
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: ٥الهدف 

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما  :٢-٥الغاية 
 في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

فوق الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص  نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما :٢-٢-٥المؤشر 
 العمر ومكان حدوث العنف العشير، خالل االثني عشر شهراً السابقة، بحسب غير

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNWomenهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة )

 األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(منظمة 

 (UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة )

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )

 (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

جنسي اللعنف لفوق، الالتي تعّرضن  والفتيات في الخامسة عشرة ومايقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للنساء 

 .، خالل االثني عشر شهراً السابقةالشريكأشخاص غير من 

 المفاهيم(.فقرة ضد النساء والفتيات في ما يلي ) الجنسي ويتم تعريف العنف

 األساس المنطقي:

تشير وهو أكثر األشكال السائدة النتهاك حقوق االنسان في العالم. إن العنف الموّجه ضد النساء والفتيات 

الستغالل جنسي في مرحلة معينة من حياتهّن من  في العالم قد تعّرضنَ من النساء في المائة  7الدالئل إلى أن 

ة بهذا المؤشر أن (. ومن شأن الحصول على البيانات الخاصWHO et al., 2013) الشريكقبل شخص غير 

 له.مدى هذا النوع من العنف وطبيعته، ووضع سياسات وبرامج مناسبة للتصدي يساعد على فهم 

 المفاهيم:

هو "أي عمل مرأة ، العنف ضد ال3991وفقاً إلعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة للعام 

الذي على األرجح يؤدي إلى، أو أدى إلى األذى الجسدي أو  جتماعينوع االالمن أعمال العنف القائمة على 



ء أكان ، سوامن الحريةمن تهديد أو إكراه أو حرمان تعّسفي  الجنسي أو النفسي أو تعذيب النساء بما في ذلك

. يجب أن يتم فهم العنف ضد المرأة الحتوائه، إنما ال لحصره في، ما يلي:...، في العموم أو في الحياة الخاصة

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الحاصل في المجتمع العام بما فيه، االغتصاب، واالستغالل الجنسي، 

في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وغيرها، االتجار بالنساء والدعارة  والترهيبالجنسي ش والتحرّ 

: لالطالع على التعريف الكامل راجع الرابط التالي باالكراه ..."
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

 

تعريف العنف الجنسي على أنه أي نوع من أنواع الفعل الجنسي المؤذي أو غير المرغوب فيه والذي  يتم

 القيامويُفرض على شخص ما. كما يشمل االتصال الجنسي االستغاللي، وفرض الفعل الجنسي باالكراه، 

مسوح في معظم ال إال أنهوالتحّرش الجنسي إلخ... المحارم، سفاحوبالمعاشرة الجنسية من دون موافقة الشريك، 

المعلومات  تنحصر الشريكعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل غير لالتي تجمع البيانات المعنية با

الجماع أو محاولة إجبار أي شخص على القيام بفعل جنسي ضد رغبته أو  المجموعة بإجبار شخص ما على

 على المجامعة. محاولة اجباره

ية راجع المبادئ التوجيهللمزيد من التعاريف المفّصلة عن العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء 

 (4132المسح االحصائي )األمم المتحدة  -إلنتاح االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة

 Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical Surveys (UN, 2014).) 

 

 التعليقات والقيود:

 المقارنة:قابلية 

لجهود المبذولة افي هذا المجال بما أن العديد من  تبقى مسألة توفّر البيانات القابلة للمقارنة مسألة تثير التحدي

وصياغات  الجنسياعتمدت على منهجيات مسحية مختلفة واستخدمت تعاريف مختلفة للعنف قد لجمع البيانات 

فهم مختلف و. كما يتم استخدام فئات عمرية مختلفة. وقد تختلف الرغبة بمناقشة تجارب العنف مختلفة للمسوح

 المبلغ عنها. االنتشار معدالت وفقاً للسياق الثقافي األمر الذي قد يؤثر على مستوياتالتعاريف ذات الصلة بها 

قبل غير  لعنف الجنسي منلتعريف اعليه دولياً ووسيتطلب األمر بذل الجهور واالستثمار لتطوير معيار متفق 

 المقارنة بين البلدان. ، األمر الذي من شأنه تمكينالشريك

 انتظام انتاج البيانات:

. فالحصول على البيانات مرأةلعنف ضد الان عواحد سح مبلداً فقط بأكثر من  21، قام حوالي 3991منذ عام 

هو ممارسة مكِلفة ومستهلكة للوقت، بغض النظر عما إذا تم الحصول عليها من مرأة بالعنف ضد الالخاصة 

سنوات  1الديمغرافية الصحية كل  المسوحمشمولة في مسوح أخرى. يتم اجراء نماذج مسوح مخصصة أو من 

تقريباً، والمسوح المخصصة لمؤشر، إذا ما تم تكرارها فيحصل األمر خالل فترة أقل من ذلك. ويشكل أمر 

رصد هذا المؤشر في مثل هذه الفترة المحددة تحّدياً إذا ما كانت القدرات المستدامة غير مبنية وإذا ما كانت 

 الموارد المالية غير متوفرة.



 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

م ما من تعاريف ووسائل نموذجية ت ومكان حدوث الفعل. بحسب الفئة العمرية لصيفؤشر إلى التيدعو هذا الم

االتفاق عليها عالمياً حتى اآلن بشأن مكان وقوع العنف، وبالتالي ال يتم طرح هذا الموضوع حتى اآلن في 

 طريقة االحتساب أدناه.

، يكالشرفي الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنسي من أشخاص غير عدد النساء والفتيات 

ب  السكان مضروب نساء والفتيات في الخامسة عشرة منمقسوم على عدد ال خالل االثني عشر شهراً السابقة

311. 

 :التفصيل

شخاص األ الدخل/الثروة، التعليم، العرقية، وضع يتم اقتراح ،فعل العنفومكان حدوث  عمرباإلضافة إلى ال

العنف ونوع العنف الجنسي  الجاني( وتكراراالعاقة، الموقع الجغرافي، العالقة مع الجاني )+ جنس  ذوي

 هذا المؤشر. ل لحّدته( كمتغيرات مرجّوة من أجل تفصيل)كبدي

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
 ا ناقصة بالكامل، ال يتم نشر أي تقدير على مستوى البلدعندما تكون بيانات بلد م

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
ال يُجرى أي إسناد في حال عدم توافر بيانات بلد ما. وفي حال وجود أرقام اقليمية وعالمية، يتم تأمين 

ّدل مشمولة في المعمالحظات واضحة عن القيود التي تعترض البلد. وتتم االشارة إلى عدد البلدان ال

 بشكل واضح.

 االقليمية: المجاميع

التي تشكل العالم. والمجاميع  المناطقو األقاليمالمجاميع العالمية هي معدالت موزونة ُمقاسة حسب كافة 

. وعندما ال تتوفر البيانات لكافة بلدان ماألقالياالقليمية هي معدالت موزونة ُمقاسة حسب كافة البلدان في 

المنطقة، ال يزال من الممكن قياس المجاميع االقليمية إذا ما توفّر الحد األدنى لتغطية السكان. وتتم االشارة 

 .بشكل واضح إلى عدد البلدان المشمولة في المعّدل

 مصادر التفاوت:

 البلدان فقط. استخدام األرقام التي تنشرها يتم

 

 



 

 مصادر البيانات

 الوصف:

المعنية بقياس العنف ضد الوطنية  ( المسوح3هي )إن المصادر األساسية لظهور العنف من قبل الشريك 

الديمغرافية  المسوح، كالنساء عندالدولية التي تشمل محوراً بشأن تجارب العنف  ( المسوح4المرأة و)

 والصحية.

من أن البيانات االدارية من الخدمات الصحية والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعية من  بالرغم

 عدالتمبين خدمات أخرى، يمكنها أن تؤمن المعلومات المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إال أنها ال تنتج 

دمات. فنحن نعلم أن العديد من النساء أو عدد من الحاالت المبلغ عنها لهذه الخ حوادث بياناتإنما ، نتشارالا

جب استخدام لذا ال ي .جّدية األكثر القضايا عن تكون أن إلى تميلالمعنّفات ال يبلّغن عن العنف، ومن تبلّغ منهن 

 البيانات االدارية كمصدر بيانات لهذا المؤشر.

 بها في إنتاج احصاءات حول العنف ضد المرأة راجع للمزيد من المعلومات المتعلقة بالممارسات الموصى

  (4132المسح االحصائي )األمم المتحدة  -المبادئ التوجيهية إلنتاح االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة

UN Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical Surveys (UN, 2014). 

 

 الالئحة:

 ال تنطبق

 عملية الجمع:

ً تشكيل فريق ما بين الوكاالت معني ببيانات العنف ضد المرأة ومجموعة خاصة به لالستشارات  يتم حاليا

التقنية )باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة ومنظمة 

ءات في األمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان( وذلك من أجل األمم المتحدة للطفولة وشعبة االحصا

 وضع آلية لتجميع بيانات منّسقة على مستوى البلد خاصة بهذا المؤشر.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

عنف ضد المرأة في محور خاص باللعنف ضد المرأة أو بإدماج خاصة با وطنية بلد بمسوح 311قام حوالي 

قبل  من الجنسي بيانات خاصة بالعنفبمعظمها تشمل ها ال إال أنخاصة بمواضيع أخرى، ال وطنيةال المسوح

 ، ليست كل البيانات قابلة للمقارنة وفي معظم الحاالت ال يتم جمعها بشكل منتظم.وباإلضافة. الشريكغير 

البلدان ذات من  اً بلد 14 سنة ل 29و 31تتوفر البيانات القابلة للمقارنة لعينة فرعية من النساء والفتيات بين 

 الدخل المتدني والمتوسط.



 السالسل الزمنية:

تتوفر السالسل الزمنية لبعض البلدان. إنما مازالت السالسل الزمنية العالمية ذات البيانات القابلة للمقارنة غير 

 متوفرة.

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 ال ينطبق

 البيانات: إصدار

 ال ينطبق

 لبياناتباالمزّودة الجهات 

 االسم: 

األخرى التي حكومية الوكاالت ال)في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذة /  الوطنيةمكاتب االحصاءات 

 خاصة بالعنف ضد النساء والفتيات.ال قادت المسوح

 الوصف:

ادت تي قأخرى ال حكوميةالوكاالت ال)في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذة /  الوطنيةمكاتب االحصاءات 

 خاصة بالعنف ضد النساء والفتيات.ال المسوح

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 االسم:

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  UNWOMENهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة 

UNICEF  وشعبة االحصاءات في األمم المتحدةUNSD  ومنظمة الصحة العالميةWHO  وصندوق األمم

 .UNFPAالمتحدة للسكان 

 الوصف:

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  UNWOMENهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة 

UNICEF  وشعبة االحصاءات في األمم المتحدةUNSD  ومنظمة الصحة العالميةWHO  وصندوق األمم

 .UNFPAالمتحدة للسكان 

 التعليق:

 ينطبقال 

 المراجع



 دليل الموارد الموّحد:

- http://evaw-global-database.unwomen.org/en 
- data.unicef.org 
- http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 

 :المراجع

- United Nations, 2014. Guidelines for Producing Statistics on Violence against 
Women- Statistical Surveys.  

المسح االحصائي )األمم المتحدة  -المبادئ التوجيهية إلنتاح االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة -

4132)  

- United Nations, 2015. The World’s Women 2015, Trends and Statistics.  
- World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical 
Research Council, 2013. Global and regional estimates of violence against 
women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-
partner sexual violence.  

- UN Women. 2016. Global Database on Violence against Women. Available at: 
http://evaw-global-database.unwomen.org/en 

- UNICEF Data portal: http://data.unicef.org/child-protection/violence.html 
- UNSD Portal on the minimum set of gender indicators: 

http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home   
- UNSD dedicated portal for data and metadata on violence against women: 

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/ 

 

 المؤشرات ذات الصلة

5-2-1: 

و جنسي أ تعّرضن لعنف جسديالمعاشرة واالتي سبق لهن وما فوق في الخامسة عشرة  والفتياتبة النساء نس

 رالعنف والعم شكل بحسب مصنفة السابقة،حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً  شريكأو نفسي من 

11-7-2: 

أو الجنسي بحسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي االعاقة، ومكان  نسبة ضحايا التحّرش الجسدي

 حدوثه خالل االثني عشر شهرا السابقة

11-1-3: 

 أو النفس أو الجنسي خالل االثني عشر شهراً السابقة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدينسبة 

11-2-3: 

سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن  49سنة و 31نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الثامنة عشرة.

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home


 التعليقات:

 ال تنطبق

 

 



 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي :٥الهدف 

كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية : ٥-٥الغاية 
 يات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامةعلى جميع مستو

 البرلمانات الوطنية، و )ب( الحكومات المحلية نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( :١-٥-٥المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (IPUاالتحاد البرلماني الدولي )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

من سنة التقرير، شباط/فبراير  1 ت الوطنية، حتىنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( البرلماناتُقاس حالياً 

ية، ويعبّر الوطن للبرلماناتاألدنى األحادية أو المجالس  السمجال فياألعضاء النساء المقاعد التي تشغلها  عددب

 .مئوية من كافة المقاعد المشغولة عنها كنسبة

ي ذات نظام تشريع أو )مؤلفة من مجلسين( ثنائيذات نظام تشريعي إن البرلمانات الوطنية يمكن أن تكون 

األحادي النظام التشريعي  ذاتالبرلمانات  األحادي من المجلسالمؤشر  ذاهيغطي  .)مؤلفة من مجلس( أحادي

ت الثنائية في البرلمانا األعلى المجلس يغطيوال . النظام التشريعي الثنائي ذاتمن البرلمانات  األدنى والمجلس

مقاعدهم في االنتخابات النيابية العامة. ويمكن أن تُشغر المقاعد أيضاً  المجلس. وعادةً ما يكتسب االعضاء

 .ةات الفرعينتيجة التسمية والتعيين واالنتخابات غير المباشرة وتعاقب األعضاء ونتيجة االنتخاب

 أو عدد أعضاء البرلمان. يةالبرلمان الوالياتتشير المقاعد إلى عدد 

 األساس المنطقي:

درجة حصول النساء على حقوق متساوية من ناحية صنع القرارات النيابية. وتُعّد مشاركة يقيس المؤّشر 

 المرأة في البرلمانات من المظاهر األساسية لفرص النساء في الحياة السياسية والعامة وبالتالي هو مرتبط

 في المائة. 05يشير إلى قيمة مؤشر تبلغ  األدنى المجالسبتمكين المرأة. فتساوي عدد الرجال والنساء في 

ضع وجديدة في االجندة السياسية، وبالضوء على مسائل  بإلقاءويسمح الحضور القوي للمرأة في البرلمان 

أولويات جديدة من خالل اعتماد سياسات وقوانين جديدة وتطبيقها. وإدماج مصالح النساء هو أمر ضروري 

لفة يد. كما يسمح البرلمان التمثيلي للتجارب المختللديمقراطية والتساوي بين الجنَسين ويساهم في الحكم الج

 سياسي واالقتصادي.على مستقبل المجتمعات االجتماعي والللنساء والرجال أن تؤثّر 

 زال ما تم تعقّب التغييرات الحاصلة في هذا المؤشر على مر الزمن. وبالرغم من أن المجتمع الدولي لطالما

بات صنع القرارات السياسية للعديد من العقود، إال أن تحقيق التحّسن في عّزز مشاركة المرأة في تركييدعم وي

بطيئاً. مما أدى إلى إدخال تدابير سياسية خاصة لزيادة حصة النساء وصول النساء إلى المقاعد البرلمانية كان 



دة تمثيالً أكبر لها في العا ،في المقاعد البرلمانية في العديد من البلدان. وتلك البلدان التي اعتمدت تدابير خاصة

 خاصة.ن تمثيل المرأة في البلدان التي لم تتخذ تدابير للمرأة في البرلمان ع

 المفاهيم:

ير المقاعد إلى عدد المكلفين النيابيين، وتُعرف أيضاً بعدد أعضاء البرلمان. يتم في العادة كسب المقاعد في تش

ً من خالل التسميات والتعيين واالنتخابات غير المباشرة  نتخابات النيابية. كما يمكن إشغالاال المقاعد أيضأ

 .ات الفرعيةومداورة االعضاء وباالنتخاب

 ود:التعليقات والقي

 6512شباط/فبراير  1ذ مع تعليق أو حل المجلس النيابي. ومن لتي تتم تغطيتهايختلف عدد البلدان ا ،

 .اً بلد 191تم ادماج 

  قد يكون هناك مشاكل في الحصول على المعلومات والتغييرات الخاصة باالنتخابات الفرعية جراء

يكون أكثر صعوبة للتعقّب. الوفاة أو االستقالة. وهذه التغييرات هي أحداث مخصصة مما 

ً كما هي حال االنتخابات  فاالنتخابات الفرعية على سبيل المثال هي في الغالب غير معلنة دوليا

 العامة.

  تتوفر  .مجالس البرلمانية األعلىلنساء الموجودات في العدد والنسبة المئوية لالتستثني البيانات

-http://www.ipu.org/wmnالبيانات على الموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي التالي: 

e/classif.htm 

  أعمالها الداخلية واجراءاتها، إال أنها بشكل عام تشّرع وتتخطى تتغير البرلمانات بشكل ملحوظ في

كفي السياسية، قد ال ي ي صنع القراراتس مساهمة المرأة فالحكومة وتمثّل المنتخبين. ومن ناحية قيا

هذا المؤشر ألن بعض النساء قد يواجهن العقبات خالل تحملهن لألعباء البرلمانية بشكل كامل أو 

 تام.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

يتم اشتقاق نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية من خالل قسمة مجموع عدد المقاعد التي 

 شغلها النساء على مجموع عدد المقاعد في البرلمان.ت

 .لإلحصاءات تطبيع أو ترجيحمن ما 

 :التفصيل

 المؤشر للتحليل بحسب المكان الجغرافي والمنطقة الفرعية، النوع التشريعي )األدنى، األعلى، يمكن تفصيل

برلماني أو رئاسي(، طريقة ملء المقاعد )المنتخبين بشكل مباشر أو غير مباشر أو المعيّنين( واستخدام 

 التدابير الخاصة.

 معالجة القيم الناقصة:

 للقيم الناقصة.ما من تعديالت 



 

 مصادر التفاوت:

بار سوى ، ال يتم اعتالدوليةقارنة الدولية. على الرغم من ذلك، بالنسبة للمقارنات عديل البيانات للمال يتم ت

 المؤشر. احتسابفي  أو المجالس األدنى ألحاديةالمجالس ا

 مصادر البيانات

 الوصف:

 .البيانات المستخدمة هي اإلحصاءات الرسمية الواردة من البرلمانات

  عملية الجمع:

. كما تنقل تجديد برلماني تقوم البرلمانات الوطنية بتأمين البيانات ويتم تحديثها بعد عملية انتخابية أو أي

شكل وعندما تتغير األرقام بت الوطنية بياناتها لالتحاد البرلماني الدولي مرة في السنة على األقل االبرلمان

يقوم أعضاء االتحاد البرلماني الدولي بتأمين المعلومات المتعلقة بالتغييرات والتحديثات إلى األمانة  ملحوظ،

تخابات عامة أو تجديد، يتم ايفاد استبيان إلى البرلمانات لطلب البيانات األحدث العامة لالتحاد. وبعد كل ان

مانية كالهيئة االنتخابية االدارية والمواقع االلكترونية البرلوسائل أخرى  ما لم تتم االستجابة، تُستخَدمالمتوفرة. و

مجموعة من المصادر األخرى مع أو البحث عبر االنترنت. كما يتم التحقق أيضأ بشكل دائم من المعلومات ال

 البرلمان.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 تشمل وبالتالي الوطني تواجد فيها مشّرع ر المعلومات لكافة البلدان التي يبلداً. كما تتوف 191تتوفر بيانات 

 البرلمانات التي تم حلّها أو تعليقها لفترة غير محددة.

 السالسل الزمنية:

 لالتحاد البرلماني الدولي تغيّر استخراج البيانات مع مرور الوقت على النحو التالي: وفقاً للموقع االلكتروني

 شباط/فبراير 1بدًء من    حتى وقتنا الحاضر: 6511

 شباط/ فبراير 0بدًء من      : 1999

 شباط/فبراير 4بدًء من       :6556

 كانون الثاني/ يناير 11بدًء من  :6559-6516، 6552 – 6550، 6551

 كانون الثاني/ يناير 15بدًء من      :6554، 6551

 كانون الثاني / يناير 69بدًء من       :6552

 كانون الثاني/ يناير 60بدًء من      :6555، 1992



 كانون الثاني/ يناير 1بدًء من       :1992

 غير معروف     :1992قبل 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 شهري، حتى آخر يوم من الشهر.يتم تحديث البيانات بشكل 

 البيانات: إصدار

 يتم تحديث البيانات بشكل شهري، حتى آخر يوم في الشهر.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 في االتحاد البرلماني الدولي. البرلمانات العضوة

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 .(IPU) االتحاد البرلمان الدولي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

- http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm 

- http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

 المراجع:

- Inter-parliamentary Union (2008). Equality in Politics: A Survey of Women and Men in 

Parliaments. Geneva. Available from 

http://www.ipu.org/english/surveys.htm#equality08. 

