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 شكر وتقدير 

لصندوق  متنانالشكر وعظيم االيتقدم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية بجزيل 

ي للدول العربية في القاهرة على مواصلة التعاون قليمالمكتب اإل   ،األمم المتحدة للسكان

اإل الشركاء  كل  مع  المعهدقليموالتنسيق  خاصة  وبصفة  اال  يين  ية قتصاد واللجنة 

حصائية ، بهدف دعم قدرات األجهزة اإلية لألمم المتحدة لغربي آسيا )اإلسكوا(  جتماعواال

العربية في كل المجاالت المرتبطة بقضايا السكان والتنمية، وذلك من خالل تنظيم العديد 

من الملتقيات وورش العمل واألنشطة التدريبية وإعداد األدلة المنهجية وتقديم المبادرات  

 ية في هذا الشأن.  قليماإل

ة المستدامة التي ستدخل لقد تم إعداد هذا الدليل المتعلق أساسًا بمؤشرات أهداف التنمي 

للدول العربية، من قبل فريق من الخبراء بالمعهد لتنمية  للسكان وافي بناء مقياس مركب  

ي للدول العربية  قليمالعربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وبمساهمة خبراء من المكتب اإل

وثائق العلمية  على العديد من ال  عتمادصندوق األمم المتحدة للسكان واإلسكوا وباالالتابع ل

للعاملين في  أن يكون عونًا  الدليل  المنظمات. ويأمل معدو هذا  لهذه  المنهجية  واألدلة 

إعداد   على  األخرى  الوطنية  والمؤسسات  المعنية  والوزارات  العربية  اإلحصائية  األجهزة 

 البيانات الالزمة لقياس ومتابعة مؤشرات السكان والتنمية واإلبالغ عنها. 

هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إعداد هذا العمل من قريب أو من  وينتهز المعهد  

ي لصندوق األمم المتحدة قليممدير المكتب اإل،  بعيد، وعلى رأسهم الدكتور لؤي شبانة

 على ما قدمه من نصائح ومقترحات لتحسين جودة هذا الدليل. طقة العربية ن بالم للسكان 

سماعيل لبد من إعداده ومراجعته كل من  إن هذا العمل قد شارك في  إ  إلى  شارةوتجدر اإل

ي للدول  قليممن المكتب اإل   الدهب بوأ  إيمانبن يحيى و  وشكري الزعبي    وعبد الله  اإلسكوا

صندوق األمم المتحدة للسكان والهادي السعيدي وعيسى مصاروة وحيدر  التابع لالعربية  

 حصائية. للتدريب والبحوث اإلالجنابي من المعهد العربي 
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 تقديم 

مدى  أ حول  المنجزة  الدراسات  مختلف  لمتابعة  استجابظهرت  الوطنية  اإلحصائية  النظم  ة 

نتاج االحصائي المتوفر  التنمية المستدامة وتقييمها وجود فجوة كبيرة بين اإل   أهدافتنفيذ  

باإل  االحصائيات،  من  والمتزايدة  الجديدة  اإلحصائية   األجهزة حاجة    إلى  ضافةوالحاجيات 

ساس في النسبة المرتفعة من مؤشرات التحديث والدعم. وتجلى ذلك باأل   إلىالمتأكدة  

مم المتحدة الواردة في الوثيقتين  نيف شعبة اإلحصاء باأل النوع الثاني والثالث حسب تص

المستدامة واإلبالغ عنها    أهداف المتعلقتين بمتابعة ورصد مؤشرات  1الدوليتين  التنمية 

عبر تقارير وطنية دورية عن تقدم البلدان نحو بلوغ مقاصد التنمية المستدامة المدرجة ضمن 

ذلك، لم يستطع عدد كبير من الدول ومنها بلدان   إلى  ضافة. باإل20302األجندة العالمية  

غاية هذا التاريخ من اإلبالغ الطوعي عن حالة مؤشرات التنمية المستدامة في    إلىعربية  

 مجتمعاتها.

اإل   وقد المكتب  واللجنة  قليمشرع  العربية  للدول  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  ي 

وشكَل   قليم في تعزيز قدرات بلدان اإل  طارإلية لغربي آسيا في هذا اجتماعواال  يةقتصاداال

المؤتمر الدولي   إلىية حول مؤشرات التنمية المستدامة المستندة  إقليممجموعة عمل  

العربي    قليمأولوية لإل ا  ذ مؤشرا  39تحديد قائمة تشتمل    إلىللسكان والتنمية، أفضت  

كأمانة عامة لهذا الغرض.   المنطقة العربيةمكتب  ،  صندوق األمم المتحدة للسكان   اختياروتم  

اإل  هذا  تنفيذ  لمتابعة  التدريبية  العمل  وورش  الندوات  من  العديد  تنظيم  ذلك    طار وتبع 

إعداده ي تم  إرشاددليل    إلىعنها توصيات وتوجيهات عملية ترجمت    انبثقالعربي الموحد  

دريب والبحوث اإلحصائية وتدريب عدد من المشاركين من الدول  من قبل المعهد العربي للت 

 عداد التقارير.  به عند إ ستئناساال  أوه استعمالالعربية حول كيفية 

ية، ال تزال  قليممن قبل المنظمات الدولية واإل   طارورغم المجهودات المبذولة في هذا اإل 

لبذل مجهودات   حاجة ماسة  تكون موجإضافية  هناك  المجاالت  حاجة هفي هذه  ة حسب 

التي تشهد صراعات وحروب وتغيرات جذرية  العربية  الدول والمناطق على غرار المنطقة 

شهدت المنظومات اإلحصائية لبعض    إذمنية.  ية واألجتماععلى المستويات السياسية واال

جزئيا وفي أحسن الحاالت نقصا فادحا في السالسل    أوعطال كامال  الدول نتيجة لذلك ت

 

1 UNITIED NATIONS DEVELOPMENT GROUP, GUIDELINES TO SUPPORT COUNTRY REPORTING ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS, January 2017.   

2 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Voluntary National Reviews and National SDG Report - OVERVIEW REPORT TO 

GUIDE THEIR PREPARATION, DRAFT IN PROGRESS - SEPTEMBER 2017. 
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حصائي،  نتاجها اإلإا في  استقرارالزمنية للعديد من المؤشرات. وبالنسبة للدول التي تشهد  

المؤشرات   في  واضح  نقص  وافهناك  واألالمؤشرات  لبيئية  بالحوكمة  والسلم الخاصة  من 

مم المتحدة للسكان  والنقائص، عمل صندوق األ  شكاليات ومقاومة الفساد. ولتجاوز هذه اإل 

اإلحصائية  والبحوث  للتدريب  العربي  والمعهد  العربية    ية قتصاداال واللجنة بالمنطقة 

ي إلدارة عملية اإلبالغ عن مؤشرات التنمية  إرشاد صدار دليل  إية لغربي آسيا على  جتماع واال

المنطقة  في   ر الدولي للسكان والتنميةبرنامج عمل المؤتم  إلىالمستندة    2030المستدامة  

ية أنها رشادا عربيا موحدا في هذا الخصوص. وأظهرت مراجعة هذه األداة اإلإطارليكون    العربية

مزيد من الُمدخالت الفنية لجعلها دلياًل لتوجيه البلدان في جمع المؤشرات المستندة    إلىتحتاج  

 إلبالغ عنها. المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ورصدها وا إلى

يين لدعم الدول العربة  قليم وتواصال مع هذه المجهودات التي اشترك فيها كل المتدخلين اإل

الفنية المرصودة في    شكاليات وتجاوزا لإل  في مسار قياس القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية

ية لدعم  إقليممبادرة    مكتب الدول العربية ،  مم المتحدة للسكانصندوق األ، أطلق  طارهذا اإل

قياس مستوى أداء الدول في ل"  تنميةسكان والرقم قياسي لل"هذا المسار من خالل بناء  

قياس التقدم  مجموعة من المؤشرات الفرعية و  إلى  ااستناداألبعاد المختلفة للسكان والتنمية  

وأهداف التنمية  1994المحرز في تنفيذ كل من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

  احتساب فرصة أخرى لمراجعة مصفوفة المؤشرات لمواءمتها مع متطلبات    2030المستدامة  

جلى  تت   الرقم القياسيوينبغي التذكير أن أهمية هذا  .  المؤشر المركب للسكان والتنمية المقترح 

العامة تستخدم لتحديد اال ات السياسية  تجاهمن خالل توفير مقياس علمي وأداة للسياسة 

اإلنجازات، وتخصيص الجهود والموارد بهدف  و على المستوى الوطني فيما يتعلق بالفجوات،  

. التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  أهداف اإلسراع في تحقيق  

القياسيويستند   وا  الرقم  المقترح  للسكان  األ  طاراإل  إلىلتنمية  بشأن  سس المرجعي 

، الذي وضعه صندوق األمم المتحدة  2014الموضوعية المتعلقة بالسكان والتنمية ما بعد عام  

نسان،  خمسة أبعاد، وهي الكرامة وحقوق اإل  إلىمؤشرا مصنفين    38  إلى  اً استنادللسكان  

  .ةستدامالحكم والمساءلة، واال والمكان والتنقل، والصحة الجنسية واإلنجابية، و

مم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية واللجنة  سعي صندوق األ  إطارويندرج هذا الدليل في  

آسيا جتماع واال  يةقتصاداال لغربي  والبحوث   ية  للتدريب  العربي    رتقاء لال  اإلحصائيةوالمعهد 

أكثر قدرة على االنتاج اإلباإل الوطني وجعله  العربية    إلىة  ستجاب حصائي  الدول    إلى حاجيات 

" ببناء  المتعلقة  والمؤشرات  قياسي  البيانات  والتنمية"رقم  أداء    للسكان  مستوى  لقياس 

والتنمية   للسكان  المختلفة  األبعاد  في  الفرعية    إلى  اً ستنادا الدول  المؤشرات  من  مجموعة 

 .38وعددها 
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 الرجوع الى الفهرس

 ف الدليلاهدأ

للسكان   الدولي  المؤتمر  وآخرها  العالمية  السكانية  المؤتمرات  مختلف  مخرجات  أكدت 

السكانية والتنمية ، على وجود عالقة متبادلة وقوية بين المتغيرات  2014والتنمية بعد عام  

تداخلها. كما شدد كل الفاعلين في هذا  إلى  إضافةية بكافة أبعادها قتصادية واالجتماعاال

المجال على ضرورة اإلدماج الكامل لمحتوى برنامج العمل واألهداف والتوصيات المنبثقة  

تواجهها ات الوطنية لرفع التحديات التنموية التي  ستحقاق عن هذه المؤتمرات عند صياغة اال

 .المنطقة العربيةبلدان العالم بما فيها بلدان 

وما تنبغي اإلشارة إليه اليوم، أن الحكومات والمجتمعات المدنية مع مرور الوقت أصبحت 

تبدي حرصًا شديدأ لتكون قادرة على تتبع أهداف التنمية، وذلك من أجل تقييم التقدم الذي  

عف في التنفيذ والبقاء على المسار الصحيح ويات وتحديد نقاط الضاألول أحرزته وترتيب  

نحو تحقيق هذه األهداف. فقد شرعت الدول بمختلف مستوياتها في تنفيذ أهداف التنمية  

المتوفرة    استخدامب المستدامة الصلة  ذات  المنظمات   إلىالبيانات  مع  وتعمل  اآلن  حد 

مستخدمين بشكل سلس  الدولية الراعية لها على تطويرها وسد الفجوات وإتاحتها لعموم ال

 إذ يهدف هذا الدليل تحقيق الغايات اآلتية:  ومفهوم.

بلدان  ستحقاقاال القدرات وصياغة   -1 تواجهها  التي  التنموية  التحديات  لرفع  الوطنية  ات 

 ؛المنطقة العربيةالعالم بما فيها بلدان 

والممنهجة    -2 الواسعة  المجتمع  لالمشاركة  ومنظمات  واألهلية  الحكومية  لمنظمات 

 المعاصرة؛ التحديات التنموية  إلىة ستجابلال والقطاع الخاص المدني واألكاديميين  

إقامة شراكات قوية بين كافة أصحاب المصلحة من أجل دمج واسع لديناميكيات السكان   -3

   المستويات؛في التخطيط التنموي والسياسات القطاعية على كافة 

 ؛ والتقييم والتقويم  حسن المتابعة  إلى ضافةرسم الخطط والسيناريوهات باإل  -4

العربية وتعزيز إستجابتها   ضمان -5 الحكومية  الحكومية وغير  لكافة األجهزة    مساندة فنية 

وقدراتها على رصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقياس مؤشراتها  

المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واإلبالغ عنها بصيغة تقارير دورية يمكن  

 اإلعتماد عليها محليًا في التخطيط والبرمجة والمتابعة؛

المقترح من قبل  للسكان والتنمية  توفير المادة اإلحصائية الضرورية لبناء رقم قياسي   -6

وعددها  تحديدها  تم  والتي  العربية  بالمنطقة  للسكان  المتحدة  األمم   (38)  صندوق 

 مؤشرا.    
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المساءلة -7 ومقومات  شروط  أنظمتها   توفير  تقوية  الدول  من  يستدعي  ما  وهذا 

  تاجها بالجودة المطلوبة واإلبالغ عنها في الوقتناإلحصائية من حيث توسيع خارطة إ

المقرر لمختلف الفاعلين التنمويين، وذلك من أجل إتاحة البيانات الدقيقة والحديثة لكافة 

مستخدميها ولكافة األغراض خاصة إلدخال القضايا السكانية بالشكل المالئم في خطط 

 التنمية. 

أداة عملية ميسرة للمؤسسات العربية المكلفة بمتابعة ورصد مؤشرات الدليل  أن يكون   -8

التنمية المستدامة ذات الصلة ببرنامج عمل القاهرة وما بعده واالستجابة قدر اإلمكان  

 المؤشرات.  إلى توفير 

المؤتمر   منه بفهم كيفية المرور من  األولويتضمن هذا الدليل ثالثة فصول، يتعلق الفصل  

وسيتعرض      .2030  العالمية للتنمية المستدامة  األجندة  إلى  1994ن والتنمية  لسكاالدولي ل

  المنطقة العربية ليات المطروحة في  التحديات واآل  إلىالفصل الثاني من الدليل بالدرس  

المستدامة   التنمية  مؤشرات  عن  اإلبالغ  عملية  عمل    إلى المستندة    2030إلدارة  برنامج 

والتنم للسكان  الدولي  الدول  ية.  المؤتمر  مجهودات  تبين  جداول  الفصل  هذا  وسيتخلل 

وسيشمل الفصل  هداف التنمية المستدامة وحوكمتها.  أ العربية في مجال إدارة مؤشرات  

الرقم    حتسابالاألخير من هذا الدليل على تقديم مفصل لمختلف المؤشرات الضرورية  

والتنمية  القياسي   األللسكان  حسب  باإلموزعة  له  المكونه  دواعي  إ  إلى  ضافةبعاد  براز 

   . المنطقة العربية إلىه بالنسبة اقتراح

 



9  

 

 

 

 

 

 األولالفصل 

  1994من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

 2030األجندة العالمية للتنمية المستدامة  إلى

 

 
 
 

 الرجوع الى الفهرس

 

  دليل حول المؤشرات المستخدمة

 تنمية سكان والالحتساب الرقم القياسي لل

 لمستندةا 2030ة للمتابعة واإلبالغ عن مؤشرات التنمية المستدام

 المنطقة العربيةإلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في  
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 في القاهرة  (1994)والتنمية  للسكان الدولي المؤتمر -1

عنه من مخرجات وتوصيات مرتكزا أساسيا للعديد من البرامج    انبثقوما  ؤتمر  هذا الم عد  يُ 

بكل   عام  وبشكل  والبيئة،  والتنمية  بالسكان  العالقة  ذات  المجاالت  في  والسياسات 

فراد والمجتمعات. فقد مثل هذا المؤتمر نقطة تحول جوهرية المسائل المرتبطة بحياة األ 

مقاربة حقوقية   إلىرتبطة بالسكان من خالل المرور  في التفكير الدولي حول القضايا الم

والرعاية   والتربية  الصحة  الحق في  على  اال  يةجتماعاالمبنية  بدل حصر ختياروالحق في   ،

السكاني وترجمة ذلك   التزايد  التحكم في  كيفية  سياسات وخطط   إلىالتفكير فقط في 

التنموية.بالقضايا تها محدوديتها في عالق أثبتت وبرامج 

وتكمن أهمية مؤتمر القاهرة ومخرجاته في تأسيس مرحلة جديدة من العمل على تفعيل  

دور كل الفاعلين من مجتمع دولي وحكومات وأكاديميين ومجتمع مدني وقطاع خاص وكل  

المدافعين عن الحقوق والحريات في القضايا المرتبطة بالسكان والتنمية وضمان الحق في 

سئلة  جابة عن العديد من األ يمة ومستدامة. كما نجح المؤتمر في اإلالعيش في بيئة سل 

باإل مواردها،  أصول  حيث  من  البيئة  تدهور  بمظاهر   شكالياتاإل   إلى  ضافةالمتعلقة 

كانت  التي  المستدامة  بالتنمية  وعالقتها  والديموغرافيا  السكان  بدينامكيات  المرتبطة 

التسعين  عقد  في  بالخصي مطروحة  ذلك  ويبرز  والتوصيات ات.  القرارات  خالل  من  وص 

برنامج عمل    إلىالتي ترجمت    1994المنبثقة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة  

 ت دول العالم بتنفيذه.  التزمفصاًل  16لعقدين من الزمن تضمنت 

دراسات معمقة للعديد من المسائل ومنها   إلىت هذه القرارات والتوصيات  استند وقد  

ا السعي  الموضوع  المتمثل في  القاهرة  لمؤتمر  السكان    إلىلمحوري  بين  التوازن  إيجاد 

اال نظامه قتصادوالنمو  في  األرض  تشترك شعوب  كوكب  في  المستدامة  والتنمية  ي 

أقرت فقرات عديدة في برنامج عمل مؤتمر القاهرة بالعالقة القوية بين السكان    إذالبيئي،  

اك وعيًا متزايدًا بأن قضايا السكان والفقر وأنماط  وأنشطتهم وحالة بيئتهم وأقرت بأن “هن 

لدرجة أنه ال يمكن بحث أي منها على    رتباطوالبيئة هي قضايا وثيقة اال  ستهالكاإلنتاج واال 

)الفقرة  انفراد ب  إلى(؛ وُنظر  1-5”  السكانية في بعض األحيان  ها مثبطات  اعتبارالعوامل 

فرصة   إلى  فتقارية، عندما تقترن بالفقر واالللتنمية المستدامة “ألن العوامل الديموغراف

اال   إلىالوصول   في  واإلفراط  المجاالت  بعض  في  اإلنتاج   ستهالكالموارد  وأنماط 

الموارد، ومن    دتفاقم مشاكل التدهور البيئي ونفا   إلىالتبديدية في مجاالت أخرى، تؤدي  

الضغوط التي تقع على البيئة يمكن  (؛ كما أن25-3ثم تعرقل التنمية المستدامة” )الفقرة  
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النظم  في  سيما  وال  وهجرتهم  وتوزيعهم  السريع  السكان  نمو  عن  ناجمة  تكون  أن 

 . 3  (26-3اإليكولوجية السريعة التأثر” )الفقرة 

ة بطء النمو السكاني في عدد كبير من البلدان  أن “زياد  إلىوأشار برنامج عمل القاهرة أيضًا  

  إلى إتاحة مزيد من الوقت للتكيف مع الزيادات السكانية في المستقبل، مما أدى    إلىأدى  

زيادة مقدرة تلك البلدان على التصدي للفقر وحماية وإصالح البيئة وبناء القاعدة الالزمة  

قات حقوق اإلنسان األساسية، ل على منط  نيللتنمية المستدامة مستقباًل وكل ذلك مب 

مستويات الخصوبة يمكن    استقرار  إلى ن عقدًا واحدًا فحسب تستغرقه عملية التحول  بل إ

“المساهمة   إلىالمؤتمر    َص (؛ وخلُ 14-3أن يترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا في نوعية الحياة” )الفقرة  

الحاسمة التي يقدمها التثبيت المبكر لسكان العالم في إنجاز التنمية المستدامة” )الفقرة 

1-11 )4 . 

ية وعلى رأسها  قليم، فقد عملت المنظمات الدولية واإل المنطقة العربيةوعلى مستوى  

األ  واللجنة  صندوق  العربية  للمنطقة  للسكان  المتحدة  لغربي جتماعواال  يةقتصاداالمم  ية 

آسيا وجامعة الدول العربية على تفعيل توصيات وقرارات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

ظم  ي عالي المستوى نُ إقليمثر مؤتمر  إعلى    2013عالن القاهرة لسنة  إتوجت ب  2014لسنة  

تم التأكيد على   إذودينامكيات السكان في عالم عربي متغير،    حول تحديات التنمية  لغرض  

كدت على أالدول العربية بخصوص تنفيذ البرنامج العملي للمؤتمر الدولي للسكان و  التزام

ساسا المساواة بين الجنسين وتمكين  أويات للمنطقة العربية تتضمن  األولمجموعة من  

الجنسية   والصحة  والشباب  والتنمية المرأة  والخارجية  الداخلية  والهجرة  واإلنجابية 

 المستدامة. 

 الرجوع الى الفهرس

 (2030) المستدامة للتنمية العالمية توجهات األجندة  -2

 2000قرت سنة  أُ اإلنمائية األلفية التي    األهدافأن    إلىشارة في هذا المضمار  تجدر اإل 

تت على العديد من المسائل السكانية والتنموية لمؤتمر القاهرة رغم إغفالها بعض أقد  

وقع   التي  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة  أساسا  المتمثلة  الهدف  إ الجوانب  ضمن  دماجها 

 مهات.  الخاص بتحسين صحة األ

 

 A/CONF.171/13/Rev.1، 1994سبتمبر أيلول/  13-5، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 1995األمم المتحدة  3

،  2001التقرير الموجز، نيويورك    -األمم المتحدة، إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية، شعبة السكان، السكان والبيئة والتنمية    4

ST/ESA/SER.A/202 
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ولة د  193قرت  أوضمان نجاحها،    2015في    انتهت وتتويجًا لألهداف اإلنمائية األلفية التي  

  2015سبتمبر    /عمل عالمي جديد في أيلول  إطارمن الدول األعضاء في األمم المتحدة  

األعضاء  التزم الدول  بموجبه  أعمال  ب ت  بأجندة    2030  غاية  إلى جدول  التنمية  "يعرف 

اإل.  5" 2030  المستدامة هذا  العمل في  بدأ  تنفيذ    طاروقد  على  التنمية    أهداف رسميًا 

، وأقرها المجلس 2016ها قادة العالم في كانون الثاني/ يناير  اعتمدالتي    2030المستدامة  

المتحدة في  جتماعي واالقتصاداال من    2017ه في شهر حزيران / يونيه  اجتماعي لألمم 

عددها    أهدافمؤشرات    اعتمادخالل   والبالغ  المستدامة  متكرر    232التنمية  غير  مؤشرًا 

، وكذلك فعلت الجمعية العامة لألمم المتحدة مستهدفاً   مقصداً   169هدفًا و  17موزعة على

 .   2017في تموز / يوليو   A/RES/71/313 حسب قرارها رقم

المستدامة    أجندة  أهدافوتتميز   للتنمية    2030التنمية  الثالثة  لألبعاد  ودمجها  بربطها 

بالمجاالت   المتعلقة  والبيئية. وتحتل مخرجات مؤتمر قتصاد واال  يةجتماعاال المستدامة  ية 

من قرارات وتوصيات مكانًا محوريًا في هذه األجندة من خالل العديد من    1994القاهرة  

 . األهداف 

المستدامة التنمية  نتاج لعملية تشاور طويلة ومكثفة شارك فيها مختلف    فأهداف  هي 

دولية  ومنظمات  مدني  ومجتمع  وطنية  ومؤسسات  حكومات  من  المصلحة  أصحاب 

و إقليمو وخبراءأية  اال .كادميين  لأللفية    األهداف من    نتقالوُيعد    أهداف   إلىاإلنمائية 

ة للوفاء بتأسيس رؤية ات الوطني لتزام األمام في اال  إلىالتنمية المستدامة خطوة كبيرة  

  2030  كما أن تحديد أجندة .ي وحقوق اإلنسان للجميعقتصاداال   ستقرارللسالم وبتحقيق اال 

رفاه سكان هذا الكوكب وتعزيز السلم العالمي تفرض    إلىلخطة عمل طويلة المدى تسعى  

وتعمل على    ةجندية ودولية لتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه األإقليمطر عملية وطنية وأُ وضع  

المنتظرة في   والمالية  التقنية  الصعوبات  بقضايا    إطارتجاوز  المهتمين  كل  بين  تشاركي 

 .التنمية

 

 

 

 الرجوع الى الفهرس

 

5 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN General Assembly Resolution 70/1, 2 

Sept. 2015) or in short, the 2030 Agenda.  
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 الثانيالفصل 

إلدارة  منطقة العربيةالليات المطروحة في التحديات واآل

 2030عن مؤشرات التنمية المستدامة  عملية اإلبالغ

رنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان ب إلىالمستندة 

 المنطقة العربيةوالتنمية في 

 

 

 الرجوع الى الفهرس
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  المنطقة العربيةفي متطلبات تنفيذ التنمية المستدامة  -1

لومات عن مؤشراتها  نظرًا لتشعب أبعاد التنمية المستدامة وتداخلها وتعدد مصادر المع

التنمية المستدامة   هدافألالوطني    ستعراضاال  أوومنتجيها، يتطلب بناء وإعداد التقرير  

 همها: أعددًا من العمليات األساسية التنسيقية لعل 

إجراء حوارات وطنية ومحلية شاملة ومفتوحة وشفافة بشأن تنفيذ التنمية للمساعدة  ❖

ويات الوطنية، ولزيادة الفهم المشترك للتحديات والطبيعة  األولعلى تأطير وتحديد  

ا في إشراك مختلف مهمالمتكاملة ألهداف التنمية المستدامة، وتلعب الحكومة دورا  

وواضعي والمشرعين  المصلحة  المدني   أصحاب  المجتمع  ومنظمات  السياسات 

 ، واألوساط األكاديمية، ...إلخ 

والقطاع   ❖ والمواطنين  الحكومات  من  المصلحة  أصحاب  لمختلف  المتبادلة  المساءلة 

بخصوص   التنمية  في  والشركاء  العمليات  أالخاص  كل  في  ومشاركاتهم  دوارهم 

السياق الوطني   رض الواقع لكي تتماشى مععلى أ  األجندة  أهدافالمتصلة بتطبيق  

 التنمية المستدامة،  أهدافبرامج ومشاريع قابلة للتنفيذ لضمان نجاح  إلىوترجمتها 

قبل  إ ❖ من  تقارير  تطوعيا  أعداد  المصلحة  والنماذج   إلىًا  استنادصحاب  األدوات 

دوارها ومجهوداتها في سبيل  أبراز  إعداد التقرير الوطني وإالموجودة للمساهمة في  

 التنمية المستدامة،   أهدافتحقيق 

التعاون والتنسيق فيما بين وداخل المؤسسات الحكومية والوزارات وسائر المتدخلين  ❖

و مناقشة  حيث  من  التنموية  العملية  التنموية   استعراض في  القضايا  وتحليل 

بشكل   الوطنية  ودون  الوطنية  المراجعة  عمليات  عند  وشفاف  المطروحة  تشاركي 

 بعاد الثالثة للتنمية المستدامة، ومفتوح للجميع، وذلك لتحقيق التكامل بين األ

الوصول   ❖ المحدد وسهل  الوقت  الجودة وفي  عالية  بيانات  توفر  أهمية  الـتأكيد على 

ما لهذه األجندة من غايات صريحة حول البيانات تحت  اعتبارإليها وموثوقة ومفصلة، ب

على كل المستويات هي البيانات المستمدة   ستعراضن أسس اال وُتقر بأ  17الهدف  

 من المصادر الوطنية، 

منصة   ❖ المنصات    أوتأسيس  غرار  على  وطنية  معلومات  والعالمية    يةقليماإل لوحة 

التنمية    أهدافلتسهيل عملية التراسل واإلبالغ عن اإلحصاءات التي تقيس مؤشرات  

 المستدامة، 
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ودقة وموثوقية البيانات اإلحصائية وجودتها من قبل الجهاز اإلحصائي   اتساقضمان   ❖

و مالئمة  توجيهية  مبادئ  وضع  خالل  من  التصانيف أالوطني  تتضمن  عملية  دلة 

 بالغ عنها،  المعالجة اإلحصائية للمؤشرات واإل والمنهجيات وكيفية

وفي   ستعمالحصائيات وإنتاج بيانات مفيدة وقابلة لال ضمان إشراك مستخدمي اإل ❖

الوقت المناسب من طرف جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الدولية 

اإلحصائية الوطنية  اتهم و "إن للنظم  احتياج على مصادر بيانات جديدة لتلبية    عتمادواال

في توليد ونشر وإدارة البيانات، وينبغي أن ُتستكمل ببيانات وتحليالت   اأساسي   ادور

 من المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص"،  

الصلة   ❖ ذات  الحكومية  الهيئات  من  وغيرها  الوطنية  اإلحصائية  األجهزة  قدرات  تعزيز 

لمستدامة لجمع وتجميع وتوفير ونشر بيانات مفصلة  بالمؤشرات الوطنية عن التنمية ا

 وموثوقة وذات جودة في الوقت المناسب،  

التنمية   ❖ ألهداف  والتنسيق  والتقييم  المتابعة  مجاالت  في  الوطنية  القدرات  تعزيز 

التقييم   نتائج  تفضي  أن  لضمان  الوطنية    إلىالمستدامة،  السياسات  صنع  تنوير 

 تنمية المستدامة، وإعداد التقارير عن السكان وال

العربية التي تشتغل    يةقليماإللألمم المتحدة والمنظمات    يةقليماإلتفعيل دور اللجان   ❖

م لتوفيرظتحت  العربية  الدول  جامعة  بيانات  لة  إلنتاج  التقنية  والمساعدة  التدريب 

 موحدة وقابلة للمقارنة بين البلدان. 

 الرجوع الى الفهرس

   ليات المعتمدةاآل -2

 ي المؤشرات(مالتنسيق والتشاور بين األجهزة الوطنية )منتجي ومستخد 2-1

في  يُ  والتكامل  والتشاور  التنسيق  من   أهدافتحقيق    إدارةعد  المستدامة  التنمية 

 األجندةهذه    أهدافتوطين    أن  اعتبارساسية والمحددة لنجاح هذا المسار بالعناصر األ 

خطط وبرامج ومشاريع متوسطة وقصيرة المدى يتطلب مشاركة جميع   إلىوتحويلها  

واأل بالتنمية  المعنية  بضرإطراف  اإليمانها  يشكل  أفضل  مستقبل  رسم  نسان  ورة 

جانب الحكومات،    إلى  2030  األجندة  أهدافمحوره الرئيس. ويشترك في تحقيق خطة  

واإل الدولية  المنظمات  الخاص قليمكل  والقطاع  الحكومية  غير  والمنظمات  ية 

ت اعتمدوالغايات    األهدافخاصة أن تحديد  وواألكاديميين والمجتمع المدني والخبراء،  

حولها    تفاقعلى النهج التشاركي والتفاعلي بين كل المتدخلين وتطلبت جهدا كبيرا لال 

يتطلب تنسيقا مماثال وجهدا أكبر من كل    2030جندة  أن تنفيذ  إ ها. وبالتالي فاعتمادو

خالل   من  واإل   اتخاذالفاعلين  الدولية  المستويات  على  مؤسسية  ية  قليماجراءات 

 قصاء. إ الجميع دون قيود وإشراك  ورا محوريا لضمان  والوطنية تلعب فيها الحكومات د
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المستدامة    أجندة  أهداف ا لتشعب  اعتبارو الشمولي وربطها   2030التنمية  ولبعدها 

ية قتصادواال  يةجتماعاالودمجها لألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمجاالت  

عداد  إ ن في سياق  حد اآل  إلىجريت  أُ قد بينت الدراسات والمحاوالت التي  البيئية، فو

توفير   أن  الوطنية  واأل  األطر التقارير  والتنظيمية  اإلالتشريعية  ضرورية دلة  جرائية 

تنفيذ  أو لضمان  السياق إومتابعة    األجندة ساسية  مع  ومواءمتها  وتقييمها  نجازها 

الخبراء والمهتمأي. كما  قليمالوطني واإل  اتباع بهذا الشأن كذلك بضرورة    ونوصى 

 ساسا في: تتمثل أجراءات مجموعة من اإل

تشكيل لجان وطنية عالية المستوى تنبثق عنها لجان فرعية فنية وتقنية ولوجستية   •

، مع ضمان مشاركة كل أهدافمجموعة    أوحسب الهدف    أوتكون قطاعية    أنيمكن  

 ؛طراف المعنية بالتنميةاأل

دوار والمشموالت ونطاق العمل بكل دقة والمخرجات المنتظرة من عمل  تحديد األ  •

 ؛للجان وتزمينهاا

تحديد آلية التنسيق والمتابعة والتقييم بكل دقة لضمان القدرة على تنفيذ المهمة  •

المرسومة لرسم مستقبل أفضل يكون   األهدافساسية المتمثلة في تحقيق  األ 

 ؛ نسان محوره الرئيس اإل

خطط   إلىالتنمية المستدامة    أهدافالتخطيط المحكم والبرمجة الواضحة لتحويل   •

وضمان  إو عملية  وبرامج  تعزيز امتالكستراتجيات  قصد  الوطني  الصعيد  على  ها 

 ؛ كل المتدخلين في تخطيط متطلبات التنمية المستدامة وتنفيذها التزام

هداف  من جهة، واأل  يةقليماإلجندات  التنمية المستدامة واأل  أهدافالمواءمة بين    •

أخرى،  واإل  جهة  من  الوطنية  والبشرية ال   إلىا  استنادستراتيجيات  المالية  قدرات 

 ؛التنمية المستدامة أهدافضخامة التمويالت الالزمة لتحقيق  اعتباربالبالد ب

في كل مراحل  وإشراكها  حصاء وتعزيز قدراتها الفنية  دعم المنظومات الوطنية لإل  •

للبيانات   أهدافعداد وتنفيذ  إ لما  المستدامة، وتحديد دورها بكل وضوح  التنمية 

 ؛ ومتابعتها وتقييمها األجندةاإلحصائية من أهمية قصوى في تأمين مسار تنفيذ 

واإل • التواصل  منظومات  بأهمية  تطوير  التحسيس  وضرورة  التنمية    أهدافعالم 

 جيال.  في بناء مستقبل أفضل لكل األ  اأساسي  ها مدخال اعتبارالمستدامة ب

 

 الرجوع الى الفهرس
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 حصاء دور المنظومات الوطنية لإل 2-2

هما في كل مراحل بناء األطر الوطنية ألهداف  متلعب المنظومات اإلحصائية الوطنية دورا  

تترجم مدى   التي  المستدامة  بهذه    التزامالتنمية  من خالل مواءمتها مع    األجندةالدولة 

اإل وتوفير  الوطني  إلالسياق  الضرورية  والمالية  التقنية  أهم مكانيات  بين  ومن  نجاحها. 

اإل هذا  رأسهم   طارعناصر  وعلى  الرئيسين  المنتجين  قبل  من  اإلحصائية  البيانات  توفير 

ة كما نصت  دارة التنمية المستدام في مسار إيجابياً أن تنخرط إاإلحصائية التي يجب    األجهزة

  2019ات الوطنية نسخة  ستعراضممية وخاصة الدليل ألعداد اال على ذلك كل الوثائق األ

وصى  ع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ويُ صدره المنتدى السياسي الرفي أالذي  

اإلحصائية من حيث التنظيم وطرق جمع البيانات    األجهزةبضرورة تحديث    طارفي هذا اإل 

المحوري في التنسيق ومساعدة   ادعم دوره  إلىضافة  بالغ عنها وضمان جودتها باإل واإل

اإل  ةبقي  مستوى  على  الوطنية  اإلحصائية  المنظومة  تقوم نتاج  مكونات  كما  والتدريب. 

