااللجنة اإلحصائية لإلسكوا في 

اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات أعمال  في المعني ةالمنظمات الدولية األخرى  إشراك )ز(
 .القادمة هااجتماعات في العربية للبلدانيمغرافية واالجتماعية الد

ا   ةشقناموال البحث مواضيع -ثانيا

اإلحصاءات الديمغرافية  قسمرئيس  ،خواجا مروان السيد ترأسها التي ،من االجتماع ىاألولالجلسة  خالل -5
اللجنة المحرز في تطبيق توصيات  التقدمحول  األول ،عرضان ق د مفي شعبة اإلحصاء في اإلسكوا،  واالجتماعية

قائمة البيانات الوصفية حول  الثانيو ،األول اجتماعها فيالفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية 
 .االجتماع ذلكفي  بشأنهاالتوافق  تمقد  كانالمؤشرات التي  لقائمة

حةستراتيجية اال إعدادفي المحرز  قد مالتخواجا  السيد تناول المحرز، التقدم استعراض معرض وفي -6  المقتر 
 أن على كدوأ. بيانات الوصفية للقائمة األساسية للمؤشراتال حولالبيانات وإعداد دليل  سالسلفي الفجوات لسد 
إشراك المنظمات الدولية من الضروري  أنه علىو ،الفنية للجنةاأمانة  بوصفهاالتنسيق والعمل  واصلت سكوااإل

 .هافي عمل عنيةالماألخرى 

لبيانات ل المقترحدليل الالفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز ممثال  صالح، العرض السيد جواد  ثم -7
تعريفها،  إلىلى كيفية تصنيفها حسب المجاالت المواضيعية، وإ أشارو الوصفية للقائمة األساسية للمؤشرات.

 المستدامة التنميةتقاطع مع مؤشرات يالمؤشرات  ھذهأن  بعض  لىإ ولفتل. المفض   ها، ومصدر بياناتوتفصيلها
 هرحسب توف   وذلك، التنمية المستدامة لمؤشرات األول والثاني والثالث ىالمستومن  كل   ضمنيمكن تصنيفه و

 ھناك منهجية دولية إلنتاجه. توما إذا كان

 :تناول القضايا األساسية التالية بنقاشالجلسة  تمتوخ   -8

 ؛للمؤشرات وصفيةالبيانات التنقيح دليل  •
 التحديات التي تواجهها البلدان في تحديد المناطق الحضرية والريفية؛ •
 لمؤشرات في القائمة األساسية؛ا رتوف   •
 فئات الالجئين؛ل ةمختلفالتعاريف العدم تجانس  •
 الجريمة ونقص البيانات المتاحة في المنطقة إلنتاجها. ءاتإحصاأهمية  •
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قدم ، اإلسكوا فيحصائي اإلخبير الإسماعيل لب د،  السيد ترأسهما نلتيلا ،والثالثة الثانية ت ينوفي الجلس -9

 المستدامة التنمية أھدافحول مؤشرات  عرضا  ، سكوااإلمساعد في الحصائي اإل الخبيرثان ريس، يالسيد نا
 جمعضوء قابلية  في ھذه اإلضافات المشاركون وناقشعلى القائمة األساسية للمؤشرات.  تهاإضاف رحالمقت  

لة والصعوبات ،الجنس نوعو العمر حسب المؤشر وحساب البيانات  بالسياقصلة  ذا لمؤشرا كانإذا  ماو ،المحتم 
 .الوطنية ولوياتواأل

على  اتفقواو ،على القائمة األساسيةالمؤشرات المقترحة  بعض ةإضافعلى  الموافقةب المشاركون وأوصى -10
  .الثالث والرابع ينمرفقال فيالمبي ن  النحو على ،ھااعتماد تأجيل وأ أخرى ؤشراتم حذف

 استراتيجي طارللخطوط العامة إل ا  مقترح ،اإلحصاء مجال في مستشارال ،بهجت أشيكباش السيدقدم و -11
 بلدانالفي  واالجتماعية الديمغرافية اإلحصاءات ونشر جمعالوطنية في مجال  القدراتتطوير  بشأن إقليمي
 التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة في إنتاج البيانات الديمغرافية واالجتماعيةب عرضه استهل  و. العربية
ر اإلحصاءات توف   مدى معرفة جلأاألجهزة اإلحصائية من  لىإ رسلأ   كان قد استبياننتائج استعرض  ثم  . ھاونشر

 السالسل الزمنية رتوف   بقل ةو ،في البيانات الفجواتب النتائج علَّقتوت. الديمغرافية واالجتماعية في المنطقة العربية
 .لغاية اآلن نشرھا بعض بلدان المنطقةينتجها أو يالمؤشرات التي لم و، ذلك للبيانات وأسباب

المدير العام لإلحصاءات الديمغرافية  ،حريزيالسيد لطفي  سهاأتر التي ،الرابعة الجلسة بدأتو -12
أشار و .العرض الذي قدمه السيد أشيكباش بمناقشة ،في تونس المعهد الوطني لإلحصاء في واالجتماعية
أھمية  على شددواو .المقترحة اإلقليمية والخطة المتوفرة الوطنية االستراتيجيات بين التوافق إلى المشاركون

واالجتماعية في  الديمغرافية حصاءاتاإللسد الفجوات في مجال جمع  حصائيةاإل القدرات لبناء خطط إعداد
 وعدم النزاعات بسبب البيانات جمع فيهايصعب  التيالجهود في البلدان  تركيز أھميةو ،ونشرھا العربية البلدان

  في اإلسكوا من المشورة وأ دعمال على الحصوللطلب  بعةالمتَّ  ليةاآل لىإ شارةاإل جرتو .االستقرار
 .ءحصااإل مجال

أنجزتها األمانة التنفيذية  التي نشطةاألد حول السيد إسماعيل لب   قد مهالجلسة بعرض أعمال  كملتواست   -13
 عمل اتورش تنظيم تضمنت قدو االستشارية، الفنية للجنة األولمنذ االجتماع مجال اإلحصاء  فيلإلسكوا 

 دراساتالو منشوراتال إعداد لىإ إضافة ،البلدان لدعم استشارية بعثاتوخبراء للواجتماعات  يةتدريب دوراتو
وبناء  الفنيةلمساعدة ا تقديملتمويل  المتاحةمصادر ال لىإ أيضا   متحد ثال وأشار .اإلحصائية اتلمنهجيا حول

 الوطنية. القدرات

حول خطة عمل  عرضا  ريس  نايثاندم السيد ق حريزي،السيد لطفي  سهاأتر التي ،الجلسة الخامسة فيو -14
 التي وتلك ؛2018اضطلعت بها في عام  التينشطة األاستعرض و. اإلحصاء مجال في لإلسكوا التنفيذية األمانة

بناء القدرات لأنشطة  تنفيذالعمل و وورشاالجتماعات  عقدالمنشورات و إعداد ومنها، 2019في عام  نف ذھاست
المشاريع عرض است كما ؛الوطنية ومشاريع متعلقة بالفقر والتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية وتعدادات السكان

رال  في السنوات القادمة.األمانة التنفيذية  تنفذھاأن  مقرَّ

 اإلقليمي المكتب في حصائياإل قمنس  ال ،مه السيد نادر كيروزقد   بعرض   الخامسةالجلسة  أعمال لتمكواست   -15
حفيه  تناولالبلدان العربية،  فيمنظمة العمل الدولية ل إحصاءات العمل في المنطقة ب ي عنى فريق إنشاء مقتر 
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 اإلنجازات المشاركون ناقشو. يتناولها أن يمكنالمواضيع التي  إلى مشيرا  والفريق  شكيلت أھمية موضحا   ،العربية
 في وذلك ،المنطقة في دةوالموجاألخرى  العمل فرق أعمالمع  لهاعمأ تنسيق أھميةو الفريق ھذامن  المتوقعة

 نشاءإ فكرةالمشاركون  نوثم  . تونس تقوده ذيال المتوسط البحر بلدان وفريق الخليجي التعاون مجلس بلدان
 اإلحصائية. جهزةاألوتبادل األفكار بين اإلحصائي  ھمية التعاونأو الفريق

 هاواجهتأھم التحديات التي  تلخيصلب من المشاركين ط  و .األخيرةالجلسة  ترأس السيد لطفي حريزيو -16
على أھمية مواصلة عمل  اتفقواو .ر البيانات للمؤشرات الديمغرافية واالجتماعيةييتعلق بتحسين توف ما هم فيانبلد

المساعدة الفنية للدول األعضاء في إعداد قائمة  بتقديم التنفيذية األمانة قيام ضرورة وعلى ،االستشارية اللجنة
 المؤشرات األساسية.