- Inter-parliamentary Union (2010). Is Parliament Open to Women? Available from 

http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf 

- Inter-parliamentary Union (2011). Gender-Sensitive Parliaments. A Global Review of 

Good Practice. Available from http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf 

- United Nations Development Fund For Women (2009). Progress of the World’s Women 

2008/2009. New York. Available from http://www.unifem.org/progress/2008. UN-

Women (2011). Progress of the World’s Women 2011-2012. New York. Available from 

http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf 
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 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 

في المجالين العام والخاص، بما  القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات: ٢-٥ الغاية
 في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل

نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف  :١-٢-٥ المؤشر 
شكل  فة بحسبنفسي من عشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة، مصن بدني أو جنسي أو

 العنف والعمر
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمات:المنظمة/ 

 (UNWomenهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة )

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 (UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة )

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )

 (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

تعّرضن  اتيوالمئوية للنساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الليقيس هذا المؤشر النسبة 

 .أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقةجسدي لعنف 

ذا ه تعريف العنف ضد النساء والفتيات وتعريف أشكال العنف المحددة ضمن يلي )فقرة المفاهيم( ما في ويتم

 .المؤشر

 :المنطقي األساس

ً  االجتماعيأكثر أشكال العنف الموّجه ضد النوع  هو والفتيات النساء ضد الموّجه العنف إن  . فيشيوعا

ية ما ينامكمكّون عادي للد الشريَكينعتبر العنف بين سيطرة الرجال على النساء، قد ي   تجيز المجتمعات التي

أي اتحاد رسمي آخر. وبالتالي، قد يمثّل أحد دالالت عدم المساواة ، خاصةً في إطار الزواج أو بين الجنَسين

 بين الجنَسين.

 تحديدووفهم مختلف أشكال العنف ونتائجه؛  ؛االنتشار معدالت توفير األمر هذا يتطلّب المشكلة حجم لقياس

. ةالمالئم المساعدة تأمين يتم أن وضمان المساعدة؛ طلب أمام القيود استكشافوالمجموعات األكثر عرضةً؛ 



ما تدعو  فعالة، بحسب ةاستجاب برامج ووضع والسياسات القوانين إلبالغ االنطالق نقطة البيانات هذه وتشكل

 وتقييم كفاءة تدّخالتها. تسمح للبلدان برصد التغيرات الحاصلة مع الوقتالحاجة. كما أنها 

 

 المفاهيم:

أي العنف ضد النساء هو "إّن ، 3991وفقاً إلعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة للعام 

الذي على األرجح يؤدي إلى، أو أدى إلى األذى الجسدي  جتماعياال نوعالالعنف القائمة على  عمل من أعمال

واء ، سإكراه أو حرمان تعّسفي من الحريةأو الجنسي أو النفسي أو تعذيب النساء بما في ذلك من تهديد أو 

في العموم أو في الحياة الخاصة. ويجب فهم العنف ضد النساء من أجل احتواء ما يلي من دون التقيّد  أكان

 التالي: للمزيد من التفاصيل راجع الرابط لجسدي والجنسي والنفسي الحاصل في نطاق العائلة..."به: العنف ا

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

قبل عشير حالي أو سابق ضمن إطار الزواج، ويشمل العنف الصادر عن الشريك أي نوع من االستغالل من 

 أو المساكنة أو أي نوع من أنواع االرتباط الرسمي أو غير الرسمي.

 التي يشملها المؤّشر على النحو التالي:العنف  شكالأمختلف يتم تعريف 

ي، فيتمثّل العنف الجسدي باألعمال التي تهدف إلى إيذاء الضحيّة جسدياً وهو يشمل، إنما ال ينحصر  .3

الدفع، االمساك بقوة، فتل الذراع، شد الشعر، الّصفع، الّركل، العّض، الضرب بقبضة اليد أو بأي 

غرض، محاولة الخنق أو الحرق عمداً أو التهديد أو الهجوم بأي نوع من أنواع األسلحة كالمسّدس أو 

 السّكين.

مؤذي أو غير المرغوب فيه يتم تعريف العنف الجنسي على أنه أي نوع من أنواع الفعل الجنسي ال .2

، وفرض الفعل الجنسي والذي ي فرض على شخص ما. كما يشمل االتصال الجنسي االستغاللي

 يالجنس والتحّرش المحارم، سفاحوبالمعاشرة الجنسية من دون موافقة الشريك،  القياموباالكراه، 

الجنسي على أنه االكراه على ، يتم تعريف العنف الشريكمع  الحميمة العالقات سياق وفي... إلخ

الجماع أو الجماع من باب الخوف مما قد يفعله الشريك و/أو االكراه على فعل أي أمر جنسي تعتبره 

 المرأة مذالً أو مهيناً.
يشمل العنف النفسي مجموعة من السلوكيّات التي تحتوي على أعمال استغالل عاطفي وتحّكم. وغالباً  .1

 وهي أفعال عنفية بحّد ذاتها.  شريكالالجسدي والجنسي من قبل ما تترافق مع أفعال العنف 

هية المبادئ التوجي عللمزيد من التعاريف المفّصلة عن العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء راج

 ( 2132)األمم المتحدة  المسح االحصائي -إلنتاح االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة

 Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical Surveys (UN, 2014).) 
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 التعليقات والقيود:

 المقارنة: قابلية

المبذولة جهود لافي هذا المجال بما أن العديد من تبقى مسألة توفّر البيانات القابلة للمقارنة مسألة تثير التحدي 

مختلفة، واستخدمت تعاريف مختلفة لعنف الشريك أو الزوج  مسحيةيانات قد اعتمدت على منهجيات جمع البل

 ، باإلضافة إلى أنه غالباً ما يتم استخدامف صياغات األسئلة الخاصة بالمسوحولمختلف أشكال العنف ومختل

قاً للسياق وفوتعريف كل ما له صلة بها  مناقشة تجارب العنففي فئات عمرية مختلفة. وقد تختلف الرغبة 

 االنتشار المبلغ عنها.معدالت قد يؤثر على مستويات  ، مّمايالثقاف

 انتظام انتاج البيانات:

بأكثر من دراسة استقصائية خاصة بالعنف ضد النساء. فالحصول بلداً فقط  21قام حوالي ، 3991عام منذ 

لحصول عما إذا تم افة ومستهلكة للوقت، بغض النظر على البيانات الخاصة بالعنف ضد النساء هو ممارسة مكل  

مشمولة في مسوح أخرى. يتم اجراء االستقصاءات الديمغرافية  نماذج فيخصصة أو تعليها من مسوح م

فيحصل األمر خالل فترة أقل من  ،خصصة، إذا ما تم تكرارهاتالم سنوات تقريباً، والمسوح 1 الصحية كل

ا ما كانت القدرات المستدامة غير مبنية وإذا ذلك. ويشكل أمر رصد هذا المؤشر في فترة محددة تحّدياً إذا م

 كانت الموارد المالية غير متوفرة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 كال العنفلكل شكل من أشالتالي نتج بحسب شكل العنف وبحسب الفئة العمرية، وي هذا المؤشريمكن تفصيل 

 :أو لكافة أشكال العنف

 العنف الجسدي: .3

تعّرضن لعنف جسدي من سبق لهن المعاشرة و واتيالل (في الخامسة عشرة وما فوق) والفتيات النساء عدد

في ) من السكان على عدد النساء والفتيات مقسوم  حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة شريك 

 .311ب  مضروب تي سبق لهن المعاشرةوااللفوق(  الخامسة عشرة وما

 العنف الجنسي: .2

من  لعنف جنسياتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن والل( في الخامسة عشرة وما فوق) والفتياتالنساء  عدد

في ) من السكان والفتيات النساء عدد على مقسوم  حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة  شريك

 .311ب  الخامسة عشرة وما فوق( الالتي سبق لهن المعاشرة مضروب

 :العنف النفسي .1

من  لعنف نفسيتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن واالل( في الخامسة عشرة وما فوق) والفتياتالنساء  عدد

في ) من السكان والفتياتعلى عدد النساء  مقسوم  حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة شريك 

 .311روب ب الخامسة عشرة وما فوق( الالتي سبق لهن المعاشرة مض



 :العنف الجسدي و/أو الجنسي أشكال أي شكل من .2

 تعّرضن لعنف جسدي و/أواتي سبق لهن المعاشرة ووالل( في الخامسة عشرة وما فوق) والفتياتالنساء  عدد

في ) والفتياتعلى عدد النساء  حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة مقسومشريك جنسي من 

 .311مضروب ب  اتي سبق لهن المعاشرةوللاالسكان  منالخامسة عشرة وما فوق( 

 

 :النفسي/أو و الجنسي الجسدي، العنف أشكال من شكل أي .1

سي تعّرضن لعنف جسدي، جناتي سبق لهن المعاشرة ووالل( في الخامسة عشرة وما فوق) والفتياتالنساء  عدد

 الخامسة )في والفتياتعلى عدد  و/أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة مقسوم

 .311ب  اتي سبق لهن المعاشرة مضروبوللا من السكان (فوق وما عشرة

 

 :التفصيل

العاقة، ا األشخاص ذوي يتم اقتراح الدخل/الثروة، التعليم، العرقية، وضع والسنّ  باإلضافة إلى أشكال العنف

 هذا المؤشر. رار العنف كمتغيرات مرجّوة من أجل تفصيلالموقع الجغرافي وتك

 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
 عندما تكون بيانات بلد ما ناقصة بالكامل، ال يتم نشر أي تقدير على مستوى البلد

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
ن أميعالمية، يتم تما. وفي حال وجود أرقام اقليمية و بلدال ي جرى أي إسناد في حال عدم توافر بيانات 

مالحظات واضحة عن القيود التي تعترض البلد. وتتم االشارة إلى عدد البلدان المشمولة في المعّدل 

 بشكل واضح.

 االقليمية: المجاميع

قاسةموزونة العالمية هي معدالت المجاميع   التي تشكل العالم. والمجاميع المناطقو األقاليمكافة حسب  م 

قاسةموزونة االقليمية هي معدالت  . وعندما ال تتوفر البيانات لكافة بلدان قليمألاكافة البلدان في  حسب م 

الشارة بشكل ا وتتملتغطية السكان.  المجاميع االقليمية إذا ما توفّر الحد األدنىمن الممكن قياس يبقى المنطقة، 

 واضح إلى عدد البلدان المشمولة في المعّدل.

 مصادر التفاوت:

 البلدان فقط.استخدام األرقام التي تنشرها يتم 

 للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى القومي: المتاحة لمبادئ التوجيهيةالوسائل وا



 مصادر البيانات:

. قاعدة البيانات العالمية المعنية 6112هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة.  .1

 database.unwomen.org/en-global-http://evawعلى:  ةمتوفربالعنف ضد النساء. ال

http://data.unicef.org/child-البوابة االلكترونية لبيانات منظمة األمم المتحدة للطفولة:  .2

protection/violence.html 

 :النوع االجتماعيمؤشرات لالحد األدنى  ة االحصاءات في األمم المتحدة عنبوابة شعب .3

http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home 

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة للبيانات والبيانات الوصفية بشأن العنف ضد المرأة:بوابة  .2

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/ 

لمسح االحصائي. ا -. المبادئ التوجيهية إلنتاح االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة2132األمم المتحدة، 

التالي:  متوفر على الرابط

https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf 

 

 ضمان الجودة:

 ستخدام المعايير التالية الختيار البيانات التي يجب أن تشتمل. تم ابالتفصيل هذه المسألة بحاجة إلى التوّسع

 :دة البيانات وقابليتها للمقارنةعليها قاعدة البيانات والتي تضمن جو

 البيانات التي تمثل البلد (3
 االسرية المجموعة من المسوحالبيانات  (2

 تعريف عنف الشريك الجسدي والجنسي عبر البلدان (1

 بلة للمقارنة( القا29-31الفئة العمرية ) (2

 مصدر البيانات الموثوق فيه. (1

ير والمتاحة ه التقارية المنشورة للعموم وقاعدات البيانات المرفقة مع هذطنتم استخراج البيانات من التقارير الو

 لبيانات. ما من تقديرات أو احتسابات حصلت بهذا الصدد.من قبل الجهات المنت جة ل

 مصادر البيانات

 الوصف:

المعنية بقياس العنف ضد  الوطنية المسوح( 3) هيالعنف من قبل الشريك  بياناتاألساسية لإن المصادر 

ً نموذجالدولية التي تشمل  المسوح( 2)و المرأة الديمغرافية  المسوحبشأن تجارب العنف من قبل المرأة،  ا

 والصحية.

بالرغم من أن البيانات االدارية من الخدمات الصحية والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعية من 

بين خدمات أخرى، يمكنها أن تؤمن المعلومات المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إال أنها ال تنتج بيانات 

الخدمات. فنحن نعلم أن العديد من النساء  انتشار، إنما بيانات حوادث أو عدد من الحاالت المبلغ عنها لهذه

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home
http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/
https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf


القضايا األكثر جّدية. لذا ال يجب استخدام  قضيتها من تكون لعنف، ومن تبلّغ منهنّ المعنّفات ال يبلّغن عن ا

 البيانات االدارية كمصدر بيانات لهذا المؤشر.

 ل العنف ضد المرأة راجع: للمزيد من المعلومات المتعلقة بالممارسات الموصى بها في إنتاج احصاءات حو

 (2132المسح االحصائي )األمم المتحدة،  -االحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة جالمبادئ التوجيهية إلنتا

UN Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women- Statistical Surveys (UN, 2014). 

 الالئحة:

 ال تنطبق

 عملية الجمع:

ً يتم  شارات لالستي ببيانات العنف ضد المرأة ومجموعة خاصة به فريق ما بين الوكاالت معنتشكيل حاليا

التقنية )باالشتراك مع منظمة الصحة العالمية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة ومنظمة 

ل ن أجق األمم المتحدة للسكان( وذلك مواألمم المتحدة للطفولة وشعبة االحصاءات في األمم المتحدة وصند

 ميع بيانات منّسقة على مستوى البلد خاصة بهذا المؤشر.جوضع آلية لت

 ر البياناتتواف

 الوصف:

نف ضد المرأة في خاص بالع نموذج بإدماجالعنف ضد المرأة أو قومية خاصة ببمسوح بلد  311والي قام ح

ومعظمها تشمل البيانات الخاصة بالعنف من الشريك. إال أن، خاصة بمواضيع أخرى، ال الوطنيةالمسوح 

 ليست كل البيانات قابلة للمقارنة وفي معظم الحاالت ال يتم جمعها بشكل منتظم.

 من البلدان ذات اً بلد 12ل سنة  29و 31تتوفر البيانات القابلة للمقارنة لعينة فرعية من النساء والفتيات بين 

 الدخل المتدني والمتوسط.

 السالسل الزمنية:

تتوفر السالسل الزمنية لبعض البلدان. إنما مازالت السالسل الزمنية العالمية ذات البيانات القابلة للمقارنة غير 

 متوفرة.

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 ال ينطبق

 البيانات: إصدار

 ال ينطبق

 لبياناتالجهات المزّودة با



 االسم: 

 خرى التياألحكومية الوكاالت الة / ي)في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذ الوطنيةمكاتب االحصاءات 

 خاصة بالعنف ضد النساء والفتيات.ال المسوحقادت 

 الوصف:

 األخرى التيحكومية الوكاالت الة / ي)في معظم الحاالت( أو الوزارات التنفيذ الوطنيةمكاتب االحصاءات 

 النساء والفتيات.خاصة بالعنف ضد قادت المسوح ال

 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 االسم:

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  UNWOMENهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة 

UNICEF  وشعبة االحصاءات في األمم المتحدةUNSD  ومنظمة الصحة العالميةWHO  وصندوق األمم

 .UNFPAالمتحدة للسكان 

 الوصف:

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  UNWOMENهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة 

UNICEF  وشعبة االحصاءات في األمم المتحدةUNSD  ومنظمة الصحة العالميةWHO  وصندوق األمم

 .UNFPAالمتحدة للسكان 

 التعليق:

 ال ينطبق

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

- http://evaw-global-database.unwomen.org/en 
- data.unicef.org 
- http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 

 :المراجع

- United Nations, 2014. Guidelines for Producing Statistics on Violence against 
Women- Statistical Surveys.  

- United Nations, 2015. The World’s Women 2015, Trends and Statistics.  
- World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical 
Research Council, 2013. Global and regional estimates of violence against 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en


women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-
partner sexual violence.  

- UN Women. 2016. Global Database on Violence against Women. Available at: 
http://evaw-global-database.unwomen.org/en 

- UNICEF Data portal: http://data.unicef.org/child-protection/violence.html 
- UNSD Portal on the minimum set of gender indicators: 

http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home   
- UNSD dedicated portal for data and metadata on violence against women: 

http://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/ 

 

 

 المؤشرات ذات الصلة

5-2-2: 

، كينسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشر

 خالل االثني عشر شهراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف

11-7-2: 

أو الجنسي بحسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي االعاقة، ومكان  الجسدينسبة ضحايا التحّرش 

 حدوثه خالل االثني عشر شهرا السابقة

11-1-3: 

 أو الجنسي خالل االثني عشر شهراً السابقة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسينسبة 

11-2-3: 

سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن  29سنة و 31نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الثامنة عشرة.

 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://data.unicef.org/child-protection/violence.html
http://genderstats.un.org/beta/index.html#/home


 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 

ر، والزواج القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج المبك: ٣-٥الغاية 
 القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

سنة، والالتي تزوجن أو ارتبطن  02 و 02نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  :١-٣-٥المؤشر 
 بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

قبل بلوغ سن الخامسة والالتي تزّوجن او ارتبطن سنة،  02و 02نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

 .عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

 

 األساس المنطقي:

ً ما يعترض نمو  إن الزواج قبل سن الثامنة عشرة هو خرق أساسي لحقوق االنسان. فزواج األطفال غالبا

مي فرصها المهنية والتقّدم التعلياالنقطاع عن المدرسة وتقييد والفتيات نتيجة الحمل واالنعزال االجتماعي، 

تقوم  نأ غبل  تالتي . وفي العديد من الثقافات، يتوقّع من الفتاة يكوتعريضها أكثر لخطر العنف من قبل الشر

ر لعب دوو االرتباط بشخص . األمر الذي يشملالمرتبط بكونها أصبحت إمرأةبأداء دور النوع االجتماعي 

  األمومة.

 عدم المساواة بين الجنَسين.على  مباشراً دليالً األطفال المبكر/ زواج وتعتبر ممارسة الزواج 

وقد تم تناول مسألة زواج القاصرات في عدد من المؤتمرات واالتفاقيات الدولية. وبالرغم من أن الزواج لم 

ة ييتم التطرق إليه مباشرة في مؤتمر حقوق الطفل، إال أن زواج األطفال مرتبط بحقوق أخرى، كالحق بحر

 حق الحماية من كافة أشكال االستغالل، وحق تأمين الحماية من الممارسات التقليدية الضاّرة.والتعبير، 

 المفاهيم:

ويتم تعريف االرتباط غير الرسمي يغطي هذا المؤشر االرتباطات الرسمية )كالزواج( وغير الرسمية أيضاً. 

دون إطار  ، منترة من الوقت، مع النيّة بعالقة دائمةبشكل عام على أنه االرتباط الذي يعيش ضمنه الثنائي لف

 االحتفاء الرسمي المدني أو الديني )كالمساكنة(.

 التعليقات والقيود:



. وتم بهذا المؤشر هناك أدوات وآليات موجودة لجمع البيانات قامت البلدان بتطبيقها لرصد الوضع ذات الصلة

بشكل تام مع المحاور المستخدمة لجمع المعلومات الخاصة بالوضع العائلي بين النساء والرجال الذين  التنسيق

المتعددة  العنقودية وحالمسالديمغرافية والصحية والمسوح في  عاماً( 24إلى  51)ينتمون إلى سن اإلنجاب 

 المؤشرات.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

سنة والالتي تزوجن قبل الخامسة عشرة من السن )أو قبل  02و 02بين عدد النساء الالتي تبلغ أعمارهن 

سنة من السكان مضروب  02و 02الثامنة عشرة من السن( مقسوم على عدد النساء الالتي تبلغ أعمارهن بين 

 .522ب

 :التفصيل

 .، الدخل، مكان االقامة، الموقع الجغرافي، التعليم، واالثنية )لبعض البلدان(عمرالبحسب 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

عندما تكون بيانات البلد بالكامل مفقودة، ال تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة بنشر أي تقديرات على 

 مستوى البلد

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

ض احتساب بغر لقيم الناقصةمعدل االقليمي على تلك البلدان في المنطقة ذات االيتم تطبيق متوسط 

 االقليمية فقط، إنما ال يتم نشرها كتقديرات على مستوى البلد. المجاميع

 االقليمية: المجاميع

قاسة لكافة المناطق القطري إن المجاميع ة فهي االقليمي ة التي تشكل العالم. أما المجاميعالعالمية هي معدالت م 

 معدالت مقاسة لكافة البلدان في المنطقة.