عليها    األجهزة المتفق  للمؤشرات  األساس  سنوات  تحديد  في  بالمساعدة  اإلحصائية 

ى قبل بدء أي برنامج تنموي، وهي بمثابة نقطة مرجعية لتقييم األول ها القياسات  اعتبارب

ي للتقييم بالتشاور مع أصحاب  األول كيدة للقيام بالتخطيط  أالتقدم الُمحرز. وهناك حاجة  

بلوغها  المراد  القيمة  وتحديد  المؤشرات  تحديد  في  للمساعدة  الرئيسيين  المصلحة 

للبيانات.   المحتملة  أن  والمصادر  على    أهدافوبما  ُبنيت  المستدامة    األهدافالتنمية 

احة عن  البيانات المت   أحدث  استعمالاإلنمائية لأللفية، فإنه كلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي  

اإلنمائية لأللفية كبيانات لسنة األساس، وإذا لم يكن هناك أية بيانات   األهدافمؤشرات  

وغالبا ما توجد ثالثة    الحالة الراهنة كنقطة للبداية.  أوالوضع الراهن    اعتبارتاريخية فإنه يمكن  

 أنواع من مصادر البيانات: 

وه • بسهولة،  إليها  الوصول  يمكن  التي  الحالية  المتوفرة  البيانات  المعلومات  ي 

 . البيانات موجودة بالفعل إلى المستخدمة، حيث البروتوكوالت للوصول 

وقد تكون هذه المعلومات  البيانات الموجودة والتي ال يمكن الوصول إليها بسهولة،  •

 .الهدف المراد تقييمه ،من منظمة أخرى وقد ال تكون متصلة مباشرة بالمجال 

صورة عدم وجود مصادر لذلك، وهو ما يستدعي وضع جمع في  بيانات أولوية ستُ  •

   .طرق جديدة لجمعها

 الرجوع الى الفهرس
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 ية قليمدور المنظمات الدولية واإل  -

التنمية المستدامة تتطلب عماًل تشاركيًا بين   أهدافإن تلبية متطلبات قياس مؤشرات  

ية والدولية تمثل فيها األجهزة اإلحصائية في الدول قليمكافة الجهات المعنية الوطنية واإل

تتحمل هذه األجهزة مسؤولية إنتاج عدد كبير   إذالعربية العبا محوريا على غرار معظم الدول  

وقد   ية.جتماعالمتعلقة بالميادين الديموغرافية واالساس تلك  من المؤشرات، ومنها باأل 

اإلحصائي  المجتمع  أوساط  في  ومتنوعة  متعددة  بأنشطة  الماضية  السنوات  تميزت 

 أوها دوليًا  اعتمادالدولي كان يصب معظمها في السبل واآلليات والوسائل التي يجب  

،  2030قها في أفق عام  التنمية المستدامة ومتابعة تحقي   أهدافوطنيًا لرصد    أويًا  إقليم

نشطة والدولية دورا أساسيا في ذلك من خالل مختلف األ  يةقليماإلحيث لعبت المنظمات  

أعمال الفريق الدولي عالي المستوى وفريق العمل المشترك   إطارالمنجزة والمبرمجة في  

أل والخبراء  الوكاالت  عالية بين  الخبراء  فرق  مخرجات  وكذلك  المستدامة  التنمية  هداف 

والبيانات   يةقتصاداال حصائيات  المستوى في العديد من الميادين كالهجرة والحوكمة واإل

ويمكن .  المؤشرات  إلى الجديدة والمتزايدة  الحاجيات    إلىمكان  ة قدر اإلستجابالمفتوحة لال 

المجال  اإل  هذا  في  المنظمات    إلىشارة  لأل   يةقليماإلدعم  اإلحصائية والدولية  جهزة 

بديل جزئي   أوكسبيل مكمل    6البيانات الضخمة  استخداملإلنخراط في ثورة المعلومات و

البيانات وتركيبها بهدف سد الثغرات الموجودة في المصادر   للطرق التقليدية في جمع 

في   وذلك  للمعلومات،  والتصانيف   إطارالتقليدية  المناهج  حيث  من  ومعياري  موحد 

والدولية كٌل حسب    يةقليماإل إن التنسيق بين األجهزة الوطنية والمنظمات  .  المعتمدة دولياً 

ال فالمقارنة المؤشرات  واألقاليم.  الدول  بين  المقارنات  لتسهيل  ضروري  لها  راعية 

حيوية  مسألة  المؤشرات  لهذه  اال 7اإلحصائية  تمثل  خصبا ستعراض،  مجااًل  الوطنية  ات 

بالتجارب الناجحة. وتجنبا   ستئناسقران واال إلرساء أساس لذلك وتوسيع دائرة التعلم من األ

 

لتحديات  البيانات الضخمة هي مجموعات من البيانات الكبيرة والمعقدة والتي ال تكِف التطبيقات والبرمجيات المحوسبة المعتادة للتعامل معها. وا  6

وتحد  عنها  واإلستعالم  وعرضها  ونقلها  وتشاركها  عنها  والبحث  وتحليلها  وتخزينها  البيانات  التقاط  وتشمل:  عديدة  األمر  بهذا  يثها المرتبطة 

ستعالم والتحليل،  وخصوصيتها ومصادرها. ويتطلب التعامل مع البيانات الضخمة تقنيات غير تقليدية يمكن تصنيفها إلى قسمين: التخزين واال 

 :  وضع المختصون في المؤسسات الكبرى المعنية بإدارة المعلومات تقنيات جديدة لهذا الغرض مثلو

Apache Hadoop, Microsoft HDInsight, NoSQL, Hive, Sqoop, PolyBase, Big data in EXCEL, Presto . 

خاصة تلك اإلحصاءات    لبلدانها المستدامةطالع على المصادر العالمية لإلحصاءات عن مؤشرات التنمية  باال  المعنية  ُتوصى المؤسسات الوطنية  7

 ختصاصها وهي:  امنصات والبوابات وقواعد البيانات التابعة للمنظمات الدولية كٌل حسب الالمنشورة في  

UNDP, UNFPA, WHO. UNICEF, UNEP, ILO UNESCO-UIS, UN-HABITAT, UNSD, DESA-Population Division, ITU, UN-Energy, UNAIDS, 

UN Women, UNISDR, OHCHR, World Bank, PARIS21 
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ما من شأنه   المطلوب، يوصي   أهداف  إدارةيعيق    أنلكل  بالشكل  المستدامة  التنمية 

 الخبراء بضرورة التنسيق على جميع المستويات: 

عمل   إطارحصاء وتحديد  المستوى الوطني بين كل المؤسسات بما فيها المنتجة لإل  •

واضح وشفاف مع تحديد المسؤوليات بكل دقة، بما في ذلك العالقة مع مكونات 

 ؛ والمانحين مم المتحدة منظومة األ

لتحديد  قليمالمستوى اإل • والمؤشرات األولو  األهدافموحد من حيث    إطار ي  ويات 

 ؛ ودعم القدرات

األ • منظومة  مكونات  كل  بين  الدولي  والالعبين المستوى  والمانحين  المتحدة  مم 

الحقل اإلاأل  التقنية والمالية  كل اإل  استغاللحصائي لضمان  ساسيين في  مكانيات 

 الموجودة لدعم جهود الدول.  
 

 الرجوع الى الفهرس

  8مؤشرات التنمية المستدامة   استعراضمحتويات التقرير الوطني عن رصد و 2-4

عن  يُ  الوطني  التقرير  عملية    أهداف عد  في  الرئيس  العنصر  المستدامة  التنمية 

  2030الوطني لها. فهذا التقرير يمكنه تحديد الثغرات في جهود تنفيذ أجندة    ستعراض اال 

إضافة   واإلستراتيجيات،  البيانات  في  الثغرات  ذلك  في  المتعلقة   إلىبما  التحديات 

ية والوطنية الناشئة. وينبغي على قليموالقضايا العالمية واإل  بالسياسات والمفاضالت

ات في المؤشرات بل ينبغي أن يحلل األسباب الكامنة تجاهالتقرير أن ال يصف فقط اال

اال يقدم  تجاهوراء  وأن  مع  اقتراح ات  والتعامل  العقبات  على  للتغلب  لسياسات  ات 

العربية قد أصدرت تطوعًا تقارير وطنية التحديات الناشئة. والجدير بالذكر أن بعض البلدان  

 :متعلقة بالتنمية المستدامة. وفيما يلي خطوط عامة مقترحة لمثل هذه التقرير

 تقديم:   

 .يعرض حالة الدولة وهدف التقرير ويلخص محتويات التقرير ويتضمن نظرة عامة عنه

 متابعة التقدم:  

تأخر في مسيرتها نحو بلوغ   تبين هل الدولة على الطريق المنشود أم هناك تباطؤ أم 

المقاصد التنموية المنشودة؛ مقارنة التقدم الوطني مع تقدم دول أخرى على درجة 

المقاصد   ضوء  في  الوطني  التقدم  مقارنة  والظروف؛  التنمية  حيث  من  مماثلة 

 العالمية. 

 الرجوع الى الفهرس

 

8 UNITIED NATIONS DEVELOPMENT GROUP, GUIDELINES TO SUPPORT COUNTRY REPORTING ON THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS, January 2017, p. 18-.91  



20  

 تقييم وسائل التنفيذ:  

تقييم  األشكال،  مختلف  من  الخارجية  الموارد  تدفق  المحلية،  الموارد  تعبئة  مثل 

للحياة، وكذلك  المنقذة  التقنيات واألدوية  الحصول على  إمكانية  الخارجية،  األسواق 

المحلية والعالمية العامة. وبصورة محددة يركز هذا الجزء على مدى   يةقتصاداالالبيئة  

ذ التنفيذ وربط  البيئة  تكامل وسائل  تأثيرات  التقدم ومناقشة  بدرجة   يةقتصادااللك 

 .المحلية والخارجية

 تحليل القضايا المواضيعية:  

بسبب الطبيعة التكاملية غير القابلة للتجزئة ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 

يمكن أن يغطي هذا الجزء قضايا مواضيعية وتأثيراتها في قطاعات عدة مثل التمييز  

ا االوعدم  النوع  المساواة حسب  عدم  المناخي، جتماعلمساواة،  التغير  السالم،  ي، 

والعالمية    يةقليماإلاألمن الغذائي، ثورة البيانات، الفقر ...ألخ، وكذلك ربط القضايا  

 .مع السياق الوطني 

 تقييم السياسات واإلستراتيجيات: 

السياسات والقصور في اإلستراتيجيات   التدقيق في فجوات  الجزء  يمكن في هذا 

المختلفة ألجندة   للعناصر  بإدماجها  يتعلق  فيما  خاصة  على   2030الوطنية  وتركيزها 

األشخاص المهمشين، ويمكن أيضًا إستحضار دروس من دول أخرى تواجه الظروف  

 ية نفسها. والمراحل التنمو

 توصيات ختامية:  

للسياسات   يمكن خيارات  يقدم  وأن  النتائج  بين  يوفق  أن  الختامي  الجزء  لهذا 

 .واإلستراتيجيات من أجل تسريع التقدم

 المالحق اإلحصائية:  

يمكنها أن تشتمل على البيانات األساسية ومصادرها وتعريفاتها والبيانات التعريفية 

العم لخطط  وتبيان  البيانات  لتوفر  وتقييم  للمنهجيات  الفجوات ل  وكذلك شرح  على 

 الموجودة في البيانات. 
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 أهداف التنمية المستدامة العربية الهادفة لتحقيق جارب اإلجراءات والت

 المملكة األردنية الهاشمية   

تجنــب ازدواجيــة الجهــود    قــرر األردن استغالل األطــر الوطنيــة القائمــة للتخطيــط التنمــوي بهــدف

وتكرارهــا. وتتولــى اللجنــة الوطنيــة األردنيــة العليــا للتنميــة المســتدامة، برئاســة رئيــس الــوزراء  

مسـؤولية   المعنيـة،  الحكوميـة  غيـر  الجهـات  ممثلـي  ومشــاركة  المعنيــة  الــوزارات  وعضويــة 

المســتدامة   التنميــة  تنفيـذ خطــة  علـى  فــ2030اإلشـراف  بدايــة  .  نطــاق  2017ي  توســيع  تــم   ،

العضويــة فــي اللجنــة لتشــمل عــددًا أكبــر مــن األطــراف المعنيــة. وتنــدرج لجنــة تنســيق، برئاســة  

وتضطلــع بمهمــة    األميــن العــام لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، تحــت اللجنــة الوطنيــة العليــا 

 . 2030اد البرامــج التنفيذيــة التنمويــة وتعميــم ونشــر خطــة التنميــة المســتدامة إعــد

اللجنــة   هــذه  كذلــك    18ويســاند  وُأنشــئت  التنميــة،  أهداف  كافــة  تغطــي  عمــل  مجموعــة 

الربــط بيــن خطــط القطاعــات  مجموعــات عمــل فنيــة فــي عــدد مــن الــوزارات المشــاركة مهمتهــا  

وبيــن أهداف التنميـة المسـتدامة. ويحـدد البرنامـج التنمـوي التنفيـذي الحالـي دورًا كبيـرًا للقطــاع  

 الخــاص فــي مجــال البنيــة التحتيــة والخدمــات".

 اإلمارات العربية المتحدة   

"لجنــة وطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة"    2017ايــر  أنشــأ مجلــس الــوزارء فــي الدولــة فــي ين 

جهـة حكوميـة ويرأسـها وزيـر الدولـة للتعـاون الدولـي والـذي يـرأس أيضـًا    15تضــم فــي عضويتهـا  

الهيئـة االتحاديـة للتنافسـية واإلحصاء. ومـن بيـن مهـام اللجنـة ضمـان نشـر وتعميـم أهداف التنميـة  

األطــراف  الم إشــراك  منهــا  بوســائل  ودوليــًا  محليــًا  التعــاون  وخطـط  سياسـات  فـي  سـتدامة 

الموا لتحقيـق  وطنيـة  تنفيـذ  خطـة  بإعـداد  أيضـًا  اللجنـة  وُكِلفـت  الشـأن.  بهــذا  بيــن  ء المهتمــة  مـة 

 .ــى وضـع آليـة للمتابعـة والتقييـمأهداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة التنميــة الوطنيــة، عـالوة عل

بعـد دمـج المركـز    2015وتضطلــع الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء، التــي تــم إنشــاؤها فــي  

الوطنـي لإلحصـاء ومجلـس اإلمـارات للتنافسـية، بــدور حلقــة الوصــل فــي تنفيــذ خطــة التنميــة  

ــز الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصاء منــذ  . و2030المســتدامة   علــى تنفيــذ أهداف    2017ُتركَّ

تتوا باعتبارهـا  المسـتدامة  اإلمـارات  ء التنميـة  لرؤيـة  الوطنيـة  األجندة  مـع  تــم    2021م  والتــي 

 .2014إطالقهــا فــي 

 

 الرجوع الى الفهرس
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 البحرينمملكة   

بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شئون   2015في مارس    21جاء القرار رقم  

مجلس الوزراء وعضوية الوزارات واألجهزة الحكومية، وتعديالته بهدف متابعة أجندة التنمية لما بعد  

التنم  2015عام   مسيرتها  استدامة  رصد  في  المملكة  لتطلعات  ببرامج  ولالستجابة  وربطها  وية 

اإللكترونية مس والحكومة  المعلومات  التنمية. وتولت هيئة  التنمية  ؤوخطط  ولية رصد مؤشرات 

والموقع   الجنس  وفق  وتصنيفها  المختلفة  مصادرها  من  البيانات  لجمع  والتنسيق  المستدامة، 

ببرنامج    ضمن البرامج والمبادرات الخاصة  2030% من مقاصد أجندة  78وغيرها. ونجحت في دمج  

. ومن جانب آخر، تم تجاوز بعض المقاصد إما لعدم تطابقها مع الحالة  2018-2015عمل الحكومة  

البحرينية بسبب طبيعتها الجغرافية والحضرية، مثل كل ما يتعلق بوجود هوية قانونية لكل مواطن  

سجيل جميع المواليد  ومقيم، وبالغابات واألوبئة والبيئة الريفية وغيرها أو نتيجة لتحققها فعليا وت 

في سجل مركزي فور الوالدة بما يتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت  

 .1989البحرين لها عام 

وقد ساعد التنظيم المؤسسي من حيث وجود اللجنة الوطنية للمعلومات في تبني أهداف التنمية  

والبدء في جمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها، وإعداد  المستدامة في جميع القطاعات الحكومية،  

تقارير االستدامة للرصد واإلبالغ عن تلك المؤشرات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين  

الحكومة بصورة   برنامج عمل  إلكترونية لمتابعة تنفيذ مهام  كافة الشركاء. كما أن إنشاء منظومة 

المعلومات   على  الحصول  للجهات  دورية سهل  الرئيسة  والمؤشرات  اإلحصاءات  بشأن  الدقيقة 

واتخاذ   الحكومية  المشاريع  تنفيذ  ومتابعة  الوزراء  مجلس  إلى  الدورية  التقارير  ورفع  الحكومية 

وإيجاد   التنفيذ  تواجه  التي  بالصعوبات  واإلحاطة  المتعثرة،  المشاريع  بشأن  المناسبة  القرارات 

 أفضل الحلول لها. 

 يةستون الجمهورية ال  

الــوزارات جلســات تشــاور   نظمــت وكاالت األمــم المتحــدة الموجــودة فــي تونس والعديــد مــن 

مــع األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن بهــدف تطوير منهجية للعمل ولتحديد األولويــات الوطنيــة.  

واالستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمات  الشؤون الخارجية والتنمية  ا  وقد عقــدت وزارت

األممية جولــة مــن جلســات التشــاور الوطنيــة بشــأن تنفيــذ أهداف التنميــة المســتدامة. وُنظمــت  

عمليــة التشــاور، والتــي اعتمدت علــى النهــج التشــاركي، بحضور كل الوزارات والمجتمع المدني  

طنية والقطاع الخاص وبتشريك مكونات المنظومة الوطنية لإلحصاء وعلى رأسها  والمنظمات الو

 المعهد الوطني لإلحصاء.
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 المملكة العربية السعودية   

شاركت الـمملكة بشكل فاعل في المشاورات الخاصـة بأهداف التنمية المستدامة منذ بدايتها.   

عند   األهداف  هذه  بتحقيق  المملكة  تجديد  2015إقرارها في سبتمبر  والتزمت  علـى  ودأبت  م، 

المملكة هذا   ترجمت  المختلفة. وقد  المحافل اإلقليمية والدولية  التزامها خالل مشاركاتها فــي 

الملف.   بمتابعة هذا  والتخطيط  االقتصاد  وزير  بتكليف  القاضي  السامي  األمر  االلتزام بصدور 

إ على  بالعمل  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  التنمية  وتقوم  أهداف  مع  الوطني  االتساق  يجاد 

المستدامة، وذلك من خالل دورها المحوري في دعم األجهزة الحكومية في التخطيط اإلستراتيجي  

العالقة   ذات  للجهات  ودراسات  وإحصاءات  بيانات  من  الالزمة  المعلومات  وتوفير  والتنفيذي، 

. كما تقوم الوزارة بتعزيز دور القطاع  وموائمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية

الخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تطوير 

الوزارة دورا ًمحوريا في   تؤدي  كما  إنتاجيتها وفعاليتها.  لتحسين  الالزمة  المنهجيات والمقترحات 

تها للهدف اإلستراتيجي المعني بتعزيز تعزيز دور القطاع الخاص في االستدامة من خالل ملكي

 .2.0اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطني تحت برنامج التحول الوطني 

المملكة   رؤية  اتساق  بقياس مدى  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  التنمية    2030وقامت  أهداف  مع 

يات الوطنية  المستدامة، وللحصول على صورة شمولية تمت إضافة عدد من الخطط واإلستراتيج

وقياس مدى اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة. واعتمدت عملية قياس مدى االتساق بين  

وبين الخطط واإلستراتيجيات الوطنية    2030تحديد األهداف اإلستراتيجية الفرعية لرؤية المملكة  

ات تعكس  دقيقة  بصورة  للخروج  وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  مقاصد  مع  ساق  المتوائمة 

فعلي قابل للتطبيق من قبل الجهات المنفذة. وقد تم استخدام أداة التقييم المتكامل السريع  

 . اإلنمائي التي تم تطويرها من قبل برنامج األمم المتحدة

 العراق جمهورية    

تعمل وزارة التخطيط على متابعة أهـداف التنميـة المسـتدامة ومقاصـدها ومؤشـراتها، مـن خـالل  

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يرأسها وزيـر التخطـيط. ويضـم اإلطار المؤسسـي للتنمية  

 :المستدامة المكونات اآلتية

، والتي يترأسها وزير التخطيط  2016لسنة    19خلية المتابعة: المشكلة بموجب األمر الديواني   

المجتم منظمات  عن  وممثلين  وزارات  وكالء  عضويتها  في  عن  وتضم  وممثلين  المدني  ع 

لتحقيق   البرامج والسياسات  توجيه  دورها  يكون  والتي  الجامعات،  الخاص وخبراء من  القطاع 

األهداف وتقديمها إلى مجلس الوزراء إلقرارها وإلزام الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها.  

المد والمجتمع  الحكومة  بين  مشتركة  استشارية  "هيئة"  بمثابة  الخلية  والقطاع  وتعمل  ني 
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الخاص إلنضاج الرؤى والتصورات بشأن التطور المستقبلي التي تلبي االحتياجات المستقبلية  

للعراق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفتح آفاق التعاون والتواصل بين هذه الجهات  

 .وتقديم المشورة للجنة الوطنية للتنمية المستدامة

للتنمية    الوطنية  ذات  اللجنة  الوزارات  بكل  وممثلة  أيضًا  التخطيط  وزير  ويرأسها  المستدامة: 

عضوا، ومهمتها رصد أهداف    27العالقة، ممن هم بدرجة مدير عام أو خبير وعدد أعضائها  

التخصصية   الفرق  طريق  عن  المتحقق  اإلنجاز  حول  وطني  تقرير  وإعداد  المستدامة  التنمية 

محددة من األهداف وترفع اللجنة الوطنية تقاريرها    التابعة لها، إذ يعنى كل فريق بمجموعة

 .إلى خلية متابعة األهداف 

لجان التنمية المستدامة في المحافظات: وهي لجان محلية يرأسها المحافظ ومعاون المحافظ   

الفني نائبا له، وتضم في عضويتها كل من مدير البيئة في المحافظة، وممثل الزراعة وممثل  

المائية وم التخطيط الموارد  لوزارة  التابع  المحافظة  البلديات واألشغال ومديرية تخطيط  مثل 

المدني مع مقررية   والمجتمع  الخاص  القطاع  عن  المحافظة، وممثلين  الجامعة في  ورئيس 

بحسب   العالقة  ذات  الجهات  عن  أعضاء  بإضافة  الحق  اللجنة  ولرئيس  اللجنة.  وسكرتارية 

أهداف ومؤشرات خصوصية كل محافظة. وتنحصر مهمتها في   المتحقق في  اإلنجاز  رصد 

للتنمية   الوطنية  اللجنة  إلى  تقريرها  ورفع  المحافظة  مستوى  على  المستدامة  التنمية 

 .المستدامة

 سلطنة ُعمان   

م، 2021( في مايو  30/2012أنشئ المجلـس األعلـى للتخطيـط بموجب المرسوم السلطاني رقم )

اصاته المستجدة "وضع الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة وأصبح له الحقا أمانة عامة، ومن اختص

واحتياجات التنمية المستدامة وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة واآلليات الالزمة لتنفيذ  

اإلسـتراتيجيات والسياسـات لتحقيـق التنميـة المسـتدامة" فـي السـلطنة، وإيجـاد اآلليـات الالزمة  

ها تطبيـق تلـك اإلسـتراتيجيات والسياسـات وصـواًل إلى تحقيـق التنويـع االقتصادي  التـي مـن شـأن

 ." واالستغالل األمثـل للمـوارد الطبيعيـة والبشـرية المتاحـة 

وفــي هــذا اإلطار، شــكل المجلــس األعلــى للتخطيــط اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق أهــداف التنميـة  

المسـتدامة، وهـي لجنـة رفيعـة المسـتوى تضـم أعضـاء مـن كافـة الـوزارات والهيئــات الحكوميــة،  

ومجلــس ُعمــان، وممثليــن مــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمـع المدنـي، ُأنيـط بهـا مجموعـة  

مع أهداف    2030ة المستدامة  مـن المهـام، مـن أهمهـا، متابعـة عمليـات إدماج أهداف أجندة التنمي

ُعمـان   ورؤيـة  للسـلطنة  الخمسية  التنموية  نظـام  2040الخطط  بنـاء  متابعـة  علـى  واإلشـراف   ،

، بهـدف رصـد مؤشـرات التقـدم المحـرز علـى  Dashboardsمتكامـل يسـتند علـى مؤشـرات القيـاس
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المســتد التنميــة  ألهــداف  والغايــات  األهــداف  تحقيقهــا  2030امة  مســتوى  وضمــان   ،

للمســتهدفات الوطنيــة بشــكل دوري. باإلضافــة إلى اإلشــراف علــى إعــداد التقاريـر الوطنيـة، بمـا  

الوطنيـة الطوعيـة، لمتابعـة تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، وإعـداد التوصيـات  فيهـا التقاريـر 

ـات، وأسـلوب التعامـل مـع تلـك التحديـات، ورفعهـا إلى المجلـس  حـول مسـتويات اإلنجـاز، والتحدي

 األعلـى للتخطيـط ومـن ثـم لمجلـس الـوزراء. 

 فلسطين دولة   

بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، تم تشكيل فريق وطني لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية  

الحكومية   والمؤسسات  الوزارات  عضويته  في  ضم  عن  المستدامة  وممثلين  العالقة،  ذات 

 :تمثلت مهام هذا الفريق في  إذالمنظمات األهلية ومؤسسات القطاع الخاص،  

 بلورة األولويات الوطنية للتنمية المستدامة ودمجها في عمليات إعداد الخطط والموازنات؛ 

 األهداف؛تعزيز التعاون بين الشركاء والتنسيق لحشد الموارد المالية الالزمة لتحقيق  

التنمية   أهداف  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم  الوطنية  االستعراضات  إعداد  وتنسيق  قيادة 

 .المستدامة

الوطني   الفريق  عن  انبثق  ذلك،  إلى  التنمية    12باإلضافة  بأهداف  تعنى  عمل وطنية  مجموعة 

بين   األهداف  من  هدف  كل  مستوى  على  والتنسيق  الشراكة  تعزيز  أجل  من  وذلك  المستدامة 

ختلف الشركاء المعنيين، وتتمثل مسؤوليات هذه المجموعات بمتابعة التقدم في سير العمل  م

 .على تنفيذ الهدف المكلفة به

 قطردولة   

الوطنيـة وإدراتهـا   التنميـة  إعـداد إسـتراتيجيات  ُكاًل من  التنمـوي واإلحصـاء  التخطيـط  تتولـى وزارة 

الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـةَّ فـي عمليـة التخطيـط.    وتشـارك الـوزارات المعنيـة وغيرهـا مـن

الحكوميـة   غيـر  المنظمـات  ُتمثـل  تشـاورية  ولجنـة  الـوزارات  ُتمثـل َّجميـع  إشـرافية  لجنـة  وشـاركت 

مـوي  والقطـاع الخــاص فــي إعــداد إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة. وُكلفــت وزارة التخطيـط التن

واإلحصاء والجهـات الحكوميـة المعنيـة بإعـداد خطـط ومشــاريع تدعــم تنفيــذ إســتراتيجية التنميــة.  

ومــن المتوقــع أن تســهم الكيانــات غيــر الحكوميــة فــي دعــم التنفيــذ أيضــًا. وســوف تتولــى وزارة  

 رفـع تقاريـر دوريـة إلى مجلـس الـوزراء.التخطيـط التنمـوي واإلحصاء مسـؤولية المتابعـة و
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 الكويت دولة   

صرح األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح مماثل أن  

ت قرارا حازما بتضمين األهداف  اتخذو 2015الكويت تبنت أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 

جديدة   )كويت  رؤية  ضمن  الثانية  اإلنمائية  الخطة  تم  2035في  وقد  تفاعلية    اعتماد (.  منهجية 

الوطني الطوعي بحضور أصحاب الشأن والجهات    ستعراضوتشاركية في إعداد وإنجاز مشروع اال 

اال من  للعديد  مداخ جتماعالمعنية  لتقديم  التنسيق  آليات  ومتابعة  وات  التقدم    استعراضالتهم 

 .المحرز في التنفيذ ومناقشة األهداف والروابط المشتركة

جزءا   المستدامة  للتنمية  الوطني  والمرصد  المستدامة  للتنمية  الوطنية  اللجنة  إنشاء  وقد شكل 

وتعاون  م إنخراط  مما ساهم في  المستدامة  التنمية  أهداف  لتنفيذ  المؤسسي  الجهد  هما من 

الوزارات وحث الجهات التابعة لها على تقديم المؤشرات وتوفير كافة البيانات التي توضح مدى  

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية كان لها  

المركزية لإل  طار قامت في هذا اإل  إذ دور كبير   ورشة عمل    13بتنظيم    حصاءبالشراكة مع اإلدارة 

 .جهة حكومية وغير حكومية 66ت أكثر من استهدفوطنية 

جائزة الكويت للتنمية المستدامة التي تم تصميمها للتعرف على    2018وأطلقت الحكومة في عام  

بالجائزة  ممارسات مميزة في قطاعات   المشاركة  أن  علما  ومكافأتها  وتعزيزها  المختلفة  األعمال 

متاحة لكافة مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتشمل كل المجاالت ذات الصلة  

 .بأهداف التنمية المستدامة

 ية  بنان الجمهورية الل  

لجنة وطنية مهمتها اإلشراف على تعميم أهداف التنمية المستدامة وتقديم    أنشأ مجلس الوزارء

يزيد عن   الحكومة وتضم ما  رئيس  برئاسة  أعمالهّا  اللجنة  الالزم بشأنها. تمارس هذه    50التوجيه 

التطورات   موظفاً  أيا ًكانت  استمرار عملها  عام، لضمان  مدير  على مستوى  الدولة  من موظفي 

شهدها البلد. تضم اللجنة أيضا ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص  السياسية التي قد ي

لضمان انتهاج مقاربة شاملة وتشاركية ومتاحة للجميع، إلى جانب أربع مجموعات ينصب نشاطها  

المحور    5على   أما  المؤسسات(،  وتمتين  العدالة  السالم؛  الرفاهية؛  الكوكب؛  )اإلنسان؛  محاور 

الشراكات فيعتبر مسألة متشعبة تطال تنفيذ األهداف وتحقيقها. ُيذكر  الخامس المخصص لنسج  

أّن مكتب رئيس الوزراء يعتبر بمثابة أمانة سر اللجنة )المصدر: دليل إلعداد االستعراضات الوطنية  

 (.2019الطوعية، 
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 العربية مصرجمهورية    

التنميــة  2015فــي   أهداف  تنفيــذ  لمتابعــة  الوطنيــة  "اللجنــة  بتشــكيل  قــرارًا  مصــر  أصــدرت   ،

" بمشــاركة العديــد مــن الــوزارات وتتبــع رئيــس الــوزراء مباشــرًة، وتــم تحديــد  2030المســتدامة  

فـي   اللجنـة  وتضـم  للجنـة.  كمقـرر  الدولـي  التعـاون  جهــات  وزارة  وثــالث  وزارات  تسـع  عضويتهـا 

حكوميــة أخــرى. وتتولـى وزارة التخطيـط والمتابعـة واإلصالح اإلداري مسـؤولية التخطيـط والتنســيق  

وزارة   كل  تنشــئ  أن  المتوقــع  ومــن  الوطنيــة.  اإلســتراتيجية  لتنفيــذ  عامــة  بصفــة  والمتابعــة 

للتنميــة   وحــدة  التنميــة  مشــاِركة  وأهــداف  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  تحقيــق  لدعــم  المســتدامة 

المســتدامة فــي مجــال تخصصهـا. وفـي الفتـرة التـي تسـبق إنشـاء هـذه الوحـدات، تتولـى وحـدة  

ـا فـي  التخطيــط فــي كل وزارة المســؤولية عــن دمــج التنميــة المســتدامة فــي عمليـة التخطيـط بم

 . ستثمارذلـك إدارجهـا فـي خطـط اال

 ية المغربالمملكة   

نظمــت وكاالت األمــم المتحــدة الموجــودة فــي المغــرب والعديــد مــن الــوزارات جلســات تشــاور  

،  2016ويــات الوطنيــة. فــي منتصــف  األولمــع األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن بهــدف قيــاس  

أن تنفيــذ أهداف التنميــة المســتدامة.  عقــدت الحكومــة جولــة مــن جلســات التشــاور الوطنيــة بشــ

ت علــى النهــج التشــاركي، بالتعــاون بيــن وزارة الشــؤون  اعتمدوُنظمــت عمليــة التشــاور، والتــي  

المندوبيـة   الوطنيـة لإلحصـاء وهـي  المغربيـة  المغربيـة والمؤسسـة  الدولـي  الخارجيــة والتعــاون 

 .الســامية للتخطيــط
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   السكانو للسكان والتنميةرقم قياسي مقياس   اقتراحدواعي  .1

رغم ما تحقق من مكاسب خالل ربع القرن الماضي منذ المؤتمر الدولي المعني بالسكان  

تزال هناك حاجة   الكامل   إلىوالتنمية، ال  التنفيذ  بذل جهود إضافية من أجل قياس مدى 

وقد    .للتنمية المستدامة  2030عمال هذا المؤتمر وتحقيق أهداف أجندة  أوالفعال لجدول  

ساهم في ذلك المجهودات المبذولة من قبل كل الفاعلين في مجال السكان والتنمية من 

منهجية والعملية وعقد المؤتمرات العديد من أدوات القياس واألدلة ال  اعتمادعداد وإحيث  

التطبيق العملي وتجارب الدول وتقييمات بعض المنظمات   أنوورش العمل والتداريب. إال  

طرق أخرى    استنباطمزيد تطوير هذه الوسائل و  إلىية بينت الحاجة األكيدة  قليمالدولية واإل 

  مؤشر تركيبي في    التقدم الحاصل  اختزالموحدة وقادرة على تجاوز الصعوبات المالحظة و

    ات.نتظار يترجم كل اال

العربيةاألمم المتحدة للسكان ب  صندوق  اقترحلتجاوز هذا النقص،  و رقم    اعتماد  المنطقة 

ان وُأطلق عليه  المؤتمر الدولي للسك  إلىألبعاد التنمية المستدامة التي تستند  قياسي  

" القياسي  تسمية  والتنميةالرقم  المركب  للسكان  المقياس  هذا  ويستند  الركائز   إلى". 

  استعراض المتعلق ب  234/ 65الخمسة التي نص عليها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

: الكرامة وحقوق اإلنسان والصحة  والتنمية وهيتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  

  .ةستداموالمكان والتنقل والحوكمة والمساءلة واال 

قصد    المنطقة العربيةبومن المؤمل أن يصبح هذا المقياس المركب أداة عملية تلخيصية  

  استعراض تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد  

تحديد   ،2014 أجل  من  والمناطق،  والدول  األبعاد  بين  بالمقارنة  لمستعمليه  يسمح  وأن 

نهج تنموي محوره اإلنسان في    اتباعالتي يتعين تنفيذها للتعجيل بالسياسات واإلجراءات  

 .المنطقة العربية

المركب   المقياس  المتعلقة   إطار  إلى  للسكان والتنميةويستند هذا  األبعاد  أو  الركائز  من 

خمسة أبعاد هي: الكرامة   إلىمؤشرا مصنفة    38يضم    إذ  ،2014بالسكان والتنمية بعد عام  

المؤشرات على   هذه  .  ووزعتةستدامنجابية والحراك والحوكمة واالاإلنسانية والصحة اإل

اآل النحو  على  الخمسة  )تياألبعاد  اإلنسانية  الكرامة  اإل  ،مؤشرا(  13:  )والصحة    7نجابية 

( والحراك  )  5مؤشرات(،  والمساءلة  والحوكمة   7) ةستدامواال  مؤشرات(  6مؤشرات(، 

  14مؤشرات(. وعند إمعان النظر في هذه األبعاد الخمسة ومؤشراتها نجد أنها تتقاطع مع  

 . 2030هدفًا في أجندة التنمية المستدامة  17هدفًا من أصل 

  الرجوع الى الفهرس
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 تنمية  للسكان وال الرقم القياسي قياس  .2

اال  تم  التنمية   عتمادلقد  بأجندة  المتعلقة  المؤشرات  مصفوفة  على  أساسي  بشكل 

الرقم  المتفق عليها من قبل المجموعة الدولية وتطويعها لخدمة قياس    2030المستدامة  

 المقترح.    للسكان والتنميةالقياسي 

تم تحديد المؤشرات العالمية المقترحة لقياس التقدم نه  أوتجدر اإلشارة في هذا الباب ب

بلوغ  المحر نحو  أصحاب   أهدافز  جميع  مع  تشاورية  عملية  خالل  من  المستدامة  التنمية 

التنمية   بمؤشرات  معنية  والخبراء  الوكاالت  من  مشتركة  مجموعة  وبرئاسة  المصلحة 

كنقطة  المتحدة"  لألمم  اإلحصائية  "اللجنة  المؤشرات  هذه  على  ووافقت  المستدامة. 

وبمزي بتحسينات  رهنًا  ولكن  عملية  وكذلك  إنطالق  الفني  العمل  من  "الدول  اعتمدد  ت 

إجراء مزيد من التحسينات    إلىاألعضاء في األمم المتحدة" المؤشرات المقترحة مع التنبيه  

الحاجة حسب  عليها  غير   .الفنية  الموضوعات  من  والعديد  األجندة  نطاق  إلتساع  ونظرًا 

البي  تجميع  فإن  للبيانات،  المنتظم  اإلنتاج  في  حاليًا  المؤشرات المشمولة  كافة  عن  انات 

وبتواتر ونوعية كافية وعلى المستوى الالزم من التفصيل، سيكون تحديًا لمعظم البلدان.  

حاجة البلدان للنظر   إلىذلك، فإن ملكية البلدان لهذه األجندة وعالميتها تشير    إلىوباإلضافة  

عليها يتعين  وقد  لألجندة.  العالمي  بالطموح  مسترشدة  الوطنية  ظروفها  ُتكيف   في  أن 

بأن ُيقرر   2030  وُتقر أجندة ُتكملها بالمزيد منها.  أوبعض المؤشرات المتفق عليها عالميًا و/

عمليات  في  المستدامة  للتنمية  والعالمية  الطموحة  المقاصد  إدراج  سيتم  كيف  بلد  كل 

عملية واضحة المعالم إلعداد    تباعالتخطيط وإستراتيجيات التنمية الوطنية. وهناك حاجة ال

عملية تشاور مع   يشرع فيمؤشرات وطنية.  وينبغي على الجهاز اإلحصائي الوطني أن  

أ المخططجميع  ذلك:  بما في  المصلحة  الممثل   ووواضعون  صحاب  لجميع ون  السياسات 

الوزارات المعنية في الحكومة، المرجعيات اإلحصائية في جميع الوزارات ذات الصلة التي  

هي مصادر محتملة للبيانات عن المؤشرات الوطنية للتنمية المستدامة، والفريق القطري  

والمجتمع   المتحدة،  لألمم  اآلخر التابع  المصلحة  وأصحاب  المؤسسات ون  المدني  مثل 

 الخاصة.  