ا   األعمال تنظيم -ثالثا

 لمشاركونا -ألف

 ذوي من مشاركون الفنية االستشارية لإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية للجنة يلثانااالجتماع  حضر -17
 األعضاء ولدالمن  دول 10ـ ل ممثلين بوصفهم واالجتماعية الديمغرافية اإلحصاءات في والتطبيقية العملية الخبرة

 منظمة العمل الدولية عن ممثل االجتماع في شارك كما. كل  منها في الوطنية اإلحصائية األجهزةو اإلسكوا في
 لهذا التقرير. األول المرفق فياالجتماع  فيالمشاركين  قائمة. وترد إحصائي ومستشار

 االفتتاح -باء

 مجالالمبذولة في  الجهودبفيها  وأشاد ،بالمشاركين فيها رحب كلمة  ب االجتماعمروان خواجا  السيد افتتح -18
لجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات ل المرجعية الشروطب مذك را   ،االجتماع أھداف استعرضواإلحصائي.  العمل

عقد االجتماع  لىع حف زتمن الدوافع التي  هأنإلى  وأشار. وأھداف عملها الديمغرافية واالجتماعية للبلدان العربية
سيما البيانات ذات  ال ،الديمغرافية واالجتماعية المؤشرات عنالصعوبات التي تواجهها اإلسكوا في توفير بيانات 
 همتوصيات أنببإعالم المشاركين  كلمته وختم. الشأن ھذا فيالسالسل الزمنية، مشيرا  إلى التفاوت بين الدول 

 .العتمادھا في اإلسكوا للجنة اإلحصائية ةالدورة الثالثة عشر خالل اإلحصائية األجهزة رؤساء إلى تقدمس

 فيها يضا  رح ب أ كلمة   ،جنة الفنية االستشاريةلل   الثاني جتماعاالالذي ترأس  ،لطفي حريزي السيد ألقى ثم -19
 وختمبين كافة األطراف المعنية باإلحصاء.  التعاونسيما في حفز  ال ،للجنةا دور أھمية إلى مشيرا   بالمشاركين،
 .أعمالها في النجاح للجنةكلمته متمنيا  
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 المرفق األول

 المشاركينقائمة 

 الدول األعضاء  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 حمد المومنيأالسيد 
 رئيس قسم السكان واإلحصاءات االجتماعية

 دائرة اإلحصاءات العامة
 انعم   ،ردناأل

 96265300700ھاتف: 

  962799734545 
 momany@dos.gov.joبريد إلكتروني: 

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيد لطفي حريزي

 غرافية واالجتماعيةالمدير العام لإلحصاءات الديم
 المعهد الوطني لإلحصاء

 تونس ،تونس
 lotfihrizi@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 وفهالسيد طالل ب

 مدير مديرية الدراسات السكانية واالجتماعية واالقتصادية
 المكتب المركزي لإلحصاء

 الجمهورية العربية السوريةدمشق، 
 963945031278جوال: 
 cbs.syr@gmail.comلكتروني: إبريد 
  talalboufah@yahoo.com 
 

 جمهورية السودان
 

 السيدة سعاد عبد الخالق عثمان
 مديرة إدارة السكان

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 السودان ،الخرطوم
 249967651773جوال: 
 Soadosman17@gmail.comلكتروني: إبريد 

 جمهورية العراق
 

 اإلبراھيمي السيد فاضل
  احصاء النجف األشرف مدير مديرية

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 وزارة التخطيط

 النجف األشرف، العراق
 9647801596836-9647725713290جوال: 

 najaf_stc@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 دولة فلسطين
 

 السيد جواد الصالح
 اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةمدير 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 1647 :ص.ب.
 فلسطين ،رام هللا
 97022982700 :ھاتف

 97022982710فاكس: 
 haleema@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

  jawad@pcbs.gov.ps 
 

 دولة قطر
 

 السيد محمد المهندي
 حصاءاتدارة اإلإمدير 

 جهاز التخطيط واإلحصاء
 قطر ،الدوحة
 97455534156-97444958588ھاتف: 
 97444835943فاكس: 

 mmohannadi@mdps.gov.qaبريد إلكتروني: 
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد أبو العال مرسي
 أخصائي التعداد

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 القاھرة، مصر

 202-24024229ھاتف: 
 20201066025107جوال: 

 abualelaturky@gmail.comبريد إلكتروني: 
  pres_capmas@capmas.gov.eg 

mailto:momany@dos.gov.jo
mailto:lotfihrizi@gmail.com
mailto:cbs.syr@gmail.com
mailto:talalboufah@yahoo.com
mailto:Soadosman17@gmail.com
mailto:najaf_stc@yahoo.com
mailto:haleema@pcbs.gov.ps
mailto:jawad@pcbs.gov.ps
mailto:mmohannadi@mdps.gov.qa
mailto:abualelaturky@gmail.com
mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg
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 يةمملكة المغربال
 

 السيد أسامة المرسيلي
 رئيس شعبة التعداد للسكان واإلحصاءات الحيوية

 المندوبية السامية للتخطيط
 الرباط، المغرب

 212-5-37-77-32-17ھاتف: 
 212-6-60-10-22-07جوال: 

 o.marseli@hcp.maني: بريد إلكترو
 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيدة سميرة الجوزى
 ت السكانيةامدير إدارة اإلحصاء

 الجهاز المركزي لإلحصاء
 صنعاء، اليمن

 96771686491جوال: 
 sameerhcso2@gmail.comلكتروني: إبريد 
  cso1@y.net.ye 
  Csoyemen1@gmail.com 

 الخبراء  -باء
 

 السيد بهجت أشيكباش
 إحصائي اجتماعي

 مستشار حر
 فرنسا ،كويبيرون
 +33 32 89 37ھاتف: 

 Bahjat.achikbache@orange.frبريد إلكتروني: 
 

 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -جيم
 

 منظمة العمل الدولية
 

 السيد نادر كيروز
 إحصائي إقليمي للعمالة
 منظمة العمل الدولية

 بيروت، لبنان
  961 1 752400ھاتف: 

 keyrouz@ilo.orgبريد إلكتروني: 
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  -دال
 

 السيد مروان خواجة
 رئيس قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية

 حصاءشعبة اإل
 961-1-978365ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 khawaja@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 دالسيد اسماعيل لب  
 احصائي

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 حصاءشعبة اإل
 961-1-978358ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 lubbad@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيد نايثان ريس
 حصائيإ

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 حصاءشعبة اإل
 961-1-978358ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 nathan.reece@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 انوحالسيدة دينا قر
 مساعدة إحصائية 

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 شعبة اإلحصاء

 961-1-978450ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 karanouh@un.orgبريد إلكتروني: 

mailto:o.marseli@hcp.ma
mailto:sameerhcso2@gmail.com
mailto:cso1@y.net.ye
mailto:Csoyemen1@gmail.com
mailto:Bahjat.achikbache@orange.fr
mailto:keyrouz@ilo.org
mailto:khawaja@un.org
mailto:lubbad@un.org
mailto:nathan.reece@un.org
mailto:karanouh@un.org
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 السيدة زينة سنو
 مساعدة إحصائية

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 اإلحصاءشعبة 
 961-1-978357ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 sinnoz@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد محمد عباس محمد
 متدرب

  قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية
 شعبة اإلحصاء

 961-1-978797ھاتف: 
 961-1-981510فاكس: 
 Mohamed_.Abbas@outlook.com إلكتروني:بريد 

  

mailto:sinnoz@un.org
mailto:Mohamed_.Abbas@outlook.com
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 الثانيالمرفق 

 البيانات الوصفية للقائمة األساسية للمؤشرات

  المؤشر التعريف التفصيل مصدر البيانات

 السكان  -1

تعداد السكان 
، والتقديرات
 يةإدارسجالت 

الجنس، الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

 عدد السكان الفعلي في بلد اعتبارا  من 
 من السنة المشار إليها  يوليو/تموز 1
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ]

 .[باألمم المتحدة

 1 حجم السكان

تعداد السكان 
، والتقديرات
 يةإدارسجالت 

الجنس، الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

متوسط المعدل األسي لنمو السكان خالل 
 ln(Pt/P0)/tفترة معينة. يتم حسابها بالشكل 

ھي طول الفترة. ويتم التعبير عنها  tحيث 
 كنسبة مئوية.

معدل النمو السكاني 
 السنوي

2 

تعداد السكان 
، والتقديرات
 يةإدارسجالت 

الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

نسبة الذكور الى  أنثى. 100عدد السكان الذكور لكل 
 اإلناث )ذكور لكل 

 (أنثى 100

3 

تعداد السكان 
، والتقديرات
 يةإدارسجالت 

ضر كنسبة مئوية من مجموع سكان الح الجنسالجنسية، العمر، 
 السكان.

 4 نسبة سكان الحضر

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

أسرة معيشية في  متوسط عدد األشخاص في الريف/الجنسية، الحضر
منطقة معي نة. ويحتسب من خالل قسمة 

مجموع السكان في األسر المعيشية )باستثناء 
الجماعات المعيشية مثل المرافق اإلصالحية، 

ودور الرعاية، والمساكن الجامعية( على 
لسكنية المشغولة العدد اإلجمالي للوحدات ا

 في ھذه المنطقة.

متوسط حجم األسرة 
 المعيشية

5 

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

حتسب متوسط عدد األشخاص لكل غرفة ي   الريف/الجنسية، الحضر
من خالل قسمة مجموع السكان في الوحدات 
السكنية المشغولة على العدد اإلجمالي للغرف 
وفقا  للمعلومات التي قدمتها البلدان. وفي حال 

غلين، أي لم يتوافر العدد اإلجمالي للشا
مجموع السكان في الوحدات السكنية، يتم 

 موع السكان في البسط.استخدام مج

متوسط عدد 
 األشخاص لكل غرفة

6 

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

ألسر النسبة المئوية ل نساء. ترأسهاالنسبة المئوية لألسر التي  الريف/الجنسية، الحضر
 المعيشية التي ترأسها

 امرأة )%(

7 
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  المؤشر التعريف التفصيل مصدر البيانات

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

ينبغي تصنيف األسر المعيشية حسب نوعها  الريف/الجنسية، الحضر
وذلك وفقا  لعدد أفراد األسرة النواة التي 

تتألف منها وللعالقة، إن وجدت، بين ھؤالء 
األفراد واألعضاء اآلخرين في األسرة 

العالقة قائمة من خالل المعيشية. وتكون 
القربى أو التبني أو الزواج إلى أي درجة 
يعتبرھا البلد مناسبة. ويمكن التمييز بين 

 أنواع األسر المعيشية التالية:

 واع األسر يمكن تمييزھا بالتالي:أن

 ؛شخص بمفرده )أ(

ف على أنها أسرة أسر )ب( ة نواة، ت عر 
 :تتكون بالكامل من نواة عائلة واحدة

 :الزوجان المتزوجان (1)

