
 2021أول/دیسمبر كانون  20آخر تحدیث: 

  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات تحقیق: ٥الھدف 

0.bالغایة . 
الممارسات الضارة، من قبیل زواج األطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشویھ األعضاء التناسلیة القضاء على جمیع  ۳-٥الغایة 
 لإلناث

0.cر. المؤش 
سنة، والالتي خضعن لعملیة تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة،  49و  15نسبة الفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین  :۲-۳-٥المؤشر 

 حسب العمر

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
  2021دیسمبر /كانون أول 20

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بصحة ت أخرى حول رفاه الفتیات والنساءإلى جنب مع مؤشرا اً ن تفسیر انتشار زواج األطفال جنبیمك

 ضد بالعنف، وتلك المتعلقة ٥لقة بوضع المرأة في إطارالھدف ، وتلك المتع٤متعلقة بالتعلیم في إطارالھدف ، وتلك ال۳المرأة في إطارالھدف 
 .۱٦النساء تحت الھدف 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 طفولة (یونیسف)منظمة األمم المتحدة لل

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة (یونیسف)
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
 .األعضاء التناسلیةسنة، والالتي خضعن لعملیة تشویھ/بتر  49و  15نسبة الفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

سنة، والالتي خضعن لعملیة الختان (تشویھ/ بتر لألعضاء  49و 15یتم حالیاً قیاس نسبة الفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 
(تشویھ/ بتر  سنة، والالتي خضعن لعملیة الختان 49و 15التناسلیة) على أنھا النسبة المئویة للفتیات والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

 .لألعضاء التناسلیة)
 :المفاھیم

تشیر عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) إلى "كافة االجراءات التي تشمل االستئصال النھائي أو الجزئي للعضو التناسلي 
القضاء على تشویھ االعضاء التناسلیة  منظمة الصحة العالمیة،) "الخارجي للمرأة أو أي اصابة لألعضاء التناسلیة لالنثى ألسباب غیر طبیة

، یونیسف، صندوق االمم المتحدة UNFPA-االنثویة: تصریح ما بین الوكاالت، منظمة الصحة العالمیة، صندوق االمم المتحدة للسكان
، UNHCR-لشؤون الالجئین، المفوضیة السامیة لألمم المتحدة OHCHR-، مفوضیة االمم المتحدة لحقوق االنسانUNIFEM-االنمائي للمرأة
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، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس UNDP-اإلنمائي، یونیسكو، برنامج االمم المتحدة UNECA-اللجنة االقتصادیة الفریقیا
 )4، ص2008، جنیف ، WHO-، منظمة الصحة العالمیةUNAIDS-نقص المناعة البشریة/ اإلیدز

2.B. وحدة القیاس 
 النسبة

 

2.C. صنیفاتالت 
  .لإلناث، بغض النظر عن نوعھا ختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) یشمل المؤشر جمیع تجارب 

 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

تدعمھا الیونیسف بجمع بیانات معنیة بھذا تقوم المسوح االسریة كالمسوح الدیمغرافیة والصحیة والمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات التي 
المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ حوالي أواخر الثمانینیات. في بعض البلدان، یتم جمع مثل ھذه البیانات أیضاً من 

 .خالل التعدادات القومیة والمسوح األسریة القومیة األخرى

3.B. طریقة جمع البیانات 
واسعة لتجمیع وتقییم البیانات من المصادر الوطنیة ألغراض تحدیث قواعد البیانات العالمیة الخاصة بوضع  الیونیسف بعملیة تشاورتقوم 

كانت اآللیة التي استخدمتھا الیونیسف للتعاون مع السلطات الوطنیة لضمان جودة البیانات وإمكانیة المقارنة  ،2017األطفال. حتى عام 
 ).CRING(المؤشرات الرئیسیة ذات الصلة باألطفال تُعرف باسم بتقریر البلدان حول المؤشرات من أجل األھداف الدولیة بشأن 

جدیدة مع السلطات الوطنیة بشأن مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة  وطنیةأطلقت الیونیسف عملیة تشاور  ،2018من عام  اً اعتبار
للوفاء بالمعاییر والمبادئ التوجیھیة الناشئة بشأن تدفقات البیانات  الشریكوھي الوصي علیھا أو الوصي  باألطفال،المختارة ذات الصلة 

كز بشدة على الدقة التقنیة وملكیة الدولة واستخدام البیانات واإلحصاءات والتي تر المستدامة،لإلبالغ العالمي عن مؤشرات أھداف التنمیة 
، وكذلك الوكاالت الحكومیة األخرى المسؤولة اإلحصاء الوطنیة أجھزةالرسمیة. طلبت عملیة التشاور الحصول على تعلیقات مباشرة من 

وتطبیق التعاریف والتصنیف والمنھجیات  المستخدمة،بما في ذلك مصادر البیانات  المؤشرات،بشأن تجمیع  الرسمیة،عن اإلحصاءات 
تتاح التعلیقات للبلدان حول ما إذا كانت نقاط البیانات المحددة مقبولة أم  المراجعة،على البیانات من ھذا المصدر. بمجرد  اً لیالمتفق علیھا دو