للسكان  المستعملة لقياس الرقم القياسي    مؤشراتالويبين الجزء الالحق من هذا الدليل  

 :9أتي من خالل بطاقة خاصة بكل مؤشر تبين ما ي والتنمية

 الهدف الذي ينتمي إليه والغاية  ❖

 

. الدليل اإللكتروني إلطار 2019أنظر المصدر التالي: األمم المتحدة، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(.  9

 التنمية المستدامة والبيانات الوصفية. أهداف 
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 األولالبعد 

 اإلنسان ُبعد الكرامة وحقوق 

أهمية   البعدتكمن  البشر في  في    هذا  يتطلعون  أأن  يسكنون  بقعة  عادل   إلىي  بلوغ 

لكرامتهم وحقوقهم وألنهم ُولدوا متساوين وهم جديرون بالكرامة والحرية. وُخصص لهذا 

لقياس عدد من مجاالت أهمها ضمان الكرامة وحقوق  ،  أدناه ، مبينة في  مؤشراً   13البعد  

اإلنسان وعدم التمييز ضد الجميع، ويكون هذا بالقضاء على الفقر وتعزيز فرص العيش  

العا  وتحقيق الكريم  ضدهن  العنف  أشكال  كل  وخفض  والفتيات  النساء  وتمكين  دلة، 

اال النوع  حسب  اال جتماعالمساواة  وكذلك  والمراهقين    ستثماري.  األطفال  قدرات  في 

الجميع. ويتطلب قياس كل ما سبق أن تكون    احتراموالشباب، وإزالة التميز وتعزيز ثقافة  

اال  النوع  حسب  للتفصيل  قابلة  للدول  الوطنية  ومكان  جتماعالبيانات  والدخل  والعمر  ي 

   عاقة.اإلقامة وحالة اإل
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 أ -1-3-1 1

 

للحماية االجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية،  نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم  

حديثي   واألطفال  والحوامل،  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  والمسنين،  العمل،  عن  والعاطلين  كاألطفال، 

 الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء 

 معدل التسرب من مرحلة التعليم الثانوي بين الشباب  --  4

اقة مؤشرات التكافؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي اإلع 4-5-1 4

وأفراد الشعوب األصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك( لجميع مؤشرات التعليم  

 المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تصنيفها 

5 5-2-1   

 

والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي    نسبة النساء المعاشرات

 أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل اإلثنى عشر شهرًا السابقة، مصنفة بحسب شكل العنف والعمر 

5 5-3-1   

 

الالتي   النساء  بين  نسبة  أعمارهن  بلوغ سن    24-20تتراوح  قبل  بقرين  ارتبطن  أو  تزوجن  والالتي  سنة، 

 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة 

5 5-3-2   

 

لعملية تشويه/ بتر األعضاء    عامًا، والالتي خضعن  49و  15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  

 التناسلية، بحسب العمر 

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( البرلمانات الوطنية، و)ب( الحكومات المحلية   5-5-1 5

 سنة في )أ( البرلمانات الوطنية، و )ب( الحكومات المحلية   40نسبة المقاعد التي يشغلها األفراد تحت سن   --  5

5 5-6-1 

 

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن    49سنة و  15أعمارهن بين  نسبة النساء الالتي تتراوح  

 العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية

 معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة نسبة معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة إلى  --  8

 معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة  8-5-2 8

 العمالة الهشة )% من إجمالي العمالة( --  8
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 : 2-1الغاية 

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده  

 . 2030وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام 

   1-2-1المؤشر 

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر. 

 ؛ Iدرجة المؤشر:  

 ؛ WB منظمة / المنظمات الراعية:ال

 UNICEFالمنظمة / المنظمات الشريكة: 

 التعريف  

إن معدل الفقر الوطني هو النسبة المئوية من مجموع السكان الذين يعيشون دون خط 

الفقر الوطني. ومعدل الفقر الريفي هو النسبة المئوية للسكان الريفيين الذين يعيشون 

)أو   الوطني  الفقر  التي ُيستخدم فيها خٌط  دون خط  الحاالت  الريفي في  الفقر  دون خط 

منفصٌل للفقر للمناطق الريفية(. ومعدل الفقر في المناطق الحضرية هو النسبة المئوية 

في  الحضري  الفقر  خط  دون  )أو  الوطني  الفقر  خط  دون  يعيشون  الذين  الحضر  لسكان 

 .الحضرية(الحاالت التي ُيستخدم فيها خٌط منفصٌل للفقر للمناطق 

 حتساب الا طريقة

معادلة   الفقر    احتسابإن  خط  دون  يعيشون  الذين  والريف  المدينة  نسبة مجموع سكان 

 :تيالوطني أو المؤشر العددي، هي على الشكل اآل

𝑃0 =
1

𝑁
∑𝐼(𝑦𝑖 < 𝑧) =

𝑁𝑝
𝑁

𝑁

𝑖

=1

 

إذا    اإذا كانت الجملة بين القوسيين صحيحة، وصفر  1هي دالة المؤشر وتأخذ القيمة   I حيث

)مثاًل  Z أقل من خط الفقر الوطني yi الفردي  ستهالككانت غير ذلك. فإذا كان الدخل أو اال 

ثمن سلة   يكون  قد  الخط  فإن  المطلق  نسبة استهالكوبالتعبير  هو  النسبي  وبالتعبير  ية 
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هي مجموع    Npصحيح وُيعتبر الفرد فقيرًا. 1تساوي   I مئوية من توزيع الدخل(، فعند ذلك 

ي عدد السكان في الحضر إجمالهي   N عدد الفقراء وعدد الفقراء في الحضر أو الريف، و

 .أو الريف

البيانات عن اال والدخل في مسوح أسرية ممثلة على المستوى الوطني   ستهالكُتجمع 

ويشمل  الدخل.  ومصادر  اإلنفاق  عادات  حول  أسئلة  عن  مفصلة  إجابات  تشمل  والتي 

ًا ما يستهلك من إنتاج شخصي وُيحسب الدخل لكافة األسرة، وفي بعض  أيض  ستهالكاال 

الحاالت يتم حساب حجم األسرة الفعال من حجم األسرة الفعلي ليعكس الكفاءة المفترضة 

، ويمكن أيضًا القيام بتعديالت لتعكس عدد األطفال في األسرة، ويتم تجميع ستهالك لال 

 .ير عدد األشخاص الفقراءعدد األفراد في هذه األسرة من أجل تقد

للفقر خاص الوطنية خط  الفقر  اال   اوتستعمل معدالت  الظروف  لتعكس  ية قتصادبالدولة 

لمناطق مختلفة  جتماعواال الوطني  الفقر  تعديل خط  يتم  الحاالت  للدولة. وفي بعض  ية 

أو توافر  الفوارق في األسعار  بالحسبان  ليأخذ  الواحدة  الدولة  الحضر والريف( داخل    )مثل 

 إلى السلع والخدمات. وعادة ما يكون خط الفقر الحضري أعلى من خط الفقر الريفي مشيرًا  

 .أن كلف المعيشة في الحضر أعلى نسبيًا منها في الريف 

 .حسب الحضر والريف فقط  التفصيل:

 :الناقصة الِقيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 وهو اصفر تساوي أنها على المواد لبعض  ستهالكاال  من الناقصة القيم احتساب يتم

 ستهالكاال  عن التبليغ يتم لم وإذا  .المسح  بيانات معالجة يحصل في نموذجيأ أمر

 ا صفر يساوي يستهالكنفاق اال اإل وبالتالي . اصفر ستهالكاال  ُيحتسب

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 يقليم اإل المستوَيين على تجميع من ما بالبلد، خاصة تكون القومية الفقر خطوط ألن

   .والعالمي 

 البيانات  توافر

 الوصف 

 تتوفر  .المسوح هذه لبيانات والتحاليل األسرية المسوح توّفر على البيانات توافر يعتمد

لمجموع  حالياً  و132 ل  والحضري الريفي وللفقر الفقر البيانات  و 101،  على  103،   بلدا 

  .التوالي 
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 الزمنية  السالسل

 المجهود في البلدان بين ااختالف هناك وألن  2015و  1985األعوام   بين البيانات تتوفر

 بلد بين الزمنية  السلسلة طول يختلف المسوح، بيانات وتحليل جمع والقدرة على المبذول

 .كبير بشكل وآخر

 الزمني  الجدول

 البيانات جمع

 اآلخر  لبعض ا و سنويا يكون  بعضها ،البلد حكومة قبل من  المصادر  جمع موعد تحديد يتم

 اً أقل تردد األمر يكون

 البيانات  إصدار 

 2017 مارس  /آذار شهر نهاية

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 الوطنية اإلحصاءات مكاتب

  للبيانات  المجّمعة الجهات

 العالمي  بالفقر المعنية العمل مجموعة – الدولي البنك

 المراجع 

 الموّحد الموارد دليل

 والعدالة  بالفقر الخاصة لكترونيةاإل البوابة

http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/  

Deaton, Angus. 2003. “Household Surveys, Consumption, and the Measurement of Poverty”. Economic 

Systems Research, Vol. 15, No. 2, June 2003  

Deaton, Angus; Zaidi, Salman. 2002. Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare 

Analysis. LSMS Working Paper; No. 135. World Bank. 

World Bank 2008. Poverty data: A supplement to World Development Indicators 2008. Washington, DC. 
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 1الهدف  

 بجميع أشكاله في كل مكانالقضاء على الفقر 

 : 3-1الغاية 

ية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول  جتماعتنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية اال

  ، تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء 2030عام 

 أ:  -1-3-1المؤشر 

الجنس، وبحسب ية، بحسب  جتماعنظم للحماية اال،  نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا

الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة،  

 والحوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء

 ؛ IIدرجة المؤشر: 

 ILO :الراعية  المنظمة/المنظمات

 WB :الشريكة المنظمات/ المنظمة

 التعريف 

 الحماية نظام في فّعال بشكل تغطيتهم  تتم الذين األشخاص نسبة المؤشر هذا يعكس

حدود  يشمله وما يجتماعاال كما  من   للحماية األساسي  المكّون  يعكس أنه دنيا. 

 ذوي  األشخاص لديهم، عمل الذين ال لألشخاص الدعم واألم، الطفل مصالح ية:جتماعاال

 .المسّنين واألشخاص العمل إصابات وضحايا اإلعاقات

 يساهمون إما أنهم الذين األشخاص بعدد يةجتماعاال للحماية الفّعالة التغطية قياس يتم

تأمين   في فعلي بشكل  غير أو المحسوبة (اتستحقاقاال  يتلقون أو ياجتماعنظام 

نسبة كبار   هو  هاحتسابالمطلوب  المؤشر  ومن أجل بناء المؤشر المركب فإن    المحسوبة(. 

 .السن ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على معاش

 المنهجية 

 عن والعاطلين لألطفال الفّعالة التغطية تمييز بغية منفصلة مؤشرات الحسابات تشمل

 والعمال المؤمنين الوالدة وحديثي والحوامل  اإلعاقات  ذوي واألشخاص  والمسّنين العمل

 عن التغطية التعبير يتم حالة،  والضعفاء. ولكل عمل والفقراء إصابة أي حصلت حال في
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 معدل كمتوسط يةقليماإل  النتائج على الحصول يتم  .المعنيين السكان  عدد من كحّصة

 .المعنية المجموعة السكانية بحسب يقاس الذي منطقة كل بلدان من األرقام

 :تي اآل النحو على المؤشرات على الحصول يتم

 تخّطوا  الذين األشخاص تعويضا: معّدل يتلقون الذي سنا األكبر األشخاص نسبة •

 السن فوق لألشخاص  نسبةً  للشيخوخة تعويضا للتقاعد ويتلقون العادية السن

 .للتقاعد العادية

 الذين األشخاص تعويضا: معدل يتلقون الذين اإلعاقة ويذ األشخاص نسبة •

 اإلعاقة.  عن تعويضا يتلقون

 .حاّدة إعاقة من  يعانون الذين  لألشخاص نسبةً  •

تعويضات يلدن الالتي النساء نسبة • معدل وتغطيهن   الالتي النساء األمومة: 

األمومة من  ينتفعن نفسها  السنة في  يلدن الالتي للنساء نسبةً  تعويضات 

 تصحيح مع الحّية الوالدات بحسب عدد أو الخصوبة عمر معدالت بحسب )والمقّدرة

 التوائم(. من الوالدات عدد

 اأُلسر  /  األطفال معّدل ية؛جتماعالحماية اال تعويضات تغطيهم الذين األطفال نسبة •

 التي اأُلسر  /  األطفال عدد لمجموع نسبةً  األطفال على على تعويضات تحصل التي

 .أطفال لديها

معّدل على يحصلون الذين العمل عن العاطلين نسبة •  يتلقون  من تعويضات؛ 

 .العمل  عن  العاطلين األشخاص لعدد نسبةً  العمل العاطلين عن من منتفعات

 الذين العاملين معّدل العمل؛ حوادث تعويضات تغطيهم الذين العاملين نسبة •

 .العمالة  لمجموع نسبةً  إصابات العمل تأمين يشملهم

 الذين األشخاص معّدل  المنتفعات؛ على  يحصلون الذين الضعفاء األشخاص نسبة •

اال يتلقون  ويتم   .الناس من الضعيفة الفئات لمجموع نسبةً  يةجتماعالمساعدة 

 العمرية الفئة يوذ الناس من السكان من مجموع هماختزالعبر   األخير هذا احتساب

 منتفعات على أو يحصلون ياجتماعتأمين   خطة في  يساهمون والذين العاملة

 يحصلون على والذين التقاعد  سن تخطوا الذين األشخاص كافة وأيضا إسهامية

 .إسهامية منتفعات

 بخطط إسهامية المحميين األشخاص مجموع كمعّدل الكّلي المؤشر احتساب ويتم

 .السكان لمجموع نسبةً  إسهامية غير أو إسهامية المتلقين لمنتفعات واألشخاص 
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 البيانات  مصادر

 الوصف 

للحصول على بيانات عن نسبة كبار السن ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحصلون 

مسوحها الوطنية سؤااًل عن   إلىعلى معاش، يتعين على األجهزة اإلحصائية أن ُتضيف  

 تلقي األفراد لمعاش، ليتم تفصيل النتائج لكبار السن وذوي اإلعاقة. 

 ومجموعة ي،جتماعالضمان اال  حقيقات ت هو للبيانات األساسي  المصدروبصورة عامة،  

اإلدارية الدورية الدولية العمل منظمة  للعمل الوطنية الوزارات من المأخوذة  للبيانات 

 .وغيرها والمالية والرعاية يجتماعاال والضمان

كانت1950العام   منذ اال تحقيقات ،   الدولية العمل بمنظمة الخاصة ي جتماعالضمان 

للبيانات العالمي المصدر اال المتعلقة اإلدارية األساسي   مصدر أما ية.جتماعبالحماية 

 الحماية اتإحصاءب المتعلقة العالمية المتوفرة البيانات قاعدات فيشمل الثانوي البيانات

المتحدة للطفولة )اليونيسف(  األمم ومنظمة الدولي البنك اتإحصاء فيها بما يةجتماعاال

التعاون   ومنظمة المسنين لمساعدة الدولية والرابطة بالمرأة الخاص المتحدة األمم وبرنامج

 قاعدة  يشّكل ي، مماجتماع اال للضمان الدولية والجمعية ي،قتصاد اال الميدان في والتنمية

الخاصة البيانات  للمعلومات فريداً  مصدراً  تؤمن وهي.  يةجتماعاال بالحماية العالمية 

العالميجتماعاال الحماية لتقرير قاعدة وتشّكل  الذي  الدولية، العمل لمنظمة الرئيس ية 

 التي الدنيا الحدود فيها ية بماجتماعاال الحماية لنظم اإلنمائية التوجهات دوري بشكل يقّدم

 (. 183) البلدان من كبير لعدد البيانات تؤمن

 البيانات  توافر

 يةجتماعاال  الحماية أنظمة بشأن البيانات العالمية يةجتماعاال الحماية بيانات قاعدة تؤمن

 بلدًا.  183الدنيا لـ  الحدود فيها بما

   بالبيانات المزّودة الجهات

 الضمان تحقيق  خالل وغيرها( من والمالية والرعاية يجتماعاال الضمان الحكومات )وزارات

 .الدولية العمل ي لمنظمةجتماعاال

   :للبيانات المجمعة الجهات

 ILO الدولية العمل منظمة
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 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل

www.ilo.org/ilostat  

http://www.socila-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?id=10 

Social Security Inquiry. Manual 2016: 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53711  

ILO Social Protection Floors Recommendation (n°202), 2012 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID

,P12100_LANG_CODE:3065524  

World Social Protection Report 2014/2015: 

https://www.ilo.org/   

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 
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   4الهدف  

التعليم ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على  

  الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

 : 4الغاية 

 إلى القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول  

جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص  

ذوي اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلية، واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة،  

 . 2030بحلول عام 

 المؤشر:  

 معدل التسرب من مرحلة التعليم الثانوي بين الشباب. 

 التعريف  

التعليم   مرحلة  من  التسرب  بالتعليم معدل  المسجلين  الطلبة  نسبة  هو  الثانوي 

وا عن الدراسة في نهاية المرحلة سواء بشكل قانوني أو بشكل انقطعالثانوي الذين  

لظروف   أو  الدراسة  عن  العزوف  بسبب  الطالب/ة  من  بقرار  ية  اجتماعتلقائي 

 معينة.   ية اقتصادو

  األساس المنطقي 

معدل التسرب المدرسي مقياسًا دقيقًا لمدى مشاركة األفراد في مرحلة تعليمية معينة ممن    دّ يع

فئة العمر الرسمية المناظرة    إلى هم في سن التعليم من األطفال واليافعين والشباب المنتمين  

بوي  للمرحلة التعليمية التي يتعين عليهم أن يكونوا ملتحقين بها. كما يبين مدى قدرة النظام التر 

 على توفير تعليم جيد وفعال. 

 حتساب الطريقة ا

بقسمة األفراد ممن هم في سن التعليم    ُيحسب معدل تسرب الشباب من مرحلة التعليم الثانوي

ي عدد األفراد ممن هم في سن التعليم  إجمالالثانوي وغير الملتحقين بهذه المرحلة التعليمية على  

  دولة.الالثانوي وفق نظام التعليم في  

 : تيةاآل  حتسابال ويمكن أيضًا تطبيق طريقة ا
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اإلعادة لنفس السنة في مرحلة   / المرحلة الموالية + نسبة الرسوب  إلى)نسبة النجاح    -%  100 

 التعليم الثانوي(.  

ذلك   بنفس    احتسابويتطلب  الرسوب  نسبة  وكذلك  الثانوية  المرحلة  نهاية  في  النجاح  نسبة 

 المرحلة. 

   مصادر البيانات

يتم الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية المدرسية التي ترسلها المدارس مطلع كل عام  

 وزارات التعليم.   إلى

نسبة تسرب الشباب من التعليم الثانوي، ُيوصى   احتسابلكن للحصول على بيانات تمكن من  

هم بأية مرحلة  التحاقالمسوح األسرية التي تجمع بيانات عن عمر وجنس األفراد وحالة    إلى وء  باللج

  معدل تسرب أو   احتسابُتمكن من    وبيانات هذه المسوح ،  بما فيها مرحلة التعليم الثانوي  تعليمية

 الشباب بمرحلة التعليم الثانوي.   التحاقعدم 

 .محافظة(/ إقليم حسب الجنس )ذكور، إناث( ومكان اإلقامة ) التفصيل:

 1-5-4المؤشرات ذات الصلة: 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 
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   4الهدف  

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم 

  الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

 : 4الغاية 

جميع    إلىالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول  

ذوي   لألشخاص  ذلك  في  بما  الضعيفة،  للفئات  المهني  والتدريب  التعليم  مستويات 

اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلية، واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام 

2030 . 

 1-5-4المؤشر 

)أنثى/مؤشرات   وريفي/  التكافؤ  وأدنى/  ذكر،  ثراء، وفئات   حضري،  السكان  أعلى خمس 

أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت 

 البيانات عن ذلك( لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تصنيفها 

 II  ،Iدرجة المؤشر: 

 UNESCO  :الراعية المنظمات  /المنظمة

 OECD  الشريكة: المنظمات  /المنظمة

 التعريف 

 قيمة معّدل تمّثل، وهتماماال المعنية قيد للمجموعات بيانات التكافؤ مؤشرات تتطّلب

 أن المرّجح من عام، بشكلأخرى. و لمجموعة المؤشر لقيمة نسبةً  لمجموعة واحدة  المؤشر

المقسوم فرصة األقل الفريق وضع يتم  بين التكافؤ إلى   1 القيمة وتشير  في 

 .المجموعتين 

هنا هو التكافؤ بين الجنسين في    المؤشر المطلوب  من أجل تقدير المؤشر المركب فإن

   التعليم الثانوي.

 المنطقي  األساس

 .الصلة ذات للمؤشر الوصفية البيانات راجع
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 والقيود  التعليقات

إ1  للرقم متماثاًل  ليس المؤشر إن  تحويل خالل ن)مكذلك   يجعله قد بسيط تغيير نما، 

 .التفسير عملية يسّهل الذي األمر ( 2وطرحها من  1تتخطى  التي المعدالت

 حتساب الا طريقة

ؤ بين الجنسين في التعليم الثانوي يكون المقسوم أو البسط هو مؤشر التكاف   حتسابال

المقام هو معدل    التحاقمعدل   أو  الثانوي ويكون المقسوم عليه  بالتعليم    التحاق اإلناث 

 الذكور بهذا التعليم.

 الفرعيين للسكان  المؤشر قيمة على  المحرومة الجماعات ألكثر المؤشر قيمة قسمة تتم

 .هتماماال قيد

DPI = [Indi]d 

[Indi]a 

 :أنإذ 

DPI ،التكافؤ  إلخ( مؤشر الموقع الثروة، = بعد )النوع 

Indi 2030 عام في  التعليم = مؤشر i االنصاف قياس إلى  يحتاج لذي 

d  =وغيرها( فقرًا، واألكثر النساء )من  المحرومة الجماعات 

A  = وغيرها األثرياء، )الرجال، المحرومة غير الجماعات ( 

 التفصيل 

 .معنّيين فرعَيين شعَبين مباشرةً  تقارن التكافؤ مؤشرات ألن تفصيل من ما

 :الناقصة القَيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 الدرس ه قيد نفسالمؤشر 

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 الدرس  قيدنفسه  المؤشر

 ية قليماإل المجاميع

 .الدرس قيد هنفسالمؤشر 

 التفاوت  مصادر

 .الدرس قيده نفسالمؤشر 
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 البيانات  مصادر

 الوصف 

 .نفسه  الهدف ضمن الموجودة للمؤشرات المستخدمة نفسها المصادر هي

 الجمع عملية

 .المؤشر  في المستخدمة نفسها

 البيانات  توافر

 األساسي  المؤشر على البيانات توافر يعتمد

 الزمني  الجدول

 البيانات جمع

 األساسي  المؤشر على يعتمد

 البيانات  إصدار

 األساسي  المؤشر على يعتمد

 لبياناتل المزّودة الجهات

 األساسي  بالمؤشر الخاصة نفسها

 للبيانات  المجمعة الجهات

 حصاءلإل  اليونسكو معهد

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

 

 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
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   5الهدف  

   والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء 

  2-5الغاية 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، 

 .ستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع اال ستغاللبالبشر واال  تجاربما في ذلك اال

   1-2-5المؤشر 

والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف   نسبة النساء المعاشرات

بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل اإلثنى عشر شهرًا السابقة،  

 مصنفة بحسب شكل العنف والعمر

 ؛  IIدرجة المؤشر: 

      UNICEF, UNFPA, UN Women, WHO, UNODC  :الراعية المنظمات  /المنظمة

 UNSD   ،UNDP  :المنظمات الشريكة   /المنظمة

 التعريف 

 وما عشرة الخامسة في والفتيات المعاشرات للنساء المئوية النسبة المؤشر هذا يقيس

 خالل سابق، أو حالي عشير من نفسي أو جنسي أو جسدي تعّرضن لعنف اللواتي فوق،

 النساء ضد العنف تعريف) المفاهيم فقرة (يلي ما في ويتم  .السابقة شهراً  عشر  االثني

 .المؤشر هذا ضمن المحددة العنف أشكال وتعريف والفتيات

  حتسابالطريقة ا

 والفتيات المعاشرات للنساء المئوية من أجل تقدير المؤشر المركب فإن ما يلزم هو النسبة

، من عشير  اللواتي تعرضن لعنف بدني أي جسدي فقط فوق   وما عشرة الخامسة في

 شهرًا السابقة.  االثني عشرحالي أو سابق في 

يمكن تفصيل هذا المؤشر بحسب شكل العنف وبحسب الفئة العمرية، ويتم التالي لكل  

 :شكل من أشكال العنف أو لكافة أشكال العنف
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 :العنف الجسدي .1

عدد النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن 

شهرًا السابقة مقسومًا على   االثني عشرلعنف جسدي من شريك حالي أو سابق، خالل  

عدد النساء والفتيات من السكان في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة 

 . 100مضروبًا بـ 

 :سي العنف الجن  .2

عدد النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن 

شهرًا السابقة مقسومًا على    االثني عشرلعنف جنسي من شريك حالي أو سابق، خالل  

عدد النساء والفتيات من السكان في الخامسة عشرة وما فوق الالتي سبق لهن المعاشرة 

  .100مضروبًا بـ 

 :النفسي العنف  .3

عدد النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن 

شهرًا السابقة مقسومًا على    االثني عشرلعنف نفسي من شريك حالي أو سابق، خالل  

عدد النساء والفتيات من السكان في الخامسة عشرة وما فوق الالتي سبق لهن المعاشرة 

 .100مضروبًا بـ 

 :شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسيأي  .4

عدد النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن 

أو سابق، خالل   السابقة   االثني عشرلعنف جسدي و/أو جنسي من شريك حالي  شهرًا 

ال السكان  الخامسة عشرة وما فوق من  والفتيات في  النساء  عدد  لواتي  مقسومًا على 

 100سبق لهن المعاشرة مضروبًا بـ 

 :أي شكل من أشكال العنف الجسدي، الجنسي و/أو النفسي .5

عدد النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن  

شهرًا   االثني عشرلعنف جسدي، جنسي و/أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل 

السابقة مقسومًا على عدد الفتيات في الخامسة عشرة وما فوق من السكان اللواتي 

 .100سبق لهن المعاشرة مضروبًا بـ 

الدخل/ الثروة، التعليم، العرقية،   اقتراحأشكال العنف والسّن يتم    إلىباإلضافة   التفصيل

يرات مرجّوة من أجل وضع األشخاص ذوي اإلعاقة، الموقع الجغرافي وتكرار العنف كمتغ 

  .تفصيل هذا المؤشر 
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 :الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 البلد مستوى على تقدير أي نشر يتم ال بالكامل، ناقصة بلد ما بيانات تكون عندما

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 ية إقليم أرقام وجود حال وفي ام بلد بيانات  توافر عدم حال في  إسناد أي  يجرى  ال

 إلى  شارةاإل وتتمالبلد   تعترض التي القيود عن واضحة تأمين مالحظات يتم وعالمية،

 .واضح المعّدل بشكل في المشمولة البلدان عدد

 توافر البيانات 

 الوصف 

نموذج خاص بالعنف أبلد بمسوح قومية خاصة بالعنف ضد المرأة أو بإدماج    100قام حوالي  

ضد المرأة في المسوح الوطنية الخاصة بمواضيع أخرى، ومعظمها تشمل البيانات الخاصة 

ليست كل البيانات قابلة للمقارنة وفي معظم الحاالت ال يتم   هبالعنف من الشريك. إال أن

. تتوفر البيانات القابلة للمقارنة لعينة فرعية من النساء والفتيات بين  جمعها بشكل منتظم

 بلد من البلدان ذات الدخل المتدني والمتوسط.  52سنة ل   49و 15

 السالسل الزمنية 

تتوفر السالسل الزمنية لبعض البلدان. إنما ما زالت السالسل الزمنية العالمية ذات البيانات  

 متوفرة. القابلة للمقارنة غير 

 الجدول الزمني: 

 ال ينطبق  جمع البيانات:

 ال ينطبق  :إصدار البيانات

 الجهات المزودة بالبيانات 

مكاتب اإلحصاءات الوطنية )في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذية / الوكاالت الحكومية 

والفتيات. النساء  ضد  بالعنف  الخاصة  المسوح  قادت  التي  مكاتب    :الوصف األخرى 

اإلحصاءات الوطنية )في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذية / الوكاالت الحكومية األخرى 

 التي قادت المسوح الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات. 
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   الجهات المجمعة للبيانات

المرأة الجنسين وتمكين  المتحدة للمساواة بين  ومنظمة األمم  UNWOMEN هيئة األمم 

ومنظمة الصحة   UNSD وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  UNICEFالمتحدة للطفولة  

 .  UNFPAوصندوق األمم المتحدة للسكان  WHO العالمية

 المراجع 

 دليل الموارد الموحد

 http://evaw-global-database.unwomen.org/en 

 www.data.unicef.org  

 http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 

 United Nations, 2014. Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical 

Surveys. 

 United Nations, 2015. The World’s Women 2015, Trends and Statistics.  

 World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London School of 

Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council, 2013.Global and regional 

estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence 

and nonpartner sexual violence.  

 UN Women. 2016. Global Database on Violence against Women. Available at: http://evaw-

global-database.unwomen.org/en  

 UNICEF Data portal: http://data.unicef.org/child-protection/violence.html   

 UNSD Portal on the minimum set of gender indicators: 

https://genderstats.un.org/#/home   

 UNSD dedicated portal for data and metadata on violence against women: 

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/  

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

 

 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://www.data.unicef.org/
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html
http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
https://genderstats.un.org/#/home
http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/
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   5الهدف  

   تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

  3-5الغاية 

الضارة، م الممارسات  جميع  على  والزواج    ن القضاء  المبكر،  والزواج  األطفال،  زواج  قبيل 

 القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

   1-3-5المؤشر 

ن بقرين قبل  ارتبطسنة، والالتي تزوجن أو    24-20بين    أعمارهن نسبة النساء الالتي تتراوح  

 بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة 

 ؛  Iدرجة المؤشر: 

 UNICEF  :الراعية المنظمات / المنظمة

  ,WHO, UNFPA, DESA population division :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

ن قبل  ارتبط سنة، والالتي تزّوجن أو   24و  20بين  أعمارهننسبة النساء الالتي تتراوح 

 بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة. 

بين   أعمارهننسبة النساء الالتي تتراوح   استخداممن أجل تقدير المؤشر المركب يتعين 

 . سنة، والالتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة 20-24

 حتساب الا طريقة

 عشرة  الخامسة  قبل تزوجن والالتي سنة 24 و 20 بين أعمارهن تبلغ الالتي النساء عدد

سيقتصر األمر على نسبة من تزوجن    المؤشر المركب  احتساب، ولكن من أجل  عمرهن  من

 أعمارهن تبلغ الالتي النساء عدد على امقسوم العمر من عشرة الثامنةسن  قبل   منهن

 . 100 ب امضروب السكان من سنة 24 و 20 بين

 :التفصيل

 البلدان(.  ثنية )لبعض واإل التعليم، الجغرافي، الموقع قامة،اإل  مكان الدخل، العمر، بحسب
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 :الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 للطفولة المتحدة األمم منظمة تقوم ال مفقودة، بالكامل البلد بيانات تكون  عندما

 . البلد مستوى على تقديرات أي بنشر

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 القيم ذات المنطقة في البلدان تلك على يقليماإل  المعدل متوسط تطبيق يتم

 على كتقديرات نشرها يتم ال إنما فقط، يةقليماإل المجاميع  احتساب بغرض الناقصة

 .البلد مستوى

 :يةقليم اإل المجاميع •

  .العالم  تشكل التي القطرية المناطق  لكافة مقاسة معدالت هي العالمية المجاميع إن

 .المنطقة في البلدان لكافة مقاسة  معدالت فهي يةقليماإل المجاميع أما

 البيانات  توافر

 بلدًا من 124 ل للمقارنة القابلة المؤشر بهذا المتعلقة البيانات الراهن الوقت في تتوافر

 .والمتوسط المنخفض  الدخل ذات  البلدان

 الجدول الزمني  

 الينطبق 

 الجهات المزودة بالبيانات 

 )في معظم الحاالت(  الوطنيةحصاءات مكاتب اإل

 الجهات المجمعة للبيانات 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونسيف( 

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل

www.data.unicef.org  

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

http://www.data.unicef.org/
http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html
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   5الهدف  

   الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين 

  3-5الغاية 

القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري،  

 .وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(

   2-3-5المؤشر 

عامًا، والالتي خضعن لعملية    49و  15بين    أعمارهننسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح  

 تشويه/ بتر األعضاء التناسلية، بحسب العمر. 

 ؛  Iدرجة المؤشر: 

 UNICEF  المنظمات الراعية: المنظمة / 

  UNFPA, WHO :الشريكة المنظمات المنظمة / 

 التعريف:  

عامًا   49- 15يتم في الوقت الحاضر قياس نسبة الفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين  

الالتي تعرضن لعملية ختان أي لتشويه وبتر لألعضاء التناسلية لإلناث بنسبة عدد الفتيات 

 .عامًا الالتي تعرضن لتشويه وبتر ألعضائهن التناسلية 19- 15بين  أعمارهنالالتي تتراوح 

بين    أعمارهننسبة النساء الالتي تتراوح    استخدامأجل تقدير المؤشر المركب يتعين  لذا من  

 سنة، والالتي خضعن لعملية تشويه/ بتر األعضاء التناسلية. 15-19

 حتساب الا طريقة

 األعضاء بتر    /تشويه (الختان لعملية خضعن الالتي سنة 49 و 15 بين والنساء الفتيات  عدد

 السكان من سنة 49 و 15 بين والنساء  الفتيات عدد مجموع  على  امقسوم) التناسلية

 . 100 ب امضروب

 15 سن  بين الفتيات عددفُتحسب هذه النسبة بقسمة    سنة  19-15لفتيات  لأما بالنسبة  

 على   امقسوم) التناسلية األعضاء بتر /تشويه (الختان لعملية خضعن الالتي سنة 19و

 . 100 ب امضروب سنة  19و 15 سن بين الفتيات عدد  مجموع
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 التفصيل 

 .ثنيةواإل التعليم، الجغرافي، الموقع قامة،اإل  مكان الدخل، السن، بحسب

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 للطفولة  المتحدة األمم منظمة تقوم ال مفقودة، بالكامل البلد  بيانات تكون  عندما

 البلد مستوى على تقديرات أي بنشر

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 ينطبق  ال

 البيانات  توافر

 من بلدا 30 لــ للمقارنة القابلة المؤشر بهذا المتعلقة البيانات الراهن الوقت في تتوافر

 .والمتوسط المنخفض  الدخل ذات  البلدان

 الجدول الزمني  

 الينطبق  

 الجهات المزودة بالبيانات 

 معظم الحاالت(   )في الوطنيةحصاءات مكاتب اإل

 الجهات المجمعة للبيانات 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونسيف(

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل

www.data.unicef.org  

marriage.html-protection/child-http://data.unicef.org/child 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

http://www.data.unicef.org/
http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html
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   5الهدف  

   الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين 

 5-5 الغاية

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم  

الحياة السياسية واال ية قتصاد المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في 

 .والعامة

   1-5-5المؤشر 

 . نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( البرلمانات الوطنية، و)ب( الحكومات المحلية

    I درجة المؤشر:

 IPU, UN Women  :الراعية المنظمات  /المنظمة

  World Bank :الشريكة  المنظمات  /المنظمة

 التعريف 

 1 حتى الوطنية، البرلمانات )أ(   في النساء تشغلها التي المقاعد نسبة حاليا  ُتقاس

 المجالس في األعضاء النساء تشغلها التي المقاعد التقرير، بعدد  سنة من فبراير/شباط

 المقاعد كافة من مئوية كنسبة ويعّبر عنها  الوطنية، للبرلمانات األدنى المجالس أو األحادية

 .المشغولة

 أو مجلسين( من )مؤلفة ثنائي تشريعي نظام ذات  تكون أن يمكن الوطنية البرلمانات إن

 األحادي المجلس المؤشر هذا مجلس واحد(. يغطي من )مؤلفة تشريعي ُأحادي نظام ذات

 النظام ذات البرلمانات من األدنى األحادي والمجلس التشريعي النظام ذات البرلمانات من

 ما وعادةً   .الثنائية المجلس البرلمانات في األعلى  المجلس ُيغطي وال الثنائي. التشريعي

 أيضا المقاعد ُتشغل أن ويمكن العامة. النيابية اتنتخاباال  في مقاعدهم عضاءاأل  يكتسب

 اتنتخاباال ونتيجة  األعضاء  وتعاقب المباشرة غير اتنتخابواال  والتعيين التسمية نتيجة

 .البرلمان أعضاء أو عدد البرلمانية الواليات عدد إلى المقاعد تشير .الفرعية
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 حتساب الا طريقة

 قسمة خالل من الوطنية البرلمانات في النساء تشغلها التي المقاعد نسبة اشتقاق  يتم

 من ما،  البرلمان  في المقاعد عدد مجموع على  النساء التي تشغلها المقاعد عدد  مجموع

 .لإلحصاءات تطبيع أو ترجيح

 التفصيل 

 النوع الفرعية، والمنطقة الجغرافي المكان بحسب لتحليلبا  المؤشر  تفصيل يمكن

 بشكل المقاعد )المنتخبين ملء طريقة  رئاسي(، أو األعلى، برلماني )األدنى، التشريعي

 .الخاصة التدابير استخدامو المعّينين( أو مباشر غير أو مباشر

 الناقصة القيم معالجة

 .الناقصة للقيم تعديالت من ما

 الوصف 

 وطني، مشّرع فيها يتواجد التي البلدان  لكافة المعلومات بلدًا. تتوفر 193 بيانات عن تتوفر

 .محددة غير لفترة تعليقها أو حّلها تم التي  تشمل البرلمانات ال وبالتالي

 الزمنية  السالسل

 الوقت مرور مع البيانات استخراج تغّير الدولي البرلماني تحادلال  اإللكتروني للموقع وفقا

 :التالي النحو على

 فبراير/شباط  1 من بدءً  حتى وقتنا الحاضر:  2013

 فبراير  /شباط  5 من بدءً  : 1999

 فبراير/شباط  4 من بدءً  : 2002

 يناير  /كانون الثاني 31 من بدءً  2005،2003-2012،2009،2007

 يناير  /كانون الثاني 30 من بدءً  : 2001-2004

 يناير  /كانون الثاني 29 من بدءً  : 2008

 يناير  /كانون الثاني 25 من بدءً  : 1998-2000

 يناير  /كانون الثاني 1 من بدءً  : 1997

 غير معروف : 1997قبل 

 البيانات جمع

 .الشهر من يوم آخر حتى شهري، بشكل البيانات تحديث يتم

 البيانات  إصدار

 .الشهر في يوم آخر حتى شهري، بشكل البيانات تحديث يتم



55 

 

 

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 .الدولي البرلماني تحاداال في العضوة البرلمانات

 للبيانات  المجمعة الجهات

 (. IPUالدولي ) البرلمان تحاداال

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل 

 http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm 

 http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm 

 Inter-parliamentary Union (2008). Equality in Politics: A Survey of Women and Men in 

Parliaments. Geneva. Available from 

 http://www.ipu.org/english/surveys.htm#equality08.  