 ناتمصادر البيا

 الوصف:

يانات التي تدعمها اليونيسف بجمع ب المتعددة المؤشرات العنقودية وحالمسالمسوح الديمغرافية والصحية وتقوم 

معنية بهذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ حوالي أواخر الثمانينيات. في بعض البلدان، 

 التعدادات القومية والمسوح األسرية القومية األخرى.يتم جمع مثل هذه البيانات أيضاً من خالل 

 عملية الجمع:

تقوم اليونيسف بعملية سنوية لتحديث قاعدات بياناتها العالمية، التي تسمى بتقرير البلدان حول المؤشرات من 

(. ويحصل هذا األمر بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونيسف بغرض ضمان أن CRINGأجل األهداف )



تقديم سف لارنة. وتتم دعوة بلدان اليونيمل قاعدات بيانات اليونيسف العالمية على بيانات محّدثة وقابلة للمقتتش

لى ع أي بيانات محدثة لعدد من المؤشرات األساسية المتعلقة بحسن عيش النساء واألطفال وذلك عبر تطبيق  

في  اخصائيين في القطاعات البلدان من قبل لتهاشبكة االنترنت. ثم تجري مراجعة هذه التحديثات التي أ رس

اقها وجودة البيانات الخاصة بالتقديرات المقّدمة. وتستند هذه المراجعة مقر العام لليونيسف للتحقق من اتّسال

علومات األحدث والموثوقة بشكل على المفقط إلى مجموعة من األهداف لضمان اشتمال قاعدات البيانات 

نقاط البيانات أم ال، وإذا كانت النتيجة . وما أن تتم عملية المراجعة، تتوفر االنطباعات إذا ما تم قبول أكبر

رفضها. ثم يتم ادخال نقاط البيانات الحديثة التي تم قبولها في قاعدات البيانات العالمية فما هي أسباب سلباً، 

لم، كما في كافة االصدارات والمواد المعتمدة على ليونيسف ونشرها في الجداول االحصائية لوضع أطفال العا

 data.unicef.orgالبيانات. كما يتم عرض قاعدات البيانات المحدثة على شبكة االنترنت على العنوان التالي: 

مصادر بيانات إضافية تغذيها مكاتب بلدان اليونسيف قبل إدخالها في قاعدات  تبحث يونيسف طوال السنة عنو

 المية.البيانات الع

 ر البياناتافتو

الدخل  البلدان ذات من بلداً  502ل فر في الوقت الراهن البيانات المتعلقة بهذا المؤشر القابلة للمقارنة اتتو

 المنخفض والمتوسط.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية )في معظم الحاالت(

 للبياناتالجهات المجّمعة 

 (يونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

  المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org 

 

 المراجع:

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html 

 

  



 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي :٥الهدف 

ر، والزواج القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال، والزواج المبك: ٣-٥الغاية 
 القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

، والالتي خضعن لعملية عاما   94و  51نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  :٢-٣-٥المؤشر 
 تشويه/بتر األعضاء التناسلية، بحسب العمر

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

خضعن لعملية ، والالتي عاما   94و 51الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة الفتيات والنساء يتم حاليا  قياس 

ارهن بين لفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمل النسبة المئويةعلى أنها  (تر لألعضاء التناسلية/ بتشويهالختان )

 .(لألعضاء التناسليةتشويه/ بتر ) الختان عاما ، والالتي خضعن لعملية 94و 51

 األساس المنطقي:

ك الكثير من وهناللفتيات والنساء هي خرق لحقوق االنسان.  (تشويه/ بتر األعضاء التناسليةالختان )إن عملية 

الوثائق األدبية التي توثّق المضاعفات الصحية المتنوعة لهذه العملية على المدى القصير والطويل. وتعتبر 

ة بين دالالت المباشرة على عدم المساواللفتيات والنساء من التشويه/ بتر األعضاء التناسلية( الختان )ممارسة 

 الجنَسين.

لنظر . وبما أنه يتم ا/ بتر األعضاء التناسلية(الختان )تشويهلية عمتمرات العديد من المعاهدات والمؤتدين و

ل، وهي في معظم الحاالت، تُمارس على إلى هذه العملية على أنها ممارسة تقليدية مؤذية لصحة األطفا

القاصرين، فهي تخرق اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل التشريعات القومية الحالية في العديد من البلدان حظرا  

 ./ بتر األعضاء التناسلية(الختان )تشويهصريحا  ضد عملية 

 المفاهيم:

و إلى "كافة االجراءات التي تشمل االستئصال النهائي أ/ بتر األعضاء التناسلية( الختان )تشويهتشير عملية 

الجزئي للعضو التناسلي الخارجي للمرأة أو أي اصابة لألعضاء التناسلية لالنثى ألسباب غير طبية" )منظمة 

الصحة العالمية، القضاء على تشويه االعضاء التناسلية االنثوية: تصريح ما بين الوكاالت، منظمة الصحة 

، يونيسف، صندوق االمم المتحدة االنمائي للمرأة UNFPAندوق االمم المتحدة للسكان العالمية، ص

UNIFEM مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان ،OHCHR المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ،

، يونيسكو، برنامج االمم المتحدة االنمائي UNECA، اللجنة االقتصادية الفريقيا UNHCRالالجئين 



UNDP ، برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدزUNAIDS منظمة ،

 (9، ص8002، جنيف ، WHOالصحة العالمية 

 

 التعليقات والقيود:

هناك أدوات وآليات موجودة لجمع البيانات قامت البلدان بتطبيقها لرصد الوضع ذات الصلة بهذا المؤشر. وتم 

سنة  59و 0يات بين الفتبختان الخاصة جمع المعلومات في المستخدمة بشكل تام لجميع النماذج تنسيق ال

سنة في االستقصاءات الديمغرافية والصحية والدراسات االستقصائية المتعددة  94-51والنساء بين 

 المؤشرات.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

قسوم م/ بتر األعضاء التناسلية( الختان )تشويهسنة الالتي خضعن لعملية  94و 51عدد الفتيات والنساء بين 

 .500السكان مضروب بمن سنة  94و 51على مجموع عدد الفتيات والنساء بين 

 :التفصيل

 السن، الدخل، مكان االقامة، الموقع الجغرافي، التعليم، واالثنية.بحسب 

 الناقصة:معالجة القيم 

 على مستوى البلد 

عندما تكون بيانات البلد بالكامل مفقودة، ال تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة بنشر أي تقديرات على 

 مستوى البلد

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 االقليمية: المجاميع

 الوطنية االنتشارمعدالت العالمية هي معدالت ُمقاسة لكافة البلدان التي تملك  إن المجاميع

 مصادر البيانات

 الوصف:

دعمها التي ت المسوح العنقودية المتعددة المؤشراتوالديمغرافية والصحية  لمسوحكاالمسوح االسرية تقوم 

بجمع بيانات معنية بهذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ حوالي أواخر اليونيسف 

الثمانينيات. في بعض البلدان، يتم جمع مثل هذه البيانات أيضا  من خالل التعدادات القومية والمسوح األسرية 

 القومية األخرى.



 عملية الجمع:

عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناتها العالمية، التي تسمى بتقرير البلدان حول المؤشرات من تقوم اليونيسف ب

(. ويحصل هذا األمر بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونيسف بغرض ضمان أن CRINGأجل األهداف )

تقديم نيسف لة بلدان اليوارنة. وتتم دعوتشمل قاعدات بيانات اليونيسف العالمية على بيانات محّدثة وقابلة للمق

أي بيانات محدثة لعدد من المؤشرات األساسية المتعلقة بحسن عيش النساء واألطفال وذلك عبر تطبيق على 

مقر ال يل اخصائيين في القطاعات فلتها البلدان من قبمراجعة هذه التحديثات التي أُرس تمشبكة االنترنت. ثم ت

اقها وجودة البيانات الخاصة بالتقديرات المقّدمة. وتستند هذه المراجعة إلى العام لليونيسف للتحقق من اتّس

مجموعة من األهداف لضمان اشتمال قاعدات البيانات على المعلومات األحدث والموثوقة أكثر فقط. وما أن 

فما هي ، ة سلبا  تتم عملية المراجعة، تتوفر االنطباعات إذا ما تم قبول نقاط البيانات أم ال، وإذا كانت النتيج

رفضها. ثم يتم ادخال نقاط البيانات الحديثة التي تم قبولها في قاعدات البيانات العالمية ليونيسف األسباب 

ونشرها في الجداول االحصائية لوضع أطفال العالم، كما في كافة االصدارات والمواد المعتمدة على البيانات. 

 data.unicef.orgشبكة االنترنت على العنوان التالي:  كما يتم عرض قاعدات البيانات المحدثة على

مصادر بيانات إضافية تغذيها مكاتب بلدان اليونسيف قبل إدخالها في  كما تبحث يونيسف طوال السنة عن

 قاعدات البيانات العالمية.

 فر البياناتاتو

الدخل  ا  من البلدان ذاتبلد 00فر في الوقت الراهن البيانات المتعلقة بهذا المؤشر القابلة للمقارنة لاتتو

 المنخفض والمتوسط.

 الجدول الزمني

 ال ينطبق

 لبياناتالجهات المزّودة با

 مكاتب االحصاءات القومية )في معظم الحاالت(

 الجهات المجّمعة للبيانات

 (يونيسفمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

  المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org 

 المراجع:

http://data.unicef.org/child-protection/child-marriage.html 

 

 



 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 
االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة األجر وتقديرها، بتوفير الخدمات : ٤-٥الغاية 

العامة والهياكل األساسية، ووضع سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 
 عائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطنيالمعيشية وال

نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، بحسب  :١-٤-٥المؤشر 
  الجنس والعمر والمكان

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNSDالمتحدة )شعبة االحصاءات في األمم 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

مضيه النساء اية إلى متوسط معّدل الوقت الذي تيشير الوقت المخّصص لألعمال المنزلية وأعمال الرع

والرجال لتوفير الخدمات األسرية لالستهالك الذاتي. وتشمل االعمال المنزلية وأعمال الرعاية تحضير الطعام، 

ومتابعة أعمال المسكن والغسيل والكي والعناية بالحديقة واالهتمام بالحيوانات  وغسل األطباق والتنظيف

األليفة، والتسّوق وتركيب السلع الشخصية والمنزلية واالهتمام بها وتصليحها، واالهتمام باألطفال وبأفراد 

 ي االحتياجات الخاصة، من بين غيرها.والمنزل المريضين منهم أوالكبار في السن أو ذ

 فاهيم:الم

 تستند المفاهيم والتعاريف الخاصة بهذا المؤشر إلى المعايير الدولية التالية:

 (SNA) 8002نظام الحسابات القومية  -

القرار حول احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء  -

  8002العام  ( في دورته التاسعة عشرة فيICLSاحصاءات العمل )

 (ICATUS 2016) 8002التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت  -

 وفي ما يلي المفاهيم الخاصة المعنية بالموضوع:

يمكن اعتبار نشاط ما بأنه نشاط منتج أو أنه يدخل ضمن "الحدود العامة لالنتاج" إذا ما كان يرضي  -

 دي النتائج المرجّوة نفسها(؛شخص آخر ويؤل النشاط إلى معايير الطرف الثالث )إذ يمكن إيكا

ً استناداً إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمية الخاص  - ويمكن تصنيف األنشطة االنتاجية أيضا

 بإحصاءات العمل )المشمول في قرار المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل( على الشكل التالي:

 

العمل االنتاجي لالستهالك الذاتي )األنشطة المؤّدية إلى انتاج سلع وخدمات لالستخدام النهائي الذاتي؛  .أ

يكون المقصد المرجو من المخرجات بشكل خاص االستخدام النهائي للمنتج على شكل تكوين رأس 



ن في ائلة الذين يعيشوالمال، أو االستهالك النهائي من قبل أفراد األسرة المعيشية أو من قبل أفراد الع

المعدة لالستهالك الذاتي، فال لزراعية والسمكية والطرائد أسر معيشية أخرى؛ وفي ما يخص السلع ا

 نها(.أو مقايضة أجزاء منها أو ما فاض عيمكن بيع 

 العمالة )األنشطة الهادفة إلى إنتاج السلع أو تأمين الخدمات مقابل المال أو المنفعة( .ب

غير المدفوع )أي نشاط غير مدفوع إلنتاج السلع أو تأمين الخدمات لصالح الغير، من  ونبالمتدرعمل ج. 

 أجل الحصول على خبرة عملية أو مهارات في مهنة تجارية معينة(

 د. العمل التطّوعي )أي نشاط غير مدفوع وغير إلزامي إلنتاج السلع وتأمين الخدمات للغير(

 ه. أشكال أخرى من أشكال العمل

 

 مييز االنتاج لالستخدام الذاتي استناداً إلى إذا ما كان االنتاج يتعلق بالسلع أو بالخدمات.يمكن ت

بإنتاج خدمات االستخدام الذاتي فقط، أو بمعنى آخر، األنشطة المرتبطة بالخدمات  0-4-5ويُعنى المؤشر 

امها بل األسر المعيشية الستخدغير المدفوعة األجر وبتقديم خدمات الرعاية غير المدفوعة األجر من ق المنزلية

 ICATUSالذاتي. ويتم تعداد هذه األنشطة في التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت 

ة وعة األجر ألفراد األسرة المعيشيالخدمات األسرية غير المدف -2، ضمن القسَمين التاليين: "8002للعام 

 غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية أو العائلة" خدمات الرعاية -4وأفراد العائلة" و"

ومن المفاهيم اإلضافية "الوقت المخّصص لألعمال غير المدفوعة األجر" الذي يتم احتسابه كالوقت المبذول 

(، زائد الوقت المخّصص للعمل 0-4-5على األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر )المؤشر 

العمل االجتماعي ولح منظمات، االجتماعي و/ أو التطّوعي. ويشمل هذا العمل الخدمات التطّوعية لصا

 المجاني، والمساعدة غير الرسمية ألسر معيشية أخرى، من بين غيرها من األنشطة.

تستند االحصاءات التي تجمعها شعبة االحصاءات في األمم المتحدة، على قدر المستطاع، إلى التصنيف الدولي 

ذي يصنّف األنشطة التي يقوم بها ( الICATUS 2016لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت )

في  ICATUSاألشخاص خالل فترة المسح. وقد اعتمدت اللجنة االحصائية لألمم المتحدة التصنيف الدولي 

 الستخدامه كتصنيف احصائي دولي. 8007آذار/مارس  00-7، 42دورتها 

 التعليقات والقيود:

ليل نوعية الحياة أو الرفاه المعيشي بشكل عام؛ إن إحصاءات استخدام الوقت يتم استخدامها: )أ( لقياس وتح

)ب( لقياٍس أكثر شمولية لكافة أشكال العمل بما فيه العمل من دون مقابل والعمل التطّوعي؛ )ج( لتحسين 

القدرات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات مع التشديد بشكل خاص على زيادة رؤية عمل المرأة من خالل إجراء 

 .تابعةال الحساباتوتطوير القتصاد ن مساهمتها في ااحصاءات أفضل بشأ

 تنحصر إمكانية المقارنة الدولية الحصاءات استخدام الوقت بعدد من العوامل، بما فيها: 

الخاصة باستخدام الوقت المعتمدة على اليوميات مقابل تلك المعتمدة على االستبيانات  األسرية المسوح .أ

ساعة أو استبيان  84تجميع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل يومية من النمطية. إذ يمكن 



ء اليوم، دنمطي. في اليوميات، يُطلب من المستجيبين إن يبلغوا عن النشاط الذي كانوا يقومون به مع ب

ساعة من  84وما هو النشاط التالي، والوقت الذي بدأ فيه النشاط وانتهى وهكذا دواليك حتى نهاية ال

األسئلة النمطية فتسأل المستجيبين أن يتذكروا نسبة الوقت الذي خصصوه لنشاط معين لفترة  االيوم. أم

ً ما يتم ارفاق األسئلة  وح األسرية المتعددة للمس محورالنمطية كمعينة، كيوم أو أسبوع. وغالبا

ساعة تعطي نتائج أفضل إنما هي أكثر الوسائل تكلفة لجمع  84ال يومية  األغراض. وبالرغم من أن

البيانات. لكن البيانات التي نحصل عليها جّراء هاتَين الطريقتَين ال يمكن مقارنتها وحتى البيانات 

نظراً ألن مستوى األسئلة المطروحة ن مقارنتها المجموعة من خالل أسئلة نمطية مختلفة قد ال يمك

 بشأن األنشطة قد تختلف بين أداة وأخرى، مما يؤثّر على مجمل الوقت المخصص لنشاط معيّن.

وقت عن ألنشطة استخدام ال الوطنيةقد تختلف التصنيفات االقليمية وتصنيف نشاط استخدام الوقت.  .ب

ICATUS 2016 مقارنتها عبر البلدان.، بسبب البيانات التي ال يمكن 

تشير بيانات استخدام الوقت المقّدمة إلى "النشاط األساسي" فقط. فال يتم إظهار أي "نشاط ثانوي"  .ت

يرافق النشاط األساسي في متوسط معّدل الوقت المبيّن. فعلى سبيل المثال قد تكون المرأة تطبخ وتهتم 

 ن األنشطة األساسية، ال يتم احتساب الوقتبطفل في الوقت عينه. في البلدان التي تعتبر الطبخ م

المخصص لالهتمام باألطفال كما ال يتم عكسه في االحصاءات. األمر الذي قد يؤثر على امكانية 

مقارنة البيانات الخاصة بالعناية باالطفال على الصعيد الدولي؛ كما أنه قد يقلل من شأن هذا الوقت 

 الذي تخصصه النساء لهذا النشاط.

قابلية المقارنة بين البلدان، مختلف الفئات العمرية السكانية المستهدفة  مور التي تصعّبومن األ .ث

 المستخدمة من قبل البلدان والفئات العمرية المستخدمة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

لمعدل اهذا المؤشر كنسبة الوقت في يوم واحد. أما البيانات األسبوعية فهي متوسط يتم االعراب عن بيانات 

 لسبعة أيام للحصول على المعدل اليومي.

عمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة من خالل قسمة المتوسط تم احتساب نسبة الوقت المخصص لألي

 84المعدل اليومي لعدد الساعات المخصصة لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر خالل 

 ساعة.

عدد الساعات المخصصة على االعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من يتم اشتقاق متوسط 

احصاءات استخدام الوقت التي تم جمعها خالل مسوح استخدام الوقت وحدها أو محور استخدام الوقت الموجود 

( 0ما )لوقت إفي المسوح األسرية المتعددة األغراض. يمكن تلخيص وتقديم البيانات المتعلقة باستخدام ا

( متوسط الوقت المبذول لكافة السكان من فئة 8كمتوسط الوقت المبذول للمشاركين )في نشاط معيّن( فقط أو )

 قسمة مجموع السابقة من احتساب المتوسطات، تتمعمرية معينة )مجموع السكان المعنيين(. في األنواع 

 وعة ثانوية( بغضوع السكان ذات الصلة )أو مجمالوقت الذي يمضيه األفراد الذين يؤأدون نشاط ما على مجم

 كان األشخاص قد أدوا هذا النشاط أم ال.النظر عّما إذا 

استناداً إلى متوسط عدد الساعات المقضية في األعمال  0-4-5لمستدامة أهداف التنمية امؤشر يتم احتساب 

السكان المعنيين. يمكن استخدام هذا المنزلة غير المدفوعة األجر والرعاية غير المدفوعة األجر لمجموع 



النوع من القياس لمقارنة المجموعات وتقييم التغييرات مع مرور الوقت. ويمكن لهذا التغيير بين المجموعات 

وعبر الزمن نتيجة اختالف )أو تغيير( في نسبة تلك المجموعات المشاركة في النشاط المعين أو االختالف 

 لذي يقضيه المشاركون أو كالهما.)أو التغيير( في نسبة الوقت ا

 :التفصيل

ليمية. االق غير كاٍف للسماح باحتساب المجاميع إن عدد البلدان التي تقود مثل هذه الدراسات االستقصائية

 االقليمية. المجاميع احتساب تعيق الوطنيةانات البيباإلضافة إلى أن اإلمكانية المحدودة لمقارنة هذه 

 مصادر التفاوت:

 تنطبقال 

 تجميع البيانات على المستوى القومي:الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل 

 :8002التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/ 

 

 الدليل إلنتاج االحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قياس العمل المدفوع األجر والعمل غير المدفوع األجر:

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf 

 

 (:SNA 2008) 8002نظام الحسابات القومية 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 

 

 العمالة واالستغالل الناقص للعمل:حصاءات العمل والقرار الخاص بإ

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm 

 

 ضمان الجودة:

 ستخداماالتي تلي جمع بيانات لمسح إن شعبة االحصاءات في األمم المتحدة كانت تراجع بالتفصيل منهجية ا

وتصنيف األنشطة التي تستخدمها البلدان، لتقييم مستوى قابلية المقارنة بين البلدان ومع مرور الوقت  الوقت

 في بلد معين.