 أسباب ذلك. قبولھا،وإذا لم یتم  ال،
 

3.Cالزمني لجمع البیانات  . الجدول 
كانون الثاني من كل عام للسماح بمراجعة ومعالجة  /كانون االول وینایر /سنویة على األرجح بین دیسمبر وطنیةستجري الیونیسف مشاورة 

 التعلیقات الواردة من أجل الوفاء بالمواعید النھائیة لتقدیم تقاریر أھداف التنمیة المستدامة العالمیة
 

3.D  .الزمني لنشر البیانات  لالجدو 
 2021مارس/آذار 

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 األجھزة اإلحصائیة الوطنیة (في معظم األوقات)

 

 الجھات المّجمعة للبیانات .و.3
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 الیونسیف
 

3.G. التفویض المؤسسي 
ة التقنیة والمالیة للدول األعضاء لدعم جھودھا لجمع وفر المساعدوتالیونیسف ھي المسؤولة عن الرصد العالمي واإلبالغ عن رفاه األطفال. 

 اً عمھ الیونیسف. تجمع الیونیسف أیضبما في ذلك من خالل برنامج مسح األسرة متعدد المؤشرات الذي تد األطفال،بیانات جیدة عن زواج 
وتقوم بتحلیل إحصاءات زواج األطفال التي یتم  ،للجمیع اً وعات بیانات قابلة للمقارنة دولیإحصاءات زواج األطفال بھدف إتاحة مجم

  حالة األطفال في العالم.، بما في ذلك في منشورھا الرئیسي، ذات الصلة القائمة على البیانات تضمینھا في المنشورات
 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

للفتیات والنساء ھي خرق لحقوق االنسان. وھناك الكثیر من الوثائق األدبیة التي توثّق إن عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) 
المضاعفات الصحیة المتنوعة لھذه العملیة على المدى القصیر والطویل. وتعتبر ممارسة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) للفتیات 

 .الجنسَینوالنساء من الدالالت المباشرة على عدم المساواة بین 
ممارسة  وتدین العدید من المعاھدات والمؤتمرات عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة). وبما أنھ یتم النظر إلى ھذه العملیة على أنھا

ت القومیة تقلیدیة مؤذیة لصحة األطفال، وھي في معظم الحاالت، تُمارس على القاصرین، فھي تخرق اتفاقیة حقوق الطفل. وتشمل التشریعا
 .الحالیة في العدید من البلدان حظراً صریحاً ضد عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة)

4.B. التعلیقات والقیود 
 الوحداتفیما یتعلق بھذا المؤشر. وقد تمت مواءمة الوضع لجمع البیانات التي نفذتھا البلدان لرصد  اً حالیمتوفرة توجد أدوات وآلیات 

سنة والفتیات  14و  صفرالفتیات اللواتي تتراوح أعمارھن بین (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة)  المستخدمة لجمع المعلومات عن حالة ختان
 .عنقودي المتعدد المؤشراتالمسح ال الدیمغرافي والصحي و المسحسنة في  49و  15والنساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

 
في محاولة بالغة األھمیة السیاسات بمتغیرات صانعي لإلناث بإبالغ عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) بوتقوم البیانات المتعلقة 

یق والحساس للغایة الممارسة ووضع سیاسات للتخلي عنھا. ومع ذلك، یجب تحلیل ھذه البیانات في ضوء الطابع الدق ھذه لتحسین فھم 
للموضوع. وینبغي توخي الحذر في معالجة البیانات المبلغ عنھا ذاتیاً بشأن تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث لعدة أسباب. وقد ال ترغب 

قد ال ذلك، بسبب حساسیة المسألة أو الوضع غیر القانوني لھذه الممارسة في بلدھن. وباإلضافة إلى  للختانالنساء في الكشف عن خضوعھن 
 .تم إجراء تشویھ األعضاء التناسلیة األنثویة في سن مبكرةإلى أي مدى، ال سیما إذا تدرك النساء أنھن قد تعرضن للختان أو 

 
للتغییرات األخیرة.  مراعاة یجب على مستخدمي البیانات أیضا أن یضعوا في اعتبارھم الطبیعة الرجعیة لھذه البیانات، مما یؤدي إلى عدمو

اءة رصد استغالل العنف وإس جیل للحمایة:انظر الى:  حول التفسیر والمزالق الشائعة لھذا المؤشر،ولالطالع على مزید من التفاصیل 
 .)2020(الیونیسف  معاملة األطفال في إطار أھداف التنمیة المستدامة

 

4.C. طریقة االحتساب 
سنة الالتي خضعن لعملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) مقسوم على مجموع عدد الفتیات والنساء  49و 15عدد الفتیات والنساء بین 

 .100سنة من السكان مضروب ب 49و 15بین 

 

4.D  .التحقق 
 واسعة لتجمیع وتقییم والتحقق من صحة البیانات من المصادر الوطنیة. یتم إجراء عملیة تشاور

