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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 حصول الجمیع على خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة وعلى الحقوق اإلنجابیة، على النحو المتفق علیھ وفقا لبرنامج : ٦-٥الغایة 

 الختامیة لمؤتمرات استعراضھماعمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومنھاج عمل بیجین والوثائق 

0.cر. المؤش 
سنة والالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن العالقات  49سنة و  15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین : ۱-٦-٥المؤشر 

 الجنسیة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعایة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة

0.d. السلسلة 
لالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن العالقات الجنسیة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعایة المتعلقة بالصحة نسبة النساء ا

 SH_FPL_INFM، سنة) ٤۹- ۱٥اإلنجابیة (٪ النساء بعمر 

 SH_FPL_INFMCU، سنة) ٤۹- ۱٥نسبة النساء الالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن استخدام وسائل منع الحمل (٪ النساء بعمر

، سنة)٤۹- ۱٥نسبة النساء الالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن الرعایة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة (٪ النساء بعمر 
SH_FPL_INFMRH 

 SH_FPL_INFMSR، سنة) ٤۹- ۱٥نسبة النساء الالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن العالقات الجنسیة (٪ النساء بعمر 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 نسبة الوفیات النفاسیة ۱-۱-۳ المؤشر 
 نسبة الوالدات التي یشرف علیھا أخصائیون صّحیون َمھَرة ۲-۱-۳المؤشر 
 والالتي لُبّیت حاجتُھن إلى تنظیم األسرة بطرق حدیثةسنة)  49-15نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب ( ۱-۷-۳المؤشر 

 امرأة في تلك الفئة العمریة 1 000سنة) لكل  19-15سنة؛ و  14-10معدل الوالدات لدى المراھقات ( ۲-۷-۳المؤشر 

فسي من شریك حالي نسبة النساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة فأكثر، الالتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو ن ۱-۲-٥المؤشر 
 أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر

سنة فأكثر على خدمات الرعایة  15عدد البلدان التي لدیھا قوانین وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذین في سن  ۲-٦-٥المؤشر 
 كامل وعلى قدم المساواة والمعلومات والتثقیف في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة على نحو

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان ( 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
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 التعریف:
(المتزوجات أو المرتبطات) الالتي یتخذَن قراراتھن بأنفسھّن على المستویات الثالثة المختارة كالالتي  49إلى  15نسبة النساء من سّن إن 

یقّررن األنسب للرعایة بصّحتھّن؛ والالتي یخترن استخدام وسائل منع الحمل؛ والالتي یستطعن أن یرفضن العالقة الجنسیة مع زوجھن أو 
ا لم یكّن یرغبن بذلك. فقط النساء الالتي یجبَن بنعم عن ھذه العناصر الثالثة یتم اعتبارھّن من النساء "الالتي یتّخذن قراراتھن شریكھن م

 .بأنفسھن بشأن حیاتھّن الجنسیة واالنجابیة". إن االرتباط یعني المساكنة بین الرجل والمرأة بشكل دائم في عالقة تشبھ الزواج
 

 : اللیة المرأة في صنع القرار وممارستھا لحقوقھا االنجابیة من االجابات على األسئلة الثالثة التالیةویتم تقییم استق

 من في العادة یتّخذ القرارات الخاصة بالرعایة بصحتك الشخصیة؟ .1
 المبحوثة -
 كالزوج أو الشری -
 الشریك معاً  والزوج أولمبحوثة ا -
 شخص آخر -
 تحدید أخرى -

 

 ؟منع الحمل أم ال/تنظیم األسرة  القرار عادة بشأن استخدام وسائلمن الذي یتخذ   .2
 المبحوثة -
 كالزوج أو الشری -
 الشریك معاً  والزوج أولمبحوثة ا -
 شخص آخر -
 تحدید أخرى -