أو يتم استخراجها من قاعدات البيانات الوطنية يتم تأمين معظم البيانات من قبل مكاتب االحصاءات 

تتواصل شعبة االحصاءات في األمم المتحدة مع البلدان إذا ما كان هناك أي عدم . كما الوطنيةوالمنشورات 

 اتساق أو أخطاء محتملة في البيانات.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm


 مصادر البيانات

 الوصف:

يتم جمع معظم البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من المسوح المخصصة الستخدام الوقت، أو من محاور 

 .الوطنياألسرية المتعددة األغراض، التي تحصل على المستوى  لمشمولة في المسوحاستخدام الوقت ا

الخاصة باستخدام الوقت المعتمدة على اليوميات  ام الوقت من المسوحيمكن جمع البيانات المتعلقة باستخد 

مقابل تلك المعتمدة على االستبيانات النمطية. إذ يمكن تجميع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل يومية 

ساعة أو استبيان نمطي. في اليوميات، يُطلب من المستجيبين إن يبلغوا عن النشاط الذي كانوا يقومون  84من 

 84دء اليوم، وما هو النشاط التالي، والوقت الذي بدأ فيه النشاط وانتهى وهكذا دواليك حتى نهاية البه مع ب

األسئلة النمطية فتسأل المستجيبين أن يتذكروا نسبة الوقت الذي خصصوه لنشاط معين  اساعة من اليوم. أم

ض. كمحور للمسوح األسرية المتعددة األغرالفترة معينة، كيوم أو أسبوع. وغالباً ما يتم ارفاق األسئلة النمطية  

 ساعة تعطي نتائج أفضل إنما هي أكثر الوسائل تكلفة لجمع البيانات. 84لكن يومية ال

 عملية الجمع:

ا م. يتم تجميع البيانات وتفعيلها. وإذا الوطنيةمكاتب االحصاءات  ظراء المعنيين على مستوى البلد همإن الن

األمم المتحدة بمشاورة جهات اتساق أو مشاكل، تقوم شعبة االحصاءات في م كانت تعاني البيانات من عد

، متوازية، على قدر 0-4-5. إن بيانات أهداف التنمية المستدامة الوطنيةتب االحصاءات افي مك التنسيق

ة ما تشمل المعايير الدوليوالمستطاع، مع المعايير الدولية ذات الصلة، أو تترك أثراً على الشكل الصحيح. 

 يلي:

 الدليل النتاج االحصاءات المعنية باستخدام الوقت: لقياس العمل المدفوع األجر وغير المدفوع األجر. -

 (ICATUS 2016) 8002 التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت -

 (SNA 2008) 8002نظام الحسابات القومية  -

 للعمل. احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص -

 فر البياناتاتو

 الوصف:

 8002و 8000بيانات بين بلداً تملك ال 22

 بحسب السنة:

 بلداً  48: 8004حتى  8000من 

 بلداً  40: 8002حتى  8005من 

 بلداً  50: 8000من 

 (8002-8000بحسب المنطقة ) 

 بلد 02افريقيا: 



 بلد 07اميركا: 

 بلدٍ  80آسيا: 

 بلد 20أوروبا: 

 أوقيانيا: بلَدين

 السالسل الزمنية:

 8002حتى  8000من 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 ما ان تصبح بيانات استخدام الوقت متاحة، تتم اضافتها إلى قاعدة بيانات شعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

 البيانات: إصدار

 8002أيار/مايو  –نيسان/أبريل 

 لبياناتزّودة باالجهات الم

 األمم المتحدةشعبة االحصاءات في 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 

 

 المراجع:

-Guide to Producing Statistics on Time-Use: Measuring Paid and Unpaid Work 

(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf) 

- International Classification of Activities for Time Use Statistics 2016 

(https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/) 

- Minimum Set of Gender Indicators (http://genderstats.un.org)  



- Data and metadata portal for time use indicators 

(https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي :٥الهدف 

كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية : ٥-٥الغاية 
 يات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامةعلى جميع مستو

 نسبة النساء في المناصب اإلدارية :٢-٥-٥المؤشر 
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (ILOمنظمة العمل الدولية )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

في االدارات العليا والمتوسطة. وألغراض  األشخاص العاملينؤشر إلى نسبة النساء من مجموع عدد يشير الم

-ISCO( وأيضاً ISCO-08) في كل من 1 الرئيسة مجموعةال هذا المؤشر، تتطابق االدارة العليا والمتوسطة مع

من  11فئة الالضيافة، التجزئة وغيرها من االدارات الخدماتية( وناقص )  ISCO-08في  11ناقص الفئة  88

ISCO-88 تشمالن بشكل خاص ادارات المؤسسات الصغيرة الحجم.  )االدارات العامة(، بما أن هاتان الفئتان

 1 حينها استخدام المجموعة الرئيسة يتم االحصاءات غير مفّصلة على المستوى الرئيس الفرعي،إذا ما كانت 

 كبديل.ISCO-08و ISCO-88من 

 االساس المنطقي:

ً دارعملن في صنع القرارات ويأخذن مكاناً إواتي يبة النساء الليوفر هذا المؤشر معلومات عن نس ومة الحك في يا

نة رقوة المرأة في صنع القرار وفي االقتصاد )خاصة بالمقا يسمح بتقدير، مما والمنظمات الكبيرةوالمؤسسات 

 جاالت(.مع قوة الرجال في تلك الم

 المفاهيم:

فقاً و بتنظيم الوظائف ضمن مجموعة من الفئات الواضحة التعريفإن التصنيف الدولي الموّحد للمهن يقوم 

 ISCOهذه الوظيفة. وقد تم نشر النسخة األولى من التصنيف الدولي الموّحد  المترتّبة علىللمهام والواجبات 

. إن 8001و 1511و 1591مراجعة هذا التصنيف في األعوام  ، ومنذ ذلك الحين، جرت1591ي العام ف

ظفين هم كافة األشخاص الذين ينتمون إلى سن العمل والذين خالل فترة قصيرة معينة، كأسبوع األشخاص المو

عمل أو وظيفة خارج مكان أو يوم، كانوا ضمن الفئات التالية: أ( الوظيفة المدفوعة األجر )سواء بمكان ال

في مكان العمل(. العمل(؛ وب( الوظيفة لحسابه الخاص )سواء في مكان العمل أو ضمن مؤسسة إنما ليس 

، عمللل ةالناقصوالعمالة حصاءات العمل إللمزيد من المعلومات المفّصلة الرجاء العودة إلى القرار المعني ب

ة )في تشرين األول/ أكتوبر الذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل في دورته التاسعة عشر



8011 :)http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm 

 التعليقات والقيود:

فات في مستويات مسؤوليات المرأة في إن القيود األساسية للمؤشر تكمن في عدم قدرته على إظهار االختال

 هذه المناصب العالية أو المتوسطة المستوى أو أهمية المؤسسات والمنظمات التي تحتل هذه المناصب فيها.

 .ISCOكما تعتمد نوعيته على موثوقية احصاءات العمالة بحسب الوظيفة على المستويَين الرقميَّين لتصنيف 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

النساء الموظفات  – ISCO-08ية = )النساء الموظفات في الفئة االولى من رالنساء في المناصب االدا نسبة

كافة األشخاص  – ISCO-08الفئة االولى من ( / )كافة األشخاص الموظفين في ISCO-08من  11في الفئة 

 .ISCO-08 * )100من  11في الفئة الموظفين 

  أو

النساء الموظفات  – ISCO-88ية = )النساء الموظفات في الفئة االولى من رالنساء في المناصب االدانسبة 

كافة األشخاص  – ISCO-88في الفئة االولى من ( / )كافة األشخاص الموظفين ISCO-88من  11في الفئة 

 .ISCO-88 * )100من  11في الفئة  الموظفين

 :التفصيل

بذاته، بالرغم من الحاجة إلى احصاءات العمالة بحسب السن وأيضاً بحسب ال يتطلّب هذا المؤشر تفصيالً 

 الوظيفة الحتسابه.

 هذا المؤشر بحسبد يكون من المجدي تقاطع تبويب وإذا ما كانت االحصاءات متوفرة وحجم العيّنة يسمح، ق

لمراقبة حصة المرأة عبر المجموعات الوظيفية  يلاجراء المزيد من التفص( أو ISICالنشاط االقتصادي )

 األكثر تفصيالً.

 للبلدان من أجل تجميع البيانات على مستوى البلد: الوسائل والتوجيهات المتاحة

من أجل احتساب هذا المؤشر، هناك حاجة للبيانات المتعلقة بالعمالة بحسب الجنس والوظيفة، باستخدام مستوى 

من رقَمين للتصنيف الدولي الموّحد للمهن. يتم جمع هذه البيانات على المستوى القومي بشكل أساسي عبر 

هجية كل ناألسرية التي تضم محوراً يتعلق بالعمالة(. بالنسبة لمالعاملة )أو غيرها من المسوح للقوى  مسوح

االشمل أو إلى المنشورات لمكتب االحصاء  تقرير المسح، فيجب العودة إلى الوطنيةمن المسوح األسرية 

 المعني. الوطني

 الفرص 8الفصل  –مؤشرات العمل الالئق، المفاهيم والتعاريف  – دليل منظمة العمل الدولية ،

 ساوية والمعاملة في العمالة.المت

 http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm (first version, page 

129)  



 العمالة قص استخدام ونحصاءات العمل والعمالة إالقرار المعني ب 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm o International 

Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/" 

 

 ضمان الجودة:
 ل ة العمل الدولية من أجق من النوعية من قبل احصاءات منظميتم بشكل دائم فحص تطابق البيانات والتحق

 قبل نشرها. ناتبياالمصادقة على ال
 

في العديد من الحاالت، يتم ابالغ البيانات إلى قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية من خالل استبيانها 
أو أي وكالة وطنية ذات صلة. كما أن  لوطنيةالسنوي بشأن احصاءات العمل، من قبل مكاتب االحصاءات ا

البيانات التي تتلقاها من حاالت أخرى من خالل االتفاقيات بين قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية 
 أو االقليمية. الوطنيةوالوكاالت االحصائية 

 
 مصادر البيانات

من أنواع  يمكن استخدام غيرهتوفر، ر هو مسح القوى العاملة، وما لم يإن المصدر الموصى به لهذا المؤش
المسوح األسرية، التي تشمل محوراً عن العمالة. وفي غياب أي مسح أسري مرتبط بموضوع العمل، يمكن 

مسوح المنشآت أو السجالت االدارية لجمع المعلومات بشأن حصة المرأة من العمالة بحسب استخدام 
المطلوبة. وفي حال تم استخدام هاذين األخيرين، فمن المرّجح أن تكون التغطية محدودة   ISCOمجموعات ال

ي تالمعلومات المتعلقة بالمؤسسات البالمؤسسات الرسمية أو المؤسسات من حجم معيّن. يجب أن يتم تأمين 
بعين  ISCOسخ وعند مقارنة األرقام عبر السنوات يجب أخذ أي تغييرات حاصلة في نتغطيها مع األرقام. 

 االعتبار.
 
 ر البياناتافتو

 ال ينطبق
 

 الجدول الزمني

 
 جمع البيانات:

إن قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية يرسل استبيانه السنوي بشأن احصاءات العمل في كل سنة، في 
سنة أو الثالث من الالربع الثاني من العام في العادة، مع االعتماد على تلقي االحصاءات المطلوبة خالل الربع 

من االحصاءات الُمقّدمة إلى قسم االحصاءات في  2-5-5كحد أقصى عند نهاية العام. يتم احتساب المؤشر 
 منظمة العمل الدولية عبر االستبيان.

 
 البيانات: إصدار

ل دائم كمنظمة العمل الدولية بش قاعدة البيانات على شبكة االنترنت الخاصة بقسم االحصاءات في يتم تحديث
لتعكس االحصاءات المجّمعة والمعالجة كل أسبوع. وبشكل عام، تتوفر االحصاءات الخاصة بيوروستات 
وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خالل الربعين الثاني والثالي من العام بعد عام المرجع، 

 عد السنة المرجعية لباقي البلدان.في العادة في الربعين الثالث والرابع من العام ب حيث تتوفر
 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/


 لبياناتالجهات المزّودة با

 الوطنيةمكاتب االحصاءات 
 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة العمل الدولية
 

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:
www.ilo.org/ilostat 

 
 

 المراجع: 
 قاعدة بيانات قسم االحصاءات في منظمة العمل الدولية: -

www.ilo.org/ilostat 

 
 

 دليل منظمة العمل الدولية: –مؤشرات العمل الالئق  -
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.pdf 

 
- ISCO-08: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ 

 

، المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعملا استغاللقصور والقرار المعني بإحصاءات العمل والعمالة  -
 لخبراء احصاءات العمل في دورته التاسعة عشرة: 

http://ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-

by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm 

 
 
 المؤشرات ذات الصلة  

  
8-5 

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/


 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥ الهدف

ى جابية، علكفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلن: ٦-٥الغاية 
النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية 

 لمؤتمرات استعراضهما

سنة والالتي يتخذن بأنفسهن  94 سنة و 51نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  :١-٦-٥المؤشر
 خدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابيةقرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واست

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

قراراتهن بأنفسهّن على  )المتزوجات أو المرتبطات( الالتي يتخذن   94إلى 51من سّن إن نسبة النساء 

يكّن  جهن أو شريكهن ما لمعن أن يرفضن العالقة الجنسية مع زوالمستويات الثالثة المختارة كالالتي يستط

قط ف يرغبن بذلك؛ والالتي يخترن استخدام وسائل منع الحمل؛ والالتي يقّررن األنسب للرعاية بصّحتهّن.

لثالثة يتم اعتبارهّن من النساء "الالتي يتّخذن قراراتهن بأنفسهن هذه العناصر ا النساء الالتي يجبن  بنعم عن

 بشأن حياتهّن الجنسية واالنجابية".

في حين يتطلّع المؤشر إلى قياس، من بين العناصر الثالثة، صنع القرار الشخصي للمرأة بشأن الرعاية 

ية بصنع القرار للمرأة المتعلق بالرعا المعلومات المتعلقة ية، إال أن البيانات الحالية توفّربالصحة االنجاب

بالصحة بشكل عام. وقد سبق وأوصت استشارات فريق الخبراء بسؤال مبني على سيناريو معين ويتناول 

 مباشرةً صنع القرارات المتعلقة بالرعاية بالصحة االنجابية على النحو التالي:

ية، مثالً، إذا ما شعرِت باأللم أو الحريق " من يأخذ القرار بضرورة حصولك على الرعاية الصحية االنجاب

 عند التبّول؟"

 المجيب بشكل أساسي -

 الزوج أو الشريك -

 قرار مشترك -

 أو غير هذه االحتماالت )حّدد( -

سوح الم بما فيها المستقبلية وطنيةال المسوحفي يتم بذل الجهود لتوجيه وتحديد السؤال من أجل إدماجه 

(. وفي حين يتم إجراء عملية MICS) المسوح العنقودية المتعددة المؤشراتو( DHS) ةوالصحي الديمغرافية

على  5-6-1جمع البيانات المتعلقة بقرارات المرأة بشأن الرعاية بصحتها االنجابية، سترتكز بيانات المؤشر 

 .لدى النساء الصحية"المتعلق "بالرعاية وفرة بشأن صنع القرار المعلومات المت



ويتم تقييم استقاللية المرأة في صنع القرار وممارستها لحقوقها االنجابية من االجابات على األسئلة الثالثة 

 التالية: 

 هل يمكنك رفض العالقة الجنسية مع زوجك/أو شريكك إذا ما كنت ال ترغبين بذلك؟ .5

 5نعم ...............................  -

 2كال................................  -

 8لست متأكدة.......................  -

 

، أو قرار )زوجك/ أو شريكك(، منذ األساس كوسيلة منع الحمل هو قرار هل يمكنك القول بأن استخدام .2

 سوياً على األمر؟ اأو اتفقتم

 5بشكل أساسي المجيب............  -

 2بشكل أساسي الزوج/ الشريك....  -

 3قرار مشترك......................  -

 غيرها -

 

 الشخصية؟ بالرعاية بصحتكمن في العادة يتّخذ القرارات الخاصة  .3

 أنِت، -

 زوجِك / أو شريككِ  -

-  ً  أنِت وزوجك/ أو شريكِك معا

 شخص آخر؟ -

نة من ممارسة  قوقها حيمكن اعتبار المرأة مستقلةٌ في صنع القرارات الخاصة برعايتها االنجابية وبأنها متمّكِ

( قادرة على رفض العالقة الحميمة مع زوجها/ شريكها ما لم تكن غير راغبة بذلك؛ 5االنجابية إذا ما كانت )

( قادرة على تقرير الرعاية 3( قادرة على اتخاذ القرار بإذا ما كانت ستستخدم وسائل منع الحمل أم ال؛ )2)

 الصحية بنفسها.

 األساس المنطقي:

والفتيات في صنع القرارات المتعلقة بالعالقات الجنسية بالرضى واستخدام وسائل منع إن استقاللية النساء 

 الحمل والنفاذ إلى الرعاية الصحية االنجابية هي المفتاح لتمكينهّن ولممارسة حقوقهّن االنجابية بشكل كامل.

ذلك مع مفهوم / شريكهن ما لم ترغبن بقدرة النساء على رفض العالقة الحميمة مع أزواجهنوتترافق 

 ية وتمكين المرأة بشكل كبير.االستقاللية الجنس

باستخدام وسائل منع الحمل، أشارت وجهات نظر الخبراء ومخططات  أما بالنسبة لصنع القرار المتعلق

ن خالل كين المرأة ممالبيانات األصلية للعديد من البلدان إلى أنه يمكن الحصول على الفهم الواضح لمسألة ت

القرارات التي تم اتخاذها "من قبل الشريك على وجه الخصوص"، مقابل ى المؤشر من منظور النظر إل

القرارات التي تم اتخاذها "من قبل المرأة وحدها" أو "من قبل المرأة باالتفاق مع شريكها". وباالعتماد على 

"باالتفاق مع شريكها" ال يظهر وسيلة منع الحمل التي تم استخدامها، إن القرار الذي تتخذه "المرأة" وحدها أو 

أن ب لى العكس، من األكثر أمناً االفتراضدائماً بان المرأة يتم تمكينها أو بأنها تملك مهارات التفاوض. بل ع



قلل من شأنها طالما يتعلق األمر ي هو أمرٌ  بتاتاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنع الحملعدم مشاركة المرأة 

 نجابية.قراراتها الجنسية واالب

بالرعاية الصحية االنجابية مدعومات ومتمّكنات من ممارسة وتًعتبر النساء الالتي يتّخذن قراراتهن المتعلقة 

 االنجابية.حقوقهّن 

 المفاهيم:

 إن االرتباط يعني المساكنة بين الرجل والمرأة بشكل دائم في عالقة تشبه الزواج.

 التعليقات والقيود:

ً والالتي يأن التقديرات الحالية تستند إلى امن القيود األساسية هي  إلى السن  نتمينلنساء المتزوجات حديثا

ة الديمغرافيسوح مال. في يستخدمن  أي نوع من أنواع وسائل منع الحملعاماً( والالتي  94و 51االنجابي )بين 

ساء وسائل منع الحمل فقط على الن والصحية الحالية، يتم طرح السؤال الخاص بصنع القرار المعني باستخدام

األسئلة المتعلقة بصنع القرارات الخاصة بالعالقات الجنسية والرعاية  وألنّ . من حالياً هذه الوسائلالالتي يستخد

 الحالي، الوقت في بعالقة المرتبطات أو المتزّوجاتعاماً(  94و 51)بين  على النساء فقط طرحت الصحية

ً  94و 51هّن النساء الالتي يبلغن بين  5-6-1 لمؤشرل مقامفال المرتبطات بعالقة في  أو المتزّوجات عاما

 ويستخدمن وسائل منع الحمل في الوقت الحالي. الوقت الحالي

 الديمغرافية الصحية التالية لمسوحا بأن تقوم  Macro ICF المعيار الدولي مع، تم التوّصل إلى اتفاق مع هذا

 ساء المتزوجات أو المرتبطات بعالقةافة النبقرار استخدام وسائل منع الحمل على كالسؤال المتعلق بطرح 

ً  94و 51ويبلغن بين  سواء أكّن يستخدمن في الوقت الحالي أي وسيلة لمنع الحمل أم ال. كما أن االستبيان  عاما

نع القرار صية والصحية للمرحلة السابعة يشمل في األصل السؤال المتعلق بالنموذجي لالستقصاءات الديمغراف

 DHSال يستخدمن في الوقت الحالي أي وسيلة من وسائل منع الحمل )استبيان المرأة  المتعلق بالنساء الالتي

 (.Q820، 2156أيار/مايو  51، نسخة 7

ّردات األساسي للبيانات، المش لتي هي المصدروفي العديد من السياقات القومية، تستثني المسوح األسرية وا

 األلسنية أو الدينية. كما أنها غالباً ما تغفل عن تعداد مجموعات األقليات

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 سنة:  94و 51بلغن بين عدد النساء المتزوجات أو المرتبطات بعالقة الالتي ي: المقسوم

 الالتي يستطعن رفض العالقة الجنسية؛ و -

 الالتي ال يعود القرار أساساً باستخدام وسائل منع الحمل للزوج/ أو الشريك؛ و -

 الالتي ال يعود في العادةِ القرار بالرعاية الصحية الشخصية للزوج/ أو الشريك أو أي شخص آخر -

 الثالثة.التمكين معايير  جميع نطبق عليهنّ النساء الالتي ت يشمل هذا المقسوم

 

 سنة، المتزوجات أو في عالقة. 94و 51بلغن بين التي يالنساء المجموع عدد : القاسم



 / القاسم511النسبة = المقسوم * 

 :التفصيل

افي بحسب السن والموقع الجغر ية والصحية المتاحة، يمكن التفصيلالديمغراف المسوحاستناداً إلى بيانات 

 ومكان االقامة والتعليم والثروة.