 ؛مع طفل )أطفال( -أ
 ؛بدون طفل )أطفال( -ب

شريك في االتحاد بالتراضي  (2)
 :)شريك المعاشرة/المساكنة(

 ؛مع طفل )أطفال( -أ
 ؛بدون طفل )أطفال( -ب

 ؛ب مع طفل )أطفال(أ (3)

 ؛م مع طفل )أطفال(أ (4)

ة ممتدة، تعرف بأنها أسرة تتكون أسر )ج(
 :من أي واحد مما يلي

نواة أسرة واحدة وأشخاص آخرين  (1)
مرتبطين بالنواة، على سبيل 
المثال، أب مع طفل )أطفال( 

وقريب )اقرباء( آخر أو زوجان 
 ؛مع قريب )اقرباء( آخر فقط

نواتان أسرتان أو أكثر تتعلقان  (2)
ببعضهما البعض دون أي 

أشخاص آخرين، على سبيل 
المثال، زوجان أو أكثر من 

مع )أو بدون( طفل  األزواج الذين
 ؛)أطفال( فقط

نواتان أسرتان أو أكثر تتعلقان  (3)
ببعضهما البعض باإلضافة إلى 
أشخاص آخرين مرتبطين بنواة 
واحدة على األقل، على سبيل 
المثال، زوجان أو أكثر من 

 ةاألسر تركيب
 المعيشية )النوع(

8 
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  المؤشر التعريف التفصيل مصدر البيانات

األزواج مع قريب )اقرباء( آخر 
 ؛فقط

شخصان أو أكثر مرتبطان  (4)
ببعضهما البعض، ال أحد منهم 

 ؛يشكل نواة األسرة

أسرة مركبة، ومعروفة بأنها أسرة  )د(
 :تتكون من أي من العناصر التالية

نواة أسرة واحدة باإلضافة إلى  (1)
أشخاص آخرين، بعضهم مرتبط 

، على كذلك بالنواة وبعضهم ليسوا
سبيل المثال، أم مع طفل )أطفال( 

 ؛وأقارب آخرين وغير أقارب

باإلضافة إلى نواة أسرة واحدة  (2)
أشخاص آخرين، ال يتعلق أي 

منهم بالنواة، على سبيل المثال، 
أب مع طفل )أطفال( وغير 

 ؛األقارب

نواتان أسرتان أو أكثر تتصالن  (3)
ببعضهما باإلضافة إلى أشخاص 

آخرين، يرتبط بعضهم بواحد على 
األقل من النوى وبعضهم ال يرتبط 
بأي من النوى، على سبيل المثال 

أو أكثر من األزواج مع  اثنان
 ؛األقارب فقط-أقارب آخرين وغير

نواتان أسرتان أو أكثر تتصالن  (4)
ببعضهما باإلضافة إلى أشخاص 
آخرين، ال أحد منهم يرتبط بأي 

، على سبيل المثال، اةمن النو
زوجان أو أكثر من األزواج أو 

أكثر من األطفال الذين لديهم طفل 
 ؛)أطفال( وغير أقارب

اتان أسرتان أو أكثر ال عالقة نو (5)
لهما ببعضهما البعض، مع أو 

 ؛بدون أشخاص آخرين

شخصان أو أكثر مرتبطان  (6)
ببعضهما البعض لكن ال أحد 
منهما يشكالن نواة األسرة، 

باإلضافة إلى أشخاص آخرين 
 ؛غير مرتبطين

 .اشخاص بدون صلة قرابة (7)



E/ESCWA/C.1/2019/3(Part V) 

 
-13- 

 

  المؤشر التعريف التفصيل مصدر البيانات

السكان تعداد 
، والتقديرات
 يةإدارسجالت 

الجنس، الجنسية، 
 الريف/الحضر

سنة( + 60المسنّون ) ة.سرحسب نوع األ +(60)عدد المسنين 
 حسب نوع األسرة

9 

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

الجنس، الجنسية، 
 الريف/الحضر

متوسط عمر الرجال أو النساء في الزواج 
 األول.

العمر عند  متوسط
 الزواج األول

10 

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

حتسب ھذه النسبة عبر قسمة عدد النساء ت  
عاما   24و 20اللواتي تتراوح أعمارھن بين 

جن للمرة األولى قبل بلوغ سن  واللواتي تزو 
 20العدد اإلجمالي للنساء بين عمر  على 18
 سنة في مجموع السكان. 24و

حاالت المئوية لنسبة ال
 الزواج المبكر 

SDG Indicator 
5.3.1 

11 

الجنس، الجنسية،  يةدارالسجالت اإل
 الريف/الحضر

عدد حاالت الزواج المسجلة في السنة 
 .الجارية

حاالت الزواج 
 المسجلة

12 

الجنس، الجنسية،  يةدارالسجالت اإل
 الريف/الحضر

عدد حاالت الطالق المسجلة في السنة 
 .الجارية

حاالت الطالق 
 المسجلة

13 

تعداد السكان، 
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

الجنس، العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

في سنة(  +15) النسبة المئوية لتوزيع السكان
فئة عمرية معينة حسب فئات الحالة 

االجتماعية المختلفة. الحالة االجتماعية ھي 
الحالة الشخصية لكل فرد فيما يتعلق بقوانين 

أو عادات الزواج في بلد ما. فئات الحالة 
الزواجية المقدمة في بيانات الزواج العالمية 

 ؛ أعزب/عزباء (1)ھي:  2008لعام 
؛ )ة(مطلق (4)؛ )ة(أرمل (3)؛ )ة(متزوج (2)
 .(ة)منفصل (5)و

توزيع السكان حسب 
 الحالة الزواجية

14 

مسوح األسر 
سجالت ، المعيشية

 يةإدار

 15 )*(زواج األقارب .قارباألالزواج بين نسبة حاالت  الريف/الجنسية، الحضر

 ،السكان تعداد
مسوح األسر 

سجالت ، المعيشية
 يةإدار

الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

النساء اللواتي تتراوح اتحاد متعدد  نسبة
 .الزوجات

 16 )*(تعدد الزوجاتنسبة 

، يةإدارسجالت 
 تعداد السكان

عدد الوالدات خالل فترة زمنية معي نة مقسوم  الريف/الجنسية، الحضر
الشخص التي عاشها السكان -على سنوات

خالل تلك الفترة. يتم التعبير عنه بعدد 
وممكن  من السكان. 1,000المواليد لكل 

احتسابه بعدد الوالدات مقسومة على عدد 
 من السكان. 1,000السكان لكل 

 معدل الوالدات الخام

SDG Indicator 
3.7.2 

17 
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، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

امرأة في  1,000عدد الوالدات السنوية لكل  الريف/الجنسية، الحضر
 عاما . 19-15سن 

ويشار إليه أيضا  بمعدل خصوبة النساء 
 سنة. 19و 15اللواتي تتراوح اعمارھن بين 

معدل الخصوبة 
 العمرية للمراهقات

18 

، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

متوسط عدد المواليد األحياء الذين يمكن أن  الريف/الجنسية، الحضر
خالل تنجبهم مجموعة افتراضية من النساء 

حياتهن اإلنجابية إذا ما افترض أنهن حملن 
حسب معدالت الخصوبة لفترة زمنية محددة 

وعشن جميع السنوات التي بمقدورھن 
اإلنجاب خاللها وإذا لم يخضعوا للوفاة. 

 ن عدد الوالدات الحية لكل امرأة.ويعب ر ع

 19 معدل الخصوبة الكلي

الجنسية، العمر، الجنس،  يةإدارسجالت 
 الريف/الحضر

 خالل فترة زمنية معي نة.  المواليدعدد 
 وتمتد ھذه الفترة على خمس سنوات من 

من  يونيو/حزيران 30إلى  يوليو/تموز 1
السنة األولى واألخيرة. وتعرض البيانات 

 والدة.باأللف 

 20 عدد المواليد المسجلة

الجنسية، العمر، الجنس،  يةإدارسجالت 
 الريف/الحضر

 عدد الوفيات خالل فترة زمنية معي نة. 
 وتمتد ھذه الفترة على خمس سنوات من 

من  يونيو/حزيران 30يوليو إلى تموز/ 1
رة. وتعرض البيانات السنة األولى واألخي

 باأللف وفاة.

 21 عدد الوفيات المسجلة

، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

الجنس، الجنسية، 
 الريف/الحضر

احتمال وفاة طفل ولد في سنة أو فترة زمنية 
محددة قبل أن يبلغ عمره عام واحد طبقا  

 لوفيات حسب العمر في ھذه الفترة.لمعدالت ا

معدل وفيات األطفال 
SDG Indicator 

3.2.2 

22 

، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

الجنس، الجنسية، 
 الريف/الحضر

سنوات،  4فاة بين عمر السنة واحتمال الو
والدة  1,000معب ر عنه كعدد الوفيات لكل 

 حية.

 معدل وفيات األطفال

 سنوات( 1-4)

23 

، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

الجنس، الجنسية، 
 الريف/الحضر

احتمال وفاة طفل ولد في سنة أو فترة زمنية 
طبقا  محددة قبل أن يبلغ سن الخامسة 

 لوفيات حسب العمر في ھذه الفترة.لمعدالت ا

معدل وفيات األطفال 
 دون سن الخامسة

24 

الجنس، الجنسية،  تقديرات
 الريف/الحضر

متوسط عدد السنوات التي ي توقع أن يعيشها 
ض لمعدالت  مولود جديد إذا قضى حياته معر 

الوفيات حسب الجنس والعمر السائدة عند 
إقليم أو  وفي بلد أو والدته في سنة محددة
 منطقة جغرافية معي نة.

