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  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 . 
كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصھا المتساویة مع الرجل في شغل المناصب القیادیة على جمیع مستویات صنع القرار  ٥-٥الغایة 

 والعامةواالقتصادیة في الحیاة السیاسیة 

0.cر. المؤش 
 نسبة النساء في المناصب اإلداریة: ۲-٥-٥المؤشر 

0.d. السلسلة 
 داریةنسبة النساء في المناصب اإل

 نسبة النساء في مناصب اإلداریة العلیا والمتوسطة

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2022آذار/مارس  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
۸-٥-۱ 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )ILOمنظمة العمل الدولیة (

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 .(ILO) العمل الدولیةمنظمة 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف:
یشیر ھذا المؤشر إلى نسبة اإلناث الى إجمالي عدد األشخاص العاملین في المناصب اإلداریة. یوصى باستخدام مقیاسین مختلفین بشكل 

(الكلیة) وحصة اإلناث في االدارات العلیا والمتوسطة (وبالتالي استبعاد االدارات مشترك لھذا المؤشر: حصة اإلناث في االدارات 
لیا الصغیرة). یوفر الحساب المشترك لھذین المقیاسین معلومات عما إذا كانت المرأة ممثلة في االدارات الصغیرة أكثر منھا في االدارات الع

لمناصب اإلداریة العلیا. في ھذه الحاالت، فإن حساب حصة النساء فقط في والمتوسطة، مما یشیر إلى حد أقصى لوصول المرأة إلى ا
االدارات (اإلجمالیة) سیكون مضلالً، من حیث أنھ قد یشیر إلى أن النساء یشغلن مناصب تتمتع بسلطة ومسؤولیات أكبر في صنع القرار مما 

 .ھي علیھ في الواقع
 

 المفاھیم:
في أي نشاط إلنتاج سلع  )،خالل فترة مرجعیة قصیرة (أسبوع واحد شاركوا،عمل الذین جمیع األشخاص في سن ال العمالة تشمل -

 أو تقدیم خدمات مقابل أجر أو ربح.
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)، والذي ینظم ISCO-08لفئات أحدث إصدار من التصنیف الدولي الموحد للمھن ( اً ة وفقیاإلدار المناصب تم تحدید التوظیف فيی -
 المؤشر،بھا في الوظیفة. لغرض ھذا  بناءً على المھام والواجبات التي یتم االضطالع و واضحةمحددة  اتالوظائف في مجموع

وإلى اإلدارة الشاملة (بما في ذلك اإلدارة الصغیرة). تمیل  فقط،من األفضل اإلشارة بشكل منفصل إلى اإلدارة العلیا والمتوسطة 
ؤشر على الم ودحدإختصار ، لذا فإن نھا في اإلدارة العلیا والمتوسطةم الصغرةحصة المرأة إلى أن تكون أعلى في اإلدارة 

 11قد یؤدي إلى التحیز. تتوافق اإلدارة العلیا والمتوسطة مع المجموعات الرئیسیة الفرعیة  الصغرةمقیاس بما في ذلك اإلدارة 
. في حالة عدم توفر اإلحصائیات المفصلة على ISCO-88 في 12و 11والمجموعات الفرعیة الرئیسیة  ISCO-08 في 13و 12و

 ISCO-88من  1فیمكن استخدام المجموعة الرئیسیة  )،ISCOمستوى المجموعة الرئیسیة الفرعیة (مستوى من رقمین من 
 كبدیل وسیشیر المؤشر بعد ذلك فقط إلى اإلدارة الكلیة (بما في ذلك إدارة المبتدئین). ISCO-08و

 

2.B. وحدة القیاس 
 (%)نسبة مئویة 

 

2.C. التصنیفات 
 .كما ھو موضح أعاله (ISCO-08) لفئات أحدث إصدار من التصنیف الدولي الموحد للمھن اً في اإلدارة وفق العمالةیتم تحدید 

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

القوى العاملة، وما لم یتوفر، یمكن استخدام غیره من أنواع المسوح األسر المعیشیة، التي تشمل إن المصدر الموصى بھ لھذا المؤشر ھو مسح 
محوراً عن العمالة. وفي غیاب أي مسح أسري مرتبط بموضوع العمل، یمكن استخدام مسوح المنشآت أو السجالت االداریة لجمع المعلومات 

المطلوبة. وفي حال تم استخدام ھاذین األخیرین، فمن المرّجح أن تكون التغطیة   ISCOبشأن حصة المرأة من العمالة حسب مجموعات ال
 محدودة بالمؤسسات الرسمیة أو المؤسسات من حجم معیّن. یجب أن یتم تأمین المعلومات المتعلقة بالمؤسسات التي تغطیھا مع األرقام. وعند