 الناقصة:معالجة القيم 

 على مستوى البلد 

و المناطق أما من محاولة من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان لتأمين ونشر التقديرات للبلدان الفردية 

 .ما لمنطقةما أو  لبلدحيث ال تتوفر بيانات 

 

 على المستوي ين االقليمي والعالمي 

عها البيانات ضمن المنطقة. وال يجب التعامل متستند الكليّات االقليمية إلى البلدان التي تتوفر فيها 

 على أنها تقديرات على مستوى البلد للبلدان التي تنقصها القيم ضمن المنطقة.

 االقليمية: المجاميع

العالمية واالقليمية كمتوسط معّدل مقاس للبيانات على مستوى البلد. يستند قياس الحجم  يتم احتساب المجاميع

سنة، والالتي يستخدمن أي نوع من أنواع  94و 51النساء المتزوجات الالتي يبلغن بين إلى تقدير السكان من 

عالقة ومعدل انتشار ب يرات عدد النساء المتزوجات/ او المرتبطاتوسائل الحمل. ويتم الحصول على تقد

 .1وسائل منع الحمل من شعبة األمم المتحدة للسكان

 مصادر التفاوت:

 ال ينطبق.

 مصادر البيانات

 الوصف:

الديغرافية والصحية التي تغطي البلدان ذات الدخل  المسوحيتم اشتقاق البيانات الحالية حول هذا المؤشر من 

 على الشكل اآلتي: 5-6-1في الوقت الراهن، تتوفر البيانات لهذا المؤشر والمتدني والمتوسط. 

 " الجنسية مع زوجك/أو شريكك إذا ما كنت ال هل يمكنك رفض العالقة  البيانات بشأن السؤال األول

بلداً، وتم طرحه على النساء الالتي  91الديمغرافية والصحية ل المسوح" موجودة في ترغبين بذلك؟

 سنة والالتي تزّوجن أو في ارتباط. 94و 51يبلغن بين 

 " ألساسفي ا كالحمل هو قراروسيلة منع  هل يمكنك القول بأن استخدام البيانات بشأن السؤال الثاني ،

افية الديمغر المسوح" تم ضم هذا السؤال إلى سوياً على األمر؟ اأو قرار )زوجك/ أو شريكك(، أو اتفقتم

                                                           
سنة واالتي  94و 01(. تقديرات وانعكايات عدد النساء الالتي يبلغن بين 6102األمم المتحدة، قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان ) 1 

 . نيويورك: األمم المتحدة.6102تزوجن أو في عالقة : مراجعة عام 

(. التقديرات المستندة إلى نموذج وانعكاس مؤشرات التخطيط العائلي 6102ن )األمم المتحدة، قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكا

 . نيويورك، األمم المتحدة.6102



حه للنساء . إال أّن، السؤال في الوقت الراهن تم منع طر2111بلداً منذ العام  66ل والصحية 

. ولالستقصاء وسائل منع الحمليستخدمن تي السنة( ال 94-51بين) المتزوجات أو المرتبطات بعالقة

فة النساء المتزوجات أو المرتبطات والدورات الالحقة، سيشمل السؤال كا 1الديمغرافي الصحي 

 سواء كّن يستخدمن وسائل منع الحمل أم ال. بعالقة

  صنع القرار الخاص بفي الوقت الحالي، ما من استقصاء ديمغرافي صحي يشمل السؤال المتعلق

 ةاالنجابي بالرعاية بصحتكمن في العادة يتّخذ القرارات الخاصة بالرعاية الصحية االنجابية: 

ل  الصحية والديمغرافية المسوح، تشمل . مع هذا5-6-1المؤشر  طموحبالتوازي مع  / الشخصية؟

ساء لى النبلداً السؤال "من في العادة يتخذ القرارات الخاصة بالرعاية الصحية؟ " الذي يُطرح ع 63

 .المتزوجات أو المرتبطات بعالقة

ً واحداً يشمل بياناتبلداً لد 91حالياً، مجموع  المذكورة أعاله  تتعلق باألسئلة الثالثة يها على أقل مسحا

 التي تملك البيانات على النحو التالي: اً بلد 91ال توّزع ت .5-6-1ورية الحتساب هذا المؤشر والضر

 ( 3آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية) 

 (5آسيا وجنوب شرق آسيا ) شرق 

 ( 2أميركا الشمالية وأوروبا) 

 ( 2آسيا الغربية وشمال أفريقيا) 

 (9) أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

 ( 33افريقيا الصحراوية) 

إجابات عن سؤال واحد أو سؤالين من األسئلة الثالثة الضرورية الحتساب المؤشر  هناك بلدان أخرى لديها

من المنظمات  ألمم المتحدة للسكان مع المسح المتعدد المؤشرات وغيره. وسيتعامل صندوق ا1-6-5

ى ووالوكاالت لدمج األسئلة ذات الصلة في المسوح القومية األخرى مع نظرة لتغطية كافة البلدان على المست

 العالمي.

 السالسل الزمنية:

رة بين ثالث فتمغرافية والصحية التي لديها دورة تمتد على يالد المسوحفي الوقت الحالي، تأتي البيانات من 

 خمس سنوات.و

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 المتعددة المؤشرات، والمسح القومي. الديمغرافية والصحية، والمسوحالمسوح ابحسب 

 البيانات: إصدار

 مستمر حتى تتوفر البيانات الجديدة.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 الديمغرافية والصحية القومية. المسوحالوكاالت المسؤولة عن 



عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 صندوق األمم المتحدة للسكان.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

 غير متوفّر.

 الموارد:

 ةغير متوفّر

 المؤشرات ذات الصلة

 2-6-1المؤشر 



 

 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي :٥الهدف 
إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها : أ-٥الغاية 

على حق الملكية والسيطرة على األرض وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد 
 للقوانين الوطنية وفقاالطبيعية، 

ون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في األراضي نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلك :١-أ-٥
أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية،  حصة المرأة بين المالّك أو )ب( الزراعية، بحسب الجنس؛ و

  بحسب نوع الحيازة
 

 مؤسسيةالمعلومات ال

 المنظمة/ المنظمات:

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

رين فرعيَّين.ينقسم ه  ذا المؤشر إلى مؤّشِّ

الزراعي الذي يملكون هو قياس االنتشار. مهمته قياس انتشار األشخاص في المجتمع المؤّشر الفرعي )أ( 

 بحسب الجنس. فّصلحقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية، وهو م

 

 الجنسبحسب  011* عدد األشخاص المزارعون الذين يملكون حقوق ملكية أو حيازة أراض زراعية

ن يمجموع المزارع   

 

من حقوق ملكية أو  يرّكز على تكافؤ الجنَسين، ويعمل على قياس مدى حرمان النساء المؤّشر الفرعي )ب(

 حيازة األراضي الزراعية.

 

 عدد النساء المزارعون الذين يملكون حقوق ملكية أو حيازة األراضي الزراعية
*011  

الزراعية ياألراضالذي يملكون حقوق ملكية أو حيازة  مجموع المزارعين  

 

 

 المفاهيم:



 يلي تعاريف لكافة المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمؤشر: في ما

 

 األرض الزراعية:

ً للتصنيف الُمقتَرح من قبل تُعتبَر األرض (، WCA) 0101 راعي للعاملتعداد الزالبرنامج العالمي ل وفقا

 ً  من أجل تصنيف استخدام بقعة   فترة مرجعيةالستخدامها. األمر الذي يتطلّب في العادةِّ  "أرضاً زراعيّةً" وفقا

 من األرض الزراعية وتحديد الفئات الفرعية. معينة  

 .ة ثانوية من مجموع استخدام األرضمجموعاألرض الزراعية هي إن وكما يظهر واضحاً في الجدول أدناه، 

 (0101صنيف استخدام األراضي )البرنامج العالمي للتعداد الزراعي للعام 

 

 ، تشمل األراضي الزراعية ما يلي:0101للعام للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي بشكل خاص، ووفقاً 

 1أراضي المحاصيل المؤقّتة 

 2أراضي المروج والمراعي المؤقّتة 

 3األراضي البور المؤقتة 

 4أراضي المحاصيل الدائمة 

 5أراضي المروج والمراعي الدائمة 

                                                           
(. فالمحاصيل WCA 2020المعّرفة على أنها "كافة األراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل ذات دورة نمو أقل من سنة" )بحسب 1 

المؤقتة تشمل كافة المحاصيل التي بحاجة للغرس أو الزراعة بعد كل حصاد من أجل إنتاج جديد )كالحبوب(. ويمكن االطالع على المجموعة 
 (i4913e.pdf-http://www.fao.org/3/aالمتوفر على الرابط التالي ) 061، ص.WCA 2020الكاملة من المحاصيل المؤقتة في 

 سنوات بالمحاصيل العشبية أو العلفية من أجل الجّز أو الرعي. 1المعّرفة على أنها األرض التي تمت زراعتها ألقل من  2 
ي سبب آخر، كاستحالة زراعة ألى األقل بسبب تعاقب المحاصيل أو عندما تتم إراحة األرض الصالحة للزراعة لسنة زراعية واحدة عل 3 

سيتم غرسها التي محاصيل جديدة، وهذا ما يُعرف بالبور المؤقّت. وال تشمل هذه الفئة األرض غير المزروعة خالل وقت المسح إنما 
 وزراعتها قبل نهاية السنة الزراعية.

مد التي ال تحتاج إلعادة زرعها كل سنة، كالفواكه والمكّسرات، وبعض أنواع المحاصيل هي األراضي المزروعة بالمحاصيل الطويلة األ 4 
 المنبّهة، وغيرها...

 سنوات. 1األراضي المزروعة بالمحاصيل العشبية العلفية أو المتروكة كحقول بريّة أو كمراع  ألكثر من  5 

ي مكان آخر
 
فة ف

ّ
ي األخرى غير المصن

ي 9. األراض 
استخدام األراض 

ي المستخدمة للزراعة المائية )بما فيها المياه الداخلية والساحلية إذا ما كانت تشكل جزًء من الملكية(
ي 8. األراض 

استخدام األراض 

ي الحرجية
ها من األراض  ي 7. الغابات وغير

استخدام األراض 

ي المروج والمراعي المؤقتة
ي 2. أراض 

استخدام األراض 

ي المحاصيل المؤقتة
ي 1. أراض 

استخدام األراض 
ي
يالفئات االساسية الستخدام األراض 

مجمل فئات استخدام األراض 

ي الزراعية أو فناء المزارع
ي الواقعة ضمن المبان 

ي 6. األراض 
استخدام األراض 

ي المروج والمراعي الدائمة
ي 5. أراض 

استخدام األراض 

ي 6-1 
استخدام األراض 

ي المستخدمة 
االراض 

للزراعة

ي 5-1 
استخدام األراض 

ي الزراعية
االراض 

ي 4-1 
استخدام األراض 

ي المحاصيل
أراض 

ي 3-1 
استخدام األراض 

ي الصالحة 
االراض 

للزراعة

ي المحاصيل الدائمة
ي 4. أراض 

استخدام األراض 

ي البور المؤقتة
ي 3. األراض 

استخدام األراض 

http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf


 وتستثني ما يلي:

  أو فناء المزارع زراعيةالمباني الاألراضي الواقعة ضمن 

 الغابات وغيرها من األراضي الحرجية 

 إذا ما كانت جزًء من الملكية()بما فيها المياه الداخلية والساحلية  ألراضي المستخدمة للزراعة المائيةا 

  ليست مصنّفة في مكان آخر.األراضي األخرى التي 

على األراضي الزراعية، فهو يستثني كافة أشكال األراضي التي ال تُعتبر  يرّكز 0.أ.1بما أن المؤشر 

 .مزارعفناء الأو  ةالزراعيالمباني اعية"، بما فيها األراضي الواقعة ضمن "زر

 

 السّكان الزارعيون:

"السكان الزراعيون" كقاسم، عوضاً عن مجموع السّكان، ألن حقوق حيازة األراضي  0..أ1المؤّشر يستخدم 

ألفراد الذين تعتمد معيشتهم على الزراعة. وكنتيجة لهذا، يجب أن يتم تفسير ذات صلة خاصةً بالزراعية هي ا

 .0.أ.1المصطلح "السكان الزراعيون" كمرادف "لألفراد المنخرطين في الزراعة" في سياق المؤشر 

طلح من لهذا المص تشغيليوبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي "للسكان الزراعيين"، سيتم اقتراح تعريف 

 .0.أ.1المؤشر  أجل نطاق

 :التقّصي في االنخراط الزراعي ليس بأمر شائع، ألسباب عّدة منها

I.  بالموسمية، وبالتالي إذا ما كانت أسئلة نظامي بشكل كبير ويتأثر كثيراً العمل الزراعي هو عمل غير 

أفراد  منخرطين بالعمل الزراعي ألنهم لم هناك مخاطرة باستثناء فالمسح تعتمد فترة زمنية قصيرة، 

 طة ألن مقابلتهم جرت خارج الموسم؛يمارسوا الزراعة خالل الوقت الذي تم فيه المسح أو ببسا

II. النشاط األساسي، إنما ليس بالضرورة أن يكون الكثير من وقت الفرد، فيكون  العمل الزراعي قد يأخذ

  مصدر الدخل األساسي؛

III.  أساسي، من دونالستهالك الشخصي فقط أو بشكل ن من أجل اي بعض األحياالزراعة فتتم ممارسة 

( وبالتالي ليس من المفترض بالضرورة أن  أي اتجاه للسوق )وبالتالي من دون دخل أو بدخل متدّن 

 نشاطاً اقتصادياً؛ تشّكل

IV.  ائلته، ومن عفي النهاية، ال يمكن لسبل عيش الفرد أن تنفصل بشكل كامل عن سبل عيش باقي أفراد

 لمستوى األسري.توّسع المنظور إلى ا هنا ضرورة

لزراعيين البالغين" إذا ما إن الفرد هو جزء من "السكان ا، 0.أ.1، وفي سياق المؤّشر وبالنظر إلى ما سبق

 التالية:  توافرت الشروط

I.  ً  ؛إذا ما كان الفرد بالغا

II.  منخرطاً بشكل أساسي في منها األقل فرد واحد على إذا ما كان ينتمي أو تنتمي إلى أسرة يكون

السابقة، بغض النظر عن الغرض النهائي )سواء من أجل  ةي عشرتعمل زراعي خالل األشهر االثن

 .ستهالك الشخصي( وعن الوضع الوظيفيتوليد الدخل أو اال



الزراعية،  إن اعتماد المنظور األسري هو ذو أهمية خاصة من منظور النوع االجتماعي، ففي العديد من األسر

ً  زراعي في حينتعتبر النساء أنفسهن غير معنيات بالعمل ال ً أساسيا نَّ دعما  لألنشطة الزراعية أنّهّن يؤّمِّ

 األسرية.

 

 حقوق ملكية وحيازة األراض الزراعية:

إّن أمر تعريف وتفعيل حقوق الملكية والحيازة هو ألمر مثير للتحدي من ناحية تأمين أرقام يمكن االعتماد 

 عليها ومقارنتها عبر البلدان.

إّن ملكية األرض، هو حقٌّ معتَرف به قانونياً للحصول على األرض واستخدامها ونقلها. في أنظمة الملكية 

ما في األنظمة التي تملك الدولة فيها األرض، فيشير مصطلح لحيازة مطلقة المّدة. أ الخاصة، هو حقٌّ مشابه

، أو يلة األمد مثالً وبيهة بملكية نظام الملكية الخاصة كعقود اإليجار الط"ملكية األرض" إلى امتالك حقوق ش

ي عقود، والتي يمكن نقلها. وف تي غالباً ما تكون ممتّدة على عدةاإلشغال أو حقوق االستخدام من قبل الدولة، ال

 هذا السياق، من األكثر مالءمة التحدُّث عن حقوق الحيازة.

ن ، فإ(EDGE) 6شروع األدلّة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين الجنَسينإضافةً إلى ذلك، وكما شّدد م

التركيز على الوثائق المقّرة قانونياً ال يكفي لتحليل مدى تعقيد الحقوق المرتبطة باألرض، خاصةً في الدول 

ونية الشامل للوثائق القانرئيس الذي يحّد من التطبيق لالعامل ايتمثّل و. منظور النوع االجتماعيالنامية ومن 

 هذه الوثائق المقيِّّدة بشكل قانوني. مثلبتنّوع تدّخل 

ً الحاجة إلى اقتراح مؤّشر سار  على المستوى العالمي، يعتمد المؤشر  على  0.أ.1ونظراً لما سبق، وأيضا

 .حق التوريث (3( حق البيع؛ 0اً باسم الفرد؛ معترف بها قانون ( وجود مستند0التالية: ة الشروط الثالث

 اً باسم الفردُمعتَرف بها قانون وجود مستند (0

يشير إلى وجود مستند يمكن للفرد أن يستخدمه للمطالبة بحقوق ملكيته ألصل  ما أمام القانون، استناداً إلى  

 اسم الفرد المذكور على أنه مالك أو صاحب هذا المستند. 

ونظراً الختالف االنظمة القانونية بين البلدان، من غير الممكن تحديد بشكل واضح الالئحة الكبيرة من 

المستندات التي يمكن اعتبارها دليالً على ضمان الحيازة. إال أنه باالعتماد على إطار العمل القانوني القومي، 

 :كسندات رسميةيمكن اعتبار المستندات اآلتية 

 سند الملكية: أ ً  7داة مكتوبة أو مطبوعة تشّكل حكماً قانونيا

 في نظام تسجيل االراضي وتؤمن دليالً على  شهادة أرض: هي نسخة مصّدقة لوثيقة شهادة إشغال أو

 8الملكية أو التكليف باألرض في ذلك الوقت

 وشار  للتصّرف باألرض اقية شراء: هو عقد مبرم بين بائع  اتف 

                                                           
سودة مالمصدر: "المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلقة بإنتاج احصائيات بشأن ملكية األصول من منظور جنساني )المساواة بين الجنَسين("  6 

 .7102المبادئ التوجيهية المقّدمة إلى اللجنة االحصائية لألمم المتحدة في آذار/مارس 
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 شهادة مسّجلة لالكتساب الوراثي 

  شهادة الحيازة العرفية: وهي مستند رسمي يشير إلى مالك األرض أو كفيلها ألن القانون العرفي قد

مل تشوأقّر بهذا الشخص كمالك  حقيقي. ويمكن استخدامها كدليل على الحق القانوني على األرض. 

 هذه الشهادات، من بين شهادات أخرى، شهادات الملكية العرفية واالستخدام العرفي

 ر شها دة مسّجلة لعقد االيجار الدائم أو الطويل األمد: هي عقد اتفاقية بين صاحب األرض والمستأجِّ

ر أو اإليجار  9بشأن إيجار األرض. هو إذاً عقد إيجار أو مستند اتفاقية يُستخَدم لصالح منفعة المستأجِّ

  سنوات( 3عقد إيجار مسّجل قصير األمد )أقل من 

 ة تدّل على أن المالك الخصم يحصل على : هي شهادصادرة لملكيات أو لتسجيالت الخصم شهادة

 شرعية محددة سابقاً.األرض بعد فترة 

بغية تخّطي مسألة النقص في المستندات المكتوبة وتوليد مؤشر عالمي صالح، من الضروري األخذ باالعتبار 

 تكون حقوق الحيازة غير موثّقة. االتي تكون حاضرة حتى حينم ،أيضاً حقوق نقل الملكية

ويتم تعريف نقل الملكية على أنه القدرة على نقل أصل معيّن خالل الحياة أو بعد الموت. ويُعتبر حق البيع أو 

 التوريث كوقائع تحمل قوة قانونية على عكس إعالن مبلغ عنه شخصياً لحقوق الحيازة على األرض. وخاصةً:

 حق البيع: (0

 أو العينية. الفرد على نقل األصل المذكور بشكل دائم مقابل المنفعة النقديةوهو يشير إلى قدرة 

 حق التوريث: (3

يّة وصإلى شخص آخر بعد موته أو موتها، بموجب لى قدرة الفرد على نقل األصل المذكور وهو يشير إ

المتوفّي أي وصية، بموجب ميراث بال عترف بها( أو عندما ال يترك مكتوبة أو شفهية )إذا ما كان البلد ي

 وصيّة.