العمر المتوقع عند 
 الوالدة

25 
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، يةإدارسجالت 
مسوح األسر 

 المعيشية

 عدد الوفيات الناجمة عن سبب محدد  الريف/الحضرالجنسية، 
منظمة الصحة  الوفاة:أسباب  لتصنيف )طبقا  

 .العالمية(

 26 أسباب الوفيات

، يةإدارسجالت 
مسوح األسر 

، منظمات المعيشية
 دولية

العمر،  المقصد، بلد
 الجنس

األشخاص المعترف بهم كالجئين عدد 
المتعلقة بمركز  1951بموجب اتفاقية عام 

الملحق بها  1967الالجئين وبروتوكول عام 
أو بموجب اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 

التي تحكم الجوانب الخاصة  1969لعام 
نحوا قيا؛ الذين م  بمشكالت الالجئين في أفري

مركز الالجئ وفقا  لمفوضية األمم المتحدة 
نحوا السامية لشؤون الالجئين؛ أولئك الذين م  
بل الوضع اإلنساني أو الحماية المؤقتة من ق  
الدولة التي يجدون أنفسهم فيها؛ أولئك في 

حاالت تشبه الالجئين؛ والالجئين الفلسطينيين 
األمم المتحدة المسجلين في سجالت وكالة 

في  يينفلسطينال نالجئيالوتشغيل إلغاثة 
 .)االونروا( األذنيالشرق 

 27 )*(السكان الالجئون

، يةإدارسجالت 
 تعداد

مكان ، الجنس، العمر
 المقصد 

يوليو( لعدد تموز/ 1تقديرات منتصف العام )
األشخاص الذين يعيشون في بلد أو منطقة 

غير تلك التي ولدوا فيها. إذا كان عدد 
يشير  متوفر،المولودين في الخارج غير 
الذين يعيشون في  التقدير إلى عدد األشخاص

 بلد غير بلدھم.

عدد المهاجرين 
)العدد  )*(الدوليين

مئوية من النسبة الو
 السكان(

28 

 الصحة  -2

، يةإدارسجالت 
تعداد السكان، 
مسوح األسر 

 المعيشية

اء عل ة  الريف/الحضرالجنسية،  العدد السنوي للوفيات من النساء جر 
مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية 

إدارته )باستثناء األسباب العرضية أو 
الطارئة( خالل فترة الحمل والوالدة أو خالل 

 100,000لكل  يوما  من انتهاء الحمل،  42
والدة حي ة لفترة محد دة، بغض النظر عن مد ة 

 الحمل أو وضعه.

معدل وفيات األمهات 
  100,000)لكل 

 SDGوالدة حية( 

Indicator 3.1.1 

1 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

ث ل النسبة المئوية لعدد النساء اللواتي  ت م 
والتي أشرف  49و 15تتراوح أعمارھن  بين 

على والدتهن أخصائيون صحيون ماھرون 
)أي األطباء أو الممرضات أو القابالت( 

وأد ت الى والدات حي ة، من مجموع النساء 
لود حي في من العمر مع مو 49و 15بين 

 الفترة الزمنية نفسها.

الدات التي نسبة الو
يشرف عليها 

أخصائيون صحيون 
 مهرة )%( 

SDG Indicator 
3.1.2 

2 
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مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

عاما  اللواتي  49و 15نسبة النساء بين سن 
أنجبن مولودا  حيا  في فترة زمنية محددة وكن 

 قبل الوالدة أربع مرات  قد تلقين الرعاية
 أو أكثر.

الرعاية قبل الوالدة 
زيارات على األقل  4)

 أثناء الحمل( )%(

3 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

 متاحة؛ال توجد بيانات تعريف رسمية 
توصية  12صاغت منظمة الصحة العالمية 

تتعلق الثانية  الوالدة،بشأن رعاية ما بعد 
بالزيارات: إذا كانت الوالدة في مرفق 

ينبغي لألمهات واألطفال حديثي  صحي،
الوالدة تلقي رعاية ما بعد الوالدة في المرفق 

ساعة على األقل بعد الوالدة. إذا  24لمدة 
يجب أن يكون أول  المنزل،كانت الوالدة في 

اتصال بعد الوالدة في أقرب وقت ممكن 
 من الوالدة. ي نصح بإجراء  ساعة 24خالل 

اتصاالت إضافية بعد  ثالثةما ال يقل عن 
في  الوالدة،الوالدة لجميع األمهات وحديثي 

-7ساعة( وبين األيام  48-72اليوم الثالث )

 وبعد ستة أسابيع من الوالدة. الوالدة،بعد  14

رعاية صحية ما بعد 
زيارة  – )*(الوالدة

 واحدة على األقل

4 

 مسوح األسر
 المعيشية

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

النسبة المئوية من النساء في سن اإلنجاب 
سنة( اللواتي يرغبن بعدم االنجاب  15-49)

)مجد دا ( أو بتأجيل إنجاب الطفل التالي 
 ويستخدمن حاليا  وسيلة حديثة لمنع الحمل.

نسبة النساء في سن 
 49و 15اإلنجاب )بين 

سنة( اللواتي لُبّيت 
حاجاتهّن إلى تنظيم 
األسرة بطرق حديثة 

)%(SDG 

Indicator 3.7.1 

5 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، الجنس، 
 الريف/الحضر

نسبة السكان المستهدفين الذين حصلوا على 
آخر جرعة موصى بها من كل لقاح مدرج 

في الجدول الوطني، حسب اللقاح. وينبغي أن 
يشمل ذلك جميع اللقاحات المدرجة في جدول 
التحصين الروتيني للبلد )مثل لقاح )بي سي 

جي( ضد السل؛ وشلل األطفال؛ ولقاح 
ئوي ة المقترن رات الر   ك وَّ فيروس؛  ؛ والروتاالم 

ماسي ضد الدفتيريا والتيتانوس  واللقاح الخ 
والس عال الد يكي والهيموفيليس انفلونزا بي 
والتهاب الكبد بي؛ واللقاح ضد الحصبة؛ 

والحميراء؛ وفيروس الورم الحل يمي البشري؛ 
وذوفان الكزاز؛ واإلنفلونزا؛ وغيرھا من 

لنحو الذي يحدده الجدول اللقاحات على ا
 طني(.الو

معدل تغطية التحصين 
حسب اللقاح، لكل 

درج في لقاح مُ 
الجدول الوطني 

SDG Indicator 
3.b.1 

6 
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مسوح األسر 
المعيشية، 

 يةدارالسجالت اإل

الجنسية، الجنس، 
 الريف/الحضر

 نسبة قصر القامة )الطول نسبة  إلى العمر 
أقل من قيمة الوسيط في معايير منظمة 
الصحة العالمية لنمو الطفل بانحرافين 
معياريين( لدى األطفال الذين تتراوح 

 [WHO] .سنوات 5و 0أعمارھم بين 

نسبة األطفال دون 
 –الخامسة من العمر 
قصر القامة )%( 
SDG Indicator 

2.2.1 

7 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

الجنسية، الجنس، 
 الريف/الحضر

 نسبة النحافة )الوزن نسبة  إلى الطول 
أقل من قيمة الوسيط في معايير منظمة 
الصحة العالمية لنمو الطفل بانحرافين 
معياريين( لدى األطفال الذين تتراوح 

 [WHO] .سنوات 5و 0أعمارھم بين 

نسبة األطفال دون 
 –الخامسة من العمر 

 SDGالنحافة )%( 

Indicator 2.2.2 

8 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، الجنس، 
 الريف/الحضر

نسبة انخفاض الوزن )الوزن نسبة  إلى العمر 
أقل من قيمة الوسيط في معايير منظمة 
الصحة العالمية لنمو الطفل بانحرافين 
معياريين( لدى األطفال الذين تتراوح 

 [WHO] .سنوات 5و 0أعمارھم بين 

نسبة األطفال دون 
 –الخامسة من العمر 

 انخفاض الوزن )%(

9 

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

عدد حاالت السل )بجميع أشكاله( لدى  الجنسية، الجنس، العمر، 
 السكان في نقطة زمنية معي نة )منتصف 
السنة التقويمية(، معب ر عنه كمعدل لكل 

 نسمة. 100,000

انتشار مرض السل 
SDG Indicator 

3.3.2 

10 

، نظم المراقبة
 يةدارالسجالت اإل

العمر، الجنسية، 
 الريف/الحضر

 العدد التقديري لحاالت المالريا لكل 
 نسمة. 1,000

انتشار مرض المالريا 
SDG Indicator 

3.3.3 

11 

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

-السطحي التهاب الكبد بيانتشار الم ستضد  الريف/الجنسية، الحضر
 من السكان. 100,000 اإليجابي لكل

انتشار الُمستضد 
السطحي التهاب الكبد 

 SDG Indicatorبي 

3.3.4 

12 

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

نسبة السكان المحددين الذين يعانون من  الجنسية، العمر، الجنس
  االنقباضيارتفاع ضغط الدم )ضغط الدم 

 (.90 ≤أو ضغط الدم االنبساطي  140 ≤

انتشار ارتفاع ضغط 
 الدم

13 

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

نسبة السكان المحددين المصابين بأمراض  الجنسية، العمر، الجنس
 .القلب

 14 انتشار أمراض القلب

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

االنتشار المعياري حسب العمر الرتفاع  الجنسية، العمر، الجنس
مستوى السكر في الدم/داء السكري بين 

وما فوق  18 ـالاألشخاص الذين ھم في سن 
أو الذين يتناولون األدوية لمعالجة ارتفاع 

ف بأنه مستوى  مستوى السكر في الدم )المعر 
 7.0 ≤سكر بالزما الدم بعد الصوم 

اص مجم/دسل( عند األشخ 126مليمول/لتر )
 وما فوق(. 18 ـالالذين ھم في سن 

ارتفاع مستوى السكر 
في الدم/داء السكري 

 عند البالغين

15 
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سجالت السرطان 
القائمة على 

 السكان

الجنسية، العمر، الجنس، 
 نوع السرطان

عدد اإلصابات الجديدة بالسرطان في موقع 
 نسمة. 100,000أو من نوع محدد لكل 

اإلصابة بالسرطان، 
 حسب نوعه

16 

، المسوحات
 يةدارالسجالت اإل

نسبة السكان المحددين المصابين بأمراض  الجنسية، العمر، الجنس
 .الجهاز التنفسي

انتشار أمراض الجهاز 
 التنفسي

17 

استقصاءات األسر 
 المعيشية

الجنس، الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص 
شخص -سنوات 1,000المناعة البشرية لكل 

بين السكان غير المصابين. معدل اإلصابة 
ھو عدد الحاالت الجديدة لكل مجموعة من 
السكان المعرضين للخطر في فترة زمنية 

 معينة.

