
الجهود المشتركة في عملية مراقبة األطر 
اس القانونية التي تعزز عدم التمييز على أس

مؤشر أهداف التنمية المستدامة )الجنس 
5.1.1)



5.1تتبع التقدم الُمحرز في الهدف : 5.1.1المؤشر 

فتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء وال: 5الهدف 

ات في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتي: 5.1الهدف 
كل مكان

النظر في األطر القانونية المتاحة في كونها موجودة "5.1.1المؤشر 

كال لتعزيز المساواة وإنفاذه ورصده وأنها قائمة للقضاء على كافة أش
"التمييز المبني على النوع االجتماعي أم ال



األطر القانونية والبيئة التمكينية

ة بين الجنسين تعد إزالة القوانين التمييزية ووضع األطر القانونية التي تعزز المساوا
.سينمن الشروط األساسية إلنهاء التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجن

األطر القانونية

األعراف 
االجتماعية غير 

التمييزية

الممارسات غير 
التمييزية



:تم تطوير المنهجية من خالل سلسلة من األنشطة والتي تتلخص في الجدول األتي

تم التكليف بإصدار ورقة عن الخلفية  2016مايو –فبراير 

المشترك عقد ورشة عمل للخبيرات والخبراء على المستوى الوطني  والدولي وفريق الخبراء

بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

2016يونيو 

إجراء استبيان  2016ديسمبر –يوليو 

جمع البيانات التجريبية سبتمبر –2016ديسمبر 

2017

تطوير إرشادات الترميز 2017سبتمبر –مايو 

دولة14تم التحقق من البيانات المأخوذة من الدليل والتحقق منها في  2018مارس –2017سبتمبر 

تنمية عرض تقديمي إلى فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف ال

المستدامة وإعادة التصنيف إلى المستوى الثاني

2018أبريل 



على أساس االتفاقيات الدولية

قانوني المساواة وعدم التمييز على أساس النوع االجتماعي من المبادئ األساسية في اإلطار ال•

رأة وإعالن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الموالسياسي الدولي، بما في ذلك 

.ومنهاج عمل بيجين

بموجب هذا االلتزاماتعلى أساس 5.1.1تم تطوير مجاالت القانون واألسئلة تحت المؤشر •

.اإلطار

خطط / التشريعات والسياسات هي 5.1.1المصادر األولية للمعلومات ذات الصلة بالمؤشر •
. العمل



سؤاالا في أربعة مجاالت رئيسية45

األطر القانونية الشاملة 

والحياة العامة
الزواج واألسرة العمالة والمنافع االقتصاديةالعنف ضد النساء والفتيات

:تعزيز

ا هل يُبطل القانون العرفي إذ

خالف األحكام الدستورية 

المتعلقة بالمساواة؟

هل هناك حصص للنساء في 

البرلمان الوطني؟

:مراقبة/ فرض

هل ينشئ القانون هيئة 

مستقلة متخصصة مهمتها 

م تلقي شكاوى التمييز القائ

على النوع االجتماعي؟

:تعزيز

هل توجد تشريعات تتناول 

بالتحديد قضية التحرش 

الجنسي؟

:مراقبة/ فرض

هل هناك التزامات في 

الميزانية من قبل الجهات 

ات الحكومية لتنفيذ التشريع

التي تعالج العنف ضد 

المرأة؟

: تعزيز

هل يفرض القانون عدم 

التمييز على أساس النوع 

االجتماعي في التوظيف 

وسوق العمل؟ وهل ينص 

القانون على المساواة في 

األجور عن العمل المتساوي 

القيمة؟

:مراقبة/ فرض

هل رعاية األطفال مقدمة أو 

مدعومة بشكل عام؟

:تعزيز

هل للمرأة والرجل حقوق 

متساوية في الزواج 

والطالق؟

: مراقبة/ فرض

هل الزواج تحت السن 

القانوني باطل أم الغي؟



عملية جمع البيانات والتحقق منها

استكمال البيانات

ق جمع البيانات والتحق

من صحتها مع 

النظراء القطريين

قتعيين جهات التنسي مشاركة البلد



:النتيجة
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لكل " منع"تم اإلبالغ عن نتائج المجاالت األربعة كنسب مئوية لإلجابات بـ •

ي النسبة المئوية للتقدم الُمحرز ف( 100و 0الرقم بين )تمثل الدرجة . منطقة

يع أفضل الممارسات التي يتم الوفاء بها في جم100هذا المجال، حيث تمثل 
.  األسئلة في المنطقة





2021جمع البيانات وإعداد تقارير 

تتواصل عمليات جمع البيانات والتحقق منها مع النظراء القطريين•

، 5.1.1األدوات التي تم تطويرها ، بما في ذلك استبيان مؤشر أهداف التنمية المستدامة •

مركز لإلطالع على. والمبادئ التوجيهية للترميز لألسئلة، والممارسات الجيدة للبلدان

.بيانات هيئة األمم المتحدة للمرأة

.  دولة90في حوالي 2021التحضير لإلبالغ الثاني عن المؤشر في عام •

ات في األمم التي تحتفظ بها شعبة اإلحصاءالبيانات العالمية البيانات الموجودة في قاعدة •

حدة ذات الصلة، بما في ذلك تقرير األمين العام لألمم المتومنتجات المعرفةالمتحدة 

.  السنوي عن أهداف التنمية المستدامة والمرفقات اإلحصائية

https://data.unwomen.org/data-portal/sdg?tab=map&annex=Gender%20Equality&finic%5B%5D=SG_LGL_GENEQLFP&fiac%5BVC_VAW_MARR%5D%5B%5D=15-49&fiac%5BSH_STA_FGMS%5D%5B%5D=15-49&fiac%5BSL_DOM_TSPD%5D%5B%5D=ALLAGE&filc%5BSL_DOM_TSPD%5D%5B%5D=ALLAREA&fiac%5BSL_DOM_TSPDDC%5D%5B%5D=ALLAGE&filc%5BSL_DOM_TSPDDC%5D%5B%5D=ALLAREA&fiac%5BSL_DOM_TSPDCW%5D%5B%5D=ALLAGE&filc%5BSL_DOM_TSPDCW%5D%5B%5D=ALLAREA&fyr%5B%5D=Latest%20available&fsr=countries
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


ا جزيالا  شكرا

www.genderindex.orgwww.unwomen.orgwbl.worldbank.org

http://www.unwomen.org/en