اإلحصاء الوطنیة، وكذلك الوكاالت الحكومیة األخرى المسؤولة عن  أجھزةالحصول على تعلیقات مباشرة من  یطاب عملیة التشاور خالل
وتطبیق التعاریف والتصنیف والمنھجیات المتفق  المستخدمة،بما في ذلك مصادر البیانات  المؤشرات،اإلحصاءات الرسمیة، بشأن تجمیع 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/A-Generation-to-Protect-publication-English_2020.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/A-Generation-to-Protect-publication-English_2020.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/A-Generation-to-Protect-publication-English_2020.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2020/06/A-Generation-to-Protect-publication-English_2020.pdf
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 المراجعة،بصفتھا الوكالة الراعیة. بمجرد  الوطنیةمشاورة على البیانات من ھذا المصدر. تقوم الیونیسف بمراجعة نتائج ھذه ال علیھا دولیاً 
 أسباب ذلك. قبولھا،وإذا لم یتم  ال،تتاح التعلیقات للبلدان حول ما إذا كانت نقاط البیانات المحددة مقبولة أم 

 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 مستوى البلدعلى  •

البلد بالكامل مفقودة، ال تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة بنشر أي تقدیرات على مستوى البلد  عندما تكون بیانات 
 على المستویَین االقلیمي والعالمي •

المتاحة ما ال یقل عن  فقط عندما تغطي البیانات  اإلقلیمیة  المجامیع  المنطقة للفئة العمریة ذات في المائة من سكان    50تُنشر 
 الصلة.

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
لھذا المؤشر ألن البیانات ال تُجمع إال في مجموعة فرعیة من البلدان التي تنتشر فیھا ھذه الممارسة على  العالمیةالمجامیع  یتم إحتسابال 

متوسطات مرجحة للبلدان التي تتوفر لدیھا بیانات متاحة فھي یمیة المجامیع اإلقل امّانطاق واسع لتبریر جمع البیانات على الصعید الوطني. 
  .داخل المنطقة

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

مثل المسح العنقودي متعدد  المعیشیة األس من خالل مسوحعملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) تجمع البلدان بیانات عن 
 سراألمن خالل مسوح  اً ، یتم جمع ھذه البیانات أیضالمؤشرات المدعوم من الیونیسف أو المسوح الدیموغرافیة والصحیة في بعض البلدان

  وطنیة أخرى.ال المعیشیة
 

4.I  . إدارة الجودة 
راسخة داخل الیونیسف. یتم ضمان عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) إن العملیة الكامنة وراء إنتاج إحصاءات موثوقة عن 

اإلحصائیة وأصحاب  االجھزةمع بتعاون من خالل العمل  ۲-۳-٥الجودة والعملیة المؤدیة إلى إنتاج مؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
 صلحة اآلخرین ذوي الصلة من خالل عملیة استشاریة.الم

4.J  . ضمان الجودة 
والتي تُستخدم في أھداف التنمیة المستدامة عملیة الختان (تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة) تحتفظ الیونیسف بقاعدة البیانات العالمیة حول 

تتم مراجعتھا من قبل نقاط االتصال الفنیة في مقر الیونیسف  البیانات،والتقاریر الرسمیة األخرى. قبل إدراج أي نقطة بیانات في قاعدة 
وضوعیة لضمان إدراج أحدث المعلومات للتحقق من االتساق والجودة الشاملة للبیانات. تستند ھذه المراجعة إلى مجموعة من المعاییر الم

یجب أن تكون قیم البیانات  المناسبة؛تتضمن ھذه المعاییر ما یلي: یجب أن تتضمن مصادر البیانات الوثائق  الموثوقة فقط في قواعد البیانات.
تند قیم البیانات إلى عینة كبیرة بدرجة تس )؛یتم جمع البیانات باستخدام منھجیة مناسبة (مثل أخذ العینات الوطني؛ممثلة على مستوى السكان 

البیانات معقولة بناءً على  ممكن؛إلى أقصى حد  والمفاھیم،تتوافق البیانات مع تعریف المؤشر القیاسي بما في ذلك الفئة العمریة  كافیة؛
 للمؤشر. اً المبلغ عنھا مسبقاالتجاھات واالتساق مع التقدیرات المنشورة/

 

4.K  . تقییم الجودة 
 اتساق البیانات والجودة بانتظام للتحقق من صحة البیانات قبل نشرھا مراجعةإجراء یتم 
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 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 30تتوافر في الوقت الراھن البیانات المتعلقة بھذا المؤشر القابلة للمقارنة ل

 الزمني:التسلسل 
 التسلسل الزمني، تُنشر تقدیرات على المستویین اإلقلیمي والعالمي ۲-۳-٥، تم نشر أحدث البیانات المتاحة للمؤشر الوطنيعلى المستوى 

 .2000سنوات تبدأ من عام  5لفترات 
 

 التفصیل:
 سنة على الصعید اإلقلیمي) 19-15و سنة على الصعید الوطني، 49-15العمر (

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 بھا.تأتي التقدیرات المجمعة والمقدمة على المستوى العالمي مباشرة من البیانات المنتجة على الصعید الوطني وال یتم تعدیلھا أو إعادة حسا
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الرابط:

data.unicef.org 
 

 المراجع:
 
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/ 
https://data.unicef.org/resources/a-generation-to-protect/ 
 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
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