


المحتویات

مصادر بیانات التعداد السجلي•

من التعداد السجليالھدف•

تكامل وترابط البیانات•

مؤشرات التنمیة المستدامة•
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موائمة مدخالت مؤشرات 
ات التنمیة المستدامة مع بیان

2020التعداد السجلي 

نموذج المؤشرات المتعلقة بالمرأة والطفل



بطالمرتالبیاناتنظاملتطویرالسلطنةاستعدادتحدید
.بلدالفيالبیاناتاحتیاجاتلتلبیةالوطنیة،بالھویة

لرئیسیةاالبیاناتقیمفيالثغراتوالبیاناتتوافرمدىتحدید
الطفلوبالمرأةتتعلقالتيالمستدامةالتنمیةأھدافلمؤشرات

.الصلةذاتاإلداریةالبیاناتنظمعبر

بالغاإلمتطلباتمعلتتماشىاإلداریةالبیاناتأنظمةتعزیز
.المستدامةالتنمیةأھدافنع

األھداف



لھ عالقة بالمرأة والطفلمؤشر 50

16% 26%
58%

غیر متوفر
ھال یتطابق مع المنھجیة أو ال یتم تجمیع

5
متوفر جزئیاً 

بحاجة لمزید من اإلیضاح

8
متوفر

ینطبق كلیا أو جزئیا بحسب
منھجیة األمم المتحدة

18

مؤشر مناسبة لجمعھا من خالل السجالت اإلداریة31



مؤشر مع بیانات التعداد السجلي31دراسة مؤامة 

45%
20%

35%

من ال یمكن توفیره مستقبالً ض
بیانات التعداد السجلي

14
من یمكن توفیره مستقبالً ض
بیانات التعداد السجلي

6
یمكن توفیره ضمن بیانات 

2020التعداد السجلي 
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د الخطط المستقبلیة لرص
المؤشرات



الخطط المستقبلیة لرصد المؤشرات

2 1

4 3

المسوح المیدانیة 
واستطالعات الرأي 2020التعداد السجلي 

بناء القدرات اإلحصائیة
نشر وإتاحة 

البیانات والمؤشرات
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