 Inter-parliamentary  Union (2010). Is Parliament Open to Women? Available from 

http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf 

  Inter-parliamentary Union (2011). Gender-Sensitive Parliaments. A Global Review of Good 

Practice. Available from http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf 

 United Nations Development Fund for Women (2009). Progress of the World’s Women 

2008/2009. New York. Available from https://www.unwomen.org/en . UN-Women (2011). 

Progress of the World’s Women 2011-2012. New York. Available from 

https://www.unwomen.org/en   

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

 

  

http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/english/surveys.htm#equality08
http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en
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   5الهدف  

   تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

 5-5 الغاية

المراة مشاركة  قدم    كفالة  على  للقيادة  لها  المتاحة  الفرص  وتكافؤ  وفعالة  كاملة  مشاركة 

واال السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات  جميع  على  الرجل  مع  ية  قتصادالمساواة 

  .والعامة

 المؤشر 

سنة في )أ( البرلمانات الوطنية، و )ب(   40نسبة المقاعد التي يشغلها األفراد تحت سن  

 الحكومات المحلية 

 ساس المنطقي األ

 40تحت سن    إن الغرض من إضافة هذا المؤشر هو معرفة مدى التمكين السياسي للشباب

اال  45تحت سن    و)أ  سنة تقارير  ب  تحادسنة حسب  الدولي(  الحياة البرلماني  في  مشاركتهم 

 السياسية وفي صياغة التشريعات الوطنية.

 حتساب الطريقة ا

أعمار    احتسابيتم   عن  بيانات  على  الحصول  عند  النسبة  الذين هذه  الجنس  حسب   األفراد 

  احتساب ، وعند ذلك تتم عملية  ن مقاعد في البرلمانات المنتخبة وفي الحكومات المحليةويشغل

ي البرلمان ف سنة    40هذا المؤشر بقسمة عدد المقاعد التي يشغلها أعضاء أعمارهم تحت سن  

 . ي عدد مقاعد البرلمان الوطنيإجمالحلية( على الوطني )وفي الحكومات الم

 مصدر البيانات 

اال الدولي  تحادتقارير  جنيف    البرلماني  في  وسويسرا-ومقره   بشكل البيانات  تحديث يتم، 

 الرابط  انظر .الشهر في يوم آخر حتى شهري،

 https://www.ipu.org/resources/publications 

 بالبيانات  المزّودة الجهات

دولة   21منها    اً برلمان  179وعددها    الدولي البرلماني تحاداال في الوطنية العضوة البرلمانات

 عربية 

 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

https://www.ipu.org/resources/publications
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   5الهدف  

   تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

  6-5الغاية 

كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية، على 

النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين 

 همااستعراضوالوثائق الختامية لمؤتمرات 

 ختيارحرية اال المؤشر:

 1-6-5المؤشر 

ت الالتي  النساء  و  15بين    أعمارهنتراوح  نسبة  بأنفسهن    49سنة  يتخذن  والالتي  سنة 

وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة   استخدامقرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، و

 بالصحة اإلنجابية 

   ختيارمؤشر حرية اال

 التعريف 

مسار حياتهم أي  اختيارالنسبة المئوية من األفراد الذين هم راضون عن مدى حريتهم في 

 ما يريدون فعله في حياتهم.

 يةالوصفالمعلومات 

مسار حياتهم وما يريدون فعله في   اختياريتعلق هذا المؤشر بالحرية الشخصية لألفراد في  

األفراد حول العالم   على عينة من  العامي  أجالوب للر  استطالع  يطرحفي كل سنة  حياتهم. و

ما تريد    ختيارض  عن حريتك الرا  هل أنَت   ،سؤاأل بسيطًا هو "في دولتك  دولة  140في  

؟"   10فعله في حياتك، أم غير راض 

 حتساب الطريقة ا

قسمة عدد األفراد المستطلعين الذين أجابوا بأنهم راضون عن حرية  ُيحسب هذا المؤشر ب

 ي عدد األفراد المستطلعين في الدولة.إجمالهم على اختيار

  

 

10 https://www.gallup.com/home.aspx 

https://www.gallup.com/home.aspx
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 بيانات مصدر ال 

 https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspxالرابط  عبر مؤسسة جالوب

ضمن مسوحها األسرية مؤسسة جالوب فُتنصح بأن تُ   استطالع أما الدول التي لم يشملها  

 لقياس هذا المؤشر. القادمة السؤال المذكور سابقًا الذي سيوفر بيانات 

 1-6-5المؤشر 

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن    49سنة و 15بين  أعمارهننسبة النساء الالتي تتراوح 

وسائل منع الحمل، والرعاية  استخدامقرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، و

 المتعلقة بالصحة اإلنجابية 

 ؛ II المؤشر:درجة 

 UNFPA  الراعية:  المنظمات / المنظمة

 UNWomen :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

 قراراتهن يتخذن المرتبطات( الالتي أو )المتزوجات  49  إلى  15سن    من النساء نسبة إن

 الجنسية العالقة يرفضن أن يستطعن كالالتي المختارة الثالثة على المستويات بأنفسهّن 

 الحمل؛ منع  وسائل استخدام يخترن والالتي بذلك؛ يرغبنيكّن   لم ما شريكهن أو زوجهن مع

 العناصر هذه عن بنعم يجبن الالتي بصّحتهّن. فقط النساء للرعاية األنسب يقّررن والالتي

 الجنسية حياتهّن  بأنفسهن بشأن قراراتهن يّتخذن  الالتي"النساء  من  هّن اعتبار يتم الثالثة

 ."واإلنجابية

 للمرأة الشخصي القرار صنع الثالثة، العناصر بين من قياس، إلى المؤشر يتطّلع حين في

بالصحة بشأن  بصنع المتعلقة المعلومات توّفر الحالية البيانات  أن إال  اإلنجابية، الرعاية 

بالصحة المتعلق للمرأة  القرار  فريق ات استشار  وأوصت  سبق وقد عام. بشكل بالرعاية 

 بالرعاية المتعلقة القرارات صنع ويتناول مباشرةً  معين سيناريو على مبني بسؤال الخبراء

 :تياآل النحو على اإلنجابية بالصحة

 باأللم شعرِت  ما إذا مثاًل، اإلنجابية، الصحية الرعاية على حصولك بضرورة  القرار يأخذ "من

 "التبّول؟  أو الحرق عند

 أساسي  بشكل المجيب •

 الشريك أو الزوج •

https://www.gallup.com/analytics/232838/world-poll.aspx


59 

 

 

 مشترك قرار •

 ت )حّدد(  حتماالاال هذه غير  أو •

  المستقبلية  الوطنية المسوح  في إدماجه أجل من السؤال وتحديد لتوجيه الجهود بذل يتم

بعد، ذلك  تفعل  لم  التي  البلدان  الديموغرافية فيها بما في  (  DHS) والصحية  المسوح 

 البيانات  عملية جمع إجراء يتم حين ( وفيMICS) المؤشرات المتعددة العنقودية والمسوح

على   1-6-5المؤشر   بيانات سترتكز اإلنجابية، بصحتها الرعاية بشأن المرأة  بقرارات المتعلقة

 .النساء لدى الصحية" "بالرعاية المتعلق القرار صنع بشأن المتوفرة المعلومات

 اإلجابات من اإلنجابية لحقوقها وممارستها القرار صنع في المرأة إستقاللية  تقييم  ويتم

 :الثالثة التالية األسئلة على

 بذلك؟  ترغبين ال كنت ما إذا أو شريكك / زوجك مع الجنسية العالقة رفض  يمكنك هل -1

 1 .............................. نعم 

 2 ...............................كال  

 3دة ................... متأك لست 

قرار  أو األساس، منذ قرارك هو الحمل منع وسيلة استخدام بأن القول هل يمكنك -2

 األمر؟ على سوياً  تمااتفقشريكك(، أو  أو /)زوجك

 1 ...........المجيب أساسي بشكل 

 2 ...كالشري /الزوج أساسي بشكل 

 3 .........................مشترك قرار 

 غيرها  

 الشخصية؟ بصحتك بالرعاية الخاصة القرارات يّتخذ العادة في من -3

 أنِت، 

 شريكِك  أو / زوجِك  

 معاً  شريكِك  أو /وزوجك أنِت  

 آخر؟ شخص 

نة وبأنها اإلنجابية برعايتها الخاصة القرارات صنع في مستقلةٌ  المرأة اعتبار يمكن  من متمكِّ

 /زوجها مع الحميمة العالقة رفض  على ( قادرة1كانت ) ما إذا حقوقها اإلنجابية ممارسة

 وسائل ستستخدم كانت ما إذا القرار اتخاذ على ( قادرة2بذلك؛ ) راغبة غير تكن لم ما شريكها

 .بنفسها الرعاية الصحية تقرير على ( قادرة3) ال؛ أم الحمل منع
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 حتساب الا طريقة

 :سنة 49و 15يبلغن بين  الالتي بعالقة المرتبطات أو المتزوجات النساء عدد  :المقسوم

 الجنسية؛ العالقة رفض  يستطعن الالتي 

  الشريك؛ أو /للزوج الحمل منع وسائل استخدامب أساسا القرار يعود ال الالتي 

 أي أو الشريك أو /للزوج الشخصية الصحية بالرعاية القرار العادةِ  في يعود ال الالتي 

 آخر شخص 

 .الثالثة التمكين معايير جميع عليهّن  تنطبق الالتي النساء المقسوم هذا يشمل

 .عالقة في أو المتزوجات سنة،  49و 15بين  يبلغن الالتي  النساء عدد القاسم: مجموع

 / القاسم  100المقسوم ×   = النسبة

 التفصيل 

 السن  بحسب التفصيل يمكن المتاحة، والصحية الديموغرافية المسوح بيانات إلى  اً استناد

 .والثروة والتعليم اإلقامة الجغرافي ومكان والموقع

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 للبلدان التقديرات ونشر لتأمين للسكان  المتحدة األمم صندوق قبل من محاولة من ما

 .ما لمنطقة أو ما لبلد بيانات فراتتو ال  إذالمناطق  أو الفردية

 والعالمي  يقليماإل ينويالمست  على •

 وال المنطقة. ضمن البيانات فيها تتوفر التي البلدان إلى يةقليماإل  الكلّيات تستند

 القيم تنقصها التي للبلدان البلد مستوى على تقديرات أنها معها على التعامل يجب

 .المنطقة ضمن

 البيانات  مصادر

 الوصف 

 التي والصحية الديموغرافية المسوح من المؤشر هذا حول الحالية البيانات اشتقاق يتم

لهذا   البيانات تتوفر الراهن، الوقت وفي والمتوسط.  المتدنيالدخل   ذات  البلدان تغطي

 تي: على الشكل اآل 1-6-5المؤشر 

 شريكك أو/زوجك مع الجنسية العالقة رفض  يمكنك األول "هل السؤال بشأن البيانات •

 بلدًا، 91 ل والصحية الديموغرافية المسوح في موجودة "بذلك؟  ال ترغبين كنت ما إذا

 .ارتباطفي   هن  أو تزّوجن والالتي سنة  49و15بين   يبلغن الالتي النساء على طرحه وتم
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 هو الحمل منع وسيلة استخدام بأن  القول يمكنك هل "الثاني السؤال بشأن البيانات •

 وتم  ."األمر؟  سويًا على تمااتفق  أو شريكك(، أو /زوجك (األساس، أو قرار في قرارك

 ، إال2005 العام منذ بلداً  66 ل والصحية الديموغرافية المسوح إلى السؤال هذا ضم

للنساء المتزوجات أو المرتبطات بعالقة  طرحه منع تم الراهن الوقت في السؤال  أّن،

الالتي  49-15)بين   الديموغرافي   ستقصاءولال  الحمل.  منع وسائل يستخدمن سنة( 

المرتبطات  أو المتزوجات النساء كافة السؤال سيشمل والدورات الالحقة،  7الصحي  

 .ال  أم الحمل منع وسائل يستخدمن كّن  سواء بعالقة

 المتعلق السؤال يشمل صحي ديموغرافي استقصاء من ما  الحالي، الوقت  في •

بالرعاية القرار  بصنع اإلنجابية الخاص   الخاصة القرارات  يّتخذ العادة في من  :الصحية 

الشخصية؟ بالرعاية اإلنجابية   تشمل هذا،  1-6- 5المؤشر   طرح مع بالتوازي  بصحتك 

ل   الصحية المسوح  القرارات يتخذ العادة  في من "السؤال   بلداً   63والديموغرافية 

المتزوجات على ُيطرح الذي" الصحية؟ بالرعاية الخاصة المرتبطات النساء   .بعالقة أو 

 باألسئلة تتعلق بيانات يشمل واحداً  مسحاً  قلاأل على لديها بلداً  45 همجموع ما  ،احالي 

 التي بلداً  45 ال ، تتوّزع1-6- 5المؤشر   هذا  حتسابال  والضرورية  أعاله المذكورة الثالثة

 تي: اآل النحو على البيانات تملك

 ( 3الجنوبية ) وآسيا الوسطى آسيا •

 ( 1آسيا ) شرق وجنوب آسيا شرق  •

 (2وأوروبا ) الشمالية أميركا •

 (2) أفريقيا وشمال الغربية آسيا •

 ( 4الكاريبي ) ومنطقة الالتينية أميركا •

 (33الصحراوية ) أفريقيا •

 الضرورية الثالثة األسئلة من سؤالين  أو واحد  سؤال عن إجابات لديها  أخرى بلدان هناك

 المتعدد المسح مع للسكان المتحدة األمم صندوق وسيتعامل  1- 6-5المؤشر   حتسابال

 القومية المسوح في الصلة ذات األسئلة لدمج المنظمات والوكاالت من وغيره المؤشرات

 .المستوى العالمي على البلدان كافة لتغطية نظرة مع األخرى

 الزمنية  السالسل

 دورة  لديها التي والصحية الديموغرافية المسوح من البيانات تأتي الحالي، الوقت  في

 .سنوات ثالث وخمس بين فترة على تمتد
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 الزمني  الجدول

 :البيانات جمع

 والمسح المؤشرات، المتعددة والمسوح والصحية، الديموغرافية المسوح بحسب

 .القومي 

 البيانات  إصدار

 .الجديدة البيانات تتوفر حتى مستمر

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 .القومية والصحية الديموغرافية المسوح عن المسؤولة الوكاالت

 للبيانات  المجّمعة الجهات

 .للسكان  المتحدة األمم صندوق
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   8الهدف 

ي المطرد والشامل للجميع والمستدام  قتصاد تعزيز النمو اال

 للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق  

 5-8الغاية 

فيهم  بمن  والرجال،  النساء  لجميع  الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق 

الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

2030 

 المؤشر  

العاملة   القوى  في  اإلناث  مشاركة  معدل  القوى    إلىنسبة  في  الذكور  مشاركة  معدل 

 .العاملة

 ILO  الراعية:  المنظمات / المنظمة

 التعريف  

ع السكان الذكور/اإلناث  العاملة هو النسبة المئوية من جمي إن معدل المشاركة في القوى 

ن( خالل ووالمتعطل ون  يًا )وهم المشتغل اقتصادعاما فما فوق( النشيطين    15البالغين )عادة  

فترة اإلسناد الزمني في المسوح األسرية للقوى العاملة. وقد يقتصر حساب هذا المعدل 

عرف  سنة( والذي يُ   64- 15على السكان من أي من الجنسين الذين هم في سن العمل )أي  

سنة   15أن مشاركة األطفال دون سن    اعتباربمعدل المشاركة المنقح في القوى العاملة، ب

 + تكون في العادة متدنية.65وكبار السن  

  حتسابال منهجية ا

حساب معدل مشاركة اإلناث والذكور في القوى العاملة   إلىهذا المعدل نحتاج أواًل    حتسابال

. وفي كل الدول العربية ما زال معدل مشاركة اإلناث أدنى بكثير من معدل مشاركة  ه على حد  كل

الذكور، كما يتباين معدل مشاركة اإلناث كثيرًا بين الدول العربية قياسًا بالتباين األقل بينها فيما 

الذكور. ثم ُيحسب هذا المؤشر بقسمة معدل مشاركة اإلناث في القوى يخص معدل مشاركة  

ُتعني تساوي   فالنتيجة واحد صحيح  العاملة،  القوى  الذكور في  العاملة على معدل مشاركة 

من   أقل  اإلناث  مشاركة  أن  ُيعني  ذلك  فإن  صحيح  واحد  دون  النتيجة  كانت  وإذا  المعدلين، 

 مشاركة الذكور والعكس صحيح. 
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 البيانات مصدر 

معدالت المشاركة في القوى    حتسابالال توجد تحديات في الحصول على البيانات الالزمة  

العاملة، فالعديد من الدول العربية لديها على األقل مسح واحد كل عام للقوى العاملة، 

أو وبعضها يكرر هذا المسح أكثر من مرة واحدة في السنة لقياس التذبذبات الموسمية  

. ومن الجدير بالذكر، أن كافة الدول العربية يةقتصاداالي المشاركة في األنشطة  الفصلية ف 

الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  والتوصيات  المبادئ  مسوحها  في  تستخدم  تقريبًا 

 والمؤتمرات الدولية إلحصاءات العمل. 

 المنظمات المزودة للبيانات  
 األجهزة اإلحصائية العربية.

 المجمعة للبيانات المنظمات 
 منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.  
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   8الهدف 

ي المطرد والشامل للجميع والمستدام  قتصاد تعزيز النمو اال

 العمل الالئق للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 

 5-8الغاية 

فيهم  بمن  والرجال،  النساء  لجميع  الالئق  العمل  وتوفير  والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقيق 

الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

2030 

 2-5-8المؤشر: 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر 

   ؛ I درجة المؤشر: 

 . ILO  المنظمات الراعية: المنظمة / 

 التعريف 

 عن النسبة المئوية لألشخاص في قوة العمل العاطلين عن العمل.  معدل البطالة يعبر

 المفاهيم 

األشخاص العاطلون عن العمل هم جميع األشخاص في سن العمل )عادة األشخاص الذين  

تجاوزوا سن الخامسة عشرة وما فوق( ولم يكونوا ملتحقين بعمل وأدوا أنشطة للسعي 

بعمل بحيث )أ( يتم   لتحاق العمل خالل فترة زمنية قريبة محددة وهم متوفرون حاليًا لال   إلى

الفترة المرجعية القصيرة لقياس العمالة؛ )ب(   إلى  ستنادل" باال بعم  لتحاقتقييم" عدم اال

أي نشاط ينفذ خالل فترة زمنية حديثة محددة تتضمن   إلىالعمل"    إلىويشير"السعي  

األسابيع األربعة األخيرة أو فترة شهر واحد بهدف إيجاد وظيفة أو إقامة مشروع تجاري أو 

المرحلة التي تدخل فيها المؤسسة حيز الوجود للتمييز بين أنشطة    استخدامزراعي؛ )ج( يجب  

عمل بحد ذاته، كما يدل على ذلك تسجيل  تأسيس عمل تجاري ونشاط ال  إلىالبحث الهادفة  

المؤسسة للعمل أو حين تصبح الموارد المالية متوافرة، أو البنى التحتية أو المواد الالزمة 

ولى، وذلك بحسب السياق؛ )د(  الطلبية األ استالمبال العميل األول أو قجاهزة أو يتم است 

بعمل في الوقت الراهن، ويتم تقييم   ختبارًا للجهوزية للمباشرةإتشكل عبارة "متوفر حاليًا"  

ذلك على أساس فترة مرجعية قصيرة تتضمن الفترة المستخدمة لقياس العمالة )بناًء على   
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تتعدى  ال  الحقة  قصيرة  فترة  لتشمل  المرجعية  الفترة  تمديد  يمكن  الوطنية،  الظروف 

باإل لدىجمال األسبوَعين  البطالة  لحاالت  المالئمة  التغطية  لضمان  وذلك  مختلف   ، 

 المجموعات السكانية(. 

يعرف "الملتحقون بعمل" بأنهم جميع األشخاص في سن العمل )عادًة األشخاص الذين  

تجاوزوا سن الخامسة عشرة وما فوق( الذين إنخرطوا خالل فترة مرجعية قصيرة محددة بأي  

 نشاط من أجل إنتاج السلع أو توفير الخدمات لقاء أجر أو ربح.  

ويجب التنبيه هنا هل تم حساب معدل البطالة حسب التعريف الجديد للعاطلين عن العمل  

أم القديم؟ فحسب التعريف الجديد يشمل المتعطلون جميع األشخاص الذين هم في سن  

أو   بأجر  مشتغلين  يكونوا  لم  أي  المرجعية،  الفترة  خالل  عمل  دون  كانوا  )أ(  ولكن  العمل 

تاحون للعمل بأجر أو لحسابهم خالل الفترة المرجعية؛ )ج( يبحثون لحسابهم؛ )ب( هم حاليًا م

وا خطوات محددة في الفترة األخيرة للبحث عن العمل بأجر أو لحسابهم؛  اتخذعن عمل، أي  

ون العمل في المستقبل أي األشخاص الذين ال يبحثون عن عمل ولكن ؤ)د( الذين سيبد

( العمل  سوق  في  مستقبلية  مصلحة  )ه( وا  اتخذلهم  مستقبلي(؛  عمل  لبدء  ترتيبات 

في تدريب أو إعادة تدريب ضمن برامج تعزيز العمالة وهم غير  وا  شتركالذين ا األشخاص  

للعمل ألن   حاليًا وال يسعون  للعمل  متاحين  غير  األساس، هم  وعلى هذا  حاليًا،  عاملين 

و األشخاص  ا/لبدء العمل خالل فترة الحقة قصيرة ال تزيد على ثالثة أشهر؛ و  ا لديهم عرض

الخارج من أجل العمل بأجر أو للربح وهم   إلىغير العاملين ولكنهم قاموا بأنشطة للهجرة  

 فرصة للمغادرة.   انتظارفي 

ن وتوفر المسوح األسرية الدورية للقوى العاملة بيانات حديثة عن المشتغلين والمتعطلي 

المعاقين منهم، مما  الحالي بما في ذلك  العمر  الجنسين وحسب  حاليًا في األسرة من 

ُيَمكن من قياس ومتابعة مؤشر البطالة لهذه الشرائح السكانية الثالث، مع مراعاة أن يكون  

 . 2030تعريف معدل البطالة لسنة األساس هو ذاته للسنوات الالحقة ولغاية عام 

 حتساب الطريقة ا

قوة العمل )المشتغلين والمتعطلين(    إلىمعدل البطالة هو نسبة المتعطلين عن العمل  

وُيحسب بقسمة عدد المتعطلين على قوة العمل والضرب بمئة. ويشير مصطلح القوى  

 عاطلين عن العمل.  المجموع األشخاص الملتحقين بعمل و إلىالعاملة 

 .حسب الجنس وفئات العمر وحالة اإلعاقة التفصيل:
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الواجب   التأكيد هنا على أن المؤشر  ه هو استخداممن أجل تقدير المؤشر المركب يتعين 

 سنة( وكذلك معدل البطالة حسب حالة اإلعاقة.   24-15معدل البطالة بين الشباب )

 مصادر البيانات  

إن المصدر الوطني الرسمي والمفضل للبيانات عن هذا المؤشر هو مسح القوى العاملة 

يمكن    إلىًا  استناد العاملة،  للقوى  غياب مسح  وعند  المعيشية.  التعداد   استخداماألسر 

نمطية  وحدة  على  المشتملة  المعيشية  األسر  مسوح  من  آخر  نوع  أي  أو  و/  السكاني 

ومناسبة متعلقة بالعمالة للحصول على البيانات المطلوبة. من المهم مالحظة أن بيانات 

البطالة )حسب   إلىمل أو سجالت البطالة ال تشير  البطالة المستمدة من سجالت مكتب الع

المعايير الثالثة وهي أن األشخاص دون    استخدامالتعريف الوارد ألغراض هذا المؤشر، ب

عمل، ويبحثون عن عمل، ومتاحون للعمل( فهي لتسجيل البطالة فقط ولذا فإنها غير قابلة  

البطالة كأداة لجمع البيانات    للمقارنة مع مفاهيم هذا المؤشر. يمكن اإلفادة من سجالت

المسوح  من  المستخرجة  المعلومات  إلكمال  وتستخدم  البطالة  بمستويات  المتعلقة 

 األسرية.  

 الجدول الزمني 

 سنة األساس يترك للدولة تحديدها

 دورية مصدر البيانات يترك للدولة تحديدها

 الجهات المزودة بالبيانات 

الوكاالت  أو  العمل  الحاالت وزارات  الوطنية وفي بعض  بشكل خاص مكاتب اإلحصاءات 

 المعنية األخرى. 

 منظمة العمل الدولية. الجهات المجمعة للبيانات
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   8الهدف  

ي المطرد والشامل للجميع والمستدام  قتصاد تعزيز النمو اال

 والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 

 8-8الغاية 

العمال، بمن فيهم  بيئات عمل توفر السالمة واألمن لجميع  العمل وإيجاد  حماية حقوق 

  المستقرة. العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير 

 ي العمالة( إجمالالعمالة الهشة )% من  المؤشر:

 ؛ IIدرجة المؤشر: 

 ILO  :الراعية المنظماتالمنظمة / 

 التعريف 

فراد  عدد األ   يجمالالنسبة المئوية إل  ُتعرف منظمة العمل الدولية نسبة العمالة الهشة بأنها

ن لحسابهم الخاص لي والعام سرة  أو العاملين المساهمين في األالعاملين لحسابهم الخاص  

موظفين، في حين يشارك العاملون المساهمون  غير  خاص  الهم من يعملون لحسابهم  و

أ  األسرة في   باأل   جردون  الخاصة  بالمؤسسة  العمل  ذلك  سرةفي  في  غير   بما  العمل 

التكلفة المعيشية؛ العمل غير   إلىالمنظم؛ الدخل المرتبط بالعمل لهؤالء العمال بالنسبة  

 . يةجتماعاالتوافر غطاء من الحماية وعدم ئم بسبب زيادة عدد ساعات العمل؛ المال 

   حتسابالطريقة ا

في   المساهمون  العاملون   + الخاص  لحسابهم  )العاملون   = الهشة  العمالة  ÷  األسرةمعدل   )

  100ي العاملين × إجمال

   مصادر البيانات:
 العاملة.هي عادة المسوح األسرية الوطنية والدورية للقوى 

 التفصيل:  

 حسب الجنس والعمر والجنسية والحالة العملية للمشتغل 

 األجهزة اإلحصائية الوطنية، وزارات العمل   الجهة المزودة بالبيانات:

 منظمة العمل الدولية والعربية الجهة المجمعة للبيانات:
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  المؤشرات ذات الصلة:

إصابات    1-8-8المؤشر   معدالت  في  جنس  التواتر  نوع  بحسب  المميتة،  وغير  المميتة  العمل 

 المهاجرين ووضعهم 

 المراجع 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_244190.pdf 

http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_policy/documents/publication/wcms_480946.pdf 

 

 

 ُبعد_الكرامة_وحقوق_اإلنسانالرجوع الى 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_244190.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_244190.pdf
http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_480946.pdf
http://oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_480946.pdf
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 الثاني البعد 

 صحة اإلنجابيةُبعد ال

 إلىدائمًا    ونأن البشر يتطلع  اعتباريندرج في نفس سياق البعد األول ب  هذا البعد  اختيارإن  

الصحية   األنظمة  جودة  لقياس  مؤشرات  تحديد  يتطلب  وهذا  مديد،  وعمر  جيدة  صحة 

، مبينة  مؤشرات  8والوصول الشامل للصحة اإلنجابية والجنسية أيضًا. وجاء تحت هذا البعد  

خدمات ذات جودة   إلىلقياس تقدم أنظمة الرعاية الصحية نحو تحقيق وصول الجميع    ،أدناه

اإلنجابية الصحة  مجال  المراهقين    في  حقوق  حماية  وكذلك  حقوقهم،  وتلبية  والجنسية 

والشباب للحصول على معلومات شاملة وتعليم وخدمات عن صحتهم اإلنجابية والجنسية 

جاء تحت هذا البعد مؤشرات لقياس مدى قوة خدمات تنظيم قد  وصحتهم مدى الحياة. و

نقولة جنسيًا بما فيها فيروس  جهاض ورعاية األمومة واألمراض الماألسرة والرعاية بعد اإل 

المعدية من  المتزايدة لألمراض غير  البعد األعباء  البشرية. ولم يغفل هذا  المناعة  نقص 

 بالطفولة والمراهقة والكشف اً خالل قياسها بمؤشرات عن تعزيز السلوكات الصحية بدء

 الدوري عن هذه األمراض والعالج المبكر لها. 

 الرجوع الى الفهرس

 عنوان المؤشر  المؤشر الهدف 

 نسبة الوفيات النفاسية    3-1-1 3

 صّحيون َمَهرة نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون  3-1-2 3

 أربع زيارات على األقل  -تغطية الرعاية السابقة للوالدة  -- 3

 معدل وفيات حديثي الوالدة  3-2-2 3

شخص غير مصاب من   1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل    3-3-1 3

 السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسة من السكان

سنة( والالتي ُلّبيت حاجُتهن إلى تنظيم    49-15نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ) 3-7-1 3

 األسرة بطرق حديثة 

امرأة في تلك   01,00سنة( لكل  19-15سنة؛ و 14-10معدل الوالدات لدى المراهقات ) 3-7-2 3

 الفئة العمرية

 إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية في البلدان العربية -- 3
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 1-3 الغاية

مولود  100000حالة وفاة لكل  70أقل من  إلىخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية 

 2030حي بحلول عام 

   1-1-3المؤشر 

 نسبة الوفيات النفاسية

 ؛   Iدرجة المؤشر:  

 WHO  الراعية: المنظمات المنظمة / 

   UNICEF, UNFPA, Word Bank, DESA population division:الشريكة المنظمات  المنظمة /  

 التعريف 

بأنها عدد وفيات األمهات خالل فترة زمنية محددة لكل مئة    ُتعَرف نسبة الوفيات النفاسية

ألف والدة حية خالل الفترة الزمنية نفسها. إنها تمثل مخاطر وفيات األمهات المرتبطة بعدد  

 الوالدات الحية وتعكس أساسًا مخاطر الوفاة في الحمل الواحد أو الوالدة الحية الواحدة. 

وفيات من النساء جراء علة مرتبطة بالحمل أو متفاقمة الوفاة النفاسية: العدد السنوي لل 

األسباب العرضية أو الطارئة( خالل فترة الحمل والوالدة    استثناءبسببه أو بكيفية إدارته )ب

والدة حية في فترة زمنية محددة، وبغض   100000الحمل لكل    انتهاءيومًا من    42أو خالل  

 .النظر عن مدة الحمل أو وضعه

 المفاهيم 

لألمراض تتع الدولي  اإلحصائي  بالتصنيف  النفاسية  بالوفيات  المتعلقة  التعاريف  لق 

(10ICD-  .) 

الحمل، بغض النظر   انتهاءيومًا من    42أثناء حملها أو خالل    امرأةالوفاة النفاسية: هي وفاة  

عن مدة الحمل ووضعه، جراء أي علة مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية إدارته  

 وفاة توليدية مباشرة أو غير مباشرة(، ولكن ليس ألسباب عرضية أو طارئة.  )بسبب 
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الحمل،    انتهاءيومًا من    42أثناء حملها أو خالل    امرأةالوفاة المرتبطة بالحمل: هي وفاة  

 بغض النظر عن سبب الوفاة. 

لسبب إنجابي مباشر أو غير مباشر، بعد أكثر من   امرأةالوفاة النفاسية المتأخرة: هي وفاة  

 الحمل.  انتهاءيومًا ولكن أقل من سنة واحدة على  42

 حتساب الطريقة ا

نسبة الوفاة النفاسية بقسمة الوفيات النفاسية المسجلة )أو المقدرة( على   احتسابيمكن  

وضربها بمئة ألف. مجموع الوالدات الحية المسجلة )أو المقدرة( في الفترة الزمنية نفسها  

ويتطلب القياس معلومات عن حالة الحمل وتوقيت الوفاة )أثناء الحمل، عند والدة المولود،  

 الحمل( وسبب الوفاة.   انتهاءيومًا من   42أو خالل 

ويمكن حساب نسبة الوفاة النفاسية مباشرة من بيانات أنظمة السجل الحيوي والمسوح 

البًا ما تظهر مشكالت في جودة البيانات خاصة تلك األسرية أو من مصادر أخرى. ولكن غ

واأل األمهات  اإلبالغ عن وفيات  بالتقصير في  يتم المتعلقة  ولذلك  خطاء في تصنيفها. 

هذه المسائل المتعلقة    عتبارتعديل البيانات في كثير من األحيان من أجل األخذ بعين اال

بجودة البيانات. وتقوم بعض البلدان بمثل هذه التعديالت أو التصحيحات بنفسها كجزء من 

الوفيات  رصد  برامج  تتضمنها  التي  اإلدارية  الجهود  أو  المتخصصة/السرية  التحققات 

 .النفاسية

 التفصيل 

الق المستوى  على  الحالية  النفاسية  الوفيات  نسبة  عن  اإلبالغ  واإليتم  ي قليمطري 

 ية مستويات الدخل حسب تصنيف البنك الدولي. قليموالعالمي. وتتضمن التقديرات اإل 

 مصادر البيانات 

يتم الحصول على البيانات المتعلقة بوفيات األمهات وغير ذلك من المتغيرات ذات الصلة من  

السكان   وشعبة  العالمية  الصحة  منظمة  بها  تحتفظ  التي  البيانات  قواعد  األمم  خالل  في 

حيث   من  البلدان  من  المتاحة  البيانات  وتتباين  الدولي.  والبنك  ويونيسف  للسكان  المتحدة 

لكل مصدر بيانات   11المصدر واألساليب. ونظرًا لتباين مصادر البيانات، ُتستخدم أساليب مختلفة 

 عالمي. ي وال قليمالتقديرات القطرية القابلة للمقارنة وتسمح بالتجميع اإل إلىبغية التوصل 

عن   معلومات  على  الحصول  النفاسيةويمكن  من    الوفيات  األحياء  المواليد  وأعداد  هذه 

الجنس   المواليد األحياء والوفيات حسب  الحيوية عن  أو السجالت  السجالت اإلدارية الصحية 

 

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1إرجع أيضًا إلى:   11
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المسوح األسرية مثل المسح الديموغرافي والصحي   إلىوالسبب، وإن تعذر ذلك يمكن اللجوء  

مؤشرات التي قد تتضمن  مسح صحة األسرة العربية أو المسح األسري العنقودي المتعدد الأو  

خت عن وفاة أي  من شقيقاتها. وفي حاالت األ  إلىأحيانًا أسئلة عن الوفيات النفاسية توجه  

دراسة خاصة تتبعية تستقصي فيها من األسرة عن أسباب وفاة   إلىأخرى قد تلجأ بعض الدول  

 الالتي في سن اإلنجاب ممن تم اإلبالغ عن وفاتهن.  نسائهاأي من 

 مني الجدول الز 

 سنة األساس  

 يترك للدولة تحديدها

 دورية مصدر البيانات 

 يترك للدولة تحديدها

 الجهات المزودة بالبيانات 

 المكاتب اإلحصائية الوطنية وهيئات الرصد المتخصصة.

 الجهات المجمعة للبيانات 

الصحة  الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األمومة والمؤلف من منظمة  

العالمية، واليونيسف، وصندوق األمم المتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة 

 السكان في األمم المتحدة. 

 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 1-3الغاية 

مولود  100000حالة وفاة لكل  70أقل من  إلىخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية 

 2030حي بحلول عام 

 2-1-3المؤشر 

 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة 

   I درجة المؤشر:

 UNICEF, WHO  المنظمات الراعية: المنظمة / 

 UNFPA :الشريكة المنظمات المنظمة / 

 التعريف  

أي األطباء  ماهرين )ن  يإن النسبة المئوية للوالدات التي تتم تحت إشراف أخصائيين صحي 

عليها  يشرف  التي  للوالدات  المئوية  النسبة  هي  عمومًا(،  القابالت  أو  الممرضات  أو 

تنقذ   التي  التوليدية  الرعاية  لحياة، والتي تتضمن اأخصائيون صحيون مدربون في مجال 

هن أثناء فترة الحمل والمخاض وفترة ما بعد  إرشادبهن و  هتماماإلشراف على النساء واال

تولون مسؤولية الوالدة ويؤمنون الرعاية لحديثي الوالدة. بيد أن ذلك ال يشمل  الوالدة، وي

 .القابلة التقليدية حتى إذا خضعت لدورة تدريبية قصيرة

 حتساب الطريقة ا

سنة    49-15في الفئة العمرية    أعمارهن تمثل النسبة المئوية لعدد النساء اللواتي تتراوح  

ممن أنجبن مولودًا حيًا تحت إشراف أخصائيين صحيين ماهرين )أي األطباء أو الممرضات أو  

سنة ممن أنجبن مولودًا حيًا في   49-15القابالت( من مجموع النساء في الفئة العمرية  

 .الفترة الزمنية نفسها 
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علي  أشرف  التي  الوالدات  بقسمة  المؤشر  هذا  أو  ُيحسب  )أطباء  مدربون  أخصائيون  ها 

الوالدات التي تقع    اعتبارقابالت/ ممرضات( على مجموع الوالدات في سنة ما، ويمكن  

  في المستشفيات أو في أي مرفق صحي عام أو خاص ضمن هذه الفئة.

