
مؤشر التنمية 
٢-٦-٥المستدامة 

(GHRCB)إميلي فيلمر ويلسون



كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى : ٦-٥الغاية 

للسكان ، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدوليالحقوق اإلنجابية

والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن قرارات 49و15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين :  ١-٦-٥المؤشر 

أعيد )مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية

(2016أيلول /تصنيفها إلى المستوى الثاني في سبتمبر

سنة فأكثر 15عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن : ٢-٦-٥مؤشر 

على نحو كامل وعلى قدمعلى خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 
(2018أيلول /أعيد تصنيفها إلى المستوى الثاني في سبتمبر)المساواة 



٢-٦-٥بيانات جديدة على 

ي سن عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين ف: ٢-٦-٥مؤشر 

جابية سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلن15

(2018ول أيل/أعيد تصنيفها إلى المستوى الثاني في سبتمبر)على نحو كامل وعلى قدم المساواة 

صندوق األمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع منظمة الصحة : الوكاالت المتخصصة

يةالعالمية، هيئة األمم المتحدة للمرأة، هيئة األمم المتحدة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع



في أربعة أقاسم(C13-C1)مكون ١٣يقيس ٢-٦-٥المؤشر

رعاية األمومة
رعاية األمومة(: C1)١المكون 

السلع المنقذة للحياة(: C2)٢المكون 

اإلجهاض(: C3)٣المكون 

رعاية ما بعد اإلجهاض(: C4)٤المكون

وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة 
خدمات وسائل منع الحمل(: C5)٥المكون 

الموافقة على وسائل منع الحمل(: C6)٦المكون 

وسائل منع الحمل في حاالت(: C7)٧المكون 

(  CSE)التربية الجنسية الشاملة

والمعلومات
يةقوانين مناهج التربية الجنس(: C8)٨المكون 

يةمواضيع مناهج التربية الجنس(: C9)٩المكون 

الصحة الجنسية والرفاه
خدمات االستشارة واالختبار الخاصة (: C10)١٠المكون 

بفيروس نقص المناعة البشرية

خدمات عالج ورعاية فيروس نقص (: C11)١١المكون 

المناعة البشرية

ةسرية فيروس نقص المناعة البشري(: C12)١٢المكون 

للرجال والنساء
لقاح فيروس الورم الحليمي البشري(: C13)١٣المكون 



(:مع أمثلة)لكل مكون، يجمع االستعالم معلومات عن 

التنظيمية/ القانونية الحواجز
(  القيود واألنظمة القانونية الجمع المتناقضة)

عوامل التمكين 

التنظيمية/القانونية

:أي قيود من خالل( أنظمة)أونظام ( القوانين)هل يتضمن القانون 

(ال/ نعم )العمر •

(ال/ نعم )الحالة االجتماعية؟ •

( بيالوصي أو ط/على سبيل المثال، الزوج أو الوالدين)تفويض من جهة خارجية •

(ال/ نعم )

(في مكونات أخرى-عند االقتضاء ( )ال/ نعم )الجنس •

أو ( وانينالق)مع القانون ( جزئيًا أو كليًا)متعددة تتعارض أخرى أنظمة قانونية هل هناك أي 

(ال/ نعم )؟ (أنظمة)نظام 

(  نقواني)هل يوجد في الدولة أي قانون 

تنص على الوصول ( أنظمة)أو نظام 

(ال/ نعم )إلى رعاية األمومة؟ 

والحواجز خاصة بكل مكون على حدةعوامل التمكين وعددطبيعةإن 

.  مواضيع مناهج التربية الجنسية(: C9)٩السلع المنقذة للحياة و المكون (:C2)٢المكون : ال تعتبر الحواجز القانونية قابلة للتطبيق على المكونين التشغيليين



الدول التي ردت على االستفسار الثاني عشر

107/197 

دول 

من 54.3%
البلدان في جميع

أنحاء العالم

75.3% 

ةالتغطية السكاني



سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف ١٥مدى البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 
(نسبة)2019، (C13-C1)و المكون ( S4-S1)في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة، يتضمن قيم القسم 