اإلصابة باإليدز لكل 
 شخص 1,000

SDG Indicator 
3.3.1 

18 

تعداد سكاني، 
 المسوحات

، نوع الجنسية، الجنس
 (اإلعاقةالصعوبة/)

الذين يعانون من صعوبات نسبة السكان 
 .جسدية و/أو عقلية

توزيع ذوي 
)الجسدية  صعوباتلا

 و/أو العقلية(

19 

العدد التقديري للوفيات الناجمة عن إصابة  الجنسية، العمر، الجنس  يةدارالسجالت اإل
 .مميتة في حادث سير في السنة المحددة

العدد التقديري 
للوفيات بسبب حوادث 

 SDGالسير 

Indicator 3.6.1 

20 

عدد اإلصابات الناجمة عن الحرب خالل  ، العمر، الجنسالجنسية  يةدارالسجالت اإل
 .سنة جارية

عدد إصابات الحرب من مجموع السكان 
عب ر مقسوم على العدد اإلجمالي للسكان، وي  

نسمة في سنة معي نة وفي بلد  100عنه لكل 
 [WHO]أو إقليم أو منطقة جغرافية معي نة. 

اإلصابة بسبب حاالت 
الحرب )العدد 

 والنسبة(

21 

، اإلداريةالسجالت 
 المسوحات

العمر، الجنسية، الجنس، 
 الريف، السبب/الحضر

بالمعنى الضيق، فإن الوفيات المتصلة 
ھي الوفيات التي تتسبب بها  اتبالنـزاع

األطراف المتحاربة والتي ترتبط مباشرة 
بالقتال، مثل القتال التقليدي في ساحة 
المعركة وعمليات القصف. وبالمعنى 

األوسع، تشمل الوفيات المتصلة بالنـزاع 
عمليات القتل التي ترقى إلى مستوى جرائم 

الحرب، مثل استهداف المدنيين أو العسكريين 
ف المعدالت على خارج  ساحة القتال. ت عرَّ

أنها إجمالي عدد حاالت القتل المتعمد 
 التوالي،على  بالنزاعات،والوفيات المرتبطة 

مع  المقيمين،مقسومة على مجموع السكان 
 من السكان. 100,000التعبير عن كل 

الوفيات المتصلة 
لكل  اتبالنـزاع

نسمة  100,000
SDG Indicator 

16.1.2 

22 

الجنس، الجنسية،  يةدارالسجالت اإل
 الريف/الحضر

عدد األطباء، بما في ذلك األطباء العامين 
 نسمة. 1,000لكل والمتخصصين، 

 23 كثافة األطباء
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الجنس، الجنسية،  يةدارالسجالت اإل
 الريف/الحضر

 عدد العاملين في التمريض والقبالة
 نسمة. 1,000لكل  )القابالت(

كثافة العاملين في 
 التمريض والقبالة

 

24 

الجنسية، الجنس،  يةدارالسجالت اإل
 الحضر/الريف

 25 كثافة الصيادلة .نسمة 1,000لكل عدد الصيادلة 

نوع الجهة الراعية  يةدارالسجالت اإل
، )عامة/خاصة(
 الحضر/الريف

عدد المستشفيات )بما في ذلك المستشفيات 
الريفية ومستشفيات المقاطعات والمستشفيات 
اإلقليمية والمتخصصة والتعليمية والبحثية( 

 100,000من القطاعين العام والخاص لكل 
 نسمة.

 26 كثافة المستشفيات

التوزيع )حسب  يةدارالسجالت اإل
اإلقليم/المقاطعة(، 

الملكية )عامة/خاصة(، 
، السرير نوع

 الحضر/الريف

ة المتوافرة في المستشفى لكل  عدد األسر 
 نسمة. 10,000

كثافة أسّرة 
 المستشفيات

27 

مسوح األسر 
 المعيشية

الجنسية، العمر، الجنس، 
، الحضر/الريف
 حكومي/خاص

بتغطية تأمين  ننسبة السكان الذين يتمتعو
 صحي.

التأمين )التغطية( 
 الصحي

SDG Indicator 
3.8.1 

28 

 المسوحات
 سريةاأل

الجنسية، العمر، الجنس، 
 الحضر/الريف

يرمز المؤشر الى نسبة السكان الذين تبلغ 
سنة فأكثر والذين يستعملون  15أعمارھم 

حاليا  أي  منتج من منتجات التبغ )أكان مدخنا  
 ير مدخن( بشكل يومي أو غير يومي.أو غ

 معدل انتشار التدخين

SDG Indicator 
3.a.1 

29 

 المسوحات
سرية، السجالت األ
 يةداراإل

الذين يبلغ  سنة من العمر( +18) نسبة السكان الجنسية، العمر، الجنس
 أو أكثر. 2كلغ/م 30مؤشر كتلة جسمهم 

 30 البدانةنسبة 

  اإلداريةالسجالت 

 

مستوى اإلنفاق العام الحكومي في مجال 
بة مئوية من مجموع الصحة، معب ر عنه كنس

 الدولة.نفقات 

اإلنفاق العام الحكومي 
في مجال الصحة 
كنسبة مئوية من 

 مجموع نفقات الدولة

31 

الحسابات الصحية 
الوطنية ونظام 
 اإلبالغ اإلداري

 

نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي العام في 
مجال الصحة، معب ر عنه بالدوالر األمريكي 

السنة حسب متوسط سعر الصرف السائد في 
 سعار الجارية.المحددة. األ

نصيب الفرد من 
اإلنفاق الحكومي في 

 مجال الصحة

32 

نظم اإلبالغ 
 اإلدارية

 

مستوى النفقات اإلجمالية في مجال الصحة 
 نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.معب ر عنه ك

مجموع النفقات في 
مجال الصحة كنسبة 

من الناتج المحلي 
 اإلجمالي

33 
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 المساكن  -3

سكاني  تعداد
ة سراألومسوحات 
 المعيشية

أماكن اإلقامة ھي أماكن منفصلة ھيكليا   الحضر/الريف
ومستقلة للسكن. وقد تم )أ( تشييدھا أو بناؤھا 
أو تحويلها أو ترتيبها إلسكان البشر، شرط 
أال تكون مستخدمة بالكامل ألغراض أخرى 

عند إجراء التعداد، وفي حالة الوحدات 
دية وأماكن اإلقامة السكنية غير التقلي

الجماعية، أن تكون مشغولة عند إجراء 
التعداد؛ أو )ب( كانت مستخدمة للسكن عند 

إجراء التعداد، حتى لو لم تكن معد ة لهذا 
يمكن ان يكون  اإلقامةونوع مكان الغرض 

كالتالي: غرفة، بيت، شقة، خيمة، فيال، 
 كارافان، مساكن جماعية.

 1 نوع مكان اإلقامة

 سكانيد تعدا
 ومسوحات 

إلى الترتيبات الحيازة )ملك/ايجار( تشير  الحضر/الريف
التي تشغل األسرة المعيشية بموجبها جزءا  

 ن وحدة سكنية أو الوحدة بكاملها.م

حيازة الوحدات 
 السكنية

2 

د سكاني تعدا
 ومسوحات

تتعل ق المعلومات األساسية التي ينبغي جمعها  الحضر/الريف
ا كانت الوحدات السكنية في التعداد بما إذ

تملك إمدادات األنابيب لنقل المياه أو ال، 
بمعنى آخر إذا يتم توفير المياه إلى الوحدة 

السكنية عبر األنابيب الموصولة بنظام على 
نطاق المجتمع أو بمنشأة خاصة مثل 

صهاريج الضغط أو المضخات. ووحدة العد 
ھنا ھي الوحدة السكنية. ويوصى أيضا  بأن 

د البلدان ما إذا كانت مياه الصنبور تصل تحد
 إلى الوحدة السكنية، أو في حال لم تصل، 

وتحتسب إذا كانت تبعد مسافة معي نة عنها. 
 .مئوية من مجموع الوحدات السكنيةكنسبة 

مصادر المياه 
 الموصلة للمسكن

3 

د سكاني تعدا
 ومسوحات

ھذه بالنسبة إلى البلدان التي ترغب بجمع  الحضر/الريف
المعلومات، يوصى بالفئات التالية لمصادر 

 مياه الشرب الرئيسية:

 .المياه المنقولة باألنابيب داخل الوحدة -1

المياه المنقولة باألنابيب خارج الوحدة  -2
 200ولكن من غير أن تبعد أكثر من 

 .متر عنها

 .غيرھا -3

 ويكون ھذا المؤشر كنسبة مئوية.

المصدر الرئيسي 
 لمياه الشرب

4 
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د سكاني تعدا
 ومسوحات

يمكن تعريف المرحاض بأنه أداة للتخل ص  الحضر/الريف
من الفضالت البشرية. والمرحاض الدافق 
دة بالمياه المنقولة باألنابيب  ھو أداة مزو 
تسمح للبشر بالتخل ص من فضالتهم قبل 

حدة العد ھنا ھي الوحدة شطفها بالمياه. وو
 السكنية.

