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٦-٥الغاية 



تحقيق المساواة بين : ٥الهدف 
.ياتالجنسين وتمكين كل النساء والفت

ابية، كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنج: ٦-٥الغاية 

يجين على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل ب

والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما

عـدد البلـدان التي لـديهـا قوانين : ٢-٦-٥المؤشر

ي وأنظمـة تكفـل حصـول النسـاء والرجال الذين ف

سـنة فأكثر على خدمات الرعاية 15سـن 

ـية والمعلومات والتثقيف في مجال الصـحة الجنس

واإلنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة 

نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن:  ١-٦-٥المؤشر 

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات 49و15بين 

ل منع مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائ

الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية



١-٦-٥قياس مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ي اتخاذ القرارات المتعلقة فقط النساء الالتي يتخذن بأنفسهن قرارات المستنيرة الرئيسية الثالثة يعتبرن يتمتعن باالستقاللية ف

:بالصحة اإلنجابية ويتمكنن من ممارسة حقوقهن اإلنجابية

العالقات 

الجنسية

استخدام 

وسائل منع 

الحمل

الرعاية المتعلقة 

ةبالصحة اإلنجابي

مع هل يمكنك رفض العالقة الجنسية

أو شريكك إذا ما كنت ال /زوجك

ترغبين بذلك؟

ائل من في العادة يتّخذ  بشأن استخدام وس

منع الحمل أم ال؟

من في العادة يتّخذ القرارات الخاصة

بالرعاية بصحتك الشخصية؟

نعم•

ال•

ال تعرف/ لست متأكدة•

المبحوثة بشكل أساسي•

الزوج أو الشريك بشكل أساسي•

قرار مشترك•

أخرى، تذكر •

أنت  •

شريكك  /زوجك  •

شريكك  معا  /أنت  وزوجك  •

شخص أخر•



(2021-2007)وثالثة مؤشرات فرعية، على مستوى العالم وحسب المنطقة ١-٦-٥المؤشر 

UNFPAقاعدة البيانات العالمية : المصدر

القرارات بشأن استخدام وسائل منع الحمل

رفض العالقة الجنسية

القرارات الخاصة بالرعاية بصحتك الشخصية

(  ١-٦-٥المؤشر)صنع القرار للمرأة بشأن الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية



سنة والالتي يتخذن 49و15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين : ١-٦-٥المؤشر 
، والرعاية بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل

المتعلقة بالصحة اإلنجابية

مصادر البيانات

حية المسوح الدمغرافية والص-المسوحاتمعظمها تغطي ب: الدول المنخفضة والمتوسطة الدخلفي •
وغيرها من المسوح الوطنية

جة إلى بحانحن: والصحيةالمسوح الديموغرافية التي ال تجريفي البلدان المتقدمة والبلدان أما •
البياناتتلك معلومات عن توافر 

د الثالثةتم اختيار األسئلة الثالثة التالية لقياس األبعا،بناء  على المسح الديموغرافي والصحي

؛العالقة الجنسيةتريد شريكها إذا كانت ال /ما إذا كان يمكن للمرأة أن تقول ال لزوجها•

/  جما إذا كان استخدام وسائل منع الحمل أم ال هو قرار المرأة بشكل أساسي أو قرار مشترك مع الزو•
الشريك؛

.ما إذا كان يمكن للمرأة أن تتخذ قرارها بنفسها بشأن الرعاية الصحية لنفسها•



:طريقة االحتساب

:، أيالثالثةمعايير التمكينسيتم تعريف المؤشر على أنه نسبة النساء في بلد معين اللواتي يستوفين جميع 
ويمكنهم رفض العالقة الجنسية، إذا كانوا ال يريدون ذلك؛ •

واتخاذ قرار بشأن استخدام وسائل منع الحمل إما بنفسها أو باالشتراك مع الزوج أو الشريك؛ •