بنتائج  بّرر  مإن القرار باالعتماد على البدائل الثالثة أعاله )توفّر المستند القانوني، وحق البيع، وحق التوريث( 

الحقول السبعة الذي جرى ضمن إطار عمل مشروع األدلة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين اختبارات 

 . وقد أظهرت االختبارات، بشكل خاص، ما يلي:(EDGE) الجنَسين

االفتقار إلى موثوقية الملكية/ الحيازة المبلغ عنها. فقد كنت غالبية الملكيات والحيازات المبلّغ عنها غير 

  مدعومة باي نوع من المستندات وال حتى بحيازة أي نقل ملكية. 

 باألرض الزراعية زة" فقط االفراد المرتبطينأو "صاحب حق الحيااعتبار أي شخص "كمالك"  الحاجة إلى

 وأيضاً حقوق نقل الملكية. بموجب حق قانوني رسمّي بما في ذلك الملكية القانونية الرسمية

 .ا أن ما من تفويض وحيد يصلح في العالم أجمعمختلفة بم الحاجة إلى الجمع بين تفويضات
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 األساس المنطقي والتفسير:

إلى رصد ميزان النوع االجتماعي المتعلق بحقوق ملكية وحيازة أرض زراعية. يستند  0.أ.1يسعى المؤشر 

كل من المؤشر الفرعي )أ( والمؤشر الفرعي )ب( على البيانات نفسها وهما يرصدان ببساطة حقوق الملكية 

اعيين عي )أ( مجموع السكان الزر، في حين يستخدم المؤشر الفرففي الواقعوالحيازة من زاويتَين مختلفتَين. 

، ويخبرنا عن عدد الرجال/النساء الذين يملكون األراضي، يرّكز المؤشر كسّكان مرجعيين من الرجال/النساء

اء عدد النسخبرنا عن يون حقوق ملكية/حيازة األراضي، والفرعي )ب( على السكان الزراعيين الذين يملك

 من بينهم.

 على:وبالتالي من الكافي الحصول 

 أراض زراعية )بحسب ن يملكون حقوق ملكية أو حيازةالذي المجال الزراعيعدد األفراد البالغين في  .أ

 الجنس(، و

 مجموع السكان الزراعيين البالغين .ب

ر المثال أدناه امكانية. وكّل من المؤشَرين الثانويَّين من أجل احتساب  استخدام البيانات نفسها لبناء جزأي يُظهِّ

 )ب(.المؤشر )أ( و

 

 المجموع إناث ذكور  

األفراد البالغون من السكان الزراعيون الذين يملكون حقوق ملكية/حيازة 

 االراضي الزراعية
011 01 001 

 311 011 011 السّكان الزراعيّون

 

ذين لديهم ال لألفراد المئوية المؤشر الفرعي )أ(: النسبة

 ، بحسب الجنسحقوق ملكية أو حيازة أراض  زراعية

 

 

ب النسبة بحس من الضروري أن يتم تفصيل

الجنس وبأن تتم مقارنة القياَسين، من أجل 

تقدير الفجوة بين الرجال والنساء. وفي هذا 

من السكان الزراعيين لديهم  %33المثال، 

حقوق ملكية/حيازة االراضي الزراعية. إنما 

عند تصنيف المؤشر بحسب الجنس، نقّدر 

 بشكل واضح الفارق بين الرجال والنساء 
 

 

 

 

 



 

 

 

األفراد  بينمن  نساءحصة الالمؤشر الفرعي )ب(: 

الزراعيين اللواتي يملكن حقوق ملكية أو حيازة أراض  

 زراعية

 

 

التركيز على مجموع عدد األشخاص )من 

السّكان الزراعيين( الذين يملكون حقوق 

الزراعية. والغرض من  يضاألراحيازة 

المؤشر الفرعي )ب( هو إظهار عدد النساء 

 من بينهم.
 

 

 التعليقات والقيود: 

ن هذا نجم عإذا ما اعتمد البلد استراتيجية مقابلة شخص واحد ُمختار بطريقة عشوائية من أفراد األسرة، قد ي

ة تأثير العينة الصغيرة الحجم على دق بعين االعتبار خذن تأتوصى البلدان بأعيّنةً صغيرة الحجم. ومن هنا 

. وإذا ما دعت الحاجة، قد تلجأ البلدان إلى مقابلة أكثر من فرد واحد في األسرة ديرات وخطة التبويبالتق

فراد العائلة من خالل الواحدة أو حتى كافة أفرادها. وكبديل، قد تعتمد البلدان جمع المعلومات عن جميع أ

 ل أعاله(.)الخيار األو مستجيب وسيط

مة أمام  ومن الضروري أن يتم تفصيل المستندات القانونية الواردة أعاله بغية اعتماد فقط المستندات الُملزِّ

 القانون والتي تضمن حقوق حيازة الفرد.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 ساب المؤشر:كيفية ح

 الذين:  من السكان الزراعيينكافة األفراد األشخاص مالكين لحقوق الحيازة يعتبر  0.أ.1إن المؤشر 

 شهادة تقّر بضمان حيازتهم ألرض زراعيةعتبَرون كمالكين أو حاملين ليُ  -

 أو

 زراعية أرض  ع بييملكون حق  -



 أو

 زراعية  يملكون حق توريث أرض   -

ً أو صاحَب حقوق حيازة على أرض  يكفي وجود إحدى هذه التفويضات لتحديد إذا ما كان الشخص مالكا

مشروع  لسبعة فيا بلدانالواستناداً إلى تحليل  إيجابيات هذا النهج قابلية تطبيقه في بلدان مختلفة.زراعية. ومن 

كية/ القياس األقوى لحقوق المل ، تؤّمن هذه التفويضاتاألدلة والبيانات من أجل تحقيق المساواة بين الجنَسين

ت. في الواقع، مازال من الممكن لألفراد أن الحيازة الذي يمكن مقارنته عبر البلدان مع تنّوع وجود المستندا

ثوا أيضاً حتى مع غياب مستند معترف به قانو ة اً، وبالتالي يجمع المؤشر حقوق الملكية / الحيازنيبيعوا ويوّرِّ

 الموثّقة مع حق البيع أو التوريث لجعلها قابلة للمقارنة بين البلدان.

 :نحو التاليعلى المن خالل صيَغ حسابية  1..أ5تفعيل المؤشر 

 المؤشر الفرعي )أ(

 

 مجموع السكان الزراعيين الذين يملكون:

 ألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثهااً بامستنداً قانوني

 

بحسب ،  011* 

  زراعيينال السكان مجموع الجنس

 

 المؤشر الفرعي )ب(

 

 الزراعة الذين يملكون: مجال عدد النساء في

 ألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثهامستنداً قانونياً با
*011 

 مجموع السكان الزراعيين الذين يملكون:

ألرض الزراعية أو حق بيعها أو حق توريثهاقانونياً بامستنداً   

 

 :* التفصيل

بها خاصةً  الموصي رصد العالمي ومستويات التصنيفلزامية للكننا التمييز بين مستويات التفصيل اإليم

 للتحليل على مستوى البلد، بما أنها تؤمن نظرة لصنع السياسات.

 

 "االلزامية"مستويات التصنيف 
 

  مستويات التصنيف "الموصى بها"

 )الئحة غير شاملة(



 )للمؤشَرين الفرعيَّين[  جنس الفرد للمؤشر الفرعي )أ [ 

 مستوى الدخل 

 الفئة العمرية 

 المجموعة االثنية 

  الجغرافي )الحضري / الريفي(الموقع 

 نوع الحيازة 

 نوع المستند القانوني 

 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد -

يمكن إسناد القيم الناقصة إذا ما كان عدد البيانات الكافية تشير إلى المنطقة نفسها. وفي مثل هذه الحالة، يتم 

 المتوسطة.اسناد القيم الناقصة من خالل القيمة االقليمية 

 على المستويَين االقليمي والعالمي -

االقليمي  توىيانات عند المساالقليمية والعالمية فقط إذا ما توفر العدد الكافي من الب يتم احتساب المجاميع

والعالمي. ومن شأن البيانات الوصفية أن تكّمل التقديرات على المستويَين االقليمي والعالمي من أجل تجنّب 

 تنطبق على كافة بلدان المنطقة. ستخدمون بتفسير هذه المجاميع كأنها وم المأن يق

 مصادر التفاوت:

 في الوقت الراهن ما من مصدر معروف لالختالف.

 االقليمية: المجاميع

االقليمية الُمقاسة من خالل األخذ بعين االعتبار عدد األفراد المنخرطين في الزراعة وعدد  يتم توليد المجاميع

 األفراد المصنفين كمالكين ومن أصحاب األراضي الزراعية.

 االقليمية الُمقاسة فقط عندما يقوم عدد كاف من البلدان في المنطقة باإلبالغ عن هذا المؤشر.   يتم توليد المجاميع

 

 لبياناتمصادر ا

 الوصف:

 مصادر البيانات الموصى بها:

در للبيانات موصى به. ومن األمثلة على أكثر مصتعتبر المسوح االسرية الخاصة،  0.أ.1في حالة المؤشر 

 ما يلي: 0.أ.1التي يمكن استخدامها لتوليد المؤشر  المسوح األسرية

 (HBS) ميزانية االسر المعيشيةمسوح  -



 (LSMSقياس مستوى المعيشة )مسوح  -

 الظروف المعيشيةمسوح  -

 (LFSلقوى العاملة )مسوح ا -

 (DHSالديمغرافية والصحية )المسوح  -

 (MICSالمتعددة المؤشرات ) المسوح العنقودية -

 األغراضاألسرية المتعددة  المسوح -

 

 ؟0.أ.1لمؤشر الخاصة با األسرية الوطنية كمصدر للبيانات باستخدام المسوحصى لَم يو

تُستخَدم تمثيلية  عيّنةلأكثر كفاءة من حيث التكلفة من التعدادات ألنها تتم وفقاً بشكل عام، تُعتبَر المسوح  .0

 على مستوى السكان. الحقاً لتقدير المعايير

0.  ً قدمة لمشترك األكثر توفراً في البلدان النامية والبلدان المتمصدر البيانات ا تعتبر المسوح األسرية أيضا

 على حد سواء.

وهي في العادة تُستخدم لتوليد االحصاءات النطاق األسرية القومية إلى أن تكون واسعة  تميل المسوح .3

ساب تفية واالقتصادية. وبالتالي: أ( يمكنها أن تكيّف األسئلة التي يحتاج إليها احاالجتماعية والديمغرا

وخصائص فردية  0.أ.1تسمح باكتشاف الروابط بين الوضع الفردي للمؤشر و؛ ب( 0.أ.1المؤشر 

وأسرية أخرى، كالتعليم والصحة ومستوى الدخل إلخ...؛ ج( يمكنها أن تشمل بيانات إضافية لتحليل 

 أكثر تفصيالً للمؤشر )كحجم األرض(.

 الزراعية. ، والمسوح(PHCتشمل تعدادات السكان والمساكن ) المصادر البديلة

 ألنها، ومثل المسوح 0.أ.1بالمبدأ، يمكن اعتبار تعدادات السكان والمساكن مصدراً بديالً للبيانات للمؤشر 

األسرية، تشير إلى كافة السكان الذين يعيشون في منطقة معينة. إال أن تعدادات السكان والمساكن تطرح بعض 

 :التالية الجوانب السلبية

بشكل  0.أ.1سنوات؛ وبالتالي ال تسمح للبلدان برصد تقّدم المؤشر  01التعدادت كل  تحصل هذه .0

 وثيق؛

 تعدادت السكان والمساكن هي عمليات واسعة النطاق ومكلفة ترّكز على تركيبة السكان؛ .0

تعتمد تعدادات السكان والمساكن بشكل كبير على المستجيبين المحتملين، وهو نهج يعارض إجراء  .3

 .0.أ.1مستجيبين الذي يوصي به المؤشر اختيار ال

من خالل المسوح األسرية القومية، يمكن أن  0..أ1إذا ما كان البلد غير قادرعلى إضافة محور على المؤشر 

 يمكنها تكييف األسئلة حول حقوق حيازة األراضي الزراعية. اول استخدام المسوح الزراعية كبديل إذحي

بعض الجوانب السلبية التالية: قد ال تغطي بالشكل المالئم األسر التي ينخرط  الزراعية قد تطرح إال أن المسوح

 .يينأفرادها في الزراعة كعمال مأجورين. وبالتالي، هي تفقد جزًء من السكان المرجع

الزراعية، حينها إلى المسوح  0..أ1 المؤشر من اً ضّم محورأن يختار بلد ما وإذا، وبالرغم من هذه العقبات، ي

عالمية المقارنة المن المهم االبالغ عن هذا الخيار في البيانات الوصفية. وفي مثل هذه الحالة، تصبح إمكانية 



الخاص بهذا المؤشر مع مرور الوقت، إذا ما تم االبقاء على اً على رصد تقدمه مهّددة، إنما يبقى البلد قادر

 مصدر البيانات نفسه.

 ؟وكم هو عددهم يجب أن يستجيب؟من 

أن ( اختيار عدد األفراد الذين سيتم جمع المعلومات عنهم، وب( تحديد من يجب 0، من المهم 0.أ.1للمؤشر 

 اإلبالغ عن هذه المعلومات. يتم اقتراح خياَرين:يقوم ب

  :ها أوبشأن حقوق ملكيته/في األسرة المعيشية  فراد البالغينكل فرد من األ تتم مقابلةالخيار األول 

 حيازته/ها لألراضي الزراعية )نهج المستجيب الذاتي المطبّق على كافة األفراد(؛

  :تتم مقابلة أحد أفراد األسرة البالغين بشكل عشوائي بشأن حقوق ملكيته/ها أو حيازته/ها الخيار الثاني

 لألراضي الزراعية )نهج المستجيب الذاتي المطبّق على فرد واحد(.

 ً الميزانية والقيود الزمنية، من شأن مقابلة فرد واحد بالغ من أفراد األسرة أن يكون ، ونتيجة عقبات عمليّا

، فقد 0..أ1 المؤشر البلد دراسة الدينامية داخل األسرة أو زيادة الدقّة لتقييمات إال أنه إذا أرادالخيار األمثل. 

 بلّغ عنها ذاتياً.فرد من أفراد األسرة، باستخدام البيانات الم يقّرر جمع المعلومات عن كل

ر فرد ثال توصي منظمة األغذية والزراعة بخيار استخدام المستجيبين البديلين، حيث تتم في العادة مقابلة أك

ه إذا ما كان . إال أن10كافة أفراد األسرة المعيشيةمن أفراد العائلة معرفةً من أجل جمع المعلومات المتعلقة ب

اعتماد نهج االستجابة الذاتية، عندها يجب استخدام المستجيبين  ال يمكنه 0..أ1جمع بيانات المسح الُمستخدم ل

 األسرة. البديلين لجمع المعلومات عن كافة أفراد

 الحّد األدنى لمجموعة البيانات

 :وعة البيانات الحتساب المؤشر، كما يليال بد من وجود حّد أدنى من مجم

 سرة منخرطاً بشكل أساسي في الزراعة منذ أكثر من إذا ما كان فرداً واحداً على األقل من أفراد األ

 شهر؛ 00

 ر؛اجنس الفرد الُمخت 

 سّن الفرد المختار؛ إذا ما كان الفرد المختار يملك أي أرض زراعية؛ 

  إذا ما كانت األرض التي يملكها الفرد المستجيب لها مستند قانوني أم ال )أو شهادة( تسمح ملكيته/ها

 أو حيازته/ها لألرض؛

 ما كان الفرد الُمختار مدرجاً بالئحة مالك أو صاحب المستندات المعترف بها قانونياً، إما وحده أو  إذا

 مع شخص آخر؛

  إذا ما كان الفرد الُمختار يملك الحق ببيع أي أرض زراعية أم ال، سواء لوحده أو باالشتراك مع

 شخص آخر.

 اعية أم ال، سواء لوحده أو باالشتراك مع إذا ما كان الفرد الُمختار يملك الحق بتوريث أي أرض زر

 شخص آخر.

                                                           
ونوع  انات االبالغ الذاتي، مع متغيرات بحسب األصلإن نتائج الدراسات الرائدة تظهر أن البيانات عن المستجيب البديل تقّدم تقديرات مختلفة عن بي 10 

( وههو األقل اعالناً عندما نلحظ الملكية %01-( والنساء )%01-الملكية وبحسب جنس المالك. مثل هذا التقدير األقل شاناً فهو أكثر بالنسبة للرجال )

 للنساء(.  %7-للرجال و %2-الموثّقة )



 أسئلة اللتقاط السكان الزراعيين

ر آنفاً إن الفرد هو جزء من "السكان الزراعيين   التالية: البالغين" إذا ما توافرت الشروط كما ذُكِّ

ً بالغإذا ما كان  .0  ؛ا

خرطاً بشكل أساسي في عمل ينتمي/ تنتمي إلى أسرة يكون فيها فرد واحد على األقل منإذا ما كان  .0

زراعي خالل األشهر االثني عشر السابقة، بغض النظر عن الغرض النهائي )سواء من أجل توليد 

 .ستهالك الشخصي( وعن الوضع الوظيفيالدخل أو اال

ً تقترح التوصيات أدناه طرق ي حال فاللتقاط هذا المفهوم في استبيان استقصائي. وهو ذات صلة بشكل خاص  ا

"وحدة العمل" أو إذا ما كانت هذه الوحدة الموجودة في االستبيان ال تبلغ عن  المسح يحتوي على لم يكن

 على مدى االثني عشر شهراً الماضية.انخراط الفرد في المحاصيل النامية و/أو تربية الماشية 

 :سيناريوين أساسيّيننميّز بين 

 لفردي بشأن االنخراط في الزراعةأسئلة على المستوى ايشمل المسح  مكن أني :السيناريو أ

لحق قائمة األسر المعيشية بأسئلة على المستوى الفردي بشأن االنخراط يُ أن لمسح ال يمكن ل :السيناريو ب

 في الزراعة. وبالتالي يتم طرح االسئلة على المستوى األسري.

 

 السيناريو أ

على شمول أسئلة على المستوى الفردي بشأن االنخراط في الزراعة، يمكن أن يتم  إذا ما كان المسح قادراً 

إلحاق هذه االسئلة بسهولة بقائمة أسرية )أو بوحدة خاصة بالعمالة(، ويمكن أن يتم سؤال الفرد األكثر معرفة 

 ةعشر يتشهر االثنمن أفراد العائلة. وهذه األسئلة تسعى اللتقاط االنخراط الفردي في الزراعة على مدى األ

 السابقة.

 

 مهمتها أسئلة على المستوى الفردي

>االسم< أو   هل قامأي من >شهر< حتى >شهر<، األخيرة،  00. في األشهر ال0س

 ساعد ب:

 زراعة األرض النتاج الغذاء .أ

 أو 

 تربية أو مسايسة الماشية .ب

 نعم -0

 ال )نهاية السؤال( -0

التقاط إذا ما كان المستجيب قد 

زرع المحاصيل أو ربّى الماشية 

 األخيرة. 00في األشهر ال

 

متطلبات الفرز المسبق. ليس من 

األسئلة الضرورية ويمكن إلغاؤه 

إذا ما كان البلد يرغب بالحّد من 

 عدد األسئلة



يفعل بشكل أساسي خالل األشهر  . من اآلتي، ما الذي يصف ما كان >االسم<0س

 األخيرة، أي من >شهر< حتى >شهر<؟ 00ال

 الزراعة أو تربية المواشي -0

 التحريج أو صيد األسماك -0

 العمل في قطاع غير الزراعة وصيد االسماك  -3

 الدراسة -4

 البحث عن عمل -1

 العناية بالمنزل والعائلة -6

 يعاني من مرض مزمن أو إعاقة -3

 تقاعد أو تعويض -8

 غيرها )حّدد(:  -9

معرفة إذا ما كانت الزراعة و/أو 

تربية المواشي هما األنشطة 

 األساسية من ناحية الوقت

 . في الزراعة وتربية المواشي كان >االسم<....3س

 يعمل كعامل لحسابه الخاص )من دون أجراء دائمين( -0

 يعمل كأجير )مع أجراء دائمين( -0

 يساعد في إدارة المنزل / العائلة -3

 يساعد فرداً من العائلة يعمل لصالح شخص آخر مقابل المال -4

 يتقاضى أجر/ ...( كمتدربأجير، كيعمل لحساب شخص آخر مقابل المال ) -1

 

 الوضع في الوظيفة

سؤال إضافي. ليس أساسياً ويمكن 

الغاؤه إذا ما كان البلد يريد أن 

 يحّد من عدد األسئلة

 

 السيناريو ب

وهي تسعى إلى التقاط انخراط تم طرح األسئلة أدناه على المستوى األسري، إلى أكثر أفراد العائلة معرفة. 