مجموع الوحدات نسبة مئوية من ك ويحتسب
 .السكنية

وجود المرحاض 
الدافق في الوحدة 
 السكنية أو المبنى

5 

د سكاني تعدا
 ومسوحات

يمكن تصنيف المعلومات المتعل قة بالوحدات  الحضر/الريف
مياه  السكنية حسب نوع نظام تصريف

 المجاري على النحو التالي:

إفراغ المحتوى في شبكة لنقل المياه  -1
موصولة بمحطة عامة باألنابيب 

 .اه المجاريلتصريف مي

إفراغ المحتوى في شبكة لنقل المياه  -2
باألنابيب موصولة بنظام فردي 

ري )خزانات لتصريف مياه المجا
 .التعفين، آبار الصرف(

يفرغ محتوى المرحاض  – غير ذلك -3
في خندق مفتوح، أو حفرة، أو في 

 .النهر، أو البحر، وما إلى ذلك

 .فر نظام للتخل ص من النفاياتعدم توا -4

نسبة مئوية من مجموع الوحدات ك ويحتسب
 .السكنية

أنواع نظام تصريف 
 مياه المجاري

6 

د سكاني تعدا
 ومسوحات

وحدات السكنية حسب وسائل نسبة مئوية لل الحضر/الريف
التخل ص من النفايات الصلبة وفقا  للمبادئ 

 التوجيهية التالية:

الصلبة بشكل منتظم من جمع النفايات  -1
 .جانب جامعين مرخ ص لهم

جمع النفايات الصلبة بشكل غير منتظم  -2
 .من جانب جامعين مرخ ص لهم

جمع النفايات الصلبة من جانب جامعين  -3
 .نصبوا أنفسهم للقيام بذلك

الشاغلون يتخل صون من النفايات  -4
الصلبة في مقلب محلي تشرف عليه 

 .السلطات

يتخل صون من النفايات الشاغلون  -5
الصلبة في مقلب محلي ال تشرف عليه 

 .السلطات

وسائل التخلّص من 
 )*(الصلبةالنفايات 

7 
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 .الشاغلون يحرقون النفايات الصلبة -6

 .الشاغلون يطمرون النفايات الصلبة -7

الشاغلون يتخل صون من النفايات الصلبة  -8
 .في األنهر والبحر والجداول والبرك

الشاغلون يحولون النفايات الصلبة إلى  -9
 .سماد

 .ترتيبات أخرى -10

تعدادات 
 ومسوحات،
 يةإدارسجالت 

نسبة السكان المستفيدون من خدمات  الحضر/الريف
 .الكهرباء

 شبكات كهرباء.نسبة المساكن المتصلة ب

نسبة السكان 
المستفيدون من 
خدمات الكهرباء 
SDG Indicator 

7.1.1 

8 

 د سكانيتعدا
 ومسوحات

ع التصنيف  الحضر/الريف به للوحدات  الموصييتوز 
غتسال ونوعها، السكنية تبعا  لتوافر مرافق اال

 على النحو التالي:

مع حوض استحمام أو دوش ثابت داخل  -1
 .الوحدة السكنية

بال حوض استحمام أو دوش ثابت داخل  -2
 .الوحدة السكنية

ويتم التعبير عن المؤشر كنسبة مئوية 
 للوحدات السكنية حسب نوع مرافق االغتسال.

نوع مرافق 
 )*(االغتسال

9 

د سكاني تعدا
 ومسوحات

ف المطبخ على أنه حي ز يستوفي المعايير ي   الحضر/الريف عر 
الخاصة بالغرفة من جميع النواحي، وھو 

ع د  مجه ز إلعداد الوجبات اليومية الرئيسية وم 
 . ويتم التعبيربصورة خاصة لهذا الغرض

عن المؤشر كنسبة مئوية للوحدات السكنية 
 حسب توافر المطبخ.

 10 توافر المطبخ

 د سكانيتعدا
 ومسوحات

 يوصى بالتصنيف التالي لمواد البناء: الحضر/الريف

الطين المحروق )طوب، كتل، ألواح(،  -1
 .الصخر، الخرسانة

 .الطين غير المحروق، الوحل، التراب -2

 .الخشب -3

 .الخيزران -4

جة -5  .الصفائح المتمو 

 .الوحدات السابقة التجهيز -6

 .مواد أخرى -7

ويتم التعبير عن المؤشر كنسبة مئوية 
 للوحدات السكنية حسب مواد البناء.

مواد البناء 
المستخدمة في 

 )*(الجدران الخارجية

11 
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سكاني  تعداد
 ومسوحات

ف الغرفة بأنها حي ز داخل وحدة سكنية ت   الحضر/الريف عر 
يكون محاطا  بجدران ت نشأ من األرض إلى 

السقف أو السطح أو على ارتفاع مترين على 
األقل وتكون مساحته كبيرة بما يكفي لوضع 
سرير لشخص بالغ أي أنها ال تقل عن أربعة 

ويحتسب بقسمة عدد الغرف أمتار مرب عة. 
 .على مجموع الوحدات السكنية

عدد الغرف متوسط 
 بالمسكن

12 

 العمالة  -4

مسوح األسر 
المعيشية، تعداد 

 السكان

الجنسية، العمر، الجنس، 
 الحضر/الريف

معدل المشاركة في القوى العاملة ھو نسبة 
من السكان الذين ھم في سن القوى العاملة 

 العمل.

يتم حساب معدل المشاركة في القوى العاملة 
عدد األشخاص في من خالل التعبير عن 

القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان في 
سن العمل. القوى العاملة ھي مجموع عدد 

األشخاص العاملين وعدد العاطلين عن 
العمل. وبالتالي، يتطلب قياس معدل 

المشاركة في قوة العمل قياس كل من العمالة 
 والبطالة.

لعمل افي سن ص ألشخاالعمالة جميع اتشمل 
ع سبودة، أمحدة جيزة وفترل خالا نوكالذين ا
)أ( لتالية: ت الفئاافي ، حدم وايوأو حد وا
أو لعمل افي اء ألجر )سوالمدفوعة العمالة ا

أو )ب( العمل لعمل(. الكن ليس في وبوظيفة 
لحساب الذات )سواء في العمل أو مع 
مؤسسة ولكن ليس في العمل(. ويشكل 

العاطلون عن العمل جميع األشخاص في سن 
مل الذين ھم: )أ( بدون عمل خالل الفترة الع

المرجعية، أي ليسوا في وظائف مدفوعة 
األجر أو يعملون لحسابهم الخاص؛ )ب( 
المتاحة حاليا  للعمل، أي أنها متاحة للعمل 
بأجر أو لحساب العمل الخاص أثناء الفترة 
المرجعية )ج( البحث عن عمل، أي أنها 
محددة اتخذت خطوات محددة في فترة زمنية 

للحصول على عمل مدفوع األجر أو العمل 
 لحسابها الخاص.

لذين ن السكاھم العمل افي سن ن فالسكا
اض لكن ألغر، ولقانونيةالعمل اسن قون يفو
لذين ص األشخاافإنه يشمل جميع ، حصائيةإ

يتم ي لذاللسن د لمحدانى دألالحد قون ايفو

معدل المشاركة في 
 القوى العاملة )%(

1 
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دي. لتفضيل القتصاط النشان التحقيق فيه بشأا
الدولية، غالبا  ما يتم تعريف السكان  المقارنة

في سن العمل على أنهم جميع األشخاص 
ھذا قد فأكثر، ولكن  ا  عام 15الذين يبلغون 

للقوانين  ا  يختلف من بلد إلى آخر وفق
ت الوطنية )تطبق بعض البلدان والممارسا

 أعلى للعمر(. ا   حدا  أيض

األسر مسوح 
المعيشية، 

 السجالت اإلدارية

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

 24و 15تعكس ھذه النسبة عدد الشباب )بين 
العمالة والتعليم  القوىسنة( الذين ھم خارج 

ة مئوية من مجموع السكان والتدريب كنسب
 الشباب.

نسبة الشباب خارج 
دائرة التعليم والعمالة 

 SDGوالتدريب 

Indicator 8.6.1 

2 

مسوح األسر 
المعيشية، تعداد 

 السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

يشمل األفراد خارج القوى العاملة جميع 
 األشخاص الذين ھم في سن العمل والذين 

لم يشاركوا في القوى العاملة )أي لم يكونوا 
مستخدمين أو كانوا عاطلين عن العمل( 

ية المحددة. خالل الفترة الزمنية المرجع
ف السكان في سن العمل عادة  بأنهم  ويعر 

سنة أو أكثر، ولكن ھذا  15أفراد يبلغون 
التعريف يختلف بين بلد وآخر. فباإلضافة 
إلى وضع حد أدنى للعمر، تعتمد بعض 

 ويعبر عنه البلدان أيضا  حدا  أقصى له. 
 .ةكنسبة كمئوي

األفراد خارج القوى 
 العاملة

3 

مسوح األسر 
المعيشية، تعداد 

 السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

يشير التصنيف حسب الحالة العملية إلى 
الخصائص المتأصلة في الوظائف التي 

ن. ويمكن تصنيف ويشغلها السكان العامل
الوظائف حسب عقد العمل الصريح أو 
الضمني الذي يبرمه الفرد مع أشخاص 

التصنيف آخرين أو منظمات أخرى. ويقوم 
بتوزيع  1993الدولي لمركز العمالة لعام 

الوظائف على خمس فئات أساسية يمكن 
جمعها حسب نوعين رئيسيين من الوظائف 

وھما: الوظائف على أساس العمل بأجر 
)الموظفين( ووظائف المستخدمين لحسابهم 

ن لحسابهم والخاص )أصحاب العمل، العامل
األسرة، أعضاء  بعملن والخاص، المساھم

 (.المنتجين تعاونياتال

 .ةويعبر عنه كنسبة كمئوي

 4 الحالة العملية

مسوح األسر 
المعيشية، تعداد 

 السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

يشير التصنيف حسب النشاط االقتصادي إلى 
النشاط الرئيسي المضطلع به في المؤسسة 

لزمنية التي عمل فيها الفرد خالل الفترة ا

العمالة حسب أقسام 
 النشاط االقتصادي

5 
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المرجعية. وال يتوقف قسم النشاط االقتصادي 
على مهام أو وظائف محددة خاصة بالوظيفة 
التي يشغلها الفرد، بل على خصائص الوحدة 

 االقتصادية التي يعمل فيها.