 بعین االعتبار. ISCOسخ مقارنة األرقام عبر السنوات یجب أخذ أي تغییرات حاصلة في ن
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
التابعة لمنظمة العمل الدولیة مجموعات البیانات الصغیرة لمسح األسر المعیشیة الوطنیة بما یتماشى مع مفاھیم  تعالج إدارة اإلحصاء

والتعریفات التي وضعھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل. بالنسبة للبیانات التي ال یمكن الحصول  اً المتفق علیھا دولی المؤشرات
إلى جمیع الوكاالت  اً سنوی ILOSTAT ترسل منظمة العمل الدولیة استبیان الحكومیة،أو مباشرة من المواقع علیھا من خالل ھذه المعالجة 

، وزارة العمل، إلخ) تطلب أحدث البیانات السنویة وأي مراجعات. حول العدید من األجھزة اإلحصائیة الوطنیةذات الصلة داخل كل دولة (
 .ك العدید من مؤشرات أھداف التنمیة المستدامةبما في ذل العمل،موضوعات ومؤشرات سوق 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 مستمر

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 مستمر

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 األجھزة اإلحصائیة الوطنیة

 الجھات المّجمعة للبیانات .و.3
ILO 
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3.G. التفویض المؤسسي 
مم المتحدة إلحصاءات العمل. ویضع المعاییر الدولیة إلحصاءات العمل من خالل المؤتمر الدولي أللنقطة اإلتصال منظمة العمل الدولیة ھي 

، وتوفر المساعدة الفنیة والتدریب اً البیانات القابلة للمقارنة دولی العمل. كما تجمع وتنتج إحصاءات العمل بھدف نشر مجموعات إلحصائي
 جھودھا إلنتاج بیانات عالیة الجودة عن سوق العمل.للدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة لدعم 

 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

، والمنظمات الكبیرةفي الحكومة والمؤسسات  یاً دارعملن في صنع القرارات ویأخذن مكاناً إیوفر ھذا المؤشر معلومات عن نسبة النساء اللواتي ی
 جاالت).قوة المرأة في صنع القرار وفي االقتصاد (خاصة بالمقارنة مع قوة الرجال في تلك الم یسمح بتقدیرمما 

4.B. لتعلیقات والقیودا 
ة إن القیود األساسیة للمؤشر تكمن في عدم قدرتھ على إظھار االختالفات في مستویات مسؤولیات المرأة في ھذه المناصب العالیة أو المتوسط 

 المستوى أو أھمیة المؤسسات والمنظمات التي تحتل ھذه المناصب فیھا.

 .ISCOب الوظیفة على المستویَین الرقمیَّین لتصنیف كما تعتمد نوعیتھ على موثوقیة احصاءات العمالة بحس

 

4.C. طریقة االحتساب 
 ISCO-08 باستخدام:  -

 نسبة النساء في المناصب اإلداریة العلیا والمتوسطة
) / (كافة األشخاص الموظفین ISCO-08من  14النساء الموظفات في الفئة  – ISCO08(النساء الموظفات في الفئة االولى من = 

 .ISCO-08 (× 100من  14كافة األشخاص الموظفین في الفئة  – ISCO08في الفئة االولى من 
 

 والتي یمكن التعبیر عنھا أیضًا على النحو التالي:
 نسبة النساء في المناصب اإلداریة العلیا والمتوسطة 
 100 × )13+12+11اتكافة األشخاص الموظفین في الفئ )/ISCO08من  13+12+11الفئات (النساء الموظفات في  = 
 

 و
 اإلداریةنسبة النساء في المناصب 

 ISCO08( ×100)/ (كافة األشخاص الموظفین في الفئة االولى من ISCO08(النساء الموظفات في الفئة االولى من = 
 
 

 ISCO-88 استخدام:  -
 المناصب اإلداریة العلیا والمتوسطةنسبة النساء في 

) / (كافة األشخاص ISCO-88من  13النساء الموظفات في الفئة  – ISCO-88(النساء الموظفات في الفئة االولى من  =
 ISCO-88( × 100من  13كافة األشخاص الموظفین في الفئة  – ISCO-88الموظفین في الفئة االولى من 

 
 

 عنھا أیضًا على النحو التاليوالتي یمكن التعبیر 
 نسبة النساء في المناصب اإلداریة العلیا والمتوسطة