 
 ھل یمكنك رفض العالقة الجنسیة مع زوجك/أو شریكك إذا ما كنت ال ترغبین بذلك؟ .3

 نعم -
 ال -
 لست متأكدة -

نة من ممارسة حقوقھا االنجابیة إذا ما كانت ( ) قادرة 1یمكن اعتبار المرأة مستقلةٌ في صنع القرارات الخاصة برعایتھا االنجابیة وبأنھا متمكِّ
وسائل  ) قادرة على اتخاذ القرار باذا ما كانت ستستخدم2زوجھا/شریكھا؛ (إما بمفردھم أو باالشتراك مع على تقریر الرعایة الصحیة بنفسھا، 

) قادرة على رفض العالقة الجنسیة مع زوجھا/شریكھا ما لم تكن غیر 3زوجھا/شریكھا؛ (إما بمفردھم أو باالشتراك مع منع الحمل أم ال، 
 .راغبة بذلك

2.B. وحدة القیاس 
 مئویة (%) نسبة

 

2.C. التصنیفات 
في التفكیر العالمي بشأن قضایا السكان  اً جوھری حكومة، تحوالً  179اعتمدتھ الذي و، 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة لعام احدث 

 والتنمیة. لقد ابتعد عن التركیز على الوصول إلى أھداف دیموغرافیة محددة إلى التركیز على احتیاجات وتطلعات وحقوق األفراد من النساء
وأن التركیز الحقیقي لسیاسة التنمیة یجب أن یكون تحسین حیاة األفراد وأن مقیاس التقدم  مھم،والرجال. وأكد برنامج العمل أن كل شخص 

یرجى زیارة  والتنمیة،ألوجھ عدم المساواة. لمزید من المعلومات حول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  مستوى التصديیجب أن یكون 
  pdf/icpd_ara.pdf-https://www.unfpa.org/sites/default/files/event الموقع

 

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

 ادر البیانات بشكل متزاید المسوح). تشمل مصDHS( الدیموغرافیة والصحیة على الصعید الوطني مسوحبشكل رئیسي من  البیاناتتستمد 
 )، وغیرھا من المسوح األسریة الخاصة بكل بلد.GGS) ومسوح األجیال والنوع االجتماعي (MICSالعنقودیة متعددة المؤشرات (

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_ara.pdf
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3.B.   البیاناتطریقة جمع 
 یتم جمع البیانات بما یتماشى مع المنھجیة المستخدمة في المسح الوطني ذي الصلة.

. بالنسبة لمسوح األسر دولةمن خالل المسوح الحالیة الخاصة بكل  ۱-٦-٥یمكن جمع البیانات الخاصة بمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
مؤشر ن تصمیم العینة ال یستبعد بشكل منھجي المجموعات الفرعیة من السكان التي تعتبر مھمة لیجب التأكد من أ الحالیة،المعیشیة الوطنیة 

 ) المتزوجات أو المرتبطات حالیاً. 49-15، وتحدیداً النساء في سن اإلنجاب (۱-٦-٥التنمیة المستدامة  أھداف
اء من المجموعة العرقیة ، مثل النساء الالتي یتحدثن اللغة السائدة أو النسالسكانى مجموعات فرعیة معینة من التي ال تغطي سو المسوحإّن 

تجارب عدد كبیر من النساء. یجب جمع البیانات المتعلقة بالعرق والدین للمشاركین في المسح كلما توفرت. یجب أن قد تستبعد ، الرئیسیة
، على اقلّھ  وممثالً  الوطني،على المستوى  )، وأن یكون ممثالً معیشیة أسرة 30000و  5000عادة ما بین یكون للمسح حجم عینة كبیر (

  مستوى إداري واحد دون المستوى الوطني.
 