مئوية للسكان من القوى  كنسبةعنه  ويعبر
 العاملة.

القوى  مسوحات
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

توف ر المعلومات حول المهنة وصفا  للمهام 
والواجبات التي يضطلع بها شخص واحد أو 
التي يمكن تكليفه بها. ويصن ف األشخاص 

العاملون حسب المهنة وذلك من خالل 
 لونها.عالقتهم بوظيفة حالية يشغ

 .ةويعبر عنه كنسبة كمئوي

العمالة حسب أقسام 
 المهن الرئيسية

6 

مسوحات القوى 
مسوحات العاملة، 

األسر المعيشية، 
 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

عدد األشخاص العاملين في القطاع العام، 
والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، 

. والقطاعات األخرىنظمات الدولية، والم
 .ةويعبر عنه كنسبة كمئوي

العمالة حسب القطاع 
 غير ذلك(-خاص-)عام

7 

مسوحات القوى 
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

معدل العمالة من مجموع السكان ھو عدد 
وع األشخاص العاملين كنسبة مئوية من مجم

 ذين ھم في سن العمل.السكان ال

نسبة العمالة إلى 
 السكان

8 

مسوحات القوى 
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

معدل البطالة ھو عدد العاطلين عن العمل 
كنسبة مئوية من القوى العاملة. ]منظمة 

 العمل الدولية[

معدل البطالة )%( 
SDG Indicator 

8.5.2 

9 

مسوحات القوى 
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

تشير مدة البطالة إلى مدة الفترة التي كان 
عن العمل  خاللها الشخص المسجل كعاطل  

للعمل. ينبغي أن  يبحث عن عمل أو متاحا  
تتألف المدة المبلغة من فترة زمنية مستمرة 

 المرجعية.حتى الفترة 

 10 )*(متوسط مدة البطالة

مسوحات القوى 
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

القطاع،  الجنسية،
 ، الحضر/الريفالجنس

يتم حساب متوسط ساعات العمل الفعلية في 
العدد اإلجمالي األسبوع من خالل قسمة 

 : ىلساعات العمل الفعلية في األسبوع عل
أ( إجمالي عدد الوظائف التي يحتفظ بها )

إذا كانت  الفترة،الموظف خالل نفس 
أو  للمؤسسة؛التقديرات مستمدة من مسح 

 ب( إجمالي عدد األشخاص العاملين )
)أو الموظفين( إذا كانت اإلحصاءات مستمدة 

 من مسح القوى العاملة.

توسط ساعات العمل م
ا أسبوعي  )*(ا

11 
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مسوح األسر 
 المعيشية

الجنس، الجنسية، العمر، 
 الريف/الحضر

يوفر ھذا المؤشر نسبة األطفال الذين تتراوح 
سنة الذين يعملون في  17-5أعمارھم بين 

عمل األطفال. يتم حسابها عن طريق قسمة 
 عدد األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين 

سنة الذين تم اإلبالغ عن أنهم شاركوا  5-17
في عمل األطفال في األسبوع الماضي من 
قبل العدد اإلجمالي لألطفال الذين تتراوح 

 في السكان. 17-5أعمارھم بين 

النسبة المئوية 
لألطفال الذين تتراوح 

 17و 5أعمارهم بين 
سنة يعملون في عمل 

 )*(األطفال
SDG Indicator 

8.7.1 

12 

القوى  مسوحات
العاملة، مسوح 
األسر المعيشية، 

 تعداد السكان

، الجنسية، العمر، الجنس
 الحضر/الريف

األشخاص الذين  المنظمةتشمل العمالة غير 
كانوا في وظيفتهم الرئيسية ھم: )أ( العاملين 
لحسابهم الخاص أو أرباب العمل أو أعضاء 

الذين يعملون في  المنتجين تعاونياتال
مؤسسات القطاع غير الرسمي الخاصة بهم؛ 
)ب( العاملون لحسابهم الخاص الذين يعملون 

في إنتاج السلع حصريا  لالستخدام النهائي 
الخاص بهم من جانب أسرھم؛ )ج( المساھمة 
في العمل مع أفراد األسرة، بصرف النظر 
عما إذا كانوا يعملون في مؤسسات القطاع 

غير الرسمي؛ أو )د( الموظفون  الرسمي أو
الذين يشغلون وظائف غير رسمية، سواء 

بل مؤسسات القطاع أكانت مستخدمة من ق  
الرسمي أو مؤسسات القطاع غير الرسمي أو 

 نازل مدفوعة األجر من قبل األسر.كخدم م

نسبة العمالة غير 
العمالة  في المنظمة

 )*(غير الزراعية
SDG Indicator 

8.3.1 

13 

 التعليم  -5

، يةإدارت سجال
، تعداد مسوحات
 السكان

الجنسية، الجنس، 
حضر/ريف، مستوى 

 الثانوي(/االساسي)

التحاق الفئة العمرية الرسمية في معدل 
تعليمية معي نة، معبر عنه كنسبة مئوية  مرحلة

 .فئة العمر ھذه فيمن عدد السكان 

 1 معدل االلتحاق الصافي

، يةإدارت سجال
 ، تعدادمسوحات
 السكان

الجنسية، الجنس، 
حضر/ريف، مستوى 

الثانوي/التعليم /االساسي)
 العالي(

عدد التالميذ الملتحقين بدرجة تعليمية معي نة 
بغض النظر عن العمر، معب ر عنه كنسبة 

في سن الدراسة  عدد السكانمئوية من 
الرسمي والذين ھم في درجة التعليم نفسها. 

فإن  العالية وبالنسبة إلى المرحلة التعليمية
السكان المعتمدين ھم الذين ينتمون إلى الفئة 
العمرية التي تزيد خمس سنوات عن عمر 

ج الرسمي من المدرسة الثانوية.التخ  ر 

معدل االلتحاق 
 اإلجمالي

2 

، يةإدارت سجال
، تعداد مسوحات
 السكان

الجنسية، الجنس، 
حضر/ريف، مستوى 

لتعليم ا)االبتدائي/الثانوي/
 العالي(

وسط عدد التالميذ لكل معل م في درجة مت
 ة محددة خالل سنة دراسية معي نة.تعليمي

نسبة التالميذ إلى 
 المعلمين

3 
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، يةإدارت سجال
، تعداد مسوحات
 السكان

القطاع )عام/خاص(، 
المستوى 

الثانوي/التعليم /االساسي)
 العالي(

المؤسسات  عدد العدد اإلجمالي للمؤسسات التعليمية.
 التعليمية

4 

، يةإدارت سجال
، تعداد مسوحات
 السكان

، الجنسية، الجنس، العمر
 الحضر/الريف

سنة وأكثر  15نسبة السكان البالغ عمرھم 
وا ويكتبوا أوالذين يمكنهم أن يفهموا ويقر

ة بسيطة عن شؤون حياتهم فقرة قصير
 اليومية.

معدل إلمام البالغين 
 بالقراءة والكتابة

5 

، يةإدارت سجال
تعداد ، مسوحات
 السكان

العمر، الجنسية، الجنس، 
 الحضر/الريف

 15نسبة السكان الذين تتراوح أعمارھم بين 
وا أسنة والذين يمكنهم أن يفهموا ويقر 24و

ويكتبوا فقرة قصيرة بسيطة عن شؤون 
 حياتهم اليومية.

المام الشباب معدل 
 القراءة والكتابةب

6 

، يةإدارت سجال
، تعداد مسوحات
 السكان

السكان البالغ عمرھم  عالمئوية لتوزينسبة ال الجنسية، الجنس، العمر
سنة وأكثر وفقا  ألعلى مستوى تحصيل  25

 علمي وصلوا إليه أو أنجزوه بحسب
 التصنيف الدولي الموحد للتعليم.

 –التحصيل العلمي 
 أعلى مؤهل علمي

7 

، اليونسكو
 يةدارالسجالت اإل

التعليم مجموع النفقات العامة في مجال   
)الجارية والرأسمالية( معب ر عنها كنسبة 

 قات الدولة في سنة مئوية من مجموع نف
 مالية معي نة.

يحتسب كنسبة مئوية من مجموع نفقات 
 الدولة.

اإلنفاق العام على 
 التعليم

8 

، اليونسكو
 يةدارالسجالت اإل

مجموع النفقات العامة في مجال التعليم   
عب ر عنها كنسبة )الجارية والرأسمالية( م
اإلجمالي في سنة  مئوية من الناتج المحلي

 مالية معي نة.

كنسبة مئوية من الناتج المحلي يحتسب 
 .اإلجمالي

اإلنفاق العام على 
 التعليم

9 

 الفقر ومستويات المعيشة  -6

مسوح األسر 
 المعيشية

الجنسية، الجنس، العمر، 
 المام التعليم

 الحضر/الريف

يوفر ھذا المؤشر نسبة إجمالي السكان ونسبة 
السكان العاملين الذين يعيشون في أسر مع 
استهالك الفرد أو دخل أقل من خط الفقر 

الوطني. يتم احتساب ھذا المؤشر عن طريق 
قسمة عدد األشخاص الذين يعيشون في أسر 
تحت خط الفقر )مصنفة حسب الجنس والسن 

إلجمالي ( على العدد االعمليةوالحالة 
لألشخاص )مصنفين من نفس الجنس والسن 

 (.والحالة العملية

نسبة السكان الذين 
يعيشون تحت خط 

 SDGالفقر الوطني 

Indicator 1.2.1 

1 
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مسوح األسر 
 المعيشية

الجنس، العمر، 
 الحضر/الريف

قياس االنحراف في توزيع الدخل بين األفراد 
 أو األسر المعيشية داخل البلد انطالقا  من

. ويمث ل الصفر المساواة المطلقة  توزيع متساو 
 ل المئة انعدام المساواة المطلق.فيما تمث  

 2 مؤشر جيني

مسوح األسر 
 المعيشية

الجنسية، الجنس، العمر، 
 الحضر/الريف

نسبة فجوة الفقر ھي متوسط التدني عن خط 
الفقر للسكان )مع احتساب أن التدني لدى 

بر عنه كنسبة معغير الفقراء يساوي صفرا (، 
 مئوية من خط الفقر.