 التفصيل  

التفصيل بالنسبة لهذا المؤشر   دعندما يتم الحصول على البيانات من المسوح األسرية، يع

توفر لإلقامة )الحضرية/ والريفية(، والثروة األسرية وسن األمومة والمناطق الجغرافية. م

أما إذا تم اإلبالغ عن البيانات من المصادر اإلدارية فإن التفصيل يكون أكثر محدودية ويشمل  

 .مكان اإلقامة فقط

 مصادر البيانات  

على   أشرفوا  الذين  عن  معلومات  على  الحصول  اإلدارية يمكن  السجالت  من  الوالدة 

للزوجة في أي مسح أسري عن مكان والدة مولودها   أو من سؤال يوجه  للمستشفيات 

األخير ومن أشرف على هذه الوالدة. إن مسوح األسر المعيشية على المستوى الوطني 

هذه   وتشمل  الحوامل،  رعاية  بمؤشرات  المتعلقة  البيانات  لجمع  الرئيسة  المصادر  هي 

المؤشرات (DHS) الديموغرافية والصحيةالمسوح   العنقودية متعددة   (MICS) والمسوح 

والمسوح الوطنية   (PAPFAM)ومسح صحة األسرة العربية   (RHS) ومسوح الصحة اإلنجابية

سنوات. أما    5  إلى  3منهجيات مماثلة. وتجري هذه المسوح كل    إلى األخرى التي تستند  

 .بيانات أساسًا سجالت الخدمات الروتينيةفي البلدان الصناعية فتكون مصادر ال

 الجدول الزمني 

 يترك للدولة تحديدها سنة األساس:

 يترك للدولة تحديدها  دورية مصدر البيانات:

 الجهات المزودة بالبيانات 

وزارات الصحة والمكاتب اإلحصائية الوطنية من خالل المسوح األسرية أو المصادر الروتينية 

 .المعتادة 

   الجهات المجمعة للبيانات

 .يونيسف، منظمة الصحة العالمية -منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 1-3الغاية 

مولود    100000حالة وفاة لكل    70أقل من    إلىخفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية  

 2030حي بحلول عام 

 المؤشر 

 زيارات على األقل  أربع - تغطية الرعاية السابقة للوالدة

 Iدرجة المؤشر: 

  WHO ،UNFPA ،UNCIEF  :المنظمة / المنظمات الراعية

 التعريف 

مولود  49-15العمر    في السيداتنسبة   ولدن  ال    احي   االالتى  السابقة   5خالل  سنوات 

حصلن على رعاية من أخصائيين صحيين مهرة خالل حملهن مقاسة بأربع    للمسح اللواتي

 زيارات أو أكثر خالل هذا الحمل. 

 حتساب الطريقة ا

 ي الالت   49-15العمر    في السيداتعلى  في المسوح األسرية  طرح  تمكن األسئلة التي تُ 

مولود ال    اً حي   اً ولدن  السابقة    5خالل  لعدد    منللمسح  سنوات  العام  المتوسط  حساب 

سنة( أثناء الحمل،   49-15الزيارات التي حصلت عليها المتزوجات ممن هن في سن اإلنجاب ) 

كما تمكن هذه األسئلة من حساب هذا المؤشر وذلك بقسمة عدد النساء اللواتي حصلن 

على   الحمل  أثناء  أكثر  أو  زيارات  أربع  األ إجمالعلى  المسح  عينة  في  النساء  عدد  سري ي 

 . 100مضروبًا ب 

 مصادر البيانات 

 الوصف 

تتضمن المسوح األسرية الدورية الخاصة بصحة األسرة العربية عادة أسئلة للنساء المتزوجات عما  

األخير، و بمولودهن  أثناء حملهن  أي  للوالدة  رعاية سابقة  تلقين  كن  يتم  إإن  كذلك،  األمر  كان  ن 

سؤالهن عن عدد الزيارات التي حصلن عليها ومن قدم لهن خدمة الرعاية هذه وفي أي مرفق، كما  
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أهم   األولى. ومن  الزيارة  عند  أي عن مدة حملهن  األولى  الزيارة  توقيت  أيضًا عن  يتم سؤالهن 

ح العنقودي متعدد  ، والمسDHSمصادر البيانات عن هذا المؤشر المسح الديموغرافي والصحي  

 .PAPFAM، ومسح صحة األسرة العربية RHS، ومسح الصحة اإلنجابية MICSالمؤشرات  

 التفصيل 

 حسب الحضر والريف، عمر األم، تعليم األم، خميسات الرفاه، الشخص الذي قدم الرعاية. 

 األجهزة اإلحصائية الوطنية، وزارات الصحة  الجهة المزودة بالبيانات:

 يونسيف   – منظمة الصحة العالمية، منظمة األمم المتحدة للطفولة    للبيانات:الجهة المجمعة  

 السالسل الزمنية 

إجراء  اتتو في  العربية  الدول  شرعت  عندما  الثمانينات  عقد  منذ  الدول  من  للعديد  البيانات  فر 

تضمنت هذه المسوح أسئلة خاصة بالرعاية التي تلقتها النساء   إذمسوحات أسرية صحية بالعينة، 

بين   الزمنية  السلسلة  األخير. ويختلف طول  أثناء حملهم  اإلنجاب  المتزوجات ممن هن في سن 

لعربية حسب توقيت أول مسح أسري ودورية هذا المسح، ويمكن معالجة القيم الناقصة  الدول ا

ب السنوات  التي    استخداملبعض  الصحة  لوزارات  السنوية  السجالت اإلدارية والتقارير اإلحصائية 

عادة ما تتضمن بيانات عن خدمات الرعاية الصحية األولية بما فيها بيانات عن خدمات رعاية النساء  

 امل في المرافق الحكومية وأحيانًا في مرافق القطاع الخاص.الحو

 المراجع 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250800/WHO-RHR-16.12-

ara.pdf?sequence=11&isAllowed=y 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 2-3الغاية 

وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام  

  12  إلىبلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل    إلى، بسعي جميع البلدان  2030

الخامسة على   1,000حالة وفاة في كل   مولود حي، وخفض وفيات األطفال دون سن 

 .مولود حي 1,000حالة وفاة في كل  25  إلىاألقل 

 وفيات حديثي الوالدة  معدل  :2-2-3المؤشر 

  ؛  Iدرجة المؤشر:

 UNICEF المنظمات الراعية:

 DESA population division, Word Bank, WHO :الشريكة المنظمات المنظمة / 

 التعريف  

أن يموت المولود في سنة محددة   احتمالإن معدل وفيات المواليد حديثي الوالدة هو  

يومًا من عمره، إذا خضع لمعدالت الوفيات الخاصة بهذا العمر في تلك   28قبل أن يكمل  

 .مولود حي   1,000الفترة، مقاسًا بالنسبة لكل 

أول   خالل  الوفيات  )أي  الوالدة  حديثي  وفيات  تقسيم  يمكن   28يمكن  الحياة(  من  يوم 

وفيات حديثي الوالدة المبكرة والتي تحُصل خالل األيام السبعة األولى من    إلىتقسيمها  

الحياة، ووفيات حديثي الوالدة المتأخرة التي تحدث بعد اليوم السابع ولكن قبل إتمام اليوم 

 .الثامن والعشرين من تاريخ الوالدة 

 حتساب الطريقة ا

المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الفريق  تقديرات  التابع    ُتستمّد  األطفال  وفيات  بتقدير 

التسجيل  المسوح أو نظم  أو  التعدادات  الناتجة من  الوطنية  البيانات  المتحدة، من  لألمم 

الحيوية. وال يستخدم هذا الفريق متغيرات مشتركة ليستمّد تقديراته، بل ُيطبق فقط طريقة  

عد تقييم نوعية البيانات. ب  تجاهتركيب منحنية للبيانات التجريبية الجيدة ليستمد تقديرات اال 

أقرب   األحيان  معظم  في  الفريق  تقديرات  يسعى    إلى وتكون  كما  األساسية.  البيانات 
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  إلىالفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال التابع لألمم المتحدة  

إنتاج  ات مع مرور الزمن وتجاهخفض عدد األخطاء الواردة في كّل تقدير، والتوفيق بين اال

تقديرات جديدة يتّم تقييمها بشكل صحيح. ويُنتج هذا الفريق تقديرات معدل وفيات حديثي 

التنازلي االاالوالدة مستخدمًا   المنحنى  يُجّسد نسبة معدل وفيات فتراضنموذج  الذي  ي 

األ  )معدل وفيات  الوالدة  العمر  حديثي  الخامسة من  حديثي   –طفال دون  معدل وفيات 

الوالدة(. ويتم الحصول على معدل وفيات حديثي الوالدة من خالل إعادة توحيد تقديرات  

وفيات   بتقدير  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الفريق  قّدره  الذي  المعّدل  مع  النسبة 

الخامسة دون  األطفال  لوفيات  المتحدة  لألمم  التابع  العودة  األطفال  ويمكن  رابط    إلى. 

المتحدة  لألمم  التابع  األطفال  وفيات  بتقدير  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الفريق 

  للحصول على المزيد من التفاصيل.

 :تيةًا هي اآلاستخدامأّما بالنسبة للبيانات األساسية المذكورة آنفًا، فإّن الطرق األكثر 

الذين فارقو  المدني: عدد األطفال  الحياة خالل  السجل  الوالدة وعدد    28ا  تاريخ  يومًا من 

  الوالدات الذي يُستخدم لحساب معدالت وفيات حديثي الوالدة.

ا  شهر  28تعداد السكان: غالبًا ما يضّم تعداد السكان أسئلة حول الوفيات األسرية خالل  

  ه لحساب تقديرات الوفيات.استخدام، ويمكن الماضية

ة مباشرة مبنيّة على تاريخ الوالدة وتعتمد على مجموعة من طريق  استخدامالمسوح: يتّم  

تقديرات  تُستمّد  أن  ويمكن  حياتها.  في  المرأة  تضعه  طفل  كّل  حول  المفّصلة    األسئلة 

حديثي الوالدة وما بعد الوالدة والرضع واألطفال وما دون الخامسة من وحدة التاريخ    وفيات

  الكامل للوالدة.

 التفصيل  

التفصيل العاّم لمؤشرات معدل الوفيات التفصيل بحسب الجنس والفئة العمرية  يشمل  

)حديثي الوالدة، الرضع واألطفال(، وخميس الثروة ومحل اإلقامة ومستوى تعليم األّم. 

  دائمًا. أّما التفصيل بحسب الموقع الجغرافي فيكون عادة   ربيد أّن البيانات الُمفّصلة ال تتوّف 

ي أو على مستوى المقاطعات األدنى للمسوح أو بيانات تعداد  يم قل على المستوى اإل

السكان. ويمكن للبيانات الناتجة عن النظم الجيدة لتسجيل األحوال المدنية أن تؤمن المزيد  

  من التفصيل الجغرافي.

ويمكن تفصيل معدالت وفيات حديثي الوالدة بحسب األسباب، بما في ذلك مضاعفات  

  الرئوي واإلسهال. لتهابالوالدة المبكرة، اال



80 

 

 

  مصادر البيانات

الوطنية لوفيات األطفال من مختلف المصادر، بما فيها   نموذجيةيجوز إستمداد التقديرات األ

وبيانات  الديموغرافية  المراقبة  مواقع  تشمل  ال  أنّها  بيد  العينات.  ومسوح  المدني  السجل 

تكون   ما  نادرًا  ألنّها  السجل أالمستشفى،  نظام  هو  المفّضل  البيانات  مصدر  إّن  نموذجية. 

رار. وإذا جاء التسجيل كاماًل وكان النظام يعمل  المدني الذي يسّجل الوالدات والوفيات بإستم 

بطريقة فعّالة، تأتي التقديرات التي تّم التوّصل إليها دقيقة ومناسبة. بيد أّن بعض البلدان ال  

كالمسح  األسرية  المسوح  عندئذ   فتصبح  الشخصية.  األحوال  لتسجيل  فعّالة  نظمًا  يملك 

اليون من  المدعوم  المؤّشرات  متعّدد  واالالعنقودي  والصحي   ستقصاءيسف  الديموغرافي 

إضافة   الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  هي    إلىالمدعوم  الدورية،  السكان  تعدادات 

أسئلة  المسوح  هذه  وتطرح  الخامسة.  سن  دون  األطفال  وفيات  لبيانات  الرئيسي  المصدر 

التقاري هذه  لتشّكل  الحياة،  قيد  على  أطفالهّن  ببقاء  تتعلّق  وفيات  للنساء  تقديرات  أساس  ر 

األطفال ألكثرية البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوّسط. إاّل أّن هذه البيانات غالبًا ما تتعّرض  

  ألخطاء نتيجة أخذ العينات أو عدم أخذها، وقد تكون هذه األخطاء جسيمة.

  السجل المدني

األ وفيات  لتقدير  األفضل  المصدر  هي  المدني  السجل  بيانات  سن  تعتبر  دون  طفال 

األطفال دون سن  إّن عمليّة حساب معدالت وفيات  الوالدة.  والرضع وحديثي  الخامسة 

مختصر   حياة  جدول  من  مستمّدة  المدني،  السجل  بيانات  من  الناتجة  والرضع  الخامسة 

بدايًة على المالحظات السنوية لكّل سنوات المراقبة في البلد   عتمادوموّحد. وقد تّم اال

 .لتأمين بيانات السجل المدني )مع بيانات متوفرة حول عدد الوفيات ومتوّسط عدد السكان( 

  تعداد السكان وبيانات المسح األسري

تا النساء عن  الذي ُتسأل بموجبه  الكامل،  تاريخ الوالدة  بيانات المسح من  ريخ  تأتي أغلبية 

 .والدة كّل طفل إذا بقي على قيد الحياة، أو عن عمره عند لحظة وفاته

 الجدول الزمني 

 يترك للدولة تحديدها سنة األساس:

 يترك للدولة تحديدها  دورية مصدر البيانات:

 .المكاتب اإلحصائية الوطنية أو وزارات الصحة الجهات المزودة بالبيانات:

 .يونيسف -األمم المتحدة للطفولة منظمة  الجهات المجمعة للبيانات:

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 3-3الغاية 

المدارية   واألمراض  والمالريا  والسل  اإليدز  أوبئة  على  ومكافحة القضاء  المهملة، 

األخرى   لتهاباال المعدية  واألمراض  بالمياه،  المنقولة  واألمراض  الوبائي،  الكبدي 

 2030بحلول عام 

 1-3-3المؤشر 

شخص غير مصاب   1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل  

 من السكان بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان 

 ؛ Iدرجة المؤشر: 

  UNAIDS :الراعية المنظمات  /المنظمة

 UNFPA, WHO  :الشريكة المنظمات  /المنظمة

 التعريف 

 غير شخص 1000 لكّل  البشرية المناعة نقص بفيروس الجديدة اإلصابات عدد إّن 

والعمر بحسب مصاب  اإلصابات عدد هو السّكان  من الرئيسة والفئات الجنس 

 بين معّينة سنوات خالل شخص  1000 لكّل  البشرية المناعة  نقص بفيروس الجديدة

 .المصابين غير السكان

 حتساب الا طريقة

 فراتتو ما  نادراً  أّنها بيد للبيانات األفضل المصدر باألفراد المتعّلقة الطولية البيانات  دتع

 أو بالمسوح الخاصة التشخيصية ختباراتاإل إلى اللجوء وُيمكن سكانية.  كثافة وجود عند

 نقص  بفيروس اإلصابة بمعّدل تتعّلق بيانات للحصول على الصحية المرافق تؤّمنها التي

 . SPECTRUMالبرمجية يستخدم  نموذجاأ المعيار هذا عندئذ   فُيصبح  .البشرية المناعة
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 التفصيل 

 الرجال، مع الجنس يمارسون  الذين الرجال (السكان  من الرئيسة الفئات عام، بشكل السكان

 الحقن، بواسطة  المخدرات يتعاطون الذين واألشخاص الجنس، مجال  في والعاملون

  إلى   15، من  24  إلى  15، من  14  إلى  0الفئات العمرية )من   والسجناء(، جنسيا والمتحّولون 

  نتقال اال سنة( طريقة  25وما فوق    25ما دون  )  الرئيسيين فما فوق( وللسكان  50ومن    49

 .الجنس اإلقامة، الطفل(، مكان إلى األم من نتقالاال فيها بما)

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 إلى إضافة  250000  من أقّل  سكانها عدد يبلع التي البلدان من التقديرات جمع يتّم  ال

 البشرية المناعة نقص  فيروس فيها يظهر بلدان  10  في تقديرات ألي وجود ذلك، ال

  .نشرها  عند نهائية غير البلدان بعض  في التقديرات بعض  بدت كما  .ضئيلة بنسبة

 .البلدان هذه بيانات عن الخاّصة بالبلد القيم تغيب لذلك

 والعالمي  يقليماإل المستوَيين على •

 العشر البلدان إلى ضافةإ  250000  من  أقّل  سكانها عدد  يبلغ التي البلدان تدخل ال

 التي للبلدان بالنسبة أّما والعالمية. يةقليماإل التقديرات ضمن تقديرات، ال تنتج التي

 هي األفضل الرسمية غير التقديرات فإّن  نشرها، عند نهائّية التقديرات غير فيها بدت

 .ية والعالميةقليماإل القيم إلى ُتضم التي

 2015 إلى 1990 من: الزمنية السالسل

 البيانات جمع

 الثالثة األشهر في spectrum برنامج نماذج وُتنشأ   .السنة طوال البيانات مصادر تجميع يتّم 

سنة من  األولى  في فسيكون المقبل التقرير أّما   .يونيو/حزيران  شهر خالل وُتنجز كّل 

 . 2021حزيران/يونيو 

 البيانات  إصدار

 .لخإ ،2017 يونيو /حزيران ،2016 يونيو/حزيران

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 التنمية وشركاء باإليدز معنّية وطنية يةاستشار ومجموعات الصحة وزارة يضّم  فريق يقوم

 .الصحة وزارات فييرين المد كبار النتائج على ويوّقع .التقديرات بإعداد
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 للبيانات  المجّمعة الجهات

 نقص  ومتالزمة البشرية المناعة نقص  بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج

 اإليدز / المكتسب المناعة

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل 

http://www.unaids.org   

 https://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools 

 UNAIDS Global AIDS response progress reporting 2015: construction of core indicators for 

monitoring the 2011 

 United Nations political declaration on HIV/AIDS. Geneva: Joint United Nations Programme 

on HIV/AIDS; 2015 

 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2702_GARPR2015guidelines_en.pd

f  

 UNAIDS website for relevant data and national Spectrum files   

http://aidsinfo.unaids.org/ 

 Consolidated Strategic Information Guidelines for HIV in the Health Sector. Geneva: World 

Health Organization, 2015; 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/en/accessed   

 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 7-3الغاية 

الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة  

ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في اإلستراتيجيات  

 .2030والبرامج الوطنية بحلول عام 

 1-7-3المؤشر 

( اإلنجاب  الالتي في سن  النساء  حاجُتهن    49-15نسبة  ُلّبيت  والالتي  تنظيم    إلىسنة( 

 ديثةاألسرة بطرق ح

   : Iدرجة المؤشر

 DESA population division المنظمات الراعية: المنظمة / 

  UNFPA, WHO :الشريكة المنظمات المنظمة / 

 التعريف 

سنة( الالتي ال يرغبن في إنجاب مزيد من    49- 15النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب )

 .حاليًا أي وسيلة حديثة لمنع الحملاألطفال أو يرغبن بتأجيل الطفل التالي ويستخدمن 

 المفاهيم 

سنة( الالتي تم تلبية حاجتهن لتنظيم    49-15إن النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب ) 

األسرة بوسائل حديثة ُتعرف أيضًا بنسبة الطلب الُمشبع على الوسائل الحديثة. ويتكون 

وسائل منع الحمل )أي وسيلة وأي وسيلة حديثة( ومن    استعمالهذا المؤشر من معدل  

موانع الحمل هو نسبة النساء الالتي   استعمالإن معدل   نظيم األسرة.الحاجة غير الملباة لت 

الحمل بغض  لمنع  األقل  على  واحدة  حاليًا وسيلة  أو شريكهن يستعمل  حاليًا  يستعملن 

 النظر عن هذه الوسيلة المستخدمة. 

للنساء في سن   المئوية  النسبة  أنها  لتنظيم األسرة على  الملباة  غير  الحاجة  تعريف  يتم 

جاب، سواء المتزوجات أو المقترنات، اللواتي يرغبن في إيقاف أو تأخير اإلنجاب ولكنهن  اإلن

نسبة   استخدامولغرض تقدير المؤشر المركب، يتعين   ال يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل.
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تنظيم  وسائل  نوع  عن  النظر  بغض  األسرة  لتنظيم  الملباة(  )وليست  الملباة  غير  الحاجة 

 األسرة. 

الت  أو  ولغايات  حديثة  إما وسائل  أنها  على  الحمل  منع  تصنيف وسائل  يتم  ما  غالبًا  حليل 

وسائل تقليدية. وتشمل الوسائل الحديثة تعقيم اإلناث والذكور، اللولب، الغرسة، الحقن، 

العازل   الحجاب  ذلك  )بما في  المهبلية  العوازل  واإلنثوي،  الذكري  الواقي  بالفم،  الحبوب 

  انقطاع، والرغوة المبيدة للنطاف، والهالم واإلسفنج(، وسيلة  األنثوي، وغطاء عنق الرحم

الطمث الشهري باإلرضاع، ومانع الحمل الطارئ، ووسائل حديثة أخرى لم يتم اإلبالغ عنها 

)مثل رقعة منع الحمل والحلقة المهبلية(. أما الموانع التقليدية فتشمل طريقة العد )وسائل  

الدوري(، القذف الخارجي ووسائل أخرى لم ُيبلغ عنها بشكل    متناعالمعرفة بالخصوبة واال

 .منفصل

وهي المؤشر المطلوب لحساب المؤشر تنظيم األسرة    إلىوُتعرف الحاجة غير الملباة  

أو هن على عالقة بشريك   المركب المتزوجات  النساء في سن اإلنجاب  أنها نسبة  على 

ال يستعملن أي وسيلة من وسائل منع ويرغبن في التوقف عن اإلنجاب أو تأجيلة ولكنهن 

تنظيم األسرة غير الملباة النساء المخصبات   إلى الحمل. ويشمل التعريف المعياري للحاجة  

والنشيطات جنسيًا في البسط الالتي أفدن أنهن ال يرغبن في إنجاب مزيد من األطفال أو 

األ  على  لمدة سنتين  الالحق  تأخير والدة طفلهن  يرغبن في  أنهن  غير  أفدن  أنهن  أو  قل 

الحمل.  لتجنب  وسيلة  أي  يستعملن  ال  ولكنهن  الالحق  مولودهن  توقيت  من  متأكدات 

ويشمل البسط أيضًا النساء الحوامل الالتي لم تعد لهن الدورة الشهرية بعد اإلنجاب وال  

 .يستعملن وسيلة لتنظيم األسرة وكان مولودهن األخير غير مرغوب أو توقيته غير مالئم

إي للحاجة  يمكن  التعريف اإلجرائي  الملباة وعن   إلىجاد المعلومات عن  تنظيم األسرة غير 

هذا المؤشر على الموقع المشار إليه   شتقاقأسئلة المسح والبرامج اإلحصائية الالزمة ال 

  .12أدناهفي الهامش 

 حتساب الطريقة ا

الملباة (1) غير  الحاجة  اإلنجاب    :نسبة  سن  في  النساء  عدد  هو  سنة   49- 15البسط 

تأجيلة   أو  اإلنجاب  عن  التوقف  في  ويرغبن  بشريك  عالقة  على  هن  أو  المتزوجات 

ي عدد  إجمالولكنهن ال يستعملن أي وسيلة من وسائل منع الحمل، أما المقام فهو  

 النساء في سن اإلنجاب المتزوجات أو هن على عالقة بشريك. 

 

12 http://measuredhs.com/Topics/Unmet-Need.cfm.   

http://measuredhs.com/Topics/Unmet-Need.cfm
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سنة( الالتي   49- 15النساء في سن اإلنجاب )نسبة البسط هو  نسبة الحاجة الملباة: (2)

الحمل لمنع  أو شريكهن يستخدمون أي وسيلة حديثة  الطلب ،  هن  المقام فهو  أما 

أي وسيلة لمنع الحمل والحاجة غير   استعمالالكلي على تنظيم األسرة )مجموع معدل  

التقديرات بالنسبة للنساء المتزوجات أو هن   تنظيم األسرة(. وبذا تكون  إلى الملباة  

 :في عالقة كاآلتي

الطلب المشبع أو الملبى بوسائل حديثة = )عدد النساء الالتي يستعملن أي وسيلة حديثة  

أو لديهن الحمل  الالتي يستعملن أي وسيلة لمنع  النساء  )عدد  الحمل( ÷  حاجة غير   لمنع 

 تنظيم األسرة( إلىملباة 

 التفصيل 

ي وحسب قتصاداال  - ي  جتماعالعمر، الموقع الجغرافي، الحالة الزوجية، الوضع االحسب  

 .فئات أخرى تبعًا لمصدر البيانات وعدد المبحوثين

 مصادر البيانات 

بين  المعيشية. ومن  الممثلة وطنيًا لمسوح األسر  البيانات  المؤشر من  يتم حساب هذا 

يانات ذات صلة بهذا المؤشر: مسوح برامج المسوح متعددة األقطار التي تحتوي على ب

، ومسوح اإلنجاب (DHS)، والمسوح الديموغرافية والصحية  (CPS)إنتشار وسائل منع الحمل  

، والمسوح العنقودية متعددة المؤشرات  (RHS)، ومسوح الصحة اإلنجابية  (FFS)واألسرة  

(MICS)  2020، ومسوح رصد األداء والمساءلة  (PMA)ي  ، ومسح الخصوبة العالم(WFS)  

العربية   األسرة  صحة  والوطنية.   (PAPFAM)ومسح  الدولية  المسوح  برامج  من  وغيرها   ،

في المرجع المشار إليه في   انظرللحصول على مزيد من المعلومات حول مصدر كل تقدير،  

 .أعاله السابق الهامش 

 الجدول الزمني 

 يترك للدولة تحديدهاسنة األساس: 

 البيانات: يترك للدولة تحديدها دورية مصدر 

يتم الحصول على البيانات من المسوح األسرية الوطنية   الجهات المزودة بالبيانات:

 .أعاله المنسقة دوليًا والمشار إليها 

ية  جتماعية واال قتصادشعبة السكان في دائرة الشؤون اال الجهات المجمعة للبيانات:

 .مم المتحدة للسكان في األمم المتحدة بالتعاون مع صندوق األ

 
 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 7-3الغاية 

ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات 

ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في اإلستراتيجيات  

 .2030والبرامج الوطنية بحلول عام 

 2-7-3المؤشر 

في تلك   امرأة  1,000سنة( لكل    19- 15سنة؛ و    14-10معدل الوالدات لدى المراهقات )

 الفئة العمرية

  Iدرجة المؤشر: 

 DESA population division المنظمات الراعية: المنظمة / 

  WHO, UNFPA :الشريكة المنظمات المنظمة / 

 التعريف  

-15أو    14-10بين    أعمارهن هو العدد السنوي للوالدات لدى اإلناث اللواتي تتراوح  

 .من اإلناث في الفئة العمرية المعنية  1,000عامًا لكل 19

المركب  المؤ  احتسابولغرض   معدلشر  على  المؤشر  الفتيات    يقتصر  والدات 

 سنة. 19-15 أعمارهنممن المراهقات 

 المفاهيم  

أحد مخاطر للمراهقين  الوالدات  الفئات    يمثل معدل  بين اإلناث خاصة في هذه  اإلنجاب 

سنة ُيشار إليه   19-15العمرية. كما أن معدل الوالدات لدى المراهقات في الفئة العمرية  

 .سنة  19- 15بمعدل اإلنجاب الخاص بالعمر للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 
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 حتساب الطريقة ا

للنساء  أحياء  المواليد  عدد  البسط هو  يكون  حيث  كنسبة،  المراهقات  ُيحسب معدل والدات 

تتراوح   النساء    19-15بين    أعمارهنالالتي  قبل  من  لإلنجاب  للتعرض  تقدير  والمقام  سنة، 

بنفس الطريقة للفئة العمرية   حتسابالسنة. وتجري عملية ا  19-15بين    أعمارهنالالتي تتراوح  

يتم حساب البسط والمقام بصورة مختلفة من بيانات السجل المدني والمسوح  سنة. و  10-14

 .والتعدادات

فبالنسبة لبيانات السجل المدني يكون البسط هو عدد المواليد أحياء المسجلين للنساء ممن  

المعدود ممن    19-15  أعمارهن أو  المقدر  النساء  عدد  المقام  ويكون  سنة في سنة معينة، 

 .ةسن  19-15 أعمارهن

أما في حالة بيانات المسوح فيكون البسط عدد المواليد أحياء الذي تم الحصول عليه من التاريخ 

سنة عند إنجابهن خالل   19-15  أعمارهناإلنجابي المسترجع للنساء الالتي تمت مقابلتهن ممن  

مر  فترة زمنية مرجعية قبل المقابلة، ويكون المقام عدد السنوات التي عاشتها النساء بين ع

سنة خالل نفس الفترة الزمنية المرجعية، وتكون سنة المشاهدة مناظرة لمنتصف    19وعمر    15

 .الفترة المرجعية

أما بالنسبة لبيانات التعداد فيتم حساب معدل مواليد المراهقات على أساس تاريخ المولود  

البسط والمقام   شهر السابقة للعد، ويوفر التعداد كاًل من  12األخير أو عدد المواليد في ال  

لحساب المعدل. وفي بعض الحاالت يتم تعديل المعدالت المعتمدة على التعدادات بسبب  

  .طرق تقدير غير مباشرة استعمالنقص تسجيل المواليد ب 

الخاص" تعطي  لبيانات موثوقة فإن طريقة "الطفل  التي تفتقد  الدول  بالنسبة لبعض  أما 

 .راهقات لعدد من السنوات السابقة للمسحتقديرات غير مباشرة لمعدل مواليد الم

سنة.    14- 10فرت بيانات فإنه يمكن أيضًا حساب معدل إنجاب المراهقين لألعمار  اوإذا ما تو

وللحصول على معالجة وافية للطرق المختلفة لحساب معدالت إنجاب المراهقات يمكن الرجوع  

 .أدناهمصدر المبين في الهامش لل 

 التفصيل 

االحسب   والحالة  الزواجية،  والحالة  األحياء،  األطفال  وعدد  والتعليم،  -ية  جتماعالعمر، 

 .ية، والموقع الجغرافي وفئات أخرى، تبعًا لمصدر البيانات وعدد المبحوثاتقتصاداال

 مصادر البيانات 

إن السجل المدني هو المصدر المفضل للبيانات، أما التعدادات والمسوح األسرية فهما 

 .يلة عندما ال يمكن التعويل على السجل المدني مصادر بد



89 

 

 

يتم الحصول على بيانات المواليد حسب عمر األم من أنظمة السجل المدني التي تغطي 

% أو أكثر من كافة المواليد أحياء، وتستكمل في نهاية المطاف بتقديرات من التعدادات 90

لمدني. فبالنسبة للبسط يكون  أو المسوح للفترات التي ال تتوفر فيها بيانات من السجل ا

األرقام   عن  اإلحصائية    إلىلإلبالغ  األجهزة  قبل  من  المتحدة  األمم  في  اإلحصاء  شعبة 

بيانات   استخدامالوطنية هو األولوية األولى، وإن كانت غير متوفرة أو بها مشكالت يتم  

مباشرة. أما بالنسبة ية أو من األجهزة اإلحصائية الوطنية  قليممن الوحدات اإلحصائية اإل

التي  العالم"  ُتعطى ألحدث مراجعة حول "توقعات سكان  األولى  األولوية  فإن  للمقام 

ية في األمم المتحدة.  جتماعية واالقتصاد تصدر عن شعبة السكان في إدارة الشؤون اال

  إلى وفي الحاالت التي ال يغطي فيها البسط كامل عدد السكان الفعليين يمكن اللجوء  

التقدير    استعمالمناسب للسكان إن كان ذلك متاحًا. وعند فقدان البسط والمقام يتم  تقدير  

عن   المعلومات  تقديم  ويتم  الوطني.  اإلحصائي  المكتب  ينتجه  الذي  للمعدل  المباشر 

البسط والمقام من مصدرين مختلفين فيتم   الخلية وعندما يأتي  المصادر على مستوى 

 .إدراجهما بنفس الترتيب

لدول التي تفتقر لنظام التسجيل المدني أو عندما تكون تغطية هذا النظام أقل أما في ا

من  90من   المراهقات  مواليد  معدل  على  الحصول  فيتم  األحياء،  المواليد  جميع  من   %

ها اكتمالبيانات التسجيل التي نسبة    استعمالبيانات المسوح األسرية والتعدادات. ويمكن  

من   حاالت  90أقل  في  من ةاستثنائي %  البديلة  المصادر  فيها  تعاني  التي  البلدان  في 

ات. وفي الدول التي لديها  تجاهتوفر بيانات تسجيل المواليد تقديرًا لال   إذمشكالت التوافق  

أن  أو كل سنتين  الحجم تجري كل سنة  كبيرة  برامج مسوح متعددة يمكن لمسوح بعينات 

عن   معلومات  على  للحصول  توجد.  عندما  األسبقية  تقدير  ُتعطى  كل    إلى  ارجعمصدر 

 .13 أدناهالمصدر المبين في الهامش 

 الجدول الزمني 

 يترك للدولة تحديدها سنة األساس:

 يترك للدولة تحديدها  دورية مصدر البيانات:

  

 

13  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World 

Contraceptive Use 2019 
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 الجهات المزودة بالبيانات 

بمعدل بالنسبة لبيانات السجل المدني، يتم الحصول على البيانات المتعلقة بالوالدات أو  

الوالدات لدى المراهقات من البيانات القطرية التي تم اإلبالغ عنها من شعبة اإلحصاءات 

ية أو  الوحدات اإلحصائية وهي: اللجنة قليمفي األمم المتحدة أو من الشعب اإلحصائية اإل

واالقتصاداال االجتماعية  واللجنة  )اسكوا(  آسيا  لغرب  واالقتصادية  آلسيا  جتماعية  ية 

   (SPC)والمحيط الهادئ )اسكاب( والمجموعة الكاريبية )كاريكوم( ولجنة جنوب المحيط الهادئ

ويتم الحصول على األرقام المتعلقة بالسكان من آخر مراجعة لشعبة السكان في األمم 

  فقط من مصادر أخرى. استثنائيةالمتحدة والتوقعات السكانية في العالم وبصورة 

بيانات على  الحصول  مثل    يتم  دوليًا  المنسقة  الوطنية  األسرية  المسوح  من  المسوح 

 والمسوح الخاصة بالصحة اإلنجابية DHS الديموغرافية والصحية  ستقصائيةالدراسات اال 

RHS    المؤشرات المتعددة  العنقودية  العربية ،  MICSوالمسوح  األسرة  صحة  ومسح 

(PAPFAM)    ويتم الدول.  ترعاها  التي  المسوح  من  من  وغيرها  البيانات  على  الحصول 

األمم   في  اإلحصاءات  شعبة  من  عنها  اإلبالغ  تم  التي  القطرية  البيانات  من  التعدادات 

اإل اإلحصائية  الشعب  من  أو  واسكاب قليمالمتحدة  )إسكوا  اإلحصائية  الوحدات  أو  ية 

 ( أو مباشرًة من تقارير التعدادات. SPCو وكاريكوم 

 الجهات المجمعة للبيانات 

ية في األمم المتحدة بالتعاون مع جتماعية واالقتصاد السكان في دائرة الشؤون االشعبة  

 .صندوق األمم المتحدة للسكان 

 المراجع 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). 

World Contraceptive Use 2019 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 7-3الغاية 

ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات 

والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات  ومعلومات تنظيم األسرة 

 2030والبرامج الوطنية، بحلول عام 

 المؤشر 

 إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية في البلدان العربية 

 األساس المنطقي 

رقم   الخاصة  الجلسة  المؤتمر    29في  عمل  متابعة  حول  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 

ت الدول األعضاء بدعم حق المراهقين والشباب  التزم،  2014الدولي للسكان والتنمية بعد  

الدول  الجنسية واإلنجابية، ونبهت  للصحة  الحصول على معلومات وخدمات شاملة  في 

مستويات   إلىاألعضاء   على  يحصلون  الغالب  في  والشباب  المراهقين  من  الكثير  أن 

و الجنسية.  الصحة  عن  المعلومات  من  التربية  التزممنخفضة  بتعزيز  األعضاء  الدول  ت 

قرارات واعية والتخطيط   اتخاذلتمكين الشباب من    ارئيس  ااستثمارها  اعتبارالجنسية الشاملة ب

 تيجيات داخل نظام التعليم وخارجه لهذه الغاية.لحياتهم، وحددت الدول األعضاء إسترا

ذلك   النفس  وعلم  التربية  المدني وعلماء  والمجتمع  اإلنسان  يؤيد نشطاء حقوق  فبينما 

على قاعدة الحق في التعلم والحماية من مخاطر اإلنخراط في سلوكات جنسية غير مأمونة  

بدعوى أن التربية   تجاهذا االال ُتحمد عواقبها، يعارض علماء الدين والمحافظون وآخرون ه

 األخالقي.  نحطاطدروب اال  إلىالجنسية قد تقود األجيال الفتية 

ضمن هذا السياق يصبح قياس هذا المؤشر نوعيًا وكميًا بمعلومات متطابقة ومتماثلة بين  

الصعوبة، فقد تش غاية  أمر في  العربية  الدول  أن تفرد منهاجًا اء  كافة  دولة عربية بعينها 

للتربية الجنسية في مرحلة تعليمية معينة أو في صف دراسي معين أو عند عمر خاصًا  

معين، بينما أخرى قد تقوم بإدخال بعض مفاهيم التربية الجنسية في مرحلة تعليمية مبكرة  

متأخرة العلوم   أو  منهاج  مثل  المدرسية  والكتب  المناهج  من  عدد  في  متفرقة  وبصورة 

 ربية البدنية.الحياتية أو الصحية أو حتى الت 
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لذا ال بد من تكليف خبراء تربويين وإحصائيين كي يقوموا بوضع تعريف محدد لهذا المؤشر 

من حيث المفاهيم والمحتويات والمرحلة التعليمية، يساعد في الحكم على أن دولة ما قد 

المؤشر   يحتاج قياس هذا  المؤشر. وقد  لمحتو  إلىحققت هذا  المناهج  يالبدء بمسح  ات 

للب  المدرسية  للتعرف على مدى  ل والكتب  العربية  عن  استجماعها مفاهيم ومعلومات  دان 

للصحة العديدة  األمر    /   العناصر  يحتاج هذا  الجنسية. وقد    اختيارعلى    تفاقاال  إلىالتربية 

مرحلة دراسية معينة ُيقاس فيها هذا المؤشر، وتحظى بإجماع أولي من معظم أصحاب 

بية. ومن الجدير بالذكر أن بعض البلدان العربية قد شرعت في مشروع  القرار في البلدان العر

تجريبي إلدماج مفاهيم عن عناصر الصحة الجنسية في مراحل متباينة من مراحل التعليم  

 الرسمي العربي.

 التعريف 

بيداغوجية  بأي طريقة  أو تدريسها  الدراسة  الجنسية في مناهج  الصحة  التربية على  إدراج 

 لناشئة بالمخاطر المحيطة بالسلوك الجنسي. بهدف توعية ا

 حتساب الطريقة ا

 مؤشر نوعي وتكون اإلجابة بنعم أو ال. 