دولة مع بيانات كاملة؛ 75إلى ٢-٦-٥تستند البيانات الخاصة بالهدف . بناًء على الردود الرسمية على استفسار األمم المتحدة الثاني عشر بين الحكومات حول السكان والتنمية: مالحظة

4دولة للقسم 101التربية الجنسية و3دولة للقسم 98خدمات منع الحمل، و 2دولة للقسم 104رعاية األمومة، و1دولة للقسم 79: تستند البيانات الخاصة باألقسام على النحو التالي

.فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري



SDG 5.6.2 at the Regional level

0.94

0.72
0.66

0.84

0.62
0.62

0.82

Notes: Only countries with complete data are presented with overall SDG 5.6.2 data

2019على المستوى اإلقليمي حسب المجموعات اإلقليمية ألهداف التنمية المستدام، نسبة، ٢-٦-٥المؤشر

إلقليم أو المدينة أو و االحدود الموضحة في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب صندوق األمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بالوضع القانوني للبلد أ: مالحظة

.المنطقة أو لسلطاتها أو فيما يتعلق بحدودها

.استند إلى الردود الرسمية على تقرير األمم المتحدة الثاني عشر بشأن السكان والتنمية. 2020صندوق األمم المتحدة للسكان، قواعد البيانات العالمية، : المصدر



2019مجمعة حسب المجموعات اإلقليمية ألهداف التنمية المستدامة لعام : على المستوى الوطني: ٢-٦-٥المؤشر



إدارة الشؤون االقتصادية -جمع البيانات المشتركة مع شعبة السكان في األمم المتحدة 
واالجتماعية

إدارة الشؤون-أجرت إدارة األمم المتحدة للسكان والتنمية 
نمية االقتصادية واالجتماعية استفسارات حول السكان والت

1963منذ عام 

السكان I =: وحدات3يتضمن -2020تشرين الثاني /نوفمبر03تم إصدار االستفسار الثالث عشر في 
الهجرة الدولية=IIIالخصوبة وتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية؛ = IIوالشيخوخة والتحضر؛

كان المتابعة تتولى المكاتب الوطنية التابعة لصندوق األمم المتحدة للس؛أرسل االستفسار إلى المهمة الدائمة
؛ بدء(الصحة، الخارجية، السكان)أو ما يعادلها، والتي تتصل بالوزارات مع المكاتب االحصائية الوطنية

(اتالوزار،صندوق األمم المتحدة للسكان، المكاتب االحصائية الوطنية)االجتماع مع أصحاب المصلحة 

تكمل الوزارات المسح وتقدمه إلى برنامج األمم 
نيسان/ أبريل 30المتحدة للسكان بحلول 



ردود الدول على االستفسار الثالث عشر

عدد السكان في الدول التي 

تم استالم وحدة الصحة 

اإلنجابية الخاصة بها 

(باآلالف)

عدد ردود الدول 

اإلضافية المطلوبة 

للوصول إلى عالمة 

50٪

النسبة المئوية للدول التي

لم يتم استالم وحدة 

الصحة اإلنجابية الخاصة 

بها بعد

عدد الدول التي لم يتم 

استالم وحدة الصحة 

اإلنجابية الخاصة بها 

بعد

ي النسبة المئوية للدول الت

تم استالم وحدة الصحة 

اإلنجابية الخاصة بها

عدد الدول التي تم 

استالم وحدة 

الصحة اإلنجابية 

الخاصة بها

عدد الدول  SDGمنطقة 

1,519,254 0 75.4% 7 50.0% 7 14
وسط وجنوب 

آسيا

1,949,342 3 83.1% 10 33.3% 5 15
شرق وجنوب 

شرق آسيا

474,261 2 42.5% 25 45.7% 21 46
أوروبا وأمريكا 

الشمالية

325,149 4 49.7% 20 39.4% 13 33
ة أمريكا الالتيني

والكاريبي

246,906 4 47.0% 16 33.3% 8 24
شمال أفريقيا 

وغرب آسيا

198 7 0.5% 15 6.3% 1 16 أوقيانوسيا

411,311 9 37.6% 33 32.7% 16 49
أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