 األخيرة.الزراعة على مدى األشهر االثنتي عشرة  األسرة في

 مهمتها أسئلة على المستوى األسري

من  أحد  األخيرة، أي من >شهر< حتى >شهر<، هل قام أي 00. في األشهر ال0س

 أفراد األسرة بأي من األنشطة التالية أو ساعد فيها؟

 زراعة األرض النتاج الغذاء .أ

 أو 

 تربية أو مسايسة الماشية .ب

 نعم -0

 ال )نهاية السؤال( -0

التقاط إذا ما كان أحد أفراد 

األسرة قد زرع المحاصيل أو 

 00ربّى الماشية في األشهر ال

 األخيرة

 

متطلبات الفرز المسبق. ليس من 

األسئلة الضرورية ويمكن إلغاؤه 

إذا ما كان البلد يرغب بالحّد من 

 عدد األسئلة

األخيرة، أي من >شهر< حتى >شهر<، هل قضى أي فرد  00. في األشهر ال0س

 عظم وقته/ها في الزراعة أو في تربية/ مسايسة المواشي؟من هذه األسرة م

األساسي لواحد من أفراد العائلة نعم، كانت الزراعة أو تربية المواشي النشاط  -0

 على األقل؟

معرفة إذا ما كانت زراعة 

المحاصيل و/أو تربية المواشي 

هما األنشطة األساسية من ناحية 

  الوقت



نعم، كانت الزراعة أو تربية المواشي النشاط األساسي الثاني لواحد من أفراد  -0

 العائلة على األقل؟

 ال )نهاية السؤال( -3

 نشطة هل كان هؤالء األشخاص.... في هذه األ3س

 الخاص )من دون أجراء دائمين( ملحسابه عّمالك ونيعمل -0

 )مع أجراء دائمين( ون كأجراءيعمل -0

 في إدارة المنزل / العائلة ونيساعد -3

 ل المالفرداً من العائلة يعمل لصالح شخص آخر مقاب ونيساعد -4

 يتقاضى أجر/ ...(كمتدرب أجير، كلحساب شخص آخر مقابل المال ) ونيعمل -1

 

 

 الوضع في الوظيفة

سؤال إضافي. ليس أساسياً ويمكن 

الغاؤه إذا ما كان البلد يريد أن 

 يحّد من عدد األسئلة

 

****** 

استناداً إلى الحد األدنى من البيانات الموضوعة أعاله، نقّدم في ما يلي مجموعة األسئلة الُمقترحة من أجل 

 َوين بشكل خاص:سيناري. ونقّدم 0..أ1احتساب المؤشر 

 الحد األدنى من مجموعة األسئلة المجموعة على المستوى الفردي 

  حيث يتم جمع البيانات على مستوى القطعة أو الجزءوحدة 

 

 الحد األدنى من مجموعة األسئلة المجموعة على المستوى الفردي

 مهمتها الئحة األسئلة النموذجية

أي أرض زراعية، إما  . هل تملك )كبديل تستخدم أو تشغل(0س

 وحدك أو في شراكة مع شخص آخر؟

 

 نعم -0

 ال -0

 

الملكية المبلّغ عنها )كالتصّور الذاتي لوضع 

 المستجيب بشأن الملكية(

يشير هذا السؤال إذا ما كان المستجيب يملك أرضاً 

 وليس أسرته.

يقيس الملكية المبلّغ عنها، التي تلتقط االدراك الذاتي 

بغض النظر إذا ما كان يملك  للمستجيب بملكيته/ها،

 أي مستند قانوني

أرض تملكها )أو تستخدمها أو ألي . هل هناك من مستند قانوني 0س

ها( صادر عن وكالة تسجيل/ مسح االراضي؟ )اسمح بأن يتم تشغل

 ذكر أكثر من نوع واحد من المستندات(

    

 صك ملكية -0

 شهادة حيازة عرفية -0

 شهادة إشغال -3

 شهادة مسّجلة الكتساب وراثيوصية مسّجلة أو  -4

 شهادة مسّجلة لعقد ايجار دائم/ طويل األمد -1

 عقد ايجار مسّجل -6

 غيرها )حّدد:                            ( -3

 

قانوني يحّدد هذا السؤال إذا ما كان هناك أي مستند 

ألي من األراضي التي يقول المستجيب أنه يملكها، 

ونوع المستند. إذ تشير حقوق الملكية أو الحيازة 

الموثّقة إلى ضرورة وجود أي مستند يمكن للفرد أن 

 يستخدمه ليطالب بملكيته أو حيازته لألرض بالقانون.

والئحة الخيارات إرشادية ويتم تشجيع البلدان على 

 بلد. اعتماد الئحة خاصة بكل

 



 (4ما من مستند )انتقل الى س -8

 (4ال أدري )انتقل إلى س -9

 (4يرفض اإلجابة )انتقل إلى س -01

 

إال أنه من الضرورة الحاتمة ان تشمل الالئحة 

المستندات الخاصة بالبلد فقط والتي يطبقها القانون في 

 هذا البلد.

د اسمك كمالك أو في أي من المستندات لديك حقوق التصّرف  هل يرِّ

 القانونية؟

 نعم -0

 ال -0

 ال أدري -3

 يرفض االجابة -4

 كما أعاله

بسبب امكانية ورود أسماء األفراد كشاهدين على 

مستند، من الضروري سؤال إذا ما كان المستجيب 

 وارداً اسمه "كمالك" أو "صاحب" على المستند. 

أي من أجزاء األصل )الجزء المملوك أو . هل تملك حق بيع 4س

 أو المشغور(، وحدك أم بالشراكة مع شخص آخر؟المستخَدم 

 نعم -0

 ال -0

 ال أدري -3

 يرفض اإلجابة -4

 حقوق نقل الملكية

يحصل هذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان 

المستجيب يعتقد بأنه يستطيع بيع األرض الزراعية 

التي أبلغ أنه يمتلكها. وعندما يكون لديه هذا الحق، 

رض بشكل نهائي هذا يعني أنه لديه الحق في نقل األ

ة فعة النقديأي هيئة مقابل المن إلى شخص آخر أو إلى

 أو العينية.

. هل تملك حق توريث أي من أجزاء األصل )الجزء المملوك 1س

 (، وحدك أم بالشراكة مع شخص آخر؟أو المشغولأو المستخَدم 

 نعم -1

 ال -6

 ال أدري -3

 يرفض اإلجابة

 حقوق نقل الملكية

يحصل هذا السؤال على المعلومات بشأن إذا ما كان 

 األرض توريثالمستجيب يعتقد بأنه يستطيع 

الزراعية التي أبلغ أنه يمتلكها. وعندما يكون لديه هذا 

الحق، هذا يعني أنه لديه الحق في منح األرض من 

خالل وصيّة شفهية أم خطيّة إلى شخص أو أشخاص 

 آخرين بعد وفاته.

 

 من االرض جمع البيانات على مستوى القطعة فيها يتم وحدة  

 على مستوى القطعة لسببَين: علوماتقد تختار البلدان جمع الم

االراضي  بقطع قائمة جمع بالفعلي تمثيلي على الصعيد الوطني بتنفيذ مسح يقوم البلد أناألول،  .0

الزراعية( التي يمكن الحاقها  االستقصائية لقياس مستوى المعيشة والعديد من المسوح)كالدراسة 

 بأسئلة عن حقوق الملكية أو الحيازة.

من أجل احتساب المؤشر وجمع مجموعة أكبر المطلوبة البيانات  بأن يتخّطىرغب يأن البلد الثاني، و .0

وحقوقهما فيها ن أجل القيام بتحليل شامل لملكية النساء والرجال ألراض  زراعية من المعلومات م



، على خصائص األراضي الزراعية ، بما في ذلك عنمثل هذه المعلوماتوادارتهما لها. ويجب جمع 

 11قطعة االرضالمستوى 

موع مجعتمد سي ازة أراض زراعية بمسح موجود بالفعل،عندما يتم الحاق وحدة تتعلق بحقوق ملكية أو حي

. إال أنه، من أجل احتساب المؤشر االسئلة في هذه الوحدة على أهداف المسح العامة وتركيبتهعدد وتسلسل 

 التالية:ألهداف التنمية المستدامة، يجب تطبيق القواعد  0.أ.1

ᵢ )جب أن يُسأل ي، ألسرةإذا ما كان استبيان الدراسة االستقصائية يلتقط بالفعل قائمة بالقطع التي تمتلكها ا

المستجيب المختار عشوائياً الكمال وحدة حقوق ملكية/حيازة االراضي الزراعية إذا ما كان يملك/تملك أي 

هو  ة على صعيد األسرةمولّدأي قطعة من القائمة الب نعم، فيجب أن يحدد أرض زراعية. إذا ما كان الجوا

 .ير واردة في قائمة القطع األسريةغ تجيب الفرصة باإلبالغ عن أي قطع  يملك. كما أنه يجب إعطاء المس

 الزراعية التي يمتلكها المستجيب )راجع المثال أدناه(. لة في هذه الوحدة فقط إلى القطعويجب أن تنتمي األسئ

 ئمة القطعة االسريةقااستناداً إلى  على مستوى القطعة ية/ حيازة األراضي الزراعيةحقوق ملكوحدة 

 شراكة مع أي أحد؟في ( اي أرض زراعية، إما وحدك أو تملك )أو كبديل هل تستخدم أو تشغل. هل 0س

 نعم -0

 ال )نهاية الوحدة( -0

 6س 1س 4س 3س 0س 

هوية 

 القطعة

رجاًء أخبرني أي 

القطع الزراعية التي 

و تستخدمها تملكها )أ

 ؟ها(أو تشغل

 

مندوب التعداد: يعّدد 

رموز هوية القطعة 

من االستبيانات 

االسرية التي حصلت 

بشكل فردي أو 

مشترك من قبل 

 المستجيب

من مستند رسمي هل هناك 

عن وكالة لهذه القطعة صادر 

 تسجيل أو مسح األراضي؟ 

 )اختر نوع المستند(

 صك ملكية -0

 عرفيةشهادة حيازة -0

 شهادة اشغال-3

وصية مسّجلة أو شهادة -4

 مسّجلة للحيازة الوراثية

شهادة مسّجلة أو عقد -1

 دائم طويل األمد

 عقد إيجار مسّجل-6

 غيرها )حّدد:.....(-3

ك هل يِرد اسم

كمالك أو لديك 

حقوق االستخدام 

على المستند 

الرسمي لهذه 

 )القطعة(؟

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

 ال أدري-3

 يرفض االجابة-4

هل تملك حق بيع 

وحدك  هذه القطعة

أم بالشراكة مع 

 شخص آخر؟

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

 ال أدري-3

 يرفض اإلجابة-4

هل تملك حق 

توريث هذه القطعة 

وحدك أم بالشراكة 

 مع شخص آخر؟

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

 ال أدري-3

 يرفض اإلجابة-4

                                                           
ملكية األصول ب يمكن إيجاد قائمة كاملة ببنود البيانات وأسسها المنطقية في مسودة المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن إنتاج االحصائيات المتعلقة 11 

يق الخبراء المشترك بين وفي المالحظة التقنية المقّدمة إلى فر 7102من منظور جنساني، المقّدمة إلى اللجنة االحصائية لألمم المتحدة في آذار/مارس 

 .7لفئة المستوى  0.أ.1الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة للتعقّب السريع لمؤشر 



ما من مستند )انتقل إلى -8

 (4س

 (4ال أدري )انتقل إلى س-9

يرفض االجابة )انتقل -01

 (4إلى س

0  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

0  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

…  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

N  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

ᵢᵢ )يجب أن يتم خلق قائمة بالقطع على المستوى األسري ويجب اتباع  ،كل أفراد األسرة إذا ما تمت مقابلة

 (.ᵢ الفقرة السابقة نفس االجراءات التي اتُّبِّعت في

ᵢᵢᵢ ) وما لم يلتقط االستبيان المسحي األساسي قائمة بالقطع الزراعية على المستوى األسري وتّم اختيار أحد

يمكن خلق قائمة قطع  حيازة األراضي الزراعية،يدير وحدة حقوق ملكية/أفراد األسرة بشكل عشوائي ل

مستجيبة في االستبيان الفردي من خالل سؤال المجيب عن تعداد كافة القطع التي ي/تديرها )أنظر المثال 

 أدناه(.

 المجيب الفرد استناداً إلى قائمة قطعوحدة حقوق ملكية/ حيازة األراضي الزراعية على مستوى القطعة 

 كبديل هل تملك أو تستخدم أو تشغر( اي أرض زراعية، إما وحدك أو شراكة مع أي أحد؟. هل تدير )أو 0س

 نعم -0

 ال )نهاية الوحدة( -0

 6س 1س 4س 3س 0س 

هوية 

 القطعة

د كافة  القطع عّدِّ

 اتديرهالتي زراعية ال

)أو تملكها أو تستخدمها 

إما وحدك  ها(أو تشغل

أو بالشراكة مع شخص 

 آخر

 

 

هل هناك من مستند رسمي 

لهذه القطعة صادر عن وكالة 

 تسجيل أو مسح األراضي؟ 

 )اختر نوع المستند(

 صك ملكية -0

 شهادة حيازة عرفية-0

 شهادة اشغال-3

وصية مسّجلة أو شهادة -4

 مسّجلة للحيازة الوراثية

د اسمك  هل يرِّ

كمالك أو لديك 

أو  حقوق التصّرف

في أي من 

المستندات الرسمية 

 ؟لهذه القطعة

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

هل تملك حق بيع 

هذه القطعة وحدك 

 أم بالشراكة مع

 شخص آخر؟

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

 ال أدري-3

هل تملك حق 

توريث هذه القطعة 

وحدك أم بالشراكة 

 مع شخص آخر؟

 

 

 

 نعم-0

 ال-0

 ال أدري-3



شهادة مسّجلة أو عقد -1

 دائم طويل األمد

 عقد إيجار مسّجل-6

 ..(غيرها )حّدد:...-3

ما من مستند )انتقل إلى -8

 (4س

ال أدري )انتقل إلى -9

 (4س

يرفض االجابة )انتقل -01

 (4إلى س

 ال أدري-3

 يرفض االجابة-4

 يرفض اإلجابة-4 يرفض اإلجابة-4

0  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

0  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

…  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

N  
|__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 . 0103من قبل أي بلد منذ العام  0.أ.1لم يتم بعد إنتاج المؤشر بصفته مؤشر جديد، 

 تفصيل عن عدد البلدان التي يتم تغطيتها بحسب المنطقة، كما يلي:

   العالم

   افريقيا

   افريقيا الشمالية

   افريقيا جنوب الصحراء الكبرى

   افريقيا الشرقية

   افريقيا الوسطى

   افريقيا الجنوبية

   افريقيا الغربية

   االميركيّتَين

   الكاريبيمنطقة البحر اميركا الالتينية و



   الكاريبيمنطقة البحر 

   اميركا الالتينية

   اميركا الشمالية

   آسيا

   أسيا الوسطى

   آسيا شرق

 آسيا الجنوبية
  

 آسيا جنوب شرق
  

 آسيا الغربية
  

 أوروبا
  

 أوروبا الشرقية
  

 أوروباشمال 
  

 جنوب أوروبا
  

 أوروبا الغربية
  

 أوقيانيا
  

 أستراليا ونيوزيلندا
  

 ميالنيزيا
  

 ميكرونيزيا
  

 نيزيابولي
  

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

من خالل برنامجها ألنشطة تطوير القدرات، بتشجيع  )فاو(ستقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 د آليةإلى المسوح األسرية القادمة وتحدي 0.أ.1هداف التنمية المستدامة رصد مؤشر أ عملية ضمّ البلدان على 

قوم بها المنظمة وحدها خالل فترة زمنية معينة. فهي ليست بممارسة لجمع البيانات تالبيانات األنسب.  جمع

في السنوات  0..أ1 أهداف التنمية المستدامة مؤشرعدد البلدان التي ستقوم بتوليد ه من غير الممكن توقُّع إال أن

 الخمس القادمة.



 الجهات المزّودة بالبيانات

 وزارة الزراعة هي الزراعية ستكون المنظمة المسؤولةتم استخدام المسوح . إذا ما مكاتب اإلحصاءات الوطنية

 الزراعية على مستوى البلد. لة عن إدارة المسوحأو بشكل عام، المنظمة المسؤو

عة للبيانات  الجهات المجّمِ

 )فاو(لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة 

 المراجع

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/en/  

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/5.a.1/en/


 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 
إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها : أ-٥الغاية 

على حق الملكية والسيطرة على األرض وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد 
 للقوانين الوطنية وفقاالطبيعية، 
نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( للمرأة المساواة  :٢-أ-٥المؤشر 
 ق في ملكية األراضي و/أو السيطرة عليهافي الحقو

 

 مؤسسيةالمعلومات ال

 المنظمة / المنظمات:

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( منظمة

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

كافة أهداف السياسة الوطنية ومسودة االحكام واالحكام القانونية والتشريعات التنفيذية  2.أ.5يجمع المؤشر 

 التي تعكس الممارسات الجيدة في ضمان مساواة حقوق المرأة في ملكية االراضي و/أو السيطرة عليها.

 لكية أرض. ي مألنقل الستخدام واالالمطالبة ويتم تعريف "ملكية األراضي" على أنها الحق المعترف به قانوناً ب

  تعريف "السيطرة على األرض" على أنها القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بملكية األرض.ويتم 

في العالم أجمع بأنها ممارسات جيدة في تمكين حقوق  معترف بها 2.أ.5والمعايير المستخدمة لرصد المؤشر 

 المرأة في امتالك األراضي والسيطرة عليها. 

 التالية: ةاألربع يلتقط المؤشر هذه المعايير

إقامة صندوق لتعزيز نفاذ النساء إلى األراضي و/أو نفاذها إلى الموارد هل يؤمن اإلطار القانوني  (أ

 والخدمات االنتاجية؟
لثنائي لمن قبل حوافز اقتصادية  عليهأم يتم التشجيع  قسر ي المشترك لملكية خاصة هو أمرلتمليك ا هل (ب

 ، بالتوافق مع القانون القومي؟المتزوج أو غير المتزّوج

كافة المنتفعات من األرض )بما فيها ج( في أنظمة الحيازة العرفية المعروفة، هل يسّهل القانون تسجيل 

 اء؟حق االستخدام( للرجال والنس

إن األدوات القانونية والخاصة بالسياسات التي تتم تغطيتها هنا، هي مسودات المستندات الخاصة بالسياسات 

ومستندات السياسات المعتمدة رسمياً ومسودة التشريعات، والقانون األولي، والتشريعات الثانوية )راجع قسم 

 المصطلحات للتفسير المفّصل(.



ً من السياقات االقليمية المختلفة لتعكس النطاق الحظة: من المفترض أن تلتقط هذه المعايير م ً واسعا نطاقا

 الكوني ألهداف التنمية المستدامة. وكنتيجة لذلك، قد ال يكون ممكناً تطبيق المعيار ج( في كل البلدان.

 األساس المنطقي:

من خالل أداة التقييم القانونية الخاصة بفاو  2..أ5بالمؤشر ع المعلومات المتعلقة يتم في الوقت الراهن جم

(LAT للمساواة بين الجنسين في حيازة األراضي، التي من شأنها وضع وجود أربع ممارسات جيدة على )

الخريطة لضمان حقوق المرأة المتساوية في ملكية االراضي و/أو السيطرة عليها )في السياسة وفي أطر العمل 

 القانونية(.

بجمع أهداف السياسات، ومسودات االحكام واالحكام القانونية المتوفرة وتنفيذ التشريعات  2.أ.5يقوم المؤشر 

التي تعكس الممارسات الحسنة التي تضمن حقوق المرأة المتساوية في ملكية األراضي والسيطرة عليها. ثم 

إلى  0مل القانوني، باستخدام درجات من يتم احتساب المعلومات بحسب مرحلة ادخالها في السياسة واطار الع

 :ي اإلطار القانوني، على النحو التالي. بحيث يشير كل رقم إلى إدخال المؤشر في السياسة وف4

 القانوني اإلطار المرحلة صفر: غياب كافة التفويضات عن

 أو أكثر سياسة تؤمن العتماد تفويض واحد: مسودة خاصة بال1 المرحلة

 ة خاصة بالسياسة معتمدة رسمياً من أجل اعتماد تفويض واحد أو أكثر: وثيق1.5المرحلة 

 أو أكثر : قانون يشمل تفويضاً واحداً 2المرحلة 

 أو أكثر: القانون األولي يشمل تفويضاً واحداً 3 المرحلة

 أو أكثر.شريعات الثانوية تشمل تفويضاً واحداً : الت4المرحلة 

 2.أ.5االستبيان الذ ي تؤمنه البلدان لفاو، بغرض االبالغ ضمن المؤشر اً لنتائج يتم تحديد هذه المراحل وفق

 المفاهيم:

 يتم تعريف "ملكية األراضي" على أنها الحق المعترف به قانوناً بالمطالبة واستخدام ونقل أ ي ملكية أرض.

 تعريف "السيطرة على األرض" على أنها القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بملكية األرض. يتم 

 أ(التفويض 

هل يؤمن اإلطار القانوني إلقامة صندوق لتعزيز نفاذ النساء إلى األراضي و/أو نفاذها إلى الموارد العنوان: 

 والخدمات االنتاجية؟



القانوني نفاذ النساء إلى الموارد االنتاجية،  اإلطارجب أن يسّهل .أ، ي5 ساس المنطقي: بالتواز ي مع الغايةاأل

باإلضافة إلى النفاذ إلى الملكية والسيطرة على األراضي. يجب أن تتوفر صناديق الحكومة لهذا الغرض وأن 

 تكون مترابطة من خالل هيئة معينة )صندوق(.