. حساسیة ۱-٦-٥مؤشر أھداف التنمیة المستدامة حول الموضوعات غیر ذات الصلة مرشحة جیدة لتضمین أسئلة  المسوحقد ال تكون 
مما یجعلھا أداة مجدیة لدمج أسئلة حول تجربة  المرأة،، ال سیما تلك التي تفحص صحة الصحیة الموضوعات التي تم تناولھا في المسوح

 والرعایة الصحیة ألنفسھن. الحمل،واستخدام وسائل منع  الجنسیة،المرأة في صنع القرار في العالقات 
 

فر األسئلة الثالثة في قسم ان جمیع األسئلة الثالثة في المسح. تو، یجب تضمی۱-٦-٥التنمیة المستدامة  مؤشر أھدافمن أجل تولید بیانات ل
ات التعریف أسئلة عامة یمكن استخدامھا في المسوح الخاصة بكل بلد. بالنسبة للسؤالین األول والثاني، یجب أن یشتمل ھذان السؤاالن على فئ

 الشریك.أو الشتراك مع الزوج/والنساء یتخذن القرارات با بنفسھا،متمیزة للمرأة التي تتخذ القرارات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 ودورات المسح الخاصة بكل بلد GGSو  MICSو  DHSحسب 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 سنوي

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 على المستوى الوطني. المعیشیة وكاالت المسؤولة عن المسوح األسرال

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
UNFPA 

 

3.G. التفویض المؤسسي 
وأعید  1973) في عام ECOSOCالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة (صندوق األمم المتحدة للسكان، كما حددھا  تفویضإن 

الوعي في كل  إرقاء) 2) بناء المعرفة والقدرة على االستجابة لالحتیاجات في مجال السكان وتنظیم األسرة؛ (1، ھي (1993تأكیدھا في عام 
مشاكلھم السكانیة في  في حل مساعدة) 3ات الممكنة للتعامل مع ھذه المشاكل؛ (من البلدان المتقدمة والنامیة بمشاكل السكان واالستراتیجی

في منظومة األمم المتحدة في تعزیز البرامج السكانیة  قیادي) االضطالع بدور 4؛ (ألنسب الحتیاجات كل دولة على حدةاألشكال والوسائل ا
 وتنسیق المشاریع التي یدعمھا الصندوق.

للتأكید على أبعاد النوع  الواسعة، تم وضع ھذه األفكار 1994الذي عقد في القاھرة في عام ، )ICPDفي المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة (
ي االجتماعي وحقوق اإلنسان للسكان. وقد أخذ صندوق األمم المتحدة للسكان زمام المبادرة في مساعدة البلدان على تنفیذ برنامج العمل الذ

والتنمیة إلى ما بعد للسكان ، مددت الجمعیة العامة لألمم المتحدة المؤتمر الدولي 2010في مؤتمر القاھرة. في عام حكومة  179اعتمدتھ 
 .اً عام 20ء برنامج العمل الذي مدتھ ، وھو التاریخ األصلي النتھا2014
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

لصحیة إن استقاللیة النساء والفتیات في صنع القرارات المتعلقة بالعالقات الجنسیة بالرضى واستخدام وسائل منع الحمل والنفاذ إلى الرعایة ا
 لتمكینھّن ولممارسة حقوقھّن االنجابیة بشكل كامل.االنجابیة ھي المفتاح 

  وتًعتبر النساء الالتي یتّخذن قراراتھن المتعلقة بالرعایة الصحیة االنجابیة مدعومات ومتمكّنات من ممارسة حقوقھّن االنجابیة.

ات البیانات األصلیة للعدید من البلدان إلى أما بالنسبة لصنع القرار المتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، أشارت وجھات نظر الخبراء ومخطط
ك أنھ یمكن الحصول على الفھم الواضح لمسألة تمكین المرأة من خالل النظر إلى المؤشر من منظور القرارات التي تم اتخاذھا "من قبل الشری

باالتفاق مع شریكھا". وباالعتماد على  على وجھ الخصوص"، مقابل القرارات التي تم اتخاذھا "من قبل المرأة وحدھا" أو "من قبل المرأة
تمكینھا أو وسیلة منع الحمل التي تم استخدامھا، إن القرار الذي تتخذه "المرأة" وحدھا أو "باالتفاق مع شریكھا" ال یظھر دائماً بان المرأة یتم 

مرأة بتاتاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع الحمل بأنھا تملك مھارات التفاوض. بل على العكس، من األكثر أمناً االفتراض بأن عدم مشاركة ال
  ھو أمٌر یقلل من شأنھا طالما یتعلق األمر بقراراتھا الجنسیة واالنجابیة.