 ISCO-88( × 100من  12+11اتكافة األشخاص الموظفین في الفئ( )/ISCO-88من  12+11الفئات (النساء الموظفات في =
 

 و
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 نسبة النساء في المناصب اإلداریة
  ISCO-88 (×100(كافة األشخاص الموظفین في الفئة االولى من  )/ISCO-88الفئة االولى من (النساء الموظفات في =  
 

4.D  .التحقق 
ونظام اإلبالغ اإلحصائي ذي الصلة  ILOSTATتشارك منظمة العمل الدولیة في مشاورات سنویة مع الدول األعضاء من خالل استبیان 

)StaRSالوطنیة  اف التنمیة المستدامةدأھإلى البوابة حیث یمكنھم مراجعة جمیع بیانات  إلكتروني  قى مقدمو البیانات الوطنیون رابط). یتل
 .ILOSTATالمتاحة على 

 

4.E. التعدیالت 
حصاءات عمل قابلة للمقارنة تسعى منظمة العمل الدولیة جاھدة إلنتاج إ الدولیة،من خالل مبادرة البیانات الجزئیة المنسقة لمنظمة العمل 

 بناءً على مفاھیم المؤشرات والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل. اً دولی
 

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

تشمل المتغیرات اإلضافیة المستخدمة تُستخدم تقنیات االنحدار متعدد المتغیرات والتحقق المتبادل إلسناد القیم المفقودة على مستوى الدولة. 
فإن قیم البلدان المفقودة المحسوبة  ذلك،بما في ذلك بیانات سوق العمل والبیانات االقتصادیة. ومع  المؤشرات،في التضمین مجموعة من 

ال یتم استخدامھا لإلبالغ الدولي عن مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة من قبل منظمة  واإلقلیمیة؛تُستخدم فقط لحساب التقدیرات العالمیة 
 العمل الدولیة.

والمتاحة  ،لمنظمة العمل الدولیة النموذجیة یرجى الرجوع إلى نظرة عامة لمنھجیة التقدیرات تفصیالً،للحصول على وصف منھجي أكثر 
 .https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdfعلى 

 
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ھي مجامیع لألرقام على مستوى الدولة بما في ذلك القیم المنسوبة.األرقام اإلقلیمیة والعالمیة 
 
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
ة للعمالة حسب نوع المھنة الدولیة التي تُستخدم إلنتاج تقدیرات عالمیة وإقلیمیتُستمد المجامیع من التقدیرات النموذجیة لمنظمة العمل 

، من بین أمور أخرى. تستخدم ھذه النماذج تقنیات االنحدار والتحقق المتبادل متعددة المتغیرات إلثبات القیم المفقودة على مستوى الجنسو
یة وعالمیة. یتم الحصول على النسب اإلقلیمیة والعالمیة للنساء في المناصب اإلداریة والتي یتم تجمیعھا بعد ذلك إلنتاج تقدیرات إقلیم الدولة،

البسط و أعاله. بمجرد إنتاج  الموضحة-لبسط ومقام الصیغة التي تحدد نسبة النساء في المناصب اإلداریة  البلدان،عبر  أوالً من خالل الجمع 
یتم استخدام النسبة بین االثنین لحساب المعدل لكل مجموعة إقلیمیة والمستوى العالمي. الحظ أنھ  ،للتجمیععند المستوى المطلوب  المقام

یرجى الرجوع إلى  التقدیرات،یمكن استخدام طریقة التجمیع المباشر ھذه بسبب احتساب المالحظات المفقودة. لمزید من المعلومات حول 
 والمتاحة على  الدولیة،لمنظمة العمل  النموذجیةالنظرة العامة المنھجیة للتقدیرات 
files/Documents/TEM.pdf-https://www.ilo.org/ilostat . 

 

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

من أجل احتساب ھذا المؤشر، ھناك حاجة للبیانات المتعلقة بالعمالة حسب الجنس والوظیفة، باستخدام مستوى من رقَمین للتصنیف الدولي 
وح األسریة التي تضم الموّحد للمھن. یتم جمع ھذه البیانات على المستوى القومي بشكل أساسي عبر مسوح للقوى العاملة (أو غیرھا من المس

رات محوراً یتعلق بالعمالة). بالنسبة لمنھجیة كل من المسوح األسر المعیشیة الوطنیة، فیجب العودة إلى تقریر المسح االشمل أو إلى المنشو
 ألجھزة االحصاء الوطني المعني.