 مصادر البيانات 

 السجالت اإلدارية لوزارات التربية والتعليم.

 التفصيل 

 حسب المرحلة التعليمية. 

 

 الصحة_االنجابية ُبعد_الرجوع الى 
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 الثالثالبعد 

 لمكان والتنقلُبعد ا 

وجود األمن في مكان عيشه   إلىيتطلع دومًا    اإلنسانأن  يستمد هذا البعد أهميته من  

للتعرف على مدى تلبية    ،أدناه، مبينة  مؤشرات  3لهذا البعد    اختيروعند تنقله وحراكه ايضًا. و

السياسات العامة والتخطيط الحضري لحاجات األفراد الذين يعيشون في مختلف أشكال 

الحاليون   الحضريون  السكان  بها  يحظى  التي  الحضرية  الحياة  منافع  سعة  ومدى  األسر 

والمحتملون مستقباًل، باألخذ بالحسبان اإلسقاطات حول نمو سكان المدن. ويندرج تحت 

ال وتحسين هذا  القسري،  واللجوء  الدولية  الهجرة  من  التنموية  المنافع  تعزيز  أيضًا  بعد 

 يفتقرون لألمن في أماكن الصراع. لمن ي  جتماعاال ندماج األحوال المعيشية وتعزيز اال

 الرجوع الى الفهرس

 عنوان المؤشر  المؤشر الهدف 

 عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارة --  10

نسمة، بحسب العمر والجنس  100  000المؤشر: الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل  16-1-2 16

 والسبب 

المؤشر: الالجئون واألشخاص المشردون داخليًا حسب البلد األصلي )% من 

 سكان الدولة(

 المؤشر: إن كان البلد في صراع  --  -- 
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 10الهدف 

   الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

 7-10الغاية 

الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية،  تيسير  

 بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

 المؤشر 

 عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارة

 IMO  : الراعية المنظماتالمنظمة / 

 المفاهيم 

ليس لقياس مدى المساواة بين المواطنين والمهاجرين في    أساساً  هذا المؤشر اختيارجاء 

عن اإلجراءات السياستية التي تتخذها الدول إلدماج المهاجرين   ستقصاءبل لال  فقط  الدول

 إليها في مجتمعاتها.

 14التعريف 

  إلى ما إذا تبنت الحكومة سياسات أو برامج معينة تهدف  السؤال عيتضمن هذا المؤشر  

( تدريب المهاجرين  1تحت ثالثة بنود هي: ) إدماج المهاجرين إليها في المجتمع المضيف  

( 2؛ )إذا كانت لغة المهاجرين مغايرة للغة البلد الُمضيف  على مهارات لغة البلد المضيف

ها  اعتمادو  بهذه المؤهالت  عترافأي اال،  نقل المؤهالت المهنية التي يحملها المهاجرون

 ( حماية المهاجرين من التمييز ضدهم. 3من قبل الدولة المضيفة؛ ) عند التوظيف

 المنهجية 

يُ   استبيانالدول ضمن    استقصاء  المؤشر  بهذا  أو    إلىرسل  خاص  ورقيًا  المعنية  الوزارة 

الحصول   إلىات العديدة األخرى الهادفة  ستقصاءإلكترونيًا بصورة منفردة أو كجزء من اال 

بيانات عن   التنمية  استجاب على  العالم لإليفاء بمتطلبات قياس مؤشرات أهداف  ات دول 

 . 2030المستدامة 

 

 

14  https://esa.un.org/PopPolicy/img/Definitions_Policy_Variables.pdf 

https://esa.un.org/PopPolicy/img/Definitions_Policy_Variables.pdf
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 حتساب الاطريقة 

كافة  عن  بنعم    فقد تكون إجابة الحكوماتيقاس كل واحد  من هذه البنود الثالثة بنعم أو بال،  

وقد تكون إجابة   والعكس صحيح؛  واحد فقط منهاعن  أو    اثنينعن  البنود الثالثة، أو بنعم  

يمكن توزيع دول العالم على الفئات ذا  هوب  على كافة البنود الثالثة.  بعض الحكومات بال 

 :  تيةاآل

 برامج تحت كافة البنود الثالثة؛  وأالدول التي تبنت سياسات  •

 تحت البند األول والثاني؛  أو برامج الدول التي تبنت سياسات  •

 تحت البند األول والثالث؛   أو برامجالدول تبنت سياسات  •

 تحت البند الثاني والثالث؛  أو برامج الدول التي تبنت سياسات  •

 تحت البند األول فقط؛  برامج أو الدول التي تبنت سياسات  •

 تحت الثاني فقط؛  أو برامج الدول التي تبنت سياسات  •

 ؛ تحت البند الثالث فقط أو برامج الدول التي تبنت سياسات  •

 تحت كافة البنود.  أو برامجالدول التي لم تتبَن سياسات  •

 المراجع: 

 https://esa.un.org/PopPolicy/img/Definitions_Policy_Variables.pdf  

 

 المكان_والتنقلُبعد_الرجوع الى 

 

 

https://esa.un.org/PopPolicy/img/Definitions_Policy_Variables.pdf


96 

 

 

 

 16الهدف 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد 

وصول  إمكانية  وإتاحة  المستدامة،  التنمية  تحقيق  أجل  من 

وخاضعة   إلىالجميع   فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات 

 1-16الغاية 

 معدالت الوفيات في كل مكان الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من 

 2-1-16المؤشر 

 نسمة، بحسب العمر والجنس والسبب 100 000الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 

 المؤشر 

 الالجئون واألشخاص المشردون داخليًا حسب البلد األصلي )% من سكان الدولة(

 IIدرجة المؤشر: 

 OHCHR  المنظمات الراعية:المنظمة / 

  ،UNMAS ،DESA population division :الشريكة  المنظماتالمنظمة / 

 التعريف 

بين الدول والجماعات   عن النزاعاتالناتجة مباشرة  من مواطني الدولة هو عدد الوفيات

 ئة ألف نسمة من سكان الدولة. لكل م

 مصدر البيانات 

توجد تقديرات لعدد الوفيات المتصلة مباشرة بالنزاعات لدى منظمة الصحة العالمية  

 مصنفة حسب األقاليم والدول.  

قاعدة بيانات  إلىهذا المؤشر يمكن الرجوع ذات الصلة ببيانات مثل هذه الللحصول على 

 : منظمة الصحة العالمية عن طريق الرابط التالي

 http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.16-1-viz-2?lang=en 

 سكان الدولة(الالجئون واألشخاص المشردون داخليًا حسب البلد األصلي )% من  المؤشر:

http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.16-1-viz-2?lang=en
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 IIدرجة المؤشر: 

 UNHCR  :الراعية المنظماتالمنظمة / 

 التعريف 

هو نسبة الالجئين والمشردين داخليًا قسرًا وطالبي اللجوء في الدولة بسبب النزاعات المختلفة  

 بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني. ضطهادأو اال

 حتساب الطريقة ا

طالبي الحماية أي عدد الالجئين من دول وجنسيات أخرى وعدد  ُيحسب هذا المؤشر بقسمة  

 إلىمن دول وجنسيات أخرى  وء  المشردين داخليًا من مواطني الدولة نفسها وعدد طالبي اللج

 . 100المجموع العام لسكان الدولة مضروبًا ب 

 مصادر البيانات 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بقاعدة بيانات عن األفراد    تحتفظ   :الوصف

الذي يتم نزوحهم قسرًا بين الدول على منافذ الحدود، وكذلك عن األفراد الذين يتصلون بمكاتب  

المفوضية لغاية التسجيل والحصول على العون، وكذلك عن عدد األفراد الذين نزحوا قسرًا داخل  

لنزاعات الداخلية المختلفة. كما تحتفظ منظمات حقوق اإلنسان في الدول ببيانات  دولهم بسبب ا

ذلك قد تقوم األجهزة اإلحصائية الوطنية بتضمين   إلىعن المضطهدين طالبي اللجوء. باإلضافة 

الدولة    إلىات تعداداتها ومسوحها بأسئلة عن جنسية األفراد وتاريخ وصول األجانب منهم  استبيان 

من ربط تواجدهم بتاريخ إندالع النزاعات في دول األصل التي قدموا منها وتصنيفهم  كي تتمكن  

 كالجئين. 

حسب الجنس، العمر، الجنسية، الدولة المستضيفة، مكان اإلقامة الحالي )في مخيم   التفصيل:

 لجوء أم في مجتمع محلي في الدولة المستضيفة، أو في البلد األصلي(. 

 الجهة المزودة بالبيانات

 األجهزة اإلحصائية الوطنية، الوزارات الوطنية المعنية، منظمات حقوق اإلنسان 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  الجهة المجمعة للبيانات:

الصلة: لكل    2-1-16المؤشر    المؤشرات ذات  بالنـزاعات  المتصلة  نسمة،   100  000الوفيات 

 بحسب العمر والجنس والسبب 

 المراجع:  

 https://data2.unhcr.org/en/situations  

 المكان_والتنقلُبعد_الرجوع الى 

https://data2.unhcr.org/en/situations
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 المؤشر 

 إن كان البلد في صراع

 UNHCR ،UNFPA ،WHO ،UNCIEF  :الراعية المنظماتالمنظمة / 

 التعريف 

تدخل  إلىتعرض أو ية إقليمأو يبين ما إذا كان البلد المعني يشهد صراعات عرقية 

 الخطر. إلىيعرض حياة األشخاص  أننه أمسلح من ش أجنبي

 األساس المنطقي 

من  كاألالحياة بسط مقومات  أمن  معادة ما تؤثر الصراعات والحروب على حياة األشخاص وتحرمه 

 مية المستدامة  نهداف الت أ صعوبة تحقيق أو ة استحال إلى والصحة والتعليم وبالتالي 

 حتساب الطريقة ا

 ال  أو مؤشر نوعي تكون اإلجابة بنعم 

 مصادر البيانات 

 مصادر دولية.    اعتماديمكن أو وفر البيانات لدى الحكومات المعنية تت

 

 المكان_والتنقلُبعد_الرجوع الى 
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 الرابعالبعد 

 الحوكمةُبعد 

الثالثة   باألبعاد  البعد  له  يرتبط هذا  الالحق، وُخصص  والبعد  مبينة  مؤشرات  6السابقة   ،

بصفة  أهداف التنمية المستدامة  مؤشرات    التقدم المحرز بخصوص  رصدتمكن من  ،  أدناه

 التي اشتمل عليها المقياس المركب للسكان والتنمية بصورة خاصة كذلك و من جهة، عامة

القانونية األفراد عمن جهة أخرى. وتتعلق هذه المؤشرات أساسا بتحصيل   لى شرعيتهم 

 لتزامتسجيل كافة المواليد، وتوفر بيانات مفصلة عن السكان عن طريق اال  اكتمالمن خالل  

بالتوصيات الدولية بإجراء الدول للتعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات، وتبني  

المعلومات   إلىسياسات رشيدة حول القضايا السكانية وسياسات تضمن وصول العامة  

نترنت ووجود مؤسسات وطنية القرارات ووضع الموازنات وخدمات اإل  اتخاذالالزمة لعملية  

 مستقلة حول حقوق اإلنسان. 

 الرجوع الى الفهرس

 عنوان المؤشر  المؤشر الهدف 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل    16-9-1 16

 المدني، بحسب العمر

عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية  2- 16-10 16

 إلطالع الجمهور على المعلومات

 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس  1-أ -16 16

 نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  17-8-1 17

 اعتماد البلد لسياسات وطنية متعلقة بالسكان --  17

17 17-19 -2 

 

في )أ والمساكن  للسكان  األقل  على  واحدًا  تعدادًا  أجرت  التي  البلدان  نسبة   )

 السنوات العشر الماضية 

في المائة  80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  100و)ب( حققت نسبة 

 في تسجيل الوفيات
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 16الهدف 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد  

من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  

وخاضعة   إلىالجميع   فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 9-16الغاية 

 .2030المواليد، بحلول عام توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل 

 1-9-16المؤشر 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب   

 العمر. 

  Iدرجة المؤشر: 

 UNSD, UNICEF  المنظمة / المنظمات الراعية: 

 ؛ UNFPA  ،DESA population division :الشريكة  المنظمة / المنظمات

 التعريف 

 .نسبة األطفال دون سن الخامسة من العمر الذين تم تسجيل والدتهم لدى سلطة مدنية

 حتساب الطريقة ا

السلطات  لدى  اإلبالغ عن والدتهم وتسجيلها  تم  الذي  الخامسة  تحت سن  األطفال  عدد 

ي لألطفال تحت سن الخامسة في جمالالمدنية الوطنية المعنية مقسوم على العدد اإل

 .100مضروبًا في الدولة 

 التفصيل 

 .حسب الجنس والعمر، والدخل، ومكان اإلقامة، والموقع الجغرافي

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 على تقديرات أي اليونيسف تنشر ال بالكامل، ناقصة بالبلد الخاصة البيانات تكون عندما

 البلد مستوى
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 والعالمي  يقليماإل المستويين على •

 الناقصة القيم ذات  المنطقة داخل البلدان تلك على يقليماإل  المتوسط تطبيق يتم

 . الدولة  مستوى على كتقديرات ُتنشر ال ولكنها فقط، يةقليماإل المجاميع حساب لغرض

 البيانات  مصادر

 الوصف 

التعدادات ومسوح األسر المعيشية مثل المسوح العنقودية متعددة المؤشرات والمسوح 

 .الديموغرافية والصحية ونظم التسجيل الحيوي الوطنية

 الجمع عملية

 ما العالمية، بياناتها قاعدات  لتحديث سنوية عملية للطفولة المتحدة األمم منظمة تتولى

المؤشرات البلدان  بإبالغ ُيسمى ويجريCRING) باألهداف الخاصة عن   هذا  ممارسة ( 

 البيانات قاعدة تتضمن أن ضمان بهدف بلدان اليونسف مكاتب مع الوثيق بالتعاون التمرين

 األعضاء الدول مكاتب تتم دعوة  الدولية. للمقارنة قابلة محدثة بيانات لليونيسف العالمية

 بيانات محدثة أي إلكتروني، نظام خالل من تقديم،  إلى للطفولة المتحدة األمم منظمة في

 في المتخصصون يقوم ثم واألطفال. النساء رفاه بشأن الرئيسة المؤشرات من لعدد

 للتحقق اليونيسف  مقر في القطرية المكاتب ترسلها التي التحديثات  استعراضب القطاع

للتقديراتجمالاإل البيانات وجودة تساقاال من  إلى  المراجعة هذه وتستند المقدمة. ية 

 في فقط الموثوقة المعلومات  أحدث إدراج لضمان الموضوعية المعايير من مجموعة

البيانات كانت إذا ما حول التعليقات توفير يتم مراجعتها، وبمجرد البيانات. قواعد  نقاط 

 الجديدة  البيانات  نقاط إدخال يتم ثم قبولها عدم وراء والسبب ال،  أم مقبولة المحددة

البيانات في المقبولة  لحالة  اإلحصائية الجداول في ونشرها لليونيسف العالمية قواعد 

 كما البيانات. على تعتمد التي المواد / جميع المنشورات في وكذلك العالم، في األطفال

 .  data.unicef.orgالموقع على اإلنترنت  عبر المحدثة البيانات قاعدات نشر يتم

 المكتب يراجعها التي للبيانات إضافية مصادر عن السنة مدار على اليونيسف تبحث  كما

 .العالمية البيانات قاعدات في إدراجها لليونيسف قبل القطري

 توافر البيانات 

 من بلداً  167لحوالي  الوطني المستوى على للمقارنة وطنيا وقابلة ممثلة بيانات فراتتو

 الدخل  المنخفضة والمتوسطة البلدان
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 غير قابل للتطبيق : الجدول الزمني

 يترك للدولة تحديدها سنة األساس:

 يترك للدولة تحديدها  دورية مصدر البيانات:

 الجهات المزودة بالبيانات 

 األخرى الحكومية الوكاالت / المختصة معظمها( والوزارات الوطنية )في اإلحصاءات مكاتب

 الوطنية  الحيوية التسجيل أنظمة عن صيانة المسؤولة

 الجهات المجمعة للبيانات 

 .(UNSDاألمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )منظمة  

 المراجع 

 :الموّحدة الموارد دليل

http://data.unicef.org      

http://data.unicef.org/child-protection/birth-registration.html  
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 16الهدف 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد  

من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  

وخاضعة   إلىالجميع   فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 10-16الغاية 

الجمهور   وصول  للتشريعات   إلىكفالة  وفقا  األساسية،  الحريات  وحماية  المعلومات 

  .ات الدوليةتفاقالوطنية واال

 2- 10-16المؤشر 

التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطالع  البلدان  عدد 

 الجمهور على المعلومات

 Iالمؤشر: درجة 

 UNESCO, UIS :المنظمات الراعية /المنظمة

 Word Bank, UNEP  :الشريكة المنظمات  /المنظمة

 التعريف 

 بالسياسات أو خاصة/و تشريعية أو/و دستورية ضمانات وتنّفذ تعتمد التي البلدان  عدد

 الضمانات وتنفيذ اعتماد حالة في المؤشر هذا تركيز يمكن  .المعلومات  إلى العام للنفاذ

   .المعلومات إلى العام النفاذ أجل  بالسياسات من الخاصة أو/و والتشريعية الدستورية

 من أوسع نطاقا وهو ،"المعلومات إلى العام النفاذ" ب مباشر بشكل  التعريف ويتعلق

 ذلك، من العكس وعلى  .الجمعيات وتكوين بالتعبير الخاصة الراسخة األساسية الحريات

 .المعلومات إلى العام للنفاذ المناسبة البيئة علىأيضًا  هذه الحريات تؤثر

 حتساب الا طريقة

 عالمي استعراض  عن ناتجة بيانات مع سواء، حد على ونوعية كمية حتسابالا طريقة تكون

 اإلعالم وسائل وتنمية التعبير حرية في العالمية اتتجاهاال تقارير الحالية )مثل للمسوح
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 المفتوحة الحكومة مؤشر  الخبراء )مثل وتقييمات إلخ( والسجالت اإلدارية لليونسكو، التابعة

 :تيةاآل الرئيسة المتغيرات سيتم تقييم تحديًدا، أكثر بشكل. العالم(، إلخ  في  للعدالة

 العام للنفاذ بالسياسات خاصة أو/ و تشريعية أو/ و دستورية ضمانات دولة أي لدى هل .1

 المعلومات؟  إلى

 ياتاتفاق بالسياسات الخاصة أو/ و والتشريعية الدستورية الضمانات تلك تعكس هل .2

 بالحقوق الخاص الدولي  والعهد اإلنسان، لحقوق العالمي مثل اإلعالن (معروفة دولية

 ؟) ذلك إلى وما والسياسية، المدنية

 األمثل؟   النحو على تعمل  الضمانات هذه أن  من  للتأكد بها المعمول التنفيذ  آليات هي ما .3

 :فرعية أداء كمؤشرات يلي ما استخدام سيتم األسئلة، هذه لمعالجة

 المعلومات إلى  النفاذ  في بالحق  المتعلقة  الدستورية الضمانات أو  الوطني القانون •

 ات استثناء وجود  عدم  مع الصلة، ذات بالمعاهدات لتزاماال على الدولة  وتصديق توقيع •

 المحلية المعلومات حرية تشريعات في اإلمكان،  تنعكس، قدر وهي مذكورة،

 الرسمية المعلومات  إلى الوصول حق وممارسة إدراك •

 الطلب وعند استباقي بشكل سواء حد على معلومات بإصدار العامة الهيئات  قيام •

 أو  المعلومات  مفوض مثل مستقلة، إدارية هيئة خالل  من وكفوءة فعالة استئناف آلية •

 المظالم   أمين 

 استبعاد أجل  من  ضيق بشكل الشخصية  الخصوصية حماية أساس على  قيود أي  تحديد •

 .مبررة عامة مصلحة  فيها ال توجد التي المعلومات

 :أتي ي ما التحقق وسائل وستشمل

 الدولية المعايير  مع تتوافق  المعلومات إلى النفاذ  بحق خاصة سياسة أو قانون أي •

 وما  المعلومات إلى النفاذ في الحق ضمانات  عن موثوقين خبراء / وكاالت من التقارير  •

 دولية  ياتاتفاق / معايير  من تعكسه

 وصول  تضمن التي (المعلومات عن باإلفراج يتعلق ما في العامة  الهيئات سياسات •

 ) اإلنترنت عبر  ذلك  في  بما المعلومات، إلى بسهولة لجمهورا

 وقرارات القوانين، ونشر  طباعة  المثال سبيل على  الحكومة بفتح الدولة التزام على  دليل  •

 المستدامة(  التنمية أهداف تعهدات مقابل (اإلنفاق وبرامج البرلمانية، المحاكم، واإلجراءات

 أو تلبيتها مع  رسمية  معلومات على  للحصول  العامة الطلبات حول إحصائية  معلومات •

 رفضها 

 المعلومات على الحصول طلبات حول الشكاوى أو اتستئنافاال حول إحصائية معلومات •

 رفضها  تم التي 
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 التفصيل 

 إلى النفاذ على قدرتهم على المواطنين إقامة تأثير مدى حيث من المؤشر تفصيل يمكن

حصول (المعلومات  الحضرية والمناطق باألرياف،  المحيطة أو الريفية المناطق ككيفية 

 تفصيل يتم أن ويمكن.  ) الحكومية الجهات المعلومات من على بالمدن المحيطة والمناطق

القدرة يؤثر يجتماعاال النوع كان إذا ما بحسب أيضاً  المؤشر  إلى النفاذ على على 

 على اإلعاقة تأثير بكيفية المتعلقة الجوانب تقييم يمكن أنه إلى باإلضافة  .المعلومات

 .المعلومات إلى النفاذ العام 

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 :أتيي ما FOI قوانين حول المؤلفات ألحدث الخبراء تقييم يحّدد

 ؛FOI سياسات / قوانين حالًيا لديها التي البلدان عدد( 1)

 الدولية؛ و ياتتفاقاال" تعكس مدى أي إلى(  2)

 . التنفيذ آليات (  فعالية3)

 والعالمي  يقليماإل المستويين على •

 من البلد بيانات إلى باإلضافة ،FOIقوانين حول المؤلفات ألحدث الخبراء تقييم يحّدد

 :المجال هذا في اليونسكو، في والمعلومات تتصاال باال المستشارين

 ؛ FOIسياسات / قوانين حالًيا لديها التي البلدان عدد (1)

  الدولية؛ ياتتفاقاال " تعكس  مدى  أي  إلى   (2)

  .التنفيذ آليات  فعالية  (3)

 الزمني  الجدول

 البيانات جمع

 يونيو / حزيران 17 إلى يناير/الثاني كانون 17 من

 البيانات  إصدار

 2017 أكتوبر/األول تشرين 1

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 األخرى؛ المتحدة األمم وهيئات اإلنمائي  المتحدة األمم وبرنامج الدولي والبنك اليونسكو

المؤسسات الهيئات  تدعم التي الحكومية غير المنظمات والبحثية، األكاديمية الوطنية، 

 .اإلعالم وسائل
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 الوصف 

 واإلعالم  تتصاال لال يينقليم اإل والمستشارين الوطنية البرامج بموظفي ممثلة اليونسكو،

الميدانية؛ في  األمم وبرنامج الدولي، البنك مثل األخرى، المتحدة  األمم هيئات المكاتب 

 في الحق عن  المسؤولين المفوضين مثل الوطنية الهيئات ذلك؛  إلى وما اإلنمائي، المتحدة

 المنظمات والبحثية؛ األكاديمية اإلعالم؛ المؤسسات  وسائل منظمو المعلومات؛ إلى النفاذ

 ) والدولية اإلعالم )الوطنية وسائل تدعم التي الحكومية  غير

 اليونسكو  :للبيانات المجّمعة الجهات

 المراجع 

 :الموّحدة الموارد  دليل 

http://en.unesco.org/   

 عالم. وسائل اإل تطوير لتقييم إطار اإلعالم: وسائل لتطوير اليونسكو مؤشرات  .1

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf   

 :اإلعالم وسائل وتطوير التعبير حرية مجال في العالمية اتتجاهاال  .2

http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends  

 الدستورية الضمانات ذلك  في بما التعبير، حرية حول بيانات في اليونسكو تساهم[   :الشاملة الدورية المراجعة  .3

     www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx،   ]ن الصحفيي قتل   عمليات  تتبع إلى باإلضافة لها،

 المحادثة العالمية. تعزيز :المعلومات وحرية المفتوحة الحكومة  2015.العالمية العدالة  مشروع  .4

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/open_government_and_freedom_of_information_botero-

ponce_may_2015.pdf   

 إلى  الوصول  وممارسات قوانين حول دراسة والصمت: الشفافية  9111المفتوحة   المجتمعية العدالة مبادرة  .5

  بلداً  عشر أربعة في المعلومات

https://www.justiceinitiative.org/uploads/016719b6-115e-40b8-ad00-

00d24b1e3f71/transparency_20060928.pdf   

اآلراء الجمعية ال  بتوافق تهاعتمد قرار(  المعلومات في والحق التعبير حرية  2009(IPU) الدولي   البرلماني تحاداال  .6

 ( 2009أبريل/نيسان 10 أبابا، البرلماني الدولي، أديس تحادلال 120

 http://www.right2info.org/resources/publications/ngo-statements/ngo-statements_ipu-declaration 

 ي معرفة المبادئ المتعلقة بحرية تشريع المعلومات . حق الجمهور ف1999. 19المادة  .7

www.ipu.org/splz-e/sfe/foi_ps.pdf 
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 16الهدف 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد  

من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول  

وخاضعة   إلىالجميع   فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة، 

 للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 أ-16الغاية 

منها   أمور  بجملة  الصلة،  ذات  الوطنية  المؤسسات  بناء تعزيز  أجل  من  الدولي،  التعاون 

ومكافحة  العنف  لمنع  النامية،  البلدان  في  سيما  وال  المستويات،  جميع  على  القدرات 

 اإلرهاب والجريمة 

 1-أ-16المؤشر: 

 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس 

  Iدرجة المؤشر: 

 األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان مكتب مفوض   :المنظمة / المنظمات الراعية

 التعريف 

يقيس مؤشر وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس مدى 

المؤسسات الوطنية الحالية لحقوق اإلنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات    امتثال

النظام    إلى  اً استناد(  134/ 48تها الجمعية العامة )القرار  اعتمد الوطنية )مبادئ باريس( التي  

( أي ما ُيعرف GANHRIالداخلي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )

ا التنسيق  بلجنة  أوسابقا  اإلنسان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  للمؤسسات   لدولية 

 )المحكمة الجنائية الدولية( 

 حتساب الطريقة ا

 A ، وهو من المستوىعتماد ، يتم حساب المؤشر كتصنيف االحتسابالمن حيث طريقة ا

 .الخاص بالمؤسسات الوطنية C أو B أو
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 التفصيل 

في حين أن تفصيل المعلومات ال ينطبق على هذا المؤشر، فقد يكون من المرغوب فيه  

تسليط الضوء على نوع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، سواء أكانت أمين مظالم،  

 .ية، أو مؤسسة قائمة على األبحاث، إلخ استشارأو لجنة لحقوق اإلنسان، أو هيئة 

 معالجة القيم الناقصة

 مستوى البلد على  •

 .تتوفر جميع البيانات على مستوى البلد وما من معالجة للقيم الناقصة

 ي والعالمي قليمعلى المستويين اإل  •

 .تتوفر جميع البيانات على مستوى البلد وما من معالجة للقيم الناقصة

 مصادر التفاوت 

لمبادئ باريس الواردة    متثاللدى البلد النظير إمكانية الطعن في القرار المتعلق بمستوى اال

اال  الدولية. ويحتاج  اآللية  أخرى    4دعم ما ال يقل عن    إلى  ستئنافمن  مؤسسات وطنية 

وشبكتين   الدولي(  المكتب  أعضاء  )جميع  اإلنسان  حقوق  إقليملحقوق  لمؤسسات  يتين 

 .اإلنسان الوطنية

 مصادر البيانات 

 الوصف 

بالمؤشر ه المتعلقة  للبيانات  الرئيس  الفرعية المصدر  اللجنة  لتقارير  اإلدارية  السجالت  و 

للتحالف العالمي   عتمادلال  البيانات في دليل   GANHRI التابعة  وتقوم المفوضية بتجميع 

ال الفرعية    عتمادعالمي  اللجنة  تقديم  بعد  أشهر،  ستة  كل  الوطنية  المؤسسات  وضع 

 .تقريرها عتمادلال 

 عملية الجمع

 إلىوترسله  ه  ؤتمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التي    إلىيتم إرسال مسح دولي  

من   متوفرة،  كانت  إذا  تكميلية،  معلومات  أيضا  األخيرة  هذه  وتستخدم  الدولية.  اآللية 

 .منظمات المجتمع المدني

،  اعتمادالحصول على    إلىويجب أن تقدم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، التي تسعى  

لمبادئ باريس، أي    متثالات مفصلة عن ممارساتها وعن كيفية تشجيعها المباشر لال معلوم
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( 48/134تها الجمعية العامة )القرار  اعتمدالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية التي  

 :وتتعلق المعلومات التي يتعين تقديمها بما يلي

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان؛ ضمان الحيازة ألعضاء هيئة صنع القرار في  .1

 وطنية لحقوق اإلنسان؛ الأعضاء متفرغين للمؤسسة  .2

 ضمان الحصانة الوظيفية؛  .3

 توظيف وإستبقاء موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان؛  .4

 تجهيز المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالموظفين عن طريق اإلنتداب؛  .5

 اإلنقالب أو حالة الطوارئ؛ المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان خالل حالة  .6

 تقييد سلطة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بسبب األمن القومي؛  .7

 التنظيم اإلداري للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛  .8

 ها آليات وقائية ورصدية وطنية؛اعتبارتقييم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ب .9

اإل  .10 لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  القضائية  شبه  مع الكفاءة  )التعامل  نسان 

 . الشكاوى(

اال  إلىا  استنادو تتم عملية  الواردة،  النظراء من قبل   عتمادالمعلومات  من خالل مراجعة 

لال  الفرعية  لحقوق SCA)  عتماداللجنة  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  التابعة   )

 . GANHRI  اإلنسان

 2015 إلى 2000من  :السالسل الزمنية

 الجدول الزمني 

 2016من تشرين الثاني/ نوفمبر  :البياناتجمع 

 2016كانون األول/ ديسمبر  :إصدار البيانات

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  :الجهات المزودة بالبيانات

 الوصف 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )مثل لجان حقوق اإلنسان الوطنية، مؤسسات أمناء 

اإلنسان،   بحقوق  المعنية  اال المظالم  الهيئات  الهجينة،  المعاهد ستشارالمؤسسات  ية، 

 والمراكز والمؤسسات المتعددة(  
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 الجهات المجمعة للبيانات 

( SCA)  عتماد( واللجنة الفرعية لال OHCHRمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )

 ( GANHRIالتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )

 المراجع 

 :دليل الموارد المّوحدة

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Metadata_16.a.1_3_March2016.pdf  

http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx  

http://ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx  

 

 الحوكمةُبعد_الرجوع الى 

  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/Metadata_16.a.1_3_March2016.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx
http://ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
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 17الهدف 

وتنشيطها العالمية  الشراكة  تنفيذ  وسائل  أجل   تعزيز  من 

 التنمية المستدامة

 8-17 الغاية

  بتكار التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجيا واال

عام   بحلول  نموًا  البلدان  أقل  التمكينية، وال   استخدام، وتعزيز  2017لصالح  التكنولوجيات 

 .تتصاالسيما تكنولوجيا المعلومات واال

 1-8-17المؤشر 

 .نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت

  Iدرجة المؤشر: 

 ITUالراعية:  المنظمة / المنظمات 

 التعريف  

ب اإلنترنت  يستخدمون  الذين  األفراد  نسبة  المؤشر  تعريف  الذين  أيتم  األفراد  نسبة  نها 

  .نترنت من أي موقع في األشهر الثالثة األخيرةوا اإلاستخدم

 حتساب الا طريقة

 هذا حساب يتم رسمي، مسح خالل من المؤشر بهذا بيانات تجمع التي للبلدان بالنسبة

عدد بقسمة المؤشر )من يستخدمون الذين النطاق ضمن  األفراد مجموع   أي اإلنترنت 

 للبلدان بالنسبة النطاق. ضمن األفراد مجموع عدد على األخيرة الثالثة األشهر موقع( في

 اً استنادت(  تصاالالدولي لال  تحاداال  قبل  البيانات )من تقدير يتم مسح، بإجراء تقم لم التي

 الفرد من  األخرى )نصيب يةقتصاداال يةجتماعاال  والمؤشرات اإلنترنت اتاشتراك عدد إلى

 .الزمنية السالسل بيانات ي( وعلىجمال اإل القومي الدخل

 التفصيل 

 خالل من اإلنترنت  يستخدمون الذين األفراد نسبة عن البيانات تجمع التي للبلدان بالنسبة

 بحسب المؤشر تقسيم يمكن والتفصيل، بالتقسيم البيانات وإذا سمحت رسمي، مسح

 والمستوى العمرية، والفئة والجنس،،  )الريفية / الحضرية أو/و  الجغرافية (المنطقة
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لال  تحاداال ويقوم والوظيفة. العاملة، القوى ووضع التعليمي،  بجمع تتصاال الدولي 

 .البلدان من  التقسيمات هذه لجميع البيانات

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 المئوية  النسبة تتصااللال  الدولي تحاداال يقدر الرسمية، األسرية المسوح غياب في

 مجموع  من مئوية كنسبة اإلنترنت اإلنترنت )مستخدمي الذين يستخدمون لألفراد

 التراجعية ( والنماذجhot-deck imputation) مختلفة، مثل تقنيات استخدامالسكان( ب

الدخل بيانات استخدامب الزمني، التسلسل وتوقعات  من وغيرها والتعليم مثل 

 .تتصاالواال اتالمعلوم تكنولوجيا مؤشرات

 والعالمي  يقليماإل المستويين على •

 المئوية النسبة تتصااللال  الدولي تحاد اال يقدر الرسمية، األسرية المسوح في

 مجموع  من مئوية كنسبة اإلنترنت يستخدمون اإلنترنت )مستخدمي الذين لألفراد

مثل والنماذجhot-deck imputation) السكان(   التسلسل  وتوقعات التراجعية ( 

الدخل بيانات استخدامب الزمني،  تكنولوجيا مؤشرات من وغيرها والتعليم مثل 

 .ت تصاالواال المعلومات

 البيانات  مصادر

 الوصف 

 عليهما متفق ومنهجية  تعريف إلى اإلنترنت يستخدمون الذين  األفراد نسبة مؤشر يستند

 الخبراء فرق خالل من ت،تصااللال  الدولي تحاداال تنسيق إطار تطويرهما في تمدوليا،  

البلدان. مكثفة تشاور عملية  وبعد لها التابعة  قائمة على جوهري مؤشر أنه كما مع 

واال تكنولوجيا أهمية قياس لشراكة األساسية المؤشرات  أجل من ت تصاالالمعلومات 

)آخر لألمم اإلحصائية اللجنة أقرتها والتي التنمية، ُتجمع  2014 عام في مرة المتحدة   .)