فجوة الفقر عند خط 
 الفقر الوطني

3 

مسوح األسر 
 المعيشية

الجنسية، الجنس، العمر، 
 الحضر/الريف

 ،10حصة اإلنفاق التي يملكها أفقر وأغنى 
 .في المائة من السكان 40، و20

 4 حصة اإلنفاق

مسوح األسر 
 المعيشية

الجنسية، الجنس، العمر، 
 الحضر/الريف

حصة من إجمالي اإلنفاق االستهالكي ألفقر 
في المائة من السكان  40، و20، 10وأغنى 

على: األغذية والمشروبات، المالبس، 
اإلسكان، المياه، الكهرباء والغاز، الصحة 

 .والتعليم

حصة اإلنفاق 
 االستهالكي

5 

مسوح األسر 
 ، تعدادالمعيشية

الجنسية، الجنس، العمر، 
 الحضر/الريف

 (MPI)يحدد مؤشر الفقر متعدد األبعاد 
الحرمان المتعدد على مستوى األسرة في 

التعليم والصحة ومستوى المعيشة. وتستخدم 
ة من مسوح األسر المعيشية، البيانات الدقيق

لمؤشر التنمية البشرية المعدَّل من  ا  وخالف
عدم المساواة، يجب أن يكون مصدر جميع 
المؤشرات الالزمة لبناء القياس من المسح 

 .نفسه

 )*(الفقر متعدد األبعاد

SDG Indicator 
1.2.2 

6 

 الثقافة  -7

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

مؤسسة غير ھادفة للربح، دائمة في خدمة   
المجتمع ومفتوحة للجمهور، والتي تكتسب 

وتحفظ وتبحث وتتواصل وتعرض 
مجموعات من القيمة التاريخية والفنية 

والعلمية والتقنية أو أي  طبيعة ثقافية أخرى 
 غراض التعليم والدراسة والتمتع.أل

عدد زوار المتاحف 
 والمواقع التاريخية

1 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

منظ مة أو جزء من منظ مة، والتي تهدف  الحضر/الريف
بشكل رئيسي إلى بناء والحفاظ على 

مجموعة وتسهيل استخدام مصادر المعلومات 
والتسهيالت الالزمة لتلبية االحتياجات 

اإلعالمية أو البحثية أو التعليمية أو الثقافية 
أو الترفيهية لمستخدميها. ھذه ھي المتطلبات 

تبة وال تستبعد أي موارد األساسية للمك
وخدمات إضافية متأصلة في غرضها 

. كما وتشمل أي (ISO, 2006)الرئيسي 

 2 عدد المكتبات العامة
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مجموعة منظ مة من الكتب والدوريات 
اإللكترونية أو المطبوعة أو من أي مواد 

بيانية أو سمعية بصرية أخرى )استنادا  إلى 
"(. ويشمل المكتبات 1970"اليونسكو، 

 ت الرقمية.االفتراضية، والكتالوجا

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

عدد رواد المكتبات  .العدد اإلجمالي لرواد المكتبات العامة ، الحضر/الريفالجنس
 العامة

3 

مسوح األسر 
، المعيشية

 يةدارالسجالت اإل

عدد الكتب في  .العدد اإلجمالي للكتب في المكتبات العامة  
 المكتبات العامة

4 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت، 
مسوح األسر 

 ، التعدادالمعيشية

الجنسية، العمر، الجنس، 
 الحضر/الريف

ف مؤشر نسبة األفراد الذين يستخدمون  يعر 
اإلنترنت بأنه نسبة األفراد الذين استخدموا 
اإلنترنت من أي موقع في األشهر الثالثة 

 .األخيرة

عدد مستخدمي 
 100ت لكل اإلنترن
 SDGنسمة 

Indicator 17.8.1 

5 

االتحاد الدولي 
، لالتصاالت

 مسوحات، التعداد

يشير مؤشر عدد االشتراكات النشطة في  السرعة الجنسية،
الحزمة العريضة النقالة إلى مجموع 

االشتراكات في الحزمة العريضة النقالة 
األساسية والمخصصة المتصلة بشبكة 

 لالتصاالت(.الدولي  إلتحاد)ااالنترنت 

عدد االشتراكات 
النشطة في الحزمة 

العريضة النقالة لكل 
 SDGنسمة  100

Indicator 17.6.2 

6 

اليونسكو، 
 األفالماحصائيات 

 الروائية الطويلة

متوسط عدد الزيارات إلى السينما لكل فرد  ، الجنسالجنسية
 5)السكان الذين تتراوح أعمارھم بين 

 خالل السنة الماضية. سنة( 79سنوات و

حضور السينما 
 )*(للشخص الواحد

7 

مسوح األسر 
 المعيشية

النسبة المئوية لألشخاص الذين ذھبوا إلى  الجنسالجنسية، 
المسرح )مثل المسرح أو الكباريه أو األوبرا 

أو الدمى المتحركة أو رواية الحكاية( أو 
عرض راقص )مثل الباليه والرقص 

 السنة خالل (التقليديالمعاصر والرقص 
 .الماضية

متوسط عدد الزيارات 
 )*(إلى المسرح

8 

 إلى المؤشرات الثانوية، التي ال تتاح بشكل كامل في جميع البلدان.في الجدول : تشير عالمة )*( مالحظة
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 الثالثالمرفق 

 ضافات المعتمدة على مؤشرات القائمة األساسيةاإل

 المؤشرات تفصيلال مالحظات

 المؤشرات الديمغرافية  -1

 
الفئة العمرية، الجنس، اإلقامة 

 )حضر/ريف(
مسجلة  نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين كانت والدتهم -1

 لدى سلطة مدنية

 مؤشرات الصحة  -2

 انتشار نقص التغذية -1  

 
الجنس، اإلقامة 
 )حضر/ريف(

معدل الوفيات التي تعزى إلى أمراض القلب واألوعية  -2
والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز التنفسي الدموية 
 المزمنة

 
الفئة العمرية، اإلقامة 
)حضر/ريف(، الحالة 

 االجتماعية

 ةعن األساليب الحديث تنظيم األسرة راض  لب االط -3

 
الفئة العمرية، اإلقامة 

 )حضر/ريف(
 18 بين نأعمارھ تتراوح لواتيال والشابات النساء نسبة -4

 سنة 18 سن قبل الجنسي للعنف نتعرض لواتيال سنة 29و

 مؤشرات المساكن  -3

 النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم الوصول إلى الكهرباء -1 اإلقامة )حضر/ريف( 

 اإلقامة )حضر/ريف( 
نسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود  -2

 والتكنولوجيا النظيفة

 مؤشرات القوى العاملة  -4

 الصناعية كنسبة من إجمالي العمالةالعمالة  -1 الجنس 

 مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة  -6

الفئة العمرية، الجنس، اإلقامة  
 االعاقة(، ريف)حضر/

معدالت نمو إنفاق األسر المعيشية أو الدخل الفردي بين  -1
 في المائة من السكان ومجموع السكان 40القاع 

الفئة العمرية، الجنس، اإلقامة  
 االعاقة(، ريف)حضر/

في المائة من  50نسبة األشخاص الذين يعيشون دون نسبة  -2
 الدخلمتوسط 

 مؤشرات الثقافة  -7

الفئة العمرية، الجنس، اإلقامة  
 )حضر/ريف(

 المحمول الهاتف يملكون الذين األفراد نسبة -1
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 الرابع المرفق

 ضافات المعتمدة على مؤشرات القائمة الثانويةاإل

 المؤشرات المتغيّرات مالحظات

 مؤشرات الصحة  -2

 الخطر نوع الحدث، البلد، 
 واألشخاص المفقودين واألشخاص الوفيات عدد -1

 شخص 100,000 لكل الكوارث من المتضررين

 
الفئة العمرية، اإلقامة 

 )حضر/ريف(
 في الجنسي أو البدني التحرش ضحايا األشخاص نسبة -2

  السابقة 12 الـ األشهر

 
العمرية، الجنس، الجنسية الفئة 

)مواطن/غير مواطن(، اإلقامة 
 )حضر/ريف(

 ( 100,000 لكل) االنتحار وفيات معدل -3

 مؤشرات المساكن  -3

 بأمان المعالجة الصرف مياه نسبة -1 اإلقامة )حضر/ريف( 

 مؤشرات التعليم  -5

 

 الجنس

 االبتدائي؛ قبل ما مرحلة( أ: )في للمعلمين المئوية النسبة -1
  الثانوية؛ المرحلة( ج) االبتدائي؛ التعليم( ب)
 الحد األقل على واتلق نالذي األعلى الثانوي التعليم( د)و

 التدريب أي) المنظم المعلمين تدريب من األدنى
 على للتدريس الخدمة أثناء أو الخدمة قبل( التربوي
 معين بلد في المناسب المستوى

 لجريمةمؤشرات ا  -8

 السكان من 100,000 لكل العمد القتل ضحايا عدد -1 الجنسالفئة العمرية،  

  السكان من 100,000 لكل بالبشر االتجار ضحايا عدد -2 الفئة العمرية، الجنس 

----- 
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