4,926,421 28 63.2% 126 36.0% 71 197 العالم



0.75

0%

37%

0.73

فيروس نقص : 4القسم 
س المناعة البشرية وفيرو

الورم الحليمي البشري

ةالتربية الجنسي: 3القسم  خدمات وسائل : 2القسم 
منع الحمل

رعاية األمومة: 1القسم 
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ة للصحة على المستوى الوطني لتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة التنظيمية القانوني٢-٦-٥المؤشر أمثلة على كيفية استخدام بيانات 

الجنسية واإلنجابية والحقوق الجنسية واإلنجابية

%X(54)البلد : دراسة حالة
اهج أنظمة في المن/ال يحتوي على أي مكون قوانين

المدرسية الوطنية

لى أنظمة تضمن الحصول ع/على الرغم من أن لديهم قوانين

مة الموافقة على وسائل منع الحمل، إال أن هناك أيًضا أنظ

لى باإلضافة إ. قانونية متعددة تتعارض مع هذه القوانين

فقةذلك، فهي أيًضا قيود عمرية لخدمات منع الحمل والموا

الوطنية  لتناقضات النظام القانونيتفسير نقطة االتصال

حوالي )البلد الذي يعيش فيه غالبية السكان : "... التعددي

لعرفية في المناطق الريفية، يطرح عدًدا من القوانين ا( 72٪

محافظة، وهذا المقيدة بسبب التأثير القوي للمعتقدات الدينية ال

سكانية بدوره يقيد تطبيق القوانين أو األنظمة على مجموعات

... "معينة على المستوى الريفي والمجتمعي 



1 1

33%

51%

فيروس : 4القسم 
ية نقص المناعة البشر
وفيروس الورم 
الحليمي البشري

التربية : 3القسم 
الجنسية

خدمات : 2القسم 
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رعاية : 1القسم 
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%Y(70)البلد : دراسة حالة

تعلقة على بيانات عالية جًدا في األقسام الم" Y“يحتوي البلد 

وفيروس نقص المناعة البشرية ( S3)بالتربية الجنسية 

إال أنه يحتوي على ،(S4)وفيروس الورم الحليمي البشري 

وخدمات منع الحمل ( S1)بيانات أقل تتعلق برعاية األمومة 

(S2)

:رعاية األمومة

ة سلعة في القائمة الوطنية لألدوي13من أصل 4فقط 

األساسية

ة ما أنظمة تضمن الوصول إلى رعاي/ليس لديها قوانين

بعد اإلجهاض، على الرغم من أن اإلجهاض مسموح به 
.لبعض األسباب أو جميعها

:وسائل منع الحملخدمات

ت ليس لديها قوانين ولوائح تضمن الوصول إلى خدما
منع الحمل ووسائل منع الحمل الطارئة



٢-٦-٥منظور حقوق اإلنسان على البيانات 

.  حقوق اإلنسان، تم إحراز تقدم كبير في تعريف الصحة الجنسية واإلنجابية في القانون الدولي ل1994منذ عام 

:للدولااللتزامات األساسية حددت هيئات معاهدات األمم المتحدة 

قانون اليجب على الدول تكريس الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية في 1.
الوطني

في جميع الظروفإلغاء تجريم اإلجهاض يجب على الدول . 2

أة أو كحد أدنى عندما تكون حياة المر: األسس القانونية لإلجهاضيجب على الدول أن تضمن بعض . 3
دة أو المميتةصحتها في خطر، وفي حاالت االغتصاب وسفاح القربى، وفي حاالت العيوب الجنينية الشدي

ما في ب: إزالة الحواجز التي تعترض خدمات ومعلومات الصحة الجنسية واإلنجابيةيجب على الدول . 4
السلطة األبوية/موافقة الزوج/ذلك، متطلبات موافقة الطرف الثالث 