 تحاداال يرسله سنوي استبيانخالل   من اإلنترنت يستخدمون الذين األفراد عن  البيانات

 القيم ، ستبياناال  هذا  في وُيجمع، الوطنية. اإلحصاءات مكاتب  إلى  تتصااللال  الدولي

 للتأكد المسح منهجية من التحقق يتم النسب المئوية. حساب يتم عليها وبناءً  المطلقة،

 تساقاال لضمان  البيانات أيضا التحقق من ويجري الكافية. اإلحصائية المعايير تلبي أنها من

)تكنولوجيا  ذات  األخرى للمؤشرات البلد ووضع السابقة السنوات بيانات مع الصلة 

 (. قتصادواال ت تصاالواال المعلومات
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 النسبة تستند النامية، البلدان من متزايد وعدد النمو المتقدمة  البلدان لمعظم بالنسبة

يستخدمون  لألفراد المئوية  ناحية من سليمة  أسرية مسوح إلى اإلنترنت بيانات الذين 

الوطنية. اإلحصاء وكاالت تجريها المنهجية،  الوطنية اإلحصاءات مكتب يقم لم وما ات 

لال  تحاداال يقوم اإلنترنت، مستخدمي إحصاءات بتجميع  نسبة بتقدير تتصاالالدولي 

 .اإلنترنت  يستخدمون الذين األفراد

 الفئة أو التعريف، في التناقضاتمالحظة   يتم ولكن العادة،  في البيانات تعديل يتم ال 

 لهذا البيانات. مذكرة في السنوات بين المقارنة في الفترة المرجعية أو لألفراد، العمرية

 .بشكل صارم للمقارنة قابلة دائما البيانات تكون ال السبب،

 استخدامب المتعلق السؤال تضمين يتمإذ    األسرية المسوح بإجراء البلدان  بعض  تقوم

 بشكل أعوام. ثالثة أو عامين كل  التردد يكون األخرى، للبلدان بالنسبة كل عام. اإلنترنت

 . 2014-2011 للسنوات واحد مسح من األقل بلد على  100 ل المؤشر يتوفر عام،

 اقتصاد 200 إلى بالنسبة سنة لكل  متاحا المؤشر هذا تتصااللال  الدولي تحاداال يجعل

 .تقريباً  العالم بلدان بكل الخاصة والتقديرات  المسح  بيانات استخدامب

 الجمع عملية

 يرسله سنوي استبيانخالل   من اإلنترنت يستخدمون الذين األفراد عن البيانات ُتجمع

 ، ستبياناال  هذا في ويجمع، الوطنية. اإلحصاءات مكاتب إلىت  تصااللال  الدولي تحاداال

 المسح منهجية من التحقق النسب المئوية. يتم حساب يتم عليها وبناءً  المطلقة، القيم

 لضمان البيانات التحقق من أيضا ويجري الكافية.  اإلحصائية المعايير تلبي أنها من للتأكد

الصلة )تكنولوجيا  ذات األخرى للمؤشرات البلد ووضع السابقة السنوات بيانات مع  تساقاال

 (. قتصادواال ت تصاالواال المعلومات

 البيانات  توافر

 . 2014- 2011 للسنوات واحد مسح  من األقل على بلد 100 ل المؤشر يتوفر عام، بشكل

 اقتصاد 200 إلى بالنسبة سنة لكل  متاحا المؤشر هذا تتصااللال  الدولي تحاداال يجعل

 .تقريًبا العالم بلدان بكل الخاصة المسح والتقديرات  بيانات استخدامب
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 الزمني  الجدول

 البيانات جمع

 بيانات قاعدة  خالل من التالي العام من يونيو /حزيران في السنة نهاية تقديرات تصدر

 دون البيانات تتاح العالمية. كما ت تصاالواال المعلومات ت / تكنولوجياتصاالاال مؤشرات

المعلومات  خالل  من تكلفة أي  على تتصاال لال  الدولي تحادلال  تتصاالواال  تكنولوجيا 

   D/Statistics/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITUالتالي:  الرابط

 البيانات  إصدار

 2016 يونيو/حزيران

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 .الوطنية اإلحصاءات مكاتب

 للبيانات  المجّمعة الجهات

 ITU  تتصاال لال  الدولي تحاداال

 المراجع 

 :الموّحدة الموارد دليل

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx    

 ت تصاالواال  المعلومات  تكنولوجيا  إلى النفاذ لقياس تتصااللال الدولي تحاد اال  دليل 

 :التالي الرابط  على ، 2014 واألفراد  جانب األسر  من هااستخدامو

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx  

 

 الحوكمةُبعد_الرجوع الى 

 

 

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2014.aspx
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 17الهدف 

وسائل   وتنشيطهاتعزيز  العالمية  الشراكة  أجل   تنفيذ  من 

 التنمية المستدامة

 14-17الغاية 

 السياسات ألغراض التنمية المستدامة اتساق تعزيز 

 المؤشر 

 البلد لسياسات وطنية متعلقة بالسكان  اعتماد

 التعريف 

تتمثل السياسات السكانية في جملة من النصوص والوثائق الصدارة عن الجهات الرسمية 

تتعلق بالتوجهات العامة بخصوص المواضيع السكانية في جملة من النصوص والوثائق 

الرسمية   الجهات  عن  السكانية الصادرة  المواضيع  بخصوص  العامة  بالتوجهات  تتعلق 

و  أعبارة عن جملة من التدخالت او التدابير المباشرة    والتنموية وكل ما يتعلق بهما. وهي

الكمية   األهداف  تحقيق  التي تعمل على  المباشرة  النصوص أغير  الواردة في  النوعية  و 

 ية وديموغرافية.اجتماعية واقتصاد تغيرات  إلىوالتي ستؤدي 

  0والقيمة    نعماإلجابة بإذا كانت    1قيمة  اليأخذ كل منها    ة بنودالمؤشر من سبعهذا  يتكون  

 وهي هل البلد لديها:  بال،إذا كانت اإلجابة 

   وطنية للسكان سياسة  •

 ي  جتماع لتمكين المرأة / قضايا النوع االوطنية سياسة  •

 للشباب وطنية سياسة  •

 كبار السن / الشيخوخة وطنية لسياسة  •

 للهجرة الدوليةوطنية سياسة  •

 التحضر للهجرة الداخلية / وطنية سياسة  •

 لإلعاقةوطنية سياسة  •

 األساس المنطقي 

توفير مقومات العيش الكريم   إلىسياسات وطنية تتعلق بالسكان يهدف    اعتماد ساس من  ن األإ

اال والنمو  السكان  بين عدد  المواءمة  واالقتصادللمتساكنين من خالل  باإل جتماعي    إلى ضافة  ي 



116 

 

 

جيال في التمتع بالثروات وخيرات  ديمومتها تكريسا لحق األالمحافظة على التوازنات البيئية وضمان  

 البلد. 

 حتساب الطريقة ا

 ال. أو جابة بنعم مؤشر نوعي وتكون اإل 

 مصادر البيانات 

يتم الحصول على البيانات من وزارات التخطيط والهياكل الحكومية التي تشتغل على ملف السكان  

 كالمجالس العليا للسكان. 

 

 

  الحوكمةُبعد_الرجوع الى 
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 17الهدف 

وتنشيطها العالمية  الشراكة  تنفيذ  وسائل  أجل   تعزيز  من 

 المستدامةالتنمية 

 19-17الغاية 

التنمية  ستفاداال  تحقيق  في  المحرز  للتقدم  مقاييس  لوضع  القائمة  المبادرات  من  ة 

اإل المحلي  الناتج  ل  تكمِّ البلدان جمالالمستدامة  في  اإلحصائية  القدرات  بناء  ودعم  ي، 

 .2030النامية، بحلول عام 

 2- 19-17المؤشر 

السنوات    والمساكن في  للسكان  األقل  على  واحدًا  تعدادًا  أجرت  التي  البلدان  نسبة  )أ( 

 العشر الماضية. 

في المائة في تسجيل   80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة   100)ب( حققت نسبة  

 الوفيات. 

  Iدرجة المؤشر:

 UNSD :المنظمات الراعية /المنظمة

   :الشريكة المنظمات  /المنظمة

DESA population division, UNFPA, other involved agencies in the inter agency 

group on CRVS 

 التعريف 

 )أ( فقط   2-19-17المؤشر   إلى المعلومات هذه تشير

 في والمساكن للسكان األقل على واحداً  تعداداً  أجرت التي البلدان نسبة المؤشر يتتبع

ويشملالعشر   السنوات البلدان ذلك الماضية.   السكان إحصاءات تجمع التي أيضًا 

 مسوح أو اإلدارية،  السجالت أو السكان، من سجالت مفّصل بشكل  بها الخاصة والمساكن

 .هذه المصادر من مجموعة أو المصادر من غيرها أو العينات

 .الجغرافية المنطقة بحسب المؤشر تفصيل يمكن  :التفصيل
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 البيانات  مصادر

 البرنامج وضع الذي E / RES / 2015/10 ي جتماعواال يقتصاد اال المجلس قرار  ويدعو

 اإلحصائية اللجنة "رصد  إلى العام األمين ،2020 لعام والمساكن لتعداد السكان العالمي

 شعبة ترصد الطلب، لهذا ةاستجابو  "البرنامج  بشأن تنفيذ انتظامب عنها التقارير وتقديم

والمساكن تعدادات تنفيذ في التقدم انتظامب اإلحصاءات  األعضاء. الدول عبر السكان 

 تلتمس البلدان التي  جميع إلى  المسح بإرسال المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة وتقوم

 مدى نهاية( على منتصف، نقاط )بداية، ثالث عند التعداد طرق عن تفصيلية وصفية بيانات

-2015السنوات   تغطي التي  2020عام   تعداد لتعداد )حاليًا جولةسنوات تمتد لعقد ا  10

باإل 2024 أيضا  إلىضافة  (  المعلومات  جمع  يتم   السنوية اتستبياناال  خالل  من ذلك، 

 .المتحدة لألمم الحوليات الديموغرافية مجموعة من كجزء البلدان إلى المرسلة

 البيانات  توافر

 للتطبيق قابل غير

 الزمني  الجدول

 للتطبيق قابل غير

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 التعداد  وكالة أو الوطني اإلحصاء مكتب

 للبيانات  المجّمعة الجهات

 للتطبيق قابل غير

 المراجع 

 :الموّحدة الموارد دليل

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

 إنشاء بشأن 2015 يونيو /حزيران 10 في  يجتماعواال  يقتصاداال المجلس هاعتمد  قرار 

 . 2020 لعام  والمساكن  للسكان العالميالتعداد  برنامج

  الثالثة  المنّقحة النسخة والمساكن،  السكان تعدادات  بشأن  وتوصياتها  المتحدة األمم  مبادئ 

 

 الحوكمةُبعد_الرجوع الى 

 

 

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

 ة ستدام اال ُبعد 

التنمية    ديع أجندة  األساس في  حجر  البعد  و 2030هذا  اال .  بعد   7على    ةستدام يشتمل 

تتعلق   قياس المركب للسكان والتنمية تحت هذا البعد،لمها لاختيارتم    ،أدناه، مبينة  مؤشرات 

ل  استهالكمدى  أساسا ب المرافق المحسنة  النظيفة المتجددة ومدى توفر  صرف  ل الطاقة 

والتشرد   والوفاة  والخارجي،  المنزلي  الهواء  تلوث  ودرجة  الشخصية  والنظافة  الصحي 

الكوارث،   تبعات هذه  للحد من  إستراتيجيات وطنية  المختلفة وتبني  الكوارث  الناتجين عن 

نمو   واقتصادوتحقيق  السكاني  النمو  مع  متالئم  المحلي ي  الناتج  من  نسبة  تخصيص 

الوصول  جمالاإل إن  البحث والتطوير.  المستدامة ال يتضمن    إلىي لإلنفاق على  التنمية 

ربعة السابقة أي بالتحقيق  باألبعاد األ  ةستدامالحفاظ على البئية فقط بل بادراك صلة اال

والحوكمة الرشيدة    نسانية والصحة الجيدة وبأمن السكان والحركةالعادل للكرامة والحقوق اإل

 لة، من أجل توسيع الفرص لألجيال الحاضرة والمستقبلية.ء والمسا

 الرجوع الى الفهرس

 عنوان المؤشر  المؤشر الهدف 

 المعيشية وتلوث الهواء المحيط معدل الوفيات المنسوبة إلى األسر  3-9-1 3

نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي،  6-2-1 6

 بما فيها مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه 

 حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي للطاقة 7-2-1 7

 معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد 8-1-1 8

 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 9-5-1 9

11 11-5-1 

 

بسبب الكوارث من عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة  

 شخص من السكان 100,000بين كل 

الكوارث  عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر 1-ب -11 11

 2030-2015تمشيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
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 3الهدف 

في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

 جميع األعمار 

 9-3الغاية 

  ، الحد بقدر كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة 

 2030وتلّوث الهواء والماء والتربة، بحلول عام 

 1-9-3المؤشر 

 األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط إلىمعدل الوفيات المنسوبة 

 Iدرجة المؤشر: 

 WHO  :المنظمة / المنظمات الراعية

 UNEP :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

الوفيات الناجمة عن اآلثار المشتركة للتّلوث داخل األسر المعيشية وتلوث الهواء   إلىُيشار  

معدالت الوفيات عبر قسمة  احتسابالمحيط ّكاآلتي: عدد الوفيات، معدل الوفيات. ويتم 

عدد الوفيات على مجموع السكان )أو ُيشار إليها إذا اسُتعملت فئة سكانية مختلفة كاألطفال  

 ما دون الخامسة(. 

وأظهرت الدراسات الوبائية بّأن التّعرض لتّلوث الهواء، من بين أمور أخرى، متعّلق باألمراض  

 :التي يشملها هذا التقدير

 تنفسي الحاد عند األطفال )دون الخامسة( الجهاز ال التهاب •

 سنة(   25األمراض القلبية الوعائية )السكتة الدماغية( عند البالغين )فوق  •

 سنة(  25( عند البالغين )فوق IHDأمراض نقص تروية القلب ) •

 سنة(؛ و 25( عند البالغين )فوق COPDالرئوي المزمن )  نسدادمرض اال •

 سنة(  25سرطان الرئة عند البالغين )فوق   •
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 حتساب الطريقة ا

حول    احتسابيتم   أواًل  المعلومات  جمع  المنسوبة من خالل  الخطر    ارتفاع الوفيات  )أو  خطر 

النسبي( المرض الناجم عن التعرض، ومعلومات تتعلق بمدى تعرض السكان )متوسط التركيز  

السكان، النسبة السكانية التي تعتمد أساسا على الوقود  السنوي لُلجسيمات التي يتّعرض لها  

  الملوث الخاص بالطهي(.

 إلى ( وهو جزء المرض الذي يمكن نسبه  PAFالجزء المنسوب للسكان )   احتساب مما يسمح ب

الملوث   للوقود  والتعرض  لُلجسيمات  السنوي  التركيز  )كمتوسط  التعرض في مجتمع معين 

 الخاص بالطهي(.

كوفيات(، يؤمن    القلب والرئةإن تطبيق هذه النسبة على العبء الكلي للمرض )ويذكر مرض  

 العدد الكلي للوفيات الذي ينتج من التعرض لعامل الخطر هذا )ويرمز في المثل المذكور آنفاً 

ويتم    إلى المغلقة(.  واألماكن  المحيط  الهواء  المنسوبة    احتسابتلوث  المشتركة  النسبة 

 .( لتقدير اآلثار المشتركة لعوامل الخطر2003للسكان كما وردت في إزاتي وآخرون )

النسب  وُق  على حساب  بناء  المغلقة  واألماكن  المحيط  الهواء  بتّلوث  المرتبطة  الوفيات  درت 

المنسوبة إيزاتي   المشتركة  مرجع  في  مستقل  بشكل  موزعة  مخاطر  تفترض  التي  للسكان 

 :النسبة المنسوبة للسكان من خالل المعادلة التالية احتسابوتم  .2003وآخرون 

PAF=1-PRODUCT (1-PAFi) 

PAFi  هي النسبة المنسوبة للسكان المتعلقة بعوامل الخطر الفردية 

وُقدرت النسبة المئوية للسكان الخاصة بتلوث الهواء المحيط والنسبة الخاصة بتلوث الهواء 

( للمخاطر  المقارن  التقييم  وفق  منفصل  بشكل  المعيشية  األسر  (  ,Ezzati et al  2002داخل 

 والدراسة التي قام بها فريق الخبراء 

(Lim et al, 2012; Smith et al, 2014 ( حول العبء العالمي للمرض )GBD .) 

 um(  PM25وقد تمت نمذجة تقديرات المتوسط السنوي للجسيمات التي ال يتجاوز قطرها )

العالمية    2.5 الصحة  )منظمة  في  وردت  كما  المحيط  الهواء  تلوث  لتعرض  ،  2016بالنسبة 

 .2- 6-11سينشر قريبا( أو في المؤشر 

 إلى ونمذجة النسبة السكانية التي تعتمد أساسا على الوقود الملوث الخاص بالطهي )العودة  

=    استخدام  [  2-1-7المّؤشر   الملوث  لتلوث ]النظيفالوقود    استخدام  -1الوقود  بالنسبة   )

 .(  2013Bonjour et alنموذج في )الهواء في األماكن المغلقة. ونشرت تفاصيل األ

واالت  استخدموقد   التعرض  بين  المتكاملة  )ستجابالنسب  للعبء  IERة  تطويرها  تم  التي   )

للمرض   العالمي Burnett et al  2014)  2010العالمي  بالعبء  الخاصة  المحدثة  والدراسة   )

(. أما النسبة المئوية للسكان المّعرضين لعامل خطر  Forouzanfar et al, 2015، )2013للمرض  
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الط الهواء  تلوث  )وهو  الجسيمات  معّين  قطر  أي  هنا،  البلد  فزُ   PM2.5 2.5)لق  ودت حسب 

زيادة   زيادة من  3ميكرو غرام/م  1وحسب  لكل  النسبية  المخاطر  احُتسبت  في   2.5؛ في حين 

ي  فتراض تركيز التحليل اال  اختيارة تم  ستجابالجسيمات على النسب المتكاملة بين التعرض واال

(. كما  Ezzati, et al 2002, Lim et al, 2012كما ورد في )  3ميكروغرام/م  8.8و  5.6ليكون بين  

ات الجهاز التنفسي الحادة ومرض  التهابحُتسبت النسبة القطرية المنسوبة للسكان الخاصة بإ

  عتماد والسكتة الدماغية وسرطان الرئة باال الرئوي المزمن وأمراض نقص تروية القلب  نسداداال

 :ةعلى المعادلة التالي 

PAF=SUM(Pi(RR-1) / SUM(RR-1)+1) 

  إلى   Pi، و3في ميكروغرام/م  2.5التي يبلغ قطرها    .5PM2مستوى الجسيمات أو  إلى  iويرمز 

 فهو الخطر النسبي.  RR النسبة المئوية للسكان المّعرضين تلوث الهواء اما

 ،العالميةإن حسابات تلوث الهواء المحيط متشابهة وتم شرحها بالتفصيل في )منظمة الصحة  

2014  ) 

 التفصيل 

 تتوفر البيانات بحسب البلد، والجنس، والمرض، والعمر

 معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد  •

 .تم اإلبالغ عن البلدان التي ال تملك بيانات بفراغ

 ي والعالمي قليمعلى المستويين اإل •

 ية والعالمية. قليمال يبلغ عن البلدان التي ال تملك بيانات في المتوسطات اإل

 مصادر البيانات 

 كمؤشر التعرض لتلوث الهواء داخل األماكن المغلقة.  2-1- 7المؤشر  اعتمادتم  التعرض:

كمؤشر  um 2.5متوسط التركيز السنوي للجسيمات التي يقل قطرها عن    استخداموقد تم  

 2-6-11للمؤشر  التعرض لتلوث الهواء المحيط وتتم نمذجة البيانات وفق الطرق المذكورة 

( التي تم IERة )ستجابت النسب المتكاملة بين التعرض واال استخدم  نسبة مخاطر التعرض:

( والدراسة المحدثة Burnett et al  2014)  2010تطويرها والخاصة بالعبء العالمي للمرض 

  2013 (Forouzanfar et al, 2015)للعبء العالمي للمرض 

( بتطوير العدد الكلي WHO 2014bقامت منظمة الصحة العالمية ) البيانات الصحية:

 .العمريةللوفيات بحسب المرض، البلد، الجنس والفئة 
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 توافر البيانات 

 فرة حسب البلد والجنس والمرض والفئة العمرية.  اإن البيانات متو

 الجدول الزمني 

 غير متوفر

 .وزارة الصحة، وزارة البيئة :الجهات المزودة بالبيانات

 منظمة الصحة العالمية :الجهات المجمعة للبيانات

 المراجع 

 :دليل الموارد الموحدة

https://www.who.int/data/gho/data/themes/public-health-and-environment    

Bonjour et al (2013). Environ Health Perspect, doi:10.1289/ehp.1205987. 
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 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 
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 6الهدف 

وادارتها   كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

 إدارة مستدامة 

 2-6الغاية 

تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية 

ات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل  حتياجخاص ال  اهتمامللتغوط في العراء، وإيالء  

 .2030أوضاع هشة، بحلول عام 

 1-2-6المؤشر 

الذين   السكان  فيها  نسبة  بما  الصحي،  الصرف  لخدمات  السليمة  اإلدارة  يستفيدون من 

 .مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه

   IIدرجة المؤشر: 

 WHO, UNICEF  :المنظمة / المنظمات الراعية

   UNEP :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

 الصحي الصرف خدمات من يستفيدون الذين السكان نسبة قياس الحالي الوقت في يتم

 نسبة  خالل من والماء، بالصابون اليدين غسل مرافق ذلك بما في آمن،  بشكل المدارة 

 المعيشية األسر مستوى على صحي محسنة صرف مرافق يستخدمون الذين السكان

 آمنة بطريقة المخلفات البرازية من التخلص  يتم وحيث أخرى أسر مع تقاسمها يتم ال والتي

 ذاته بالتعريف محّسنة""المصدر وُيعّرف الموقع.  خارج معالجتها تجري أو الموقع في

 أو المياه تدفق مراحيض  أي لأللفية، اإلنمائية األهداف رصد عملية في الُمستخَدم

الصحي، أنظمة في تصريفها  الحفر، مراحيض  أو الصحي  الصرف وخزانات الصرف 

الحفرة التهوئة، ذات المحسنة الحفر ومراحيض   والمراحيض  البالطة، مع ومراحيض 

 .السمادية

 اليدين غسل لتسهيل المياه تدفق ينظم أو ينقل  أو على يحتوي جهاز  :اليَدين لغسل مرفق

  .المعيشية داخل األسرة والصابون بالماء
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 حتساب الا طريقة

منشآت  أنواع استخدامعن   البيانات األسرية والتعدادات المسوح تقدم الحالي، الوقت في

  .المنزل في اليَدين لغسل مواد وجود إلى أيضاً  وتشير ،أعاله  المذكورة األساسية الصرف

 بأمان  المدارة الصحي الصرف خدمات  يستخدمون الذين للسكان المئوية النسبة حساب يتم

البيانات  خالل من  الصرف  مرافق  من مختلفة أنواع استخدامب السكان نسبة عن جمع 

 بطريقة منها التخلص  يتم التي البرازية لنسبة المخلفات تقديرات مع األساسية الصحي

 .الموقع  خارج معالجتها أو الموقع في آمنة

برنامج   المياه إلمدادات واليونيسف العالمية الصحة منظمة بين المشترك الرصد يقدر 

 بشكل بلد، لكل األساسية الصحي الصرف منشآت إلى  ( النفاذJMPالصحية ) والمرافق

 نقاط من بسلسلة نحدار اال خط ربط خالل والريفية، من  الحضرية المناطق  في منفصل

 استخدام  عن النهج لإلبالغ هذا استخدم وقد األسرية. والتعدادات المسوح من  البيانات

 الرصدبرنامج   ويقوم لأللفية.  اإلنمائية األهداف لرصد  "المحسنة  الصرف منشآت"مصادر  

 .البيانات من  المزيد توفر كلما بديلة إحصائية تقدير سُبل استخدام ( بتقييمJMPالمشترك )

 مياه نسبة تقديرات دمج كيفية حول التفاصيل من المزيد المنهجية  المذكرة في وتتوّفر

 الموقع خارج المعالجة أو الموقع في آمنة بطريقة منها التخلص  التي يتم المنزلية الصرف

 في مسجل هو كما الصحي، الصرف  من مرافق مختلفة أنواع استخدام حول بيانات مع

 .الحالية المشترك الرصد برنامج بيانات قاعدة

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-

SDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf  

 التفصيل 

 ية )الثروةقتصاداال يةجتماعاال ريفي( والحالة / اإلقامة )حضري مكان بحسب التفصيل يمكن

 األخرى الطبقات  حسب تفصيل إجراء وسيتم البلدان. التكاليف( لجميع على تحمل رةوالقد

 المحرومة،  والمجموعات ي،جتماعاال والنوع القومية المساواة )المجموعات دون  عدم من

 بحسب الصحي الصرف تفصيل خدمات سيتم كما البيانات. تسمح ذلك( حيث إلى وما

 المدارة األساسية والخدمات والخدمات الخدمات وجود عدم ذلك في الخدمة )بما  مستوى

 .المشترك الرصد ببرنامج الخاص صحاحوفقًا لسلم اإل  بأمان(

  

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-SDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-SDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
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 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 زمنية سالسل تقديرات لتوليد بسيط  انحدار  نموذج أ المشترك الرصد برنامج وسيلة تستخدم

 برنامج يشارك ذلك بعد لديها. بيانات نقاط ال التي السنوات ذلك في  السنوات بما لكافة

 من إجماع على للحصول القطري التشاور  آلية  استخدامالتقديرات ب جميع المشترك  الرصد

 .تقديراته نشر قبل البلدان

 والعالمي  يقليماإل المستويين على •

 إجراء يتم وطنية. بيانات لها تتوفر ال التي البلدان  تقديرات المشترك الرصد برنامج ينشر ال

اإل  في السكان  من ٪ 22لنسبة متاحة البيانات دامت ما والعالمية يةقليم التقديرات 

 .اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج األخيرة السكانية  حسب التقديرات ترجيحها مع المنطقة،

 البيانات  مصادر

 الوصف 

 يةقتصاداال يةجتماعاال  المؤشرات من الصحي الصرف  ومرافق المائية الموارد إلى النفاذيعد  

 األسرة ورفاه والطفل األم وصحة الطفل لبقاء الرئيسة المحددات  ومن والصحية األساسية،

 ُخميسيات  بناء في الصحي الصرف  ومرافق الشرب  مياه كما تستخدم  ية.قتصاداال واإلنتاجية

 بين المساواة عدم أوجه لتحليل المتكاملة المسوح األسرية من العديد تستخدمها التي الثروة

 مؤشر هو الصحي ومرافق الصرف الشرب  مياه إلى الوصول فإن لذلك  والفقراء. األغنياء

 برنامج الرصد بيانات  قاعدة  تحتوي الحالي، الوقت وفي األسرية.  المسوح  لمعظم أساسي

نقاط   خمس األقل على تتوفر دولة 140 من وألكثر مسح، عملية 1600 من أكثر على المشترك

 الممتدة للفترة الصحي والصرف  للمياه  األساسّيين المرفقين حول معلومات تتضمن بيانات

 والتعدادات المسوح  فيها تقوم ال التي المرتفع الدخل ذات البلدان . وفي2015و   1990 بين

 السجالت من التقديرات استنباطيتم   األساسي، النفاذ معلومات عن بجمع عادة األسرية

 .اإلدارية

 المتعلقة البيانات لتعديل هااستخدامو البلدان من البرازية المخلفات إدارة تقديرات جمع سيتم

الصرف  استخدامب  البيانات بين الجمع يمكن كما  الحاجة. حسب األساسية الصحي  مرافق 

التخلص والبيئية والسكانية اإلدارية  بيانات تتوفر ال عندما اتالمخلف نقل  أو اآلمن لتقدير 

 احتساب يمكن ولكن محدودة، أو معالجتها المخلفات من بالتخلص المتعلقة البيانات إّن  قطرية.

المخلفات  تدفقات علىًا  اعتماد البرازية للمخلفات اآلمنة اإلدارة تقديرات  المرتبطة هذه 

 .األساسية الصحي الصرف  مرافق من مختلفة أنواع استخدامب
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 فإن ،2009 عام في توحيدها تم قد بالصابون اليدين بغسل الخاص المسح أسئلة أن وبما

 المحور. وقد هذا أدرجت قد المؤشرات متعدد ومسح صحية استقصائيةدراسة   50 من أكثر

 لعام  المحدث التقرير في بلدا 12 من اليدين بيانات غسل المشترك الرصد برنامج  نشر

 . 2015 عام بلدًا في تقرير 54 ول ، 2014

 السكان نسبة ذلك في بما المشترك، الرصد برنامج قبل من المستخدمة السكانية البيانات

 السكان شعبة وضعتها التي تلك هي والريفية، الحضرية في المناطق يعيشون الذين

 .المتحدة األمم في

 الجمع عملية

 جميع في بالتشاور العالمية الصحة جمعية  قرار بموجب مطالبة  العالمية الصحة منظمة إّن 

الصحة إحصاءات  المتعلقة البيانات بشأن  البلدان تعليقات التماسو العالمية، منظمة 

 لمشاورات  المشترك الرصد  برنامج جميع تقديرات تخضع النشر، قبل واألقاليم. بالبلدان

 ما وغالبا واليونيسف.العالمية   الصحة لمنظمة القطرية المكاتب تسّهلها دقيقة قطرية

 مطابقة البيانات. عمليات حول اتاجتماعو البلد،  داخل  زيارات إلى المشاورات هذه تؤدي

 الماضية العشر  السنوات خالل دولة  خمسين من أكثر  مع المشترك الرصد برنامج شارك

 بتطوير المشترك الرصد برنامج قام  كما وجدت. إن التفاوت وأسباب تفسير تقديراته، في

التحقق اإلنترنت على أداة  نطاق وتوسيع المستقبل في البيانات صحة من لتسهيل 

 بكثير، أكثر وحقيقية  تفاعلية المطابقات بطريقة هذه إجراء يمكن بحيث اإلنترنت على قدراتها

 .المطابقة  مهام تكلفة من يقلل مما

 الزمنية  السالسل

 الفترة خالل األساسية الصحي الصرف خدمات لمستوى الزمنية السالسل بيانات تتوفر 

 يتم لم بأمان. المدارة الصحي  الصرف خدمة لمؤشر األساس وهي بمثابة  1990-2015

 األهداف فترة الصحي( خالل الصرف مياه )مثل معالجة اآلمنة اإلدارة عناصر بعض  جمع

 التنمية  أهداف في سنوات إال لعدة ممكناً  اتتجاهاال تحليل يكون ولن  لأللفية، اإلنمائية

 (. 2015 إلى 1990المستدامة )من 

 الزمني  الجدول

  :البيانات جمع

 بداية حتى وستستمر 2016 عام أوائل في السنتين لفترة الحالية البيانات جمع دورة بدأت

 2017 عام
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 البيانات  إصدار

 2017 عام منتصف في األساسي المستدامة التنمية  أهداف تقرير يصدر أن المقرر من

 2017 تموز/يوليو في سيصدر الذي المستدامة تقرير األهداف ضمن إلدخاله

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 منظمات والبيئة. والصحة الصحي والصرف المياه وزارات القومية، اإلحصاءات مكاتب

 .الصحي وخدمات الصرف المياه

 للبيانات  المجّمعة الجهات

 UNICEFللطفولة  المتحدة األمم ومنظمة WHOالعالمية  الصحة منظمة

 الوصف 

 المياه إلمدادات واليونيسيف العالمية الصحة منظمة بين المشترك الرصد برنامج

 .الصحية والمرافق

 المراجع 

 :الموّحد الموارد دليل

www.wssinfo.org    

Progress on sanitation and drinking water 2015 update and MDG assessment. New York:  UNICEF/WHO, 

2015.   

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf 

 https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-03/JMP-2014-post-2015-WASH-targets-

12pp.pdf   

JMP Task Force on Methods Final Report. New York: WHO/UNICEF,  

https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2017-07/JMP-Methods-Task-Force-
Report-Final.pdf   

Guidelines for drinking water quality, fourth edition. Geneva: WHO; 2011.  

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/    

 تقرير  في بأمان المدارة الشرب مياه خدمات استخدام بشأن بلدا 140 ل األولية  التقديرات ُنشرت

 البيانات  ومصادر  التقرير  يتحصل  المشتركين.  أطراف  وأحد الدولي  البنك بين  بالتعاون  مؤخرا صدر

 تي: اآل الرابط على

http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-

development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene   

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-Practical-Guidance-Measuring-Handwashing-

Behavior-2013-Update.pdf 

 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 

http://www.wssinfo.org/
https://washdata.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf
https://washdata.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-03/JMP-2014-post-2015-WASH-targets-12pp.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-03/JMP-2014-post-2015-WASH-targets-12pp.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-03/JMP-2014-post-2015-WASH-targets-12pp.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2017-07/JMP-Methods-Task-Force-Report-Final.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2017-07/JMP-Methods-Task-Force-Report-Final.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/
http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene
http://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainable-development-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-Practical-Guidance-Measuring-Handwashing-Behavior-2013-Update.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-Practical-Guidance-Measuring-Handwashing-Behavior-2013-Update.pdf
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 7الهدف 

كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

 الحديثة الموثوقة والمستدامة

 2-7الغاية 

 زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تحقيق 

 1-2-7المؤشر 

 النهائي للطاقة ستهالك حصة الطاقة المتجددة في مجموع اال

  Iدرجة المؤشر: 

 UNSD, IEA, IRENA  :المنظمة / المنظمات الراعية

 UN Energy Word Bank , :الشريكة  المنظمة / المنظمات

 التعريف 

النهائي   ستهالكالنهائي هي النسبة المئوية لال ستهالك الطاقة المتجددة في مجموع االحصة  

 .من الموارد المتجددة للطاقة المشتق

 حتساب الطريقة ا

الطاقة من كافة المصادر المتجددة على   استهالكالمؤشر من خالل قسمة    احتسابيتم  

اال  للطاقة. يشتق    ستهالكمجموع  جداول    استهالكالنهائي  ثالثة  المتجددة من  الطاقة 

 ستهالكموجودة في إحصاءات وموازين الطاقة العالمية لوكالة الطاقة الدولية: مجموع اال 

كافة األحجام المبلغ عنها في جدول    اعتبارالنهائي، مخرجات الكهرباء، مخرجات الحرارة. يتم  

جام الكهرباء والحرارة في جدول  النهائي كأنه يتم التبليغ عنها. وبما أن أح  ستهالكمجموع اال 

تم    ستهالكاال  والحرارة،  الكهرباء  التكنولوجيا  بحسب  تفصيلها  يتم  لم   استخدام النهائي 

اال  تقسيم  عن  عوضًا  المخرجات  بحسب    ستهالكجداول  والحرارة  للكهرباء  النهائي 

وَلي  حصة التكنولوجيا في جد  اشتقاقالتكنولوجيا. إن تحديد التكنولوجيا يحصل من خالل  

النهائي للكهرباء والحرارة على التوالي.   ستهالكالحرارة والكهرباء وضرب هذه الحصة باال

تيراجول لطاقة الغاز    150النهائي    ستهالكفعلى سبيل المثال، إذا ما بلغ جدول مجموع اال 

اال مجموع  بلغ  حين  في  للكهرباء    ستهالكاإلحيائي  والحرارة    400النهائي   100تيراجول 
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%في الحرارة،    5% و 10وكانت حصة الغاز اإلحيائي في مجموع مخرجات الكهرباء  تيراجول  

تيراجول +   150تيراجول )  195الغاز اإلحيائي المبلغ عنه    استهالكسيكون إذًا مجموع عدد  

400    * +  10تيراجول   %100   * تقرير  5تيراجول  ويؤمن  )  إطار%(.  العالمي  (  2013الّتتّبع 

،  1، القسم 4لمقترحة لتعريف وقياس الطاقة المتجددة )الفصل  تفاصيل أكثر عن المنهجية ا

 (. 202-201صفحة 

 التفصيل 

ب المتعلق  البيانات  اال   استهالكتفصيل  وقطاع  المورد  بحسب  المتّجددة   ستخدام الطاقة 

مثا تأمينه    اًل النهائي  كيسرة  الهدف  أبعاد  من  أخرى  أبعاد  عن  لمحة  يؤمن  أن  شأنه  من 

وموثوقيته. وقد يكون من المفيد أيضًا تفصيل الطاقة الشمسية بين القدرة الداخلة في  

 .الشبكة والقدرة الخارجة منها

 .الحاضر-1990 :السالسل الزمنية

 الجدول الزمني 

 .سنوييتم جمع البيانات بشكل   :جمع البيانات

 إصدار البيانات 

)بنشر  الخريف  بداية  في  الدولية  الطاقة  بوكالة  الخاصة  الطاقة  موازين  تحديث  يتم 

المتحدة في  باألمم  الخاصة  الطاقة  موازين  تحديث  يتم  السابقة(  السنة  عن  المعلومات 

 ) بداية الربيع )بنشر المعلومات عن سنتين سابقتين

 الجهات المزودة بالبيانات 

 .صاءات القوميةمكاتب اإلح 

 الجهات المجمعة للبيانات 

 .وكالة الطاقة الدولية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

 الوصف 

إن وكالة الطاقة الدولية وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة هما الجهتان األساسيتان 

التتبع العالمي    إطار  اتحادالمسؤولتان عن تجميع بيانات موازين الطاقة القومية. ويقوم  

لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع بتوليف المعلومات من موازين الطاقة الخاصة بوكالة 

أجل   من  المتحدة  األمم  في  اإلحصاءات  بشعبة  الخاصة  البيانات  وقاعدة  الدولية  الطاقة 

 .هذا المؤشر على المستوى العالمي  احتساب
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 المراجع 

 :دليل الموارد الموحد

www.worldbank.org ; www.iea.org ; www.un.org  

 (2013التتّبع العالمي ) إطار تقرير 

http://trackingenergy4all.worldbank.org/  

 (2015التتّبع العالمي ) إطار تقرير 

http://trackingenergy4all.worldbank.org  

 (2015التتبع العالمي )  إطارقاعدة بيانات 

http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all  

    :طاقة لألمم المتحدةال إحصاءات قاعدة بيانات 

https://unstats.un.org/unsd/energystats/   

 

 

 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 

 

 

  

http://www.worldbank.org/
http://www.iea.org/
http://www.un.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all
http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all
http://data.worldbank.org/data-catalog/sustainable-energy-for-all
https://unstats.un.org/unsd/energystats/
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   8الهدف 

والمستدام  ي المطرد والشامل للجميع  قتصاد تعزيز النمو اال

 والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 

 1-8الغاية 

النمو اال على  الناتج  قتصادالحفاظ  نمو  الحفاظ على  وبخاصة  الوطنية،  للظروف  الفردي وفقا  ي 

 على األقل سنويا في أقل البلدان نمواً  في المائة  7ي بنسبة  جمالالمحلي اإل

 1-1-8المؤشر 

 ي الحقيقي للفرد الواحدجمالمعدل النمو السنوي للناتج المحلي اإل 

   I درجة المؤشر:

 UNSD  :المنظمات الراعية / المنظمة

 Word Bank :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

 تغّير  أنه على  الواحد للفرد  الحقيقي  يجمالاإل المحلي  للناتج السنوي النمو  معّدل احتساب  يتم

الناتج  المئوية النسبة متتاليَتين. ويتم   سنَتين بين  الواحد للفرد الحقيقي ي جمالاإل  المحلي في 

 يجمالاإل المحلي  الناتج قسمة خالل من  الواحد الحقيقي للفرد  ي جمالاإل  المحلي  الناتج احتساب

 ي جمالاإل المحلي  الناتج بيانات ويتم قياس ما. منطقة  أو بلد  سكان  عدد على  الثابتة باألسعار 

 .بياناته البلد وإكمال نمو معدالت احتساب لتسهيل  الثابت  ميركياأل بالدوالر الحقيقي 

 حتساب الا طريقة

 على الواحد للفرد الحقيقي يجمالاإل المحلي للناتج السنوي النمو معّدل احتساب يتم

 :التالي  النحو

 العام بأسعار المحلية العملة من السنوي الحقيقي يجمالاإل المحلي الناتج تحويل -أ

 الصرف سعر استخدامب 2005 بأسعار ميركياأل الدوالر إلى منطقة ما أو لبلد 2005

 نفسها للسنة

 يجمال اإل المحلي الناتج على للحصول المنطقة أو البلد سكان عدد على النتيجة قسمة -ب

  2005 العام  بأسعار الثابت األميركي بالدوالر الواحد للفرد السنوي؛ الحقيقي

 في الواحد للفرد الحقيقي يجمالاإل المحلي للناتج السنوي النمو معّدل احتساب -ج

 التالية الصيغة استخدامب t+1 السنة

[(G(t+1) – G(t))/G(t)] x 100%  
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 الدوالر صرف سعر في الواحد للفردالحقيقي   يجمالاإل المحلي الناتجيمثل   G(t+1) إذ

 الحقيقي يجمالالمحلي اإل الناتج فهو G(t) أما ، t+1 السنة في 2005 لعام األميركي

 (tالسنة ) في 2005 لعام  ميركياأل  بالدوالر الواحد  للفرد

 التفصيل 

 توفير على قادرة البلدان كانت ما إذا المنطقة بحسب البلد بيانات تفصيل الممكن  من

 .التفصيل إلجراء القومية الحسابات بيانات مع تّتسق والتي المعنية يةقليماإل  البيانات

 الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

ر عدم عند  يتّم  السنوي، يجمالاإل المحلي للناتج  الرسمية البيانات من كاملة مجموعة توفُّ

 تتوّفر ال وعندما بكاملها. الزمنية للسالسل التقديرات على للحصول إجراءات التقدير اعتماد

 المعلومات لجمع األخرى البيانات لمصادر الهرمي التسلسل  استخدام يتم البيانات، كامل

 بشكل المجّمعة البيانات استخدام إما يتم ثّم   .ما منطقة أو ما لبلد القومية الحسابات بشأن

 .يجمال اإل المحلي بيانات الناتج على للحصول تقديرية إجراءات اتخاذ يتم أو مباشر

 الهرمي التسلسل إلى  البيانات مصادر اختيار يستند الرسمية، البيانات توّفر عدم حال في

 :تياآل

 المصارف  أو القومية  اإلحصاءات لمكاتب اإللكترونية والمواقع الرسمية المنشورات  -أ

 الصلة؛ ذات الحكومية أو الوزارات المركزية

(،  EUROSTATاألوروبي ) تحادلال  حصائياإل المكتب ينشرها التي الرسمية اإلحصاءات  -ب

المركزي  إلى ي قتصاداال الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة األوروبي، البنك 

 األعضاء؛  الدول

 المتحدة؛  لألمم الدائمة البعثات تؤمنها التي المعلومات -ج

 لألمم يةقليماإل  يةقتصاداال اللجان تحّضرها التي يةقتصاداال  والتقديرات المسوح -د

 الالتينية ألميركا يةقتصاداال ( واللجنةUNECE) ألوروبا يةقتصاداللجنة اال  المتحدة مثل

) البحر ومنطقة واللجنةECLACالكاريبي   والمحيط آلسيا يةجتماعواال يةقتصاداال ( 

( واللجنةESCAPالهادئ  أل قتصاداال (   يةقتصاداال واللجنة(  UNECA)  فريقياية 

 (؛ ESCWA) آسيا لغرب ية جتماعواال

 اإلحصائية )بما البيانات جمع على تركيزها تشّدد التي الدولية المنظمات منشورات -ه

 المشتركة مصادرها بأهم الئحة يلي ما  ية( وفيقليماإل البنوك اإلنمائية ذلك، في

 جنوب أمم رابطة اآلسيوي، التنمية آسيا، بنك في   :الخاصة بلدانها  في المستخدمة
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 ،أفريقيا (SPCالهادئ ) جماعة المحيط أمانة العربي، النقد ( صندوقASEANآسيا ) شرق

 الصحراء جنوب  فريقياأل واإلحصائي  يقتصاد اال المرصد اإلفريقي،  التنمية  بنك

 والنقديي  قتصاداال تحاد( اال BEAC)  أفريقيا وسط دول ( مصرفAFRISTAT) الكبرى

التنمية  ( بنكCARICOMالكاريبية ) الجماعة ميركيَتين،األ ( فيUEMOA) أفريقيالغرب  

 أخرى، مناطق وفي (؛ECCBالكاريبي ) البحر  شرق لمنطقة المركزي المصرف الكاريبي،

 في األعضاء غير (؛ بلدانOECD) يقتصاداال  الميدان في والتنمية منظمة التعاون

 المستقلة؛  الدول من لدول الكومنولث  اإلحصائية اللجنة

هي:  ااستخدام األكثر والمصادر األخرى. الدولية المنظمات من والمؤشرات التقديرات -و

 الدولي؛  ( والبنكIMF) النقد الدولي صندوق

 ااستخداماألكثر   والمصادر المتخّصصة للمجموعات اإللكترونية المواقع منشورات -ز

(، APEC) الهادئ والمحيط آلسيا يقتصاداال التعاون التعاون الخليجي، مجلس هي:

 (، البنكSADC) االفريقي للجنوب اإلنمائية في الجماعة المركزي المصرف حّكام لجنة

 يةقتصاداال  اإلسالمية؛ البيانات اإلحصائي للبلدان التدريب ومركز للتنمية، اإلسالمي

نة   المصادر؛ من وغيرها التجارية الجهات من المؤمَّ

 المتحدة الواليات ووكالة يةقتصاداال المخابرات وحدة ا هي:استخدام األكثر والمصادر -ح

 المركزية؛ للمخابرات

 لليشتنشتاين،  بديل )سويسرا مصدر من ما حيث المجاورة البلدان من المعلومات -ط

 لجزر  دئ الها المحيط جزر بعض  الندورا، إسبانيا مارينو، إيطاليا لسان لموناكو، فرنسا

 المحلي  الناتج تقديرات تحضير  المعنية التقدير طرق ؛ وتشمل)األخر الهادئ المحيط

الرسمية، غير مصادر استخدامب يجمالاإل  استخدامب التوجهات استخالص البيانات 

الصلة، المنكمشة أو المتضخمة البيانات لسالسل مالئمة مؤشرات  وتوزيع ذات 

يجب  طريقة أي لتحديد هرمي تقدير إجراء بعدها يتم ثم ي.جمالاإل المحلي الناتج حصة

 .أخرى إلى سنة من البيانات تقدير اتساق على للحفاظ الجهود بذل ويتم ها. استخدام

 والعالمي  يقليماإل على المستوَيين •

 المنطقة أو للبلد الحقيقي يجمال اإل المحلي للناتج الناقصة البيانات  احتساب بعد

 يةقليماإل المجاميع شتقاق ال تلخيصها ، يتم1-11المشروحة في الغاية   الوسائل استخدامب

 يجمالاإل المحلي الناتج على للحصول السكان عدد بيانات على قسمتها ثم والعالمية

يتم وبعد   والعالمي. يقليماإل الصعيَدين على الواحد  للفرد الحقيقي  احتساب  ذلك 
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 على الواحد للفرد الحقيقي  ي جمالاإل المحلي الناتج في نياالسك  النمو معدالت

 . 3-3الغاية  في الواردة الصيغة استخداموالعالمي ب يقليماإل الصعيدين

 ية قليماإل المجاميع

، لكل أو   بلد لكل  السكان وعدد الحقيقي يجمالاإل المحلي الناتج  تقديرات جمع يتّم  سنةٍّ

 يةقليماإل المجاميع ُتقسم ثم   .والعالمية يةقليماإل المجاميع اشتقاقأجل   من منطقة

 يجمالاإل المحلي الناتج تقديرات اشتقاق  من أجل لها الموافق السكان عدد على والعالمية

يتم والعالمي. يقليماإل الصعيَدين على الواحد  للفرد الحقيقي  هذه  استخدام ثم 

 للفرد الحقيقي يجمالاإل المحلي الناتج في السنوية النمو معدالت حتسابال التقديرات

 . 3- 3الغاية  في المشروحة الصيغة استخدامب والعالمي يقليماإل الصعيَدين على

 التفاوت  مصادر

 :يلي ما اتختالفاال تشمل

ر -أ  شعبة تقّدرها التي البيانات إنما فقط. المحلية  بالعملة عام بشكل البلد بيانات  توفُّ

 .األميركي بالدوالر أيضا متوفرة فهي األمم المتحدة في اإلحصاءات

 أو للبلدان الرسمية يجمالاإل المحلي الناتج بيانات من كاملة مجموعة وجود عدم -ب

 في اإلحصاءات شعبة تقّدرها التي يجمال اإل المحلي الناتج وتشمل بيانات المناطق.

 1-11في يظهر كما متنوعة تقدير إجراءات   استخدامب اتاحتساب  المتحدة األمم

  كلها. الزمنية السالسل تقديرات  على للحصول

 السالسل نسخ من عديدة كمجموعات الرسمية البلد بيانات عن بالغاإل يتّم  ما غالبا  -ج

قومية   حسابات بيانات  لتجميع مستخدمة فريدة منهجية تمّثل كل نسخة أن مع الزمنية،

 في التغيير يعكس قد زمنيَتين نسَختين لسلسلَتين بين الفرق المثال، سبيل  على(

 الحسابات نظام نسخة  إلى 1968 القومية الحسابات نظام من التحّول أن كما العملة،

الحسابات   تجميع عن المسؤول المكتب في تغّيراً  يعكس قد ،1993 لعام القومية

 الزمنية، السالسل من النسخ هذه بين المقارنة الممكن  غير ، ومن)إلخ... القومية،

 نظام إلى 1968 لعام القومية الحسابات نظام من تنّقل ما قد بلد يكون حين خاصةً 

  الكاملة  للفترة الزمنية للسلسلة نسخة واحدة تتوفر ال وحين .2008 أو 1993 العام

إجراءات األمم  في اإلحصاءات  شعبة  (، تستخدم t+1 إلى   1970(  التقدير المتحدة 

 الرجعي  حتسابالا ويحصل الزمنية. للسالسل  نسخة ألحدث العكسي للتسلسل

 حتسابالا استخدام  ويتم األقل.  على واحدة سنة الزمنية  السلسلة حين تتخطى فقط
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تطبيق ثم معّدل، لتشكيل الرجعي  السلسلة نسخة حتى تراجعيا المعّدل هذا يتم 

 زمنّيَتين سلسلَتين بين السنة المالية في تغيير أي هناك كان ما  وإذا السابقة. الزمنية

الزمنية   للسلسلة المالية السنة نوع إلى  األقدم السلسلة تحويل يتم رسميَتين،

 األمم في اإلحصاءات شعبة تستخدم الرجعي. حتسابالا سبقت التي األحدث

 للسعر الزمنية  السالسل نسخ تكون عندما نفسها الرجعي  حتسابالا طرق المتحدة

 عن اإلبالغ يتم حين أو أساسية متعددة سنوات على مشتملة للبلد الرسمي الثابت

 الرجعي  حتسابال ا عرض ويتم السابقة. للسنة ثابتة كأسعار الثابتة  الزمنية  السالسل

 المبّلغ الحالي السعر بيانات استخدام خالل من السابقة للسنة الثابتة  األسعار لبيانات

 سالسل في للبيانات  تنبؤ يتم .رسميا عنها المبّلغ الثابت السعر وبيانات رسميا عنها

 .واحدة معيار سنة ذات وحيدة

 عن المتحدة األمم في السكان  لشعبة السكان عدد تقديرات اختالف احتمال  -د

 النواقص  أخذ أجل  من تحليال  يشمل األسبق  أن البلد بما بها تقوم التي التقديرات

 في الحاصلة واألخطاء زمنية  مهلة  اعتمادعدم   التغطية، اكتمال عدم مثل عتباراال بعين

 من السابق عدد السكان اتاتجاه لتحديد وكما األساسية، للمعلومات والترميز التقدير

 .األساسية البيانات على تؤثر التي تساقاال عدم مسألة حّل  خالل

 :القومي المستوى على البيانات تجميع أجل من للبلدان المتاحة اترشاد واإل الوسائل

 المفّصلة   والجداول الرئيسة المجاميع ،القومية الحسابات إحصاءات  ي:جمالاإل المحلي الناتج ▪

GDP: National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables, 2015 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=3 

 المتحدة ملألم الديمغرافي السنوي الكتاب :السكان ▪

Population: United Nations Demographic Yearbook 

See: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/2015.pdf 

 2008 القومية الحسابات نظام ي:جمالاإل المحلي الناتج ▪

GDP: 2008 SNA See https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf 

 والسكنية السكانية بالتعدادات الخاصة والتوصيات المبادئ السكان:  ▪

Population: Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses See 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf 

 الجودة  ضمان

 .الدولية اإلحصائية المعايير مع بالتوافق البيانات تفعيل يتم

 .البلدان مع خطية مراسالت خالل من التفاوت مسألة حل يتم
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 البيانات  مصادر

 الوصف 

 المناطق  أو البلدان من المحلية بالعملة السنوي يجمالاإل  المحلي الناتج  تقديرات جمع يتم

 تقديرات على الحصول يتم حين في القومية، الحسابات استبيان من خالل سنوي بشكل

 التالي:  الرابط على المتحدة للسكان األمم شعبة من السكان  عدد

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population 

 الجمع عملية

 المتحدة األمم في اإلحصاءات لشعبة القومية الحسابات قسم يرسل سنة، كل في

 األحدث  البيانات  لجمع المناطق أو البلدان إلى  معّبأ مسبقا القومية للحسابات ااستبيان

 إلى البلدان بالغإ  عبء من أجل التخفيف ومن المحلية. بالعملة  الرسمية القومية للحسابات

المتحدة في اإلحصاءات شعبة تتلقى ية،قليمواإل الدولية المنظمات مختلف   األمم 

 ألوروبا ية قتصاداال واللجنة يقتصاداال الميدان في والتنمية التعاون منظمة من  البيانات

 .أعضائها عن بالنيابة والجماعة الكاريبية

 من للتحقق المحلية  بالعملة  الرسمية القومية الحسابات بيانات على المصادقة تتم ثم

 أنمن  و عناصرها  مجموع تساوي المجاميع أن من التأكد العملية تشمل وهذه األخطاء.

 سعر تحويل يتم ثم مّتسق. بشكل متعددة ممّثلة جداول في الموجودة البيانات سالسل

 الصرف سعر خالل تطبيق من األميركي الدوالر إلى  والثابت الحالي يجمال اإل المحلي الناتج

المعدالت   هذه تتوفر ال وعندما الدولي.  النقد صندوق يقرها كما لها المواتية السوق  في

)المعدالت النقد لصندوق أخرى معدالت استخدام  يتم للتحويل  أو الرسمية الدولي 

 الرئيسة(. 

 تطبيق يتم الدولي، النقد صندوق في الصرف  معدالت عن تبّلغ لم التي وللبلدان

 يتم  تحويل معدالت وهي المتحدة. لألمم التشغيلية ألسعار الصرف السنوي المتوسط

 الصرف أسعار وتستند البلدان. مع هذه المتحدة لألمم الرسمية  التحويالت في تطبيقها

 .السياحية أو/و والتجارية الرسمية الصرف أسعار إلى

 شعبة تستخدم الصرف، معدالت في انهيار من البلد فيها تعاني التي الحاالت وفي

 ألسعار كبديل األسعار على تعديل ذات صرف المتحدة معدالت األمم في اإلحصاءات

 المتحدة. لألمم  التشغيلية  أسعار الصرف أو الدولي  النقد صندوق عنها يبلغ التي الصرف

أن  على تعديل ذات الصرف أسعار إلى يستند الذي التحويل شأن  ومن  يقلب األسعار 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population
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 الصرف في أسعار جيداً  عكسها يتم ال التي المتساوية غير األسعار لتغيرات نهياراال عامل

 من وغيرها يجمالاإل  المحلي للناتج الواقعية غير المستويات تكون لذلك، ونتيجة  .األخرى

لت قد األميركي، بالدوالر إليها القومية المشار الحسابات مجاميع  الزمنية الفترات لبعض  ُعدِّ

  .والمحلية يةقليمواإل المستويات الوطنية على  يقتصاداال التحليل لتحسين

 السكان عدد على الثابت السعر عند  يجمالاإل  المحلي الناتج سالسل قسمة يتم ثم

 .الواحد للفرد الحقيقي يجمال المحلي اإل الناتج على للحصول

 متساوية المجاميع هذه تكون أن بضمان هاتساقال المقّدرة  البيانات من التحّقق  يتم

 بشكل تمثيلها يتم متعددة  جداول في الممّثلة البيانات وبأن سالسل عناصرها بمجموع

 يتم بأن لضمان السابقة مع السنوات سنة لكل المشتقة التقديرات مقارنة يتم مّتسق.

 سنة من معدل النمو  تحليل يتم ذلك،  إلى باإلضافة أخرى. إلى سنة من التقديرات تحضير

  .البيانات في الخلل لتحديد أخرى إلى

 :تياأل الرابط على حصلة  مت  البيانات بتقدير المعنية المنهجية بشأن المعلومات من المزيد

http://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf. 

 البيانات  توافر

 تجميع عن المسؤولة الوطنية الوكاالت أو المركزية  البنوك القومية، اإلحصاءات مكاتب

 .ما منطقة أو لبلد الرسمية الحسابات القومية تقديرات

 الزمنية  السالسل

 .  2015 العام حتى 1970 العام من السنوية البيانات توّفر

 البيانات جمع

 التي المناطق أو البلدان من الرسمية السنوية القومية الحسابات تقديرات  جمع عملية إن

 المتوفرة  للبيانات عام كل من فبراير /شباط في تبدأ القومية الحسابات استبيانتستخدم  

 .السابقة السنة نهاية حتى

 .عام كل من ديسمبر/األول كانون :البيانات إصدار

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 تجميع عن المسؤولة الوطنية الوكاالت أو المركزية  البنوك القومية، اإلحصاءات مكاتب

 .ما منطقة أو لبلد الرسمية القومية الحسابات تقديرات
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 للبيانات  المجّمعة الجهات

  UNSDالمتحدة األمم في  اإلحصاءات شعبة

 المراجع 

 :الموّحد  الموارد دليل

https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/data.asp 

http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp 

http://data.un.org/  

https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

 

 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 

 

  

https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/data.asp
http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp
http://data.un.org/
https://esa.un.org/unpd/wpp/


140 

 

 

 

   9الهدف 

 التصنيع  وتحفيز  الصمود،  على قادرة  أساسية  هياكل  إقامة

 بتكار اال وتشجيع للجميع، الشامل

  5-9الغاية 

جميع  في  الصناعية  القطاعات  في  التكنولوجية  القدرات  وتحسين  العلمي  البحث  تعزيز 

والزيادة   بتكار، تشجيع اال2030البلدان، وال سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام  

بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق  

 .القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

 1-5-9المؤشر 

 .يجمالاإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإل 

  Iدرجة المؤشر: 

 UNESCO  :الراعية المنظمات  /المنظمة

 التعريف 

 ( هو نسبةGDPي )جمالاإل المحلي الناتج من ( كنسبةR&Dوالتطوير ) البحث على نفاقاإل

 .يةقتصاداال المخرجات مجموع على مقسومة والتطوير على البحث نفاقاإل

 حتساب الا طريقة

 هو  يجمالاإل المحلي الناتج من كنسبة والتطوير البحث على اإلنفاق  مؤشر احتساب  إن

 .كقاسم بسهولة المتاحة يجمالاإل المحلي الناتج بيانات استخدامبنفسه، ب نفسه يشرح أمر

 التفصيل 

 والمجال التمويل،  ومصدر األداء، قطاع بحسب والتطوير البحث على اإلنفاق تقسيم يمكن

 .التكلفة ونوع ونوع البحث العلمي،

 :الناقصة القيم معالجة

 البلد  مستوى  على •

 .لإلحصاء اليونسكو معهد بواسطة المفقودة البيانات تقدير  يتم ال
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 والعالمي  يقليماإل المستويين على •

 أخرى في  مرجعية لسنوات البيانات ستكمال إو ستقراءإ إلى سناداإل  عمليات تستند

 المرجح غير يقليماإل  المتوسط استخدام يتم ،اإلطالق  على أي بيانات توفر عدم حالة

 .كتقدير

 الوطني  المستوى  على البيانات تجميع أجل من للبلدان المتاحة والتوجيهات الوسائل

 الوطني، المستوى على والتطوير البحث بيانات جمع عن بنفسها مسؤولة البلدان إن

 المبادئ  البلدان جميع الدولية. وتتبع المنظمات إلى الوطنية وتقديمها المجاميع وتجميع

 :فراسكاتي لدليل التوجيهية

https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters? 

fmt=ahah  

 التعاون بمنظمة الخاص فراسكاتي لدليل ليةالدو التوجيهية المبادئ البلدان جميع تتبع

 ي قتصاد الميدان اال في والتنمية

https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters? 

fmt=ahah  

 لمعهد  11 التقنية الورقة أن تستخدم والتطوير البحث قياس  في تبدأ  التي للبلدان يمكن

 : تيالرابط اآل  من تنزيلها يمكن والتي المساعدة، على للحصول لإلحصاء اليونسكو

www.uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-

countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf  

 البيانات  مصادر

 الوصف 

 مكاتب طريق  عن إما والتطوير، بالبحث المعنية الوطنية المسوح خالل من البيانات جمع يتم

 والتكنولوجيا(  العلوم وزارة تنفيذية )مثل وزارة أو اإلحصاءات الوطنية

 الجمع عملية

 من والتطوير البحث بيانات  لجمع اً استبيان(  UISلإلحصاء ) اليونسكو معهد يرسل عام كل

 الشريكة للمنظمات البيانات مجموعات تغطيها ال دولة( التي 125 )حواليالبلدان   جميع

 تحادلال  حصائياإل والمكتب ي،قتصاد اال الميدان والتنمية في التعاون كمنظمة األخرى

األميركية    -  اإليبيرية  العلم والتكنولوجيا  لمؤشرات يةقليماإل والشبكة Eurostat األوروبي

(RICYTوبالتوافق ) جمعها تم بياناتها )التي على الحصول يتم الثالث، المنظمات هذه مع 

https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters?fmt=ahah
https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters?fmt=ahah
https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters?fmt=ahah
https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g227e624c6-en/sectionchapters?fmt=ahah
http://www.uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-conducting-an-rd-survey-for-countries-starting-to-measure-research-and-experimental-development-2014-en.pdf
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قاعدات   من دولة( مباشرة 65 حوالي أي بها المرتبطة األعضاء الدول / األعضاء الدول من

 والمكتب يقتصاد اال الميدان في والتنمية التعاون منظمة حالة )في بها الخاصة البيانات

 يةقليماإل الشبكة حالة الشريكة )في الجهات من تلقيها األوروبي( أو  تحادلال  اإلحصائي

 العلم مؤشرات مبادرة مع أفريقيا في أيضا تعاون والتكنولوجيا( هناك العلم لمؤشرات

 الجديدة  الشراكة  /اإلفريقي تحاد( لال ASTIIاإلفريقية )والمبادرة   STI بتكارواال والتكنولوجيا 

في  مشتركة بيانات جمع عملية إلى ديؤي قد  ( مماAU/NEPAD)  أفريقيا  تنمية أجل من

   .المستقبل

 الجودة  ضمان عملية أجل من  اً استبيان لإلحصاء اليونسكو  معهد يرسل  للبيانات بالنسبة

 :تياآل النحو على

I. العلوم وزارة في عام بشكل البلدان، في التنسيق جهات إلى  استبيانإرسال   يتم 

 .الوطني مكتب اإلحصاء أو والتكنولوجيا 

II. حالة في البلدان مع والتواصل اتستبياناال  بمعالجة لإلحصاء اليونسكو معهد  يقوم 

 موقعه على والمؤشرات البيانات  وإصدار المؤشرات احتسابأسئلة و أي وجود

 .اإلنترنت  شبكة على

III. وبالتالي المعيارية، الدولية التصنيفات استخدامب ستبياناال  إكمال البلدان من ُيطلب 

 .مماثلة إجراءات األخرى تعديالت، وللوكاالت إلجراء بشكل عام حاجة من ما

  :الزمنية السالسل

 البيانات لكن ،1996 عام منذ لإلحصاء اليونسكو معهد بيانات قاعدة في متاحة البيانات

 . 1981 عام إلى تعود المتاحة التاريخية

 .عام كل  من يوليو/تموز :البيانات إصدار

 بالبيانات  المزّودة الجهات

 المكتب طريق عن إما والتطوير، للبحث الوطنية المسوح خال من البيانات جمع يتم

 والتكنولوجيا(.  العلوم وزارة تنفيذية )مثل أو وزارة الوطني اإلحصائي

 للبيانات  المجّمَعة الجهات

( OECDي )قتصاداال الميدان في والتنمية التعاون (، منظمةUISلإلحصاء ) اليونسكو معهد

) تحادلال  المكتب اإلحصائي  – والتكنولوجيا العلوم مؤشرات ( وشبكةEurostatاألوروبي 

 األفريقية ( المبادرةIBERO-RICYT) والتكنولوجيا العلم ميركية لمؤشرات األ يبيريةاإل  الشبكة
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 أجل من الجديدة الشراكة / األفريقي تحاد( لال ASTII)  بتكارواال والتكنولوجيا العلم لمؤشرات

 .أفريقيا تنمية

 المراجع 

 :الموّحدة الموارد دليل

www.uis.unesco.org  

 :2015لعام   فراسكاتي  (، دليل2015ي )قتصاداال الميدان في والتنمية التعاون منظمة

 وقياس التجريبي، والتطوير البحث مجال في عنها واإلبالغ لجمع البيانات توجيهية مبادئ

منشوراتبتكارواال والتكنولوجية العلمية األنشطة  في والتنمية التعاون منظمة ية، 

 :عالماإل شعبة باريس. ي،قتصاداال الميدان

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en  

 :لإلحصاء اليونسكو معهد بيانات مركز

https://en.unesco.org/  

 

 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 

  

http://www.uis.unesco.org/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
https://en.unesco.org/
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  11الهدف 

 وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل

 ومستدامة  الصمود على وقادرة

  5-11الغاية 

االشخاص   وعدد  الوفيات  عدد  في  كبير  انخفاض  في  المتأثرينتحقيق  كبير  وانخفاض   ،

اال  اإلقتصادالخسائر  المحلي  بالناتج  المتصلة  المباشرة  تحدث جمالية  التي  العالمي  ي 

الفقراء   حماية  على  التركيز  مع  بالمياه،  المتصلة  الكوارث  ذلك  في  بما  الكوارث،  بسبب 

 .2030واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة بحلول عام 

 1-5-11المؤشر 

المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مب  الكوارث من بين كل عدد األشخاص  اشرة بسبب 

 شخص من السكان  100,000

    IIدرجة المؤشر: 

 UNDRR    المنظمة / المنظمات الراعية: 

  UN Habitat, UNEP :الشريكة  المنظمات / المنظمة

 التعريف 

المتوفون الكارثة،  األشخاص  أثناء  الذين ماتوا  كنتيجة    بعدها مباشرة  أو: عدد األشخاص 

 رالحدث الخطي مباشرة لهذا 

المفقودون: الحدث    األشخاص  وقوع  منذ  وجودهم  مكان  المعروف  غير  األشخاص  عدد 

الذين يفترض أنهم ماتوا رغم عدم وجود أدلة مادية والبيانات   األشخاصعدد   الخطر ويشمل

 المتعلقة بعدد المفقودين هي بيانات حصرّية بشكل متبادل 

المتضررون:   مباشر  األشخاص  بشكل  إما  المتضررون،  بحدث   أواألشخاص  مباشر،  غير 

 .خطير

  أو رض  األشخاص المتضررون بشكل مباشر: األشخاص الذين عانوا من اإلصابة في الم

عانوا من ضرر مباشر   أونقلهم    أوتشريدهم    أوغيرها من اآلثار الصحية؛ والذين تم إجالؤهم  

  .ية والثقافية والبيئية جتماعوالبدنية واال يةقتصاداال صولهم أطال موارد رزقهم و
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  أو بخالف  األشخاص الذين عانوا من عواقب،    األشخاص المتضررون بشكل غير مباشر:

اال  إلىباإلضافة   بسبب  الوقت  مرور  مع  المباشرة،  في   أو  ضطراباآلثار  التغيرات 

والعواقب  قتصاداال والعمل  والتجارة،  األساسية،  والخدمات  الحيوية،  التحتية  والبنى   ،

 .والصحية والنفسية يةجتماعاال

ين الصعوبات في تقييم النطاق الكامل لجميع المتضرر  إلى * في هذا المؤشر، وبالنظر  

( UNISDRغير مباشر(، يقترح مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )  أو )بشكل مباشر  

تقدير    استخدام شأنه  من  لعدد "مؤشر  كمؤشر  مباشر"  بشكل  المتضررين  األشخاص 

من يأتي  مثاليا،  يكن  لم  وإن  المؤشر،  هذا  واسع   المتضررين.  نطاق  على  متاحة  بيانات 

  إطارها بشكل متسق عبر البلدان وبمرور الوقت لقياس إنجاز الهدف باء من  استخدامويمكن  

 .سنداي

والمصطلحات   ]أ[ بالمؤشرات  معني  العضوية  مفتوح  دولي  حكومي  عامل  فريق  يقوم 

)القرار   العامة  الجمعية  الذي وضعته  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  بوضع 284/ 69المتعلقة   )

تنفيذ   في  العالم  التقدم  لقياس  المؤشرات  من  هذه    إطارمجموعة  شأن  ومن  سنداي. 

 .سنداي إطاريات المتعلقة بمؤشرات تفاقن تعكس في النهاية االأ المؤشرات 

 حتساب الطريقة ا

ا المؤشرات هي منهجية شاملة جدا وطويلة جدا    حتسابالمالحظة: منهجية  للعديد من 

مكتب   وعلى) صفحة  180)حوالي   يفضل  لذا  الوصفية.  البيانات  هذه  نطاق  خارج  األرجح 

نتائج مجموعة العمل الحكومية   إلى  الرجوع UNISDRاألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  

 .ية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعيالدولية المفتوحة العضوية، التي توفر منهجية تفصيل 

 :نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي أحدثيمكن الحصول على 

https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20

Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

 ملخص قصير 

الكوارث  مجمو خسائر  بيانات  قاعدات  من  الصلة  ذات  الفرعية  المؤشرات  عن  البيانات  ع 

)مثل معلومات  العالمية  السكان  لبيانات  النسبية  األرقام  على مجموع  الوطنية مقسوم 

 .) إحصاءات األمم المتحدة أوالبنك الدولي 

 

https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
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العديد من  ويتم حساب  الفرعية.  للمؤشرات  كمجموع  المتضررين  األشخاص  يتم حساب 

لسكان كل أسرة، وعدد العمال لكل هكتار    المعدالت القطريةالمؤشرات الفرعية على أساس  

 من الزراعة وللثروة الحيوانية، ولكل صناعة وكل تجارة

 التفصيل 

 OEIWG ن الحكومات المفتوح العضويةتوصيات كل من الفريق العامل ما بي   إلىباإلضافة  

المعني بمؤشرات   الوكاالت  بين  المشترك ما  الخبراء  المستدامة   أهدافوفريق   التنمية 

SDGs-IAEG توصي األمانة بتفصيل البيانات ،: 

بحسب البلد، نوع الحدث، نوع الخطورة، وحسب فصيلة الخطر )على سبيل المثال  

الكوارث    استخدامب أخطار  بشأن  المتكامل  البحث  تصنيف  ،IRDRتصنيف  يمكن 

بيولوجية   أوجيوفيزيائية    أوجوية    أوهيدرولوجية    أوالمخاطر الطبيعية على أنها مناخية  

  ض(.خارج األر  أو

 بحسب المتوفين / المفقودين  

 OEIWG يقترح الفريق العامل ما بين الحكومات المفتوح العضوية  ذلك،  إلىإضافة   

أن يتم التصنيف بحسب العمر والجنس وموقع اإلقامة وغيرها من الخصائص )مثل  

التنمية    أهدافاإلعاقة حسب اإلقتضاء والممكن(، من أجل التوافق مع متطلبات  

 .هذه التوصيات اعتمادالمستدامة. وتشجع األمانة العامة 

مماثلة    وطنية،  دون  إدارية  وحدة  قبل  من  مثالي  بشكل  اإلقامة":  "مكان  تبويب 

 .للبلدية

 معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد  •

و الناقصة  القيم  تعد  الوطنية  الكارثية  الخسائر  بيانات  قاعدة  شيء   أو  0في  ال 

مثل سوى نموذجي لتقارير حالة الكوارث، والتي ال تمتكافئة. وهذا نتيجة للشكل األ

تلك التأثيرات التي وقعت. إن التأثيرات الطبيعية التي تحدث ال يتم ببساطة اإلبالغ 

عنها )أي ال توجد تقارير صريحة تفيد بأن شيئا ما لم يحدث، على سبيل المثال إذا لم 

يحدث أي ضرر زراعي خالل كارثة ما، فإن التقرير المصاحب ببساطة ال يحتوي على 

 بدال من قسم يفيد بعدم حدوث أي تأثير(. قسم خاص بالزراعة،

 ال ينطبق  ي والعالميقليمعلى المستويين اإل •
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 مصادر التفاوت 

 التعريف  

الخاصة  البيانات  لتجميع مجموعات  ثانوية  بيانات  الدولية مصادر  البيانات  تستخدم مصادر 

حتى غير متسقة،   أوبها. وعادة ما تحتوي مصادر البيانات هذه على منهجيات غير موحدة  

   .إنتاج مجموعات بيانات غير متجانسة إلىمما يؤدي 

المالحظة )بيانات المستوى الوطني أكثر شمواًل( ال يسجل جامعو البيانات الدوليون، بسبب 

نشرها تم  حداث التي  كبيرا من األ  االمعلومات، عدد   إلىالقيود المفروضة على الوصول  

 يتها" من قبل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة. ؤالتي تمر من دون "ر أودوليا، 

 قاعدة بيانات خسائر الكوارث الوطنية - 2013عام   إلى 1990من عام  :السالسل الزمنية

 الجدول الزمني 

 2018-2017 :جمع البيانات

البيانات البيانات األولية في عام    :إصدار  بيانات كاملة 2017مجموعات  ، وأول مجموعة 

 2019حد كبير بحلول عام  إلى

 الجهات المزودة بالبيانات 

في معظم البلدان، يتم إنشاء قاعدات بيانات لخسائر الكوارث الوطنية وإدارتها من قبل  

وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث، ووكاالت الحماية 

التنفيذية.  الوزارات  تجمعها  التي  الكوارث  وبيانات  الجوية،  األرصاد  ووكاالت  المدنية، 

بعض   األجل، ثناءاست وتشمل  طويلة  بحثية  برامج  تجري  التي  األكاديمية  المؤسسات  ات 

  أووالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارة التأمين  

 .السوق مرتفعا للغاية اختراقمصادر البيانات عندما يكون 

 الجهات المجمعة للبيانات 

 (. UNISDR)  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 دليل الموارد الموحدة :  المراجع

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20of٪20Concept٪20

Notes٪20on٪20Indicators.pdf 

http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/  
https://www.preventionweb.net/english/ 

 االستدامة ُبعد_الرجوع الى 

http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20
http://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical٪20Collection٪20
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/
https://www.preventionweb.net/english/
https://www.preventionweb.net/english/
https://www.preventionweb.net/english/
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  11الهدف 

 وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل

 ومستدامة  الصمود على وقادرة

 ب-11الغاية 

، على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية 2020العمل، بحلول عام  

التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في  

في    استخدام الصمود  على  والقدرة  معه،  والتكيف  المناخ  تغير  من  والتخفيف  الموارد، 

يذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما مواجهة الكوارث، ووضع وتنف

  2030-2015ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة   إطاريتماشى مع 

 1-ب-11المؤشر 

عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع 

 2030-2015سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة   إطار

  IIدرجة المؤشر: 

 UNDRR :المنظمة/ المنظمات الراعية

 UN Habitat, UNEP  :الشريكة المنظمة/ المنظمات 

 التعريف 

 ال ينطبق 

بالمؤشرات    ]أ[ المعني  العضوية  مفتوح  الدولي  الحكومي  العمل  فريق  يقوم 

)القرار   العامة  الجمعية  والذي وضعته  الكوارث،  بالحد من مخاطر  المتعلقة  والمصطلحات 

. سنداي  إطار  ( بوضع مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم العالمي في تنفيذ  69/284

النهاية في  تعكس  أن  المؤشرات  هذه  شأن  بمؤشرات  تفاقاال  ومن  المعنية    إطاريات 

 .سنداي

 حتساب الطريقة ا

جدا   وطويلة  جدا  شاملة  منهجية  هي  المؤشرات  من  للعديد  الحساب  منهجية  مالحظة: 

األرجح خارج نطاق هذه البيانات الوصفية. يفضل مكتب األمم   وعلى) صفحة  180)حوالي  
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نتائج مجموعة العمل الحكومية الدولية    إلى  الرجوع  UNISDR  المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

 .المفتوحة العضوية، التي توفر منهجية تفصيلية كاملة لكل مؤشر ومؤشر فرعي

 :نسخة من هذه المنهجيات على الرابط التالي أحدثيمكن الحصول على 

https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept

%20Notes%20on%20Indicators.pdf 

 سنداي لمرصد جمع البيانات من تقارير التقدم الوطني  :ملخص قصير

 التفصيل 

 بحسب البلد

ق الوحدات اإلدارية دون   ) الوطنيةبحسب المدينة )التي تطبِّ

 معالجة القيم الناقصة

 على مستوى البلد  •

عمل هيوجو،    إطارفي مرصد سنداي، الذي سيجري كتقييم ذاتي تطوعي مثل مرصد  

 .ال شيء متكافئة أو  0القيم المفقودة و اعتبارسيتم 

 ي والعالمي قليمعلى المستويين اإل •

 ال ينطبق  

 مصادر البيانات 

 الوصف 

الكوارث  مكتب األمم المتحدة للحد من   إلىتقرير التّقدم الوطني لمرصد ِسنداي، المقدم 

UNISDR  

 عملية الجمع

سيقدم النظير الرسمي )النظراء الرسميون( على المستوى القطري تقرير التقدم الوطني  

 .لمرصد ِسنداي

 السالسل الزمنية 

 عمل هيوغو  إطار: مرصد 2015و 2013

 الجدول الزمني 

 2018-2017 :جمع البيانات

 

https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
https://www.preventionweb.net/documents/oiewg/Technical%20Collection%20of%20Concept%20Notes%20on%20Indicators.pdf
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 إصدار البيانات 

حد كبير بحلول  إلى، وأول مجموعة بيانات كاملة 2017مجموعات البيانات األولية في عام 

 2019عام 

 الجهات المزودة بالبيانات 

التي  الكوارث  للحد من مخاطر  التي ترأست المنصة الوطنية  الرائدة المنسقة  المؤسسة 

تتألف من وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية 

 .المدنية ووكاالت األرصاد الجوية

 الوصف 

للحد من   التي ترأست المنصة الوطنية  الرائدة المنسقة  التي المؤسسة  الكوارث  مخاطر 

تتألف من وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية 

 .المدنية ووكاالت األرصاد الجوية

 الجهات المجمعة للبيانات 

 UNISDARالكوارث مكتب األمم المتحدة للحد من 

 المراجع 

http://www.preventionweb.net/    

https://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group/ 

 ي: نسخة من المستندات على الرابط التال أحدثتتوفر 

 https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/  
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