حكام، واالحكام القانونية المتوفرة االمسودة  ،الرصد: يسعى هذا التفويض إلى تحديد أهداف السياسة العامة

د صندوق لنفاذ المرأة لألرض و/أو نفاذها إلى الموارلزم الحكومة على تخصيص ت   التنفيذية التيوالتشريعات 

 .والمحافظة عليه االنتاجية والخدمات

 (ب التفويض

ادية من قبل حوافز اقتص عليه لتمليك المشترك لملكية خاصة هو أمر قسر ي أم يتم التشجيعهلى االعنوان: 

 ، بالتوافق مع القانون القومي؟للثنائي المتزوج أو غير المتزّوج

األساس المنطقي: إن األحكام القانونية المتعلقة بالملكية المشتركة لملكية خاصة ليست دائماً كفالة لحقوق المرأة 

راج أسمائهن في صك األرض، أو في المتساوية الخاصة بملكية األراضي أو السيطرة عليها. فمن دون إد

مطلّقات أو منفصالت أو العقد أو الشهادة، تبقى حقوق النساء في الملكية غير مضمونة، خاصة إذا ما كّن 

 أرامل.

 قانونية المتوفرةال حكام، األحكاماأل إلى تحديد أهداف أ ي سياسة عامة، مسودة الرصد: يسعى هذا التفويض

 التي:والتشريعات التنفيذية 

 تمنح ملكية مشتركة لملكية خاصة قسرية لثنائي متزّوج أو غير متزّوج 

 جعل سندات الملكية المشتركة الخيار االفتراضي في التسجيلت 

 ع التمليك المشترك للملكية الخاصة للثنائي المتزوج وغير المتزوج من خالل الحوافز االقتصادية تشج

 ك )من بينها( ما يلي:
 لتسجيل للتسجيل المشتركاالعفاء من رسوم ا

 تخفيص رسوم التسجيل للتسجيل المشترك

  التسجيل ضرائباالعفاء من دفع 

 اعتماد المحفزات

 (ج التفويض

العنوان: في أنظمة الحيازة العرفية المعروفة، هل يسّهل القانون تسجيل كافة المنتفعات من األرض )بما فيها 

 حق االستخدام( للرجال والنساء؟

على البلدان التي تشغّل نظاماً ثنائياً لحيازة األراضي )النظام التشريعي  ينطبق هذا التفويضنطقي: األساس الم

 لحيازة االراضي ونظام تشريعي متعارف عليه رسمياً لحيازة االراضي(. 



" يتم فهمها على أنها كافة الحقوق في األرض وعلى األرض. وقد كافة المنتفعات من األرض  " إن عبارة

حق امتالك واستخدام وتطوير والسيطرة على األراضي التي تملكها المجتمعات من خالل الملكية  تشمل

 التقليدية أو سيطرة أو استخدام تقليد ي آخر، باإلضافة إلى تلك األراضي التي حصلت عليها.

إلى تحديد أ ي أهداف للسياسات ومسودات أحكام وأحكام قانونية متوفرة  الرصد: يسعى هذا التفويض

 والتشريعات التنفيذية التي تنّظم تسجيل الحقوق العرفية باألرض للرجال والنساء.

ومسودات االحكام واالحكام القانونية المتوفرة والتشريعات التنفيذية  أهداف السياسة العامةمالحظة: من شأن 

قييد تأثير ت ، سيكون لهعلى مساحة السطحغطاء أو  ،أ ي حدود زمنية على الطلباتالحقوق.  أن تسّهل تسجيل

  .ه الحقوق، وبالتالي ينبغي تجنبهالقدرة على تسجيل هذ

 المنهجية

  طريقة االحتساب:

بفاو من خالل أداة التقييم القانونية الخاصة  2.أ.5يتم في الوقت الراهن جمع المعلومات المتعلقة بالمؤشر 

(LAT للمساواة بين الجنسين في حيازة األراضي، التي من شأنها وضع وجود أربع ممارسات جيدة على )

الخريطة لضمان حقوق المرأة المتساوية في ملكية االراضي و/أو السيطرة عليها )في السياسة وفي أطر العمل 

 القانونية(.

كام واالحكام القانونية المتوفرة وتنفيذ التشريعات بجمع أهداف السياسات، ومسودات االح 2.أ.5يقوم المؤشر 

التي تعكس الممارسات الحسنة التي تضمن حقوق المرأة المتساوية في ملكية األراضي والسيطرة عليها. ثم 

إلى  0يتم احتساب المعلومات بحسب مرحلة ادخالها في السياسة وإطار العمل القانوني، باستخدام درجات من 

 رقم إلى إدخال المؤشر في السياسة وفي اإلطار القانوني، على النحو التالي: . بحيث يشير كل4

 المرحلة صفر: غياب كافة التفويضات عن اإلطار القانوني

 : مسودة خاصة بالسياسة تؤمن العتماد تفويض واحد أو أكثر1المرحلة 

 حد أو أكثر: وثيقة خاصة بالسياسة معتمدة رسمياً من أجل اعتماد تفويض وا1.5المرحلة 

 : قانون يشمل تفويضاً واحداً أو أكثر2المرحلة 

 : القانون األولي يشمل تفويضاً واحداً أو أكثر3المرحلة 

 : التشريعات الثانوية تشمل تفويضاً واحداً أو أكثر.4المرحلة 

 2.ألف.5شر المؤيتم تحديد هذه المراحل وفقاً لنتائج االستبيان الذ ي تؤمنه البلدان لفاو، بغرض االبالغ ضمن 

 



 :التفصيل

 :التفصيل بحسب المراحل

 المرحلة صفر: غياب كافة التفويضات عن اإلطار القانوني

 : مسودة خاصة بالسياسة تؤمن العتماد تفويض واحد أو أكثر1المرحلة 

 : وثيقة خاصة بالسياسة معتمدة رسمياً من أجل اعتماد تفويض واحد أو أكثر1.5المرحلة 

 ون يشمل تفويضاً واحداً أو أكثر: قان2المرحلة 

 : القانون األولي يشمل تفويضاً واحداً أو أكثر3المرحلة 

 : التشريعات الثانوية تشمل تفويضاً واحداً أو أكثر.4المرحلة 

 2.ألف.5يتم تحديد هذه المراحل وفقاً لنتائج االستبيان الذ ي تؤمنه البلدان لفاو، بغرض االبالغ ضمن المؤشر 

 البياناتمصادر 

 الوصف:

من خالل أداة التقييم القانونية الخاصة بفاو  2.أ.5يتم في الوقت الراهن جمع المعلومات المتعلقة بالمؤشر 

(LAT للمساواة بين الجنسين في حيازة األراضي، التي من شأنها وضع وجود أربع ممارسات جيدة على )

االراضي و/أو السيطرة عليها )في السياسة وفي أطر العمل الخريطة لضمان حقوق المرأة المتساوية في ملكية 

 القانونية(.

 عملية الجمع:

هذا المؤشر، توصي فاو بأن تأخذ البلدان هذه الخطوات بغرض االبالغ كونها الوكالة التي تملك الوصاية على 

 .لف.أ5الموّحد ضمن الغاية 

 سؤولةم: تحديد الوحدة ال1الخطوة 

 وعة المعلومات، التحقق من النتائج وتفعيلها، وإيصالها لفاو.الوظيفة: التمعّن بمجم

والدفاع عن حقوق االنسان الوزارة المسؤولة عن تطبيق القانون  الهيئات المحتملة: كون وزارة العدل هي

ومن  2.أ.5لية لمتابعة وظائف المؤشر هي في موقع األفضساواة بين الجنَسين، فالموتشجيعها بما في ذلك 

المحتملة األخرى، لجان حقوق االنسان، اللجان الخاصة بتحقيق المساواة ابين الجنَسين وغيرها من الهيئات 

 الهيئات ذات الصلة.

 : تحديد خبير قانوني وطني2الخطوة 



، يجب أن تنظر الهيئة المسؤولة بأمر تعيين خبير قانوني وطني للقيام 2.أ.5لطبيعة القانونية للمؤشر نظراً ل

 قانونية.بالمراجعات ال

 خصائص الخبير الموصى بها:

يجب أن يكون الخبير القانوني الوطني قادراً على إظهار المعرفة والخبرة في المسائل المرتبطة بحقوق الملكية 

لملكية افي بلده أو بلدها، وأن يكون قادراً على تحديد السياسات ذات الصلة والمواد القانونية الخاصة بحقوق 

 باللغة االنكليزية.واالراضي وأن يكون طليقاً 

 : تحليل الخبير للسياسة واالطار القانوني3الخطوة 

 طبيعة المراجعة

االستمارات الثالث  وم الخبير القانوني الوطني بملء، توصي فاو، بأن يق2.أ.5بغرض االبالغ عن المؤشر 

 المرفقة )في المرفق(.

 التحقّق من األدوات الخاصة بالسياسات والقانون"االستمارة األولى: "الئحة 

ون ذات الصلة من أجل فرزها من األدوات الخاصة بالسياسات والقانهذه االستمارة تؤمن الئحة تحقق 

 للتفويضات

 "2.أ.5ضمن المؤشر  لإلبالغاالستمارة الثانية: "الئحة األدوات الخاصة بالسياسات والقانون 

 2.أ.5االستمارة لتسهيل عملية االبالغ ضمن المؤشر يجب أن يتم استخدام هذه 

 "2.أ.5االستمارة الثالثة: "استبيان خاص بالمؤشر 

 من شأن هذه االستمارة أن تلّخص نتائج الفرز.

 النتائج من قبل الهيئة المسؤولة : المصادقة على4الخطوة 

 ؤولة قبل ابالغها لفاو.من قبل الهيئة المسالتحقق من نتائج الفرز والمصادقة على صحتها  يجب

 : إيصال النتائج لفاو5الخطوة 

ة ، تقوم الهيئة المسؤولة برفع االستمارات االولى والثانية والثالثة للوكالبعد التحقق من النتائج والمصادقة عليها

الراعية، أ ي منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )فاو(. ومن الموصى به بشكل كبير أن تقوم الهيئة 

المسؤولة في هذه المرحلة بإبالغ السلطة االحصائية القومية التي سيكون لها المسؤولية الشاملة في تنسيق 

 إبالغ أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي.

 نتائج المؤشر األخيرة مع البلدان : المصادقة على6الخطوة 



لومات مع عتوفرها البلدان. وستعيد التواصل في الم ستقوم فاو باحتساب المؤشر باالستناد إلى المعلومات التي

 تبحث عن الموافقة األخيرة قبل االبالغ عن المؤشر على المستوى العالمي.سو الخبير القانوني الوطني

 ر البياناتافتو

 بلداً  22

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 2012كانون الثاني/يناير 

 البيانات: إصدار

 .2012كانون األول / ديسمبر 

 لبياناتالجهات المزّودة با

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( 

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/indicators/en/ 

 

 المراجع:

http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/indicators/en/ 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 :1.أ.5

أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة فيها، بحسب الجنس؛ )أ( نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون 

 .و)ب( حصة المرأة بين المالكين أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة

 



 

 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 
تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل  :ب-٥الغاية 

 تعزيز تمكين المرأة
 نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب نوع الجنس :١-ب-٥المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

المحمول بحسب الجنس على أنها "النسبة المئوية لألفراد الذين يتم تعريف نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف 

 ، بحسب الجنس".محمولةهواتف  يملكون

 األساس المنطقي:

بسرعة كبيرة خالل العقد الماضي ويكاد عدد األجهزة الخلوية  الخلويةً المحمولةانتشرت شبكات الهواتف 

ً يوازي عدد األشخاص الذين يعيشون على الكرة األرضية. إال أن، ليس كل إنسان يستخدم أو يمتلك هاتف  ا

ً خلوي من أجل تعقّب المساواة بين الجنَسين ولة، بشكل خاص، . من المهم تعقّب ملكيات الهواتف المحممحموالً  ا

بما أنه جهاز شخصي، فإذا ما امتُِلك وليس فقط استُخِدم، هذا األمر يؤمن للنساء درجة من االستقاللية والحرية، 

بما فيها من أجل أغراص مهنية. وكانت عدد من الدراسات قد أشارت إلى الصلة بين تملك الهاتف المحمول 

 ن ونمو االنتاجية.والتمكي

الرجال  هناك نساء أقل منبأن  خلوياً محموالً بة النساء اللواتي يملكن هاتفاً ت الموجودة بشأن نسوتشير البيانا

تالك الهاتف المحمول لتعقّب ا المؤشر يلقي الضوء على أهمية ام. إن هذالخلوية المحمولةً يملكون الهواتف 

. ينلجنسَ ا الفجوة بينعلى تصميم سياسات هادفة لتخّطي  الرصد سيساعدواة بين الجنسين وتحسينها والمسا

وتم اقتراح جمع هذا المؤشر من قبل مجموعة العمل الخاصة بالنوع االجتماعي للشراكة المعنيّة بقياس 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. 

 المفاهيم:

ً محموالً إذا ما كالفرد يملك  ً خلويا ً محموالً مع شريحة اشتراك واحدة على األقل هاتفا ً خلويا ان لديه هاتفا

الهواتف المحمولة التي يزّود بها الموظفون التي يمكن استخدامها ألغراض  ويشمل األمرلالستخدام الشخصي. 

حة يشخصية )للقيام باالتصاالت الشخصية، والنفاذ إلى االنترنت إلخ(. يتم استثناء األفراد الذين يملكون شر



. ويشمل األمر ايضاً األشخاص الذين يملكون هاتفاً محموالً لالستخدام محموالً  اً اشتراك إنما ال يملكون جهاز

الشخصي إنما ليس مسّجالً باسمه/اسمها. تعتبر شريحة االشتراك شريحة ناشطة إذا ما تم استخدامها في 

 األشهر الثالثة الماضية.

جهاز محمول مسّجل في خدمة اشتراك خلوية باستخدام التكنولوجيا يشير الهاتف )الخلوي( المحمول إلى 

 (. األمر الذي يشمل األنظمةPSTNالخلوية، التي تؤمن النفاذ إلى الشبكة العامة للتحويل الهاتفي )

كما يشمل المؤشر   المتقدمة. IMT( و3G)تقنية   imt-2000ك الرقميةالتناظرية والخلوية  والتكنولوجيات

 االشتراك الالحق الدفع والحسابات المسبقة الدفع.مستخدمي 

 التعليقات والقيود:

في حين ال تتوفر البيانات المعنية بنسبة األفرد الذين يملكون الهواتف المحمولة في الوقت الراهن إال في القليل 

ذا المؤشر من لقة بهتعمن البلدان، يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بتشجيع كافة البلدان على جمع البيانات الم

إضافة المؤشر إلى الئحة المؤشرات األساسية للشراكة ومن المتوقّع أن يتم األسرية القومية  خالل المسوح

 لمتوقّع أن يزيد عدد البلدان التيالمعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. ومن ا

 في المستقبل القريب.  البيانات الرسمية المعنية بهذا المؤشر تجمع

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 القومية. يتم احتساب هذا المؤشر ؤشر من خالل المسوح االسريةيمكن للبلدان أن تجمع البيانات بشأن هذا الم

 ً محموالً على مجموع خلويًا عبر قسمة مجموع عدد األفراد الموجودين ضمن النطاق والذين يملكون هاتفا

 النطاق. عدد األفراد ضمن

 :التفصيل

التجزيء باألسرية القومية، وإذا ما سمحت البيانات شر من خالل المسوح بالنسبة للبلدان التي تجمع هذا المؤ

، يمكن أن يتم تجزيء المؤشر ليس بحسب الجنس فقط بل أيضاً بحسب المنطقة )الجغرافية و/أو والتفصيل

 الوظيفة.ب بحسالمستوى التعليمي ووضع القوى العاملة والحضرية/الريفية(، بحسب الفئة العمرية وبحسب 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
 ال يتم تقدير القيم الناقصة

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 
 ال يتم تقدير القيم الناقصة

 االقليمية: المجاميع



 ل على منهجية إلنتاج التقديرات العالمية لهذالم ينتج االتحاد الدولي لالتصاالت اي تقديرات عالمية إنما يعم

 .6102المؤشر. ومن المتوقّع أن يتم نشر هذه المنهجية في نهاية 

 مصادر التفاوت:

ما من مصادر للتفاوت. إذ يستخدم االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات التي تؤمنها البلدان، بما فيها المجتمع 

 سب المئوية.قيد النطاق الذي يستخدم الحتساب الن

 مصادر البيانات

 الوصف:

إن هذا المؤشر هو من مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت المطّورة حديثاً والذي صادقت عليه الندوة العالمية 

. وتم تطوير 6102( في العام WTISالمعنية بمؤشرات االتصاالت/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

به بالتنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت، من خالل فريق الخبراء الخاص نهجية الخاصة متعريف المؤشر وال

به وبعد إجراء المشاورات الحثيثة مع البلدان. تم جمع البيانات المعنية بنسبة األفراد الذين يملكون هاتفاً محموالً 

ب االحصاءات مكاتاالتحاد الدولي لالتصاالت إلى  ، من خالل استبيان سنوي أرسله6102ألول مرة في 

(. جمع االتحاد في هذا االستبيان، الذي من خالله يقوم االتحاد بجمع عدد من مؤشرات تكنولوجيا NSOالقومية )

ن أن ميتم التحقق  كما المعلومات واالتصاالت، القيم المطلقة. ويتم احتساب النسب المئوية كخطوة الحقة.

ً  التحقق لمالئمة. ويجرييير االحصائية اتالقي المعا منهجية المسح االسري من أن البيانات تضمن  أيضا

االتساق مع بيانات السنوات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد )تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت واالقتصاد(

فترة المرجعية د والال يتم في العادة التعديل على البيانات، إنما التضارب في التعاريف، والفئة العمرية لألفرا

في مالحظات البيانات. ولهذا السبب، ال يتم  التفاوت في المقارنة بين السنوات، كل هذه األمور يُشار إليهاو

 مقارنة البيانات بشكل صارم.

 عملية الجمع:

 كاتبمن خالل استبيان سنوي أرسله إلى يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات بشأن هذا المؤشر م

(. جمع االتحاد في هذا االستبيان، الذي من خالله يقوم االتحاد بجمع عدد من NSOاالحصاءات القومية )

ويتم احتساب النسب المئوية كخطوة الحقة. كما مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القيم المطلقة. 

مالئمة. ويجري التحقق أيضاً من أن يتم التحقق من أن منهجية المسح االسري تالقي المعايير االحصائية ال

البيانات تضمن االتساق مع بيانات السنوات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد 

 )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد(

 

 ر البياناتتواف



 

منظمة التعاون والتنمية في ، بما فيها بعض بلدان 6102حتى عام  6102اً من عام بلد 62تتوفر البيانات ل

 الميدان االقتصادي.

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

يتم جمع البيانات من خالل االستبيان االسري الطويل األمد الخاص باالتحاد الدولي لالتصاالت الذي تم ارساله 

/ ي كانون األولكل عام. ويتم اطالق البيانات فة مكاتب االحصاءات القومية في الربع الثالث من إلى كاف

 ديسمبر من كل عام.

 البيانات: إصدار

 .6102كانون األول/ ديسمبر 

 الجهات المزّودة بالبيانات

 مكاتب اإلحصاءات القومية 

 لبياناتالجهات المجّمعة ل

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

 المراجع:

، لم يتم تضمين المؤشر 6102ا فقط منذ العام مبما أن التعريف والمنهجية الخاصين بهذا المؤشر سيتم جمعه

تخدامها من اسوبعد في دليل االتحاد الدولي لالتصاالت لقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 ITU Manual for Measuring ICT Access and Use by) 6102قبل األسر المعيشية واألفراد 

Households and Individuals 2014 ).وسيتم ضّمه في النسخة القادمة من الدليل . 

كتاد(، قياس دة للتجارة والتنمية )األونومن أجل مناقشة أهمية هذا المؤشر، راجع أيضاً مؤتمر األمم المتح

 :UNCTAD, Measuring ICT and gender) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية الجنس االجتماعي: تقييم

an assessment.). 

 المؤشرات ذات الصلة



 .8-01؛ 01-02؛ 0-02؛ 8-06ب؛ -00ج؛ -6؛ 0-2

  


	MATAdata 5.2.2.arabic.reviewed
	MATAdata 5.5.1.arabic.reviewed
	METAdata 5.2.1.arabic.reviewed
	METAdata 5.3.1.arabic.reviewed
	METAdata 5.3.2.arabic.reviewed
	METAdata 5.4.1.arabic.reviewed
	METAdata 5.5.2.arabic.reviewed
	METAdata 5.6.1.arabic.reviewed
	METAdata 5.A.1.Arabic.reviewed
	METAdata 5.A.2.arabic.reviewed
	METAdata 5.B.1.arabic.reviewed