.اتخاذ قرار بشأن الرعاية الصحية بنفسها أو باالشتراك مع الزوج أو الشريك•

49-15عدد النساء في الفئة العمرية : البسط
وللعالقة الجنسية ؛ " ال"من يمكنه أن يقول •

والشريك القرار بشأن منع الحمل؛ /لمن ال يتخذ الزوج•

الشريك أو أي شخص آخر/لمن ال يتخذ القرار بشأن الرعاية الصحية ألنفسهم عادة الزوج•

سنة49و 15المتزوجات حاليًا الالتي تتراوح أعمارهن بين : المقام

الحضرية، والتعليم، وخمس الثروة/يمكن تفصيل البيانات حسب العمر، واإلقامة الريفية

سنة والالتي يتخذن 49و15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين : ١-٦-٥المؤشر 
، والرعاية بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل

المتعلقة بالصحة اإلنجابية



البيانات المستمدة من المسح الديموغرافي والصحي•

:2019في عام •

(ُسئلت عن النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن)دولة 52-( قل ال للعالقة الجنسية)بيانات عن السؤال األول •

الالتي ُسئلت عن النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن)دولة 68-( القرار بشأن استخدام وسائل منع الحمل)بيانات عن السؤال الثاني •
ير ، لكل من مستخدمي وسائل منع الحمل وغُسئلت عن النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن)دول 7؛ ( وسائل منع الحمليستخدمن

(المستخدمين

(ُسئلت عن النساء الالتي تزوجن أو ارتبطن)دولة 65-( قرار بشأن الرعاية الصحية)بيانات عن السؤال الثالث •

64-( ة الصحيةقل ال للعالقة الجنسية، اتخذ قراًرا بشأن وسائل منع الحمل، وقرر الرعاي)بيانات حول األسئلة األساسية الثالثة •
دولة

لتقرير في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة لقسم اإلحصاءات في األمم المتحدة وا١-٦-٥يتم تضمين بيانات •
السنوي عن أهداف التنمية المستدامة

سنة والالتي يتخذن 49و15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين : ١-٦-٥المؤشر 
، والرعاية بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل

المتعلقة بالصحة اإلنجابية





2019تقرير التنمية المستدامة لعام 
2018-2005، توافر البيانات الوطنية

دراسة استقصائية78/ دولة 64

SDG 2019 reporting
Country data availability, 2005-2018

64 Countries / 78 Surveys.



2019تقرير التنمية المستدامة لعام 

لحمل، سنة، الالتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع ا٤٩-١٥نسبة النساء بعمر 
(٪)والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية 

SDG 2019 reporting



زيادة تغطية البيانات

:القادمة(DHS)الديموغرافية والصحية وح مسالجميع أنتأكد منال•
تضمن جميع األسئلة المكونة الثالثةت▪

ستخدمن حاليًا توسيع السؤال بشأن اتخاذ القرار الستخدام وسائل منع الحمل ليشمل النساء اللواتي ال ي▪
وسيلة لمنع الحمل

تبيان القياسي تعزيز الشراكة مع اليونيسف لتضمين جميع األسئلة المكونة الثالثة في االس•
دراسة استقصائية جديدة في 30حوالي -(MICS)المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

العامين المقبلين

للبلدان ية المسوحات الوطنالعمل مع مكاتب اإلحصاء الوطنية لتضمين األسئلة في اراستمر•
-غير التابعة للـ  DHS / MICS إرشادات حول جمع البيانات من أجل : موجز فني جديد

في المسوح األسرية الوطنية١-٦-٥المؤشر 

في تقارير ١-٦-٥جداول بها نتائجإدراجالتأكد منبالنسبة للدول التي لديها بيانات، •
ح ذات الصلةوالمس



التقارير العالمية وإدارة البيانات

لتنمية تقرير أهداف اتقديم التقارير العالمية السنوية إلى شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة إلعداد •

"التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة"تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول والمستدامة 

:قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة•

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

:مستودع البيانات الوصفية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة•

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/


شكرا  
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