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf
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 ) سوق العمل ألھداف التنمیة المستدامة العمل الالئق وأھداف التنمیة المستدامة: دلیل مؤشرات –دلیل منظمة العمل الدولیة  -
--databases/publications/WCMS_647109/lang-and-https://www.ilo.org/global/statistics
)n/index.htme 

 ، الفرص المتساویة والمعاملة في العمالة8الفصل  –مؤشرات العمل الالئق، المفاھیم والتعاریف  –منظمة العمل الدولیة دلیل  -
htmen/index.--WCMS_229374/lang/http://www.ilo.org/integration/resources/pubs )الثاني،   حالتنقی

 )146صفحة 
  العمالة استخدام ونقص والعمالةإحصاءات العمل ب المعنيقرار ال -

---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf 

 )ISCO-08( 2008الموحد للمھن التصنیف الدولي  -
 http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ 

 )/https://ilostat.ilo.org( قاعدة بیانات قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولیة -
- ILOSTAT- المؤشر (العمالة حسب المھنة، في وصف  https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-

occupation/-by-employment-definitions/description( 
 

4.I  . إدارة الجودة 
التي وضعتھا إدارة اإلحصاءات لإلطار والمعاییر المنھجیة  وفقاً تتم عملیات تجمیع البیانات وإنتاجھا ونشرھا، بما في ذلك مراقبة الجودة، 

 تكنولوجیا المعلومات واإلدارة الخاصة بمنظمة العمل الدولیة.التابعة لمنظمة العمل الدولیة، بما یتوافق مع معاییر 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 قبل نشرھا.  بیاناتیتم بشكل دائم فحص تطابق البیانات والتحقق من النوعیة من قبل احصاءات منظمة العمل الدولیة من أجل  المصادقة على ال

 

4.K  . تقییم الجودة 
 دةجوي تقوم وحدة إنتاج وتحلیل البیانات التابعة إلدارة عملیات منظمة العمل الدولیة بالتقییم النھائي لنوعیة المعلومات. وفي حاالت الشك ف 

وإذا تعذر توضیح ھذه بمشاركة الوكاالت الوطنیة المسؤولة عن إنتاج البیانات حسب االقتضاء. تتم مراجعة ھذه القیم البیانات المحددة، 
  المسائل، ال تُنشر المعلومات ذات الصلة.

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

ـ ت  دولة وإقلیم. البیانات المتعلقة بالنساء في مناصب اإلدارة العلیا والمتوسطة  188توفر بیانات عن نسبة النساء في المناصب اإلداریة ل
ـ   دولة وإقلیم 134متاحة ل

 
 التسلسل الزمني:

التي  التسلسل الزمنيولكن  المستدامة،في قاعدة البیانات العالمیة لمؤشرات أھداف التنمیة  2000من عام  اً تتوفر بیانات ھذا المؤشر اعتبار
 .ILOSTATتعود إلى عدة عقود متوفرة في 

 .2020إلى عام  2000تتوافر بیانات عالمیة وإقلیمیة عن نسبة النساء في المناصب اإلداریة من عام و
 

 :التفصیل
 یتطلّب ھذا المؤشر تفصیالً بذاتھ، بالرغم من الحاجة إلى احصاءات العمالة بحسب السن وأیضاً بحسب الوظیفة الحتسابھ.ال 

) أو ISICوإذا ما كانت االحصاءات متوفرة وحجم العیّنة یسمح، قد یكون من المجدي تقاطع تبویب ھذا المؤشر بحسب النشاط االقتصادي (
 لمراقبة حصة المرأة عبر المجموعات الوظیفیة األكثر تفصیالً.اجراء المزید من التفصیل 

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%AD
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%AD
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%AD
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
https://ilostat.ilo.org/
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إحصاءات عمل قابلة للمقارنة ، تسعى منظمة العمل الدولیة جاھدة إلنتاج یة المنسقة لمنظمة العمل الدولیةمن خالل مبادرة البیانات الجزئ

 شرات والتعریفات التي اعتمدھا المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل.بناءً على مفاھیم المؤ اً دولی
 

 قائوثالمراجع وال.  7
-  https://ilostat.ilo.orgILOSTAT database:  
- Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market 

-and-https://www.ilo.org/global/statisticshIndicators: 
en/index.htm--atabases/publications/WCMS_647109/langd 

- ---dgreports/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ILO Manual:  -ent work indicators Dec
 4.pdfintegration/documents/publication/wcms_22937 

-  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/08: -ISCO 
- Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization, adopted by 

---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ICLS:  ththe 19
tat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdfs 

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-employment-by-occupation/
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_647109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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