كل وتترافق قدرة النساء على رفض العالقة الجنسیة مع أزواجھن/ شریكھن ما لم ترغبن بذلك مع مفھوم االستقاللیة الجنسیة وتمكین المرأة بش
  كبیر.

4.B. التعلیقات والقیود 
یستخدمن أي الالتي سنة)  49-15للنساء المتزوجات والمرتبطات والمراھقات في سن اإلنجاب (فقط المؤشر النتائج  یلتقطحتى وقت قریب، 

 نوع من وسائل منع الحمل.
 MICSوكذلك في أدوات جمع البیانات األخرى بما في ذلك  الالحقة،) والجوالت DHS-7في مرحلة المسح الدیموغرافي والصحي الوطني ( 
، یتم توسیع االستبیان لیشمل المستجیبین سواء كانوا یستخدمون وسائل منع الحمل أم ال. ال یشمل ھذا اإلجراء النساء والفتیات غیر GGSو

 و غیر المتزوجات، ألنھن ال یتخذن عادة "قرارات مشتركة" بشأن رعایتھن الصحیة مع شركائھن.المتزوجات أ
 

، مسح واحد على األقل یحتوي على بیانات في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى ، غالبیتھابلداً  64كان لدى  ،2022من أوائل عام  اً اعتبار
ھناك حاجة إلى  .2020و  2006دولة لدیھا نقطتا بیانات على األقل بین عام  28،  ۱-٦-٥حول األسئلة الثالثة الالزمة لحساب المؤشر 

  مصادر بیانات أوسع والجھود جاریة لزیادة تغطیة البیانات.

، لھذا المؤشرالرئیسي للبیانات  المصدرھذه المسوح تشكل و ،المشردین المعیشیةلألسر  ، تستبعد المسوحفي العدید من السیاقات الوطنیةو
 األقلیات اللغویة أو الدینیة أقل من الالزم. المسوحھذه  تمثلالمرجح أن من و

 

4.C. طریقة االحتساب 
 سنة:  49و 15والفتیات المتزوجات أو المرتبطات بعالقة الالتي یبلغن بین  : عدد النساءالمقسوم

 و الالتي ال یعود في العادةِ القرار بالرعایة الصحیة الشخصیة للزوج/ أو الشریك أو أي شخص آخر؛ -
 الحمل للزوج/ أو الشریك؛ والالتي ال یعود القرار أساساً باستخدام وسائل منع  -
 الالتي یستطعن رفض العالقة الجنسیة؛ -

 یشمل ھذا المقسوم النساء الالتي تنطبق علیھّن جمیع معاییر التمكین الثالثة.

 سنة، المتزوجات أو في عالقة. 49و 15: مجموع عدد النساء والفتیات الالتي یبلغن بین القاسم

 100 ×النسبة = (المقسوم/القاسم) 
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4.D  .التحقق 
السنویة حول البیانات الجدیدة والحالیة التي تم حسابھا من مجموعات البیانات الجزئیة للمسح في السنوات  الوطنیةتم إجراء المشاورة ی

 الثالث األولى من إعداد تقاریر أھداف التنمیة المستدامة. یتم تشجیع البلدان على نشر بیانات المؤشرات في تقاریر المسح.
 

4.E. التعدیالت 
 ال ینطبق

 

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

ما من محاولة من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان لتأمین ونشر التقدیرات للبلدان الفردیة أو المناطق حیث ال تتوفر بیانات لبلد 
 ما أو لمنطقة ما.

 المستویین اإلقلیمي والعالميعلى  •
تستند الكلّیات االقلیمیة إلى البلدان التي تتوفر فیھا البیانات ضمن المنطقة. وال یجب التعامل معھا على أنھا تقدیرات على مستوى 

 البلد للبلدان التي تنقصھا القیم ضمن المنطقة.

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
العالمیة واالقلیمیة كمتوسط معدّل مقاس للبیانات على مستوى البلد. یستند قیاس الحجم إلى تقدیر السكان من النساء یتم احتساب المجامیع 

سنة، والالتي یستخدمن أي نوع من أنواع وسائل الحمل. ویتم الحصول على تقدیرات عدد النساء  49و 15المتزوجات الالتي یبلغن بین 
 .ومعدل انتشار وسائل منع الحمل من شعبة األمم المتحدة للسكان المتزوجات/او المرتبطات بعالقة

 

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

یانات تتوفر إرشادات إضافیة حول جمع البحیث  . https://www.unfpa.org/sdg-5-6 اإلطالع علىیرجى  المعلومات،مزید من لل
 لألسر المعیشیة الوطنیة عند الطلب. المسوحمن أھداف التنمیة المستدامة في  ۱-٦-٥ المؤشرالخاصة ب

 

4.I  . إدارة الجودة 
ویقدم  كما ،۱-٦-٥فنیة بشأن األسئلة األساسیة لجمع البیانات لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة توجیھات أصدر صندوق األمم المتحدة للسكان 
التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان لتعزیز الرصد الوطني لعملیة صنع القرار للمرأة  والوطنیةیة الدعم الفني من خالل المكاتب اإلقلیم

 .بشأن الصحة الجنسیة واإلنجابیة
 

4.J  . ضمان الجودة 
أي بیانات وطنیة في إدراج قبل و. ۱-٦-٥ف التنمیة المستدامة اھدأ مؤشر یحتفظ صندوق األمم المتحدة للسكان بقاعدة البیانات العالمیة بشأن

جمع قاعدة البیانات العالمیة، تقوم جھات االتصال الفنیة التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان بتقییم شامل لمنھجیة المسح المستخدمة في 
 نة عبر البلدان وبمرور الوقت في بلد معین.لتحدید مستوى القابلیة للمقار ۱-٦-٥ف التنمیة المستدامة اھدأ مؤشربیانات 

 

4.K  . تقییم الجودة 
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 ال ینطبق
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

. تتوّزع ال ۱-٦-٥بلداً لدیھا على أقل مسحاً واحداً یشمل بیانات تتعلق باألسئلة المذكورة أعاله والضروریة الحتساب ھذا المؤشر  64حالیاً، 
 بلداً التي تملك البیانات على النحو التالي: 64

 )7آسیا الوسطى وآسیا الجنوبیة ( •
 )5شرق آسیا وجنوب شرق آسیا ( •
 )5أمیركا الشمالیة وأوروبا ( •
 )3سیا الغربیة وشمال أفریقیا (آ •
 )7أمیركا الالتینیة ومنطقة الكاریبي ( •
 )36افریقیا الصحراویة ( •
 )1( أوقیانوسیا  •

. وسیتعامل صندوق األمم ۱-٦-٥ھناك بلدان أخرى لدیھا إجابات عن سؤال واحد أو سؤالین من األسئلة الثالثة الضروریة الحتساب المؤشر 
المتحدة للسكان مع المسح المتعدد المؤشرات وغیره من المنظمات والوكاالت لدمج األسئلة ذات الصلة في المسوح القومیة األخرى مع نظرة 

 افة البلدان على المستوى العالمي.لتغطیة ك

 
 التسلسل الزمني:

 التي لدیھا دورة تمتد على فترة بین ثالث وخمس سنوات. األسر المعیشیةمسوح من  حالیاً البیانات تأتي البیانات
 

 :التفصیل
 والموقع الجغرافي ومكان االقامة والتعلیم والثروة. العمرحسب المتاحة، یمكن التفصیل األسر المعیشیة  مسوحاستناداً إلى بیانات 

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصدر التباین:

 ال ینطبق
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الروابط:

https://www.unfpa.org/sdg-5-6 
 

 المراجع:
International Conference on Population and Development Programme of Action 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf.  
 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
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