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المساواة بين : تحويل الوعود إلى أفعال

2030الجنسين في خطة التنمية المستدامة 
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232أصلمنمؤشرا 54ً
اإلطارمن(%23)مؤشرا
إشارةتشيرالعالمي
النساءإلىواضحة
والفتيات،

مؤشرا14ذلكفيبما
5الهدففي

المؤشرات ذات العالقة بالنوع االجتماعي #المؤشرات# الغاياتالهدف
# المؤشرات ذات العالقة 

بالنوع االجتماعي

796الهدف1: القضاء على الفقر

8141الهدف2: القضاء على الجوع

13266الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

10118 الهدف 4: ضمان التعليم الجيد

91414الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين

8110الهدف 6: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي

560الهدف 7 - ضمان حصول  على خدمات الطاقة الحديثة

12177الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي والعمالة الكاملة

8120الهدف 9: إقامة بنى تحتية والتصنيع الشامل، وتشجيع االبتكار

10111 الهدف 10: الحد من انعدام المساواة

10153الهدف 11:  مدن ومستوطنات مستدامة

11130الهدف 12: االستهالك و اإلنتاج المسؤولين

571 الهدف 13: تغير المناخ

10100الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية

12140الهدف 15: حماية النظم اإليكولوجية البرية

12236الهدف 16: السالم والعدل والمؤسسات

19250الهدف 17: تعزيز الشراكة العالمية

Total16923053
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مليون 330يعيش 

امرأة وفتاة على 

دوالر 1.9أقل من

في اليوم 
مليون 4.4بزيادة قدرها )

(عن عدد الرجال

لما هذا المؤشر ضروري؟



التصنيف

حاليا  

لي التصنيف األو

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier I Tier I ILO World Bank
نفين نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، مص1.1.1

غرافي بحسب الجنس، والفئة العمرية، والوضع الوظيفي، والموقع الج
(.  ريفي/حضري )

Tier I Tier I UNICEF World Bank سب نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بح1.2.1
.الجنس والفئة العمرية

Tier II Tier II
"UNICEF,  World 

Bank, UNDP" الجهات الوطنية نون نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعا1.2.2
.الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية

Tier II Tier I World Bank ILO
م خاصة نظ/النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم حدود الدنيا1.3.1

بين بالحماية االجتماعية، مصنفين بحسب نوع الجنس، مع التمييز
األطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة 

األطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء/والحوامل
.والضعفاء

Tier II Tier III

"FAO, UNSD, UN 
Women, UNEP, 

IFAD"

"World Bank, 
UN-Habitat"

ضمونة نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق حيازة م1.4.2
ي لألرض، مع وثائق معترف بها قانونا، والذين يرون أن حقوقهم ف

مضمونة، حسب نوع الجنس ونوع الحيازة/األرض آمنة
Tier III Tier III 1.b.1 التي نسبة اإلنفاق الحكومي المتكرر والرأسمالي في القطاعات

.النساء والفئات الفقيرة والضعيفة( تمييزيا)تفيد 
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منالعالم،بلدانثلثيمنيقربمافي

األمنانعدامعنالنساءتبلغانالمرجع

جانبمناإلبالغحاالتمنأكثرالغذائي
الرجال

لما هذا المؤشر ضروري؟

جتهاومعالاألغذيةإنتاجفيهاما  دورا  النساءتلعب

آمنةغيرتكونأناألرجحمنولكنهاوتوزيعها،

اأالنساءتمكينيعدلذا.الرجالمنأكثرغذائيا   مر 

تغذيةوالالزراعيةاإلنتاجيةأهدافلتحقيقضروري ا

.المستدامةالتنميةأهدافمن2الهدففي

الرجالمنعرضهأكثرالنساء
بهبنسالغذائياألمنانعداملمواجهه
تحدثوعندما.%11إلىتصل
ية،الغذائالموادأسعاروترتفعأزمات
منركثيفيوالفتاتالنساءتصبح
،"للصدماتممتصات"األحيان

لاقومستهلكاتجائعاتويصبحن
.المغذيةلألغذية



التصنيف

حاليا  

لي التصنيف األو

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier III Tier III World Bank FAO كان متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حسب الجنس وحالة الس2.3.2
األصليين
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303،000توفيتالعالمي،الصعيدعلى

عامفيبالحملمرتبطةألسبابامرأة

ببطءالوفياتمعدلويتناقص.2015
.3.1الغايةلتحقيقشديد

لما هذا المؤشر ضروري؟

ودةالجالعاليةالصحيةالرعايةإتاحةنطاقتوسيع

الصحةخدماتعلىالجميعحصولوإمكانية
تخفيضنحوالسبيلهيبالحقوقوتمتعهماإلنجابية

.والفتياتالنساءعنداألمهاتوفياتمعدالت

وفياتمعدالتانخفضتحينفي
الزالالتقدممعدلانإالاألمهات،

وال.3.1الهدفلتحقيقللغايةبطيء
الرعايةعليالحصولفرصتزال

فيابمضعيفة،واإلنجابيةالصحية
مساعدينقبلمنالوالداتذلك

عبئايشكلممابالوالدةخبراءمعالجين
.وبقاءهاالمرأةصحةعليكبيرا



التصنيف

حاليا  

ي التصنيف األول

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier I Tier II

"UNFPA, DESA 

Population 

Division, World 

Bank"

WHO .مولود حي100000لكل النفاسيةالوفيات 3.1.1

Tier I Tier I "WHO, UNFPA" UNICEF .نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيو صحة مهرة3.1.2

Tier II Tier I "WHO, UNFPA" UNAIDS
1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل3.3.1

الفئات بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس و )شخص غير مصاب من السكان 
(.الرئيسية من السكان

Tier I Tier I "UNFPA, WHO"
DESA 

Population 
Division

(  سنة39-15الفئة العمرية )النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب 3.7.1
.الالتي ُلّبيت حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

Tier II Tier I
UNFPA, 
WHO

DESA 
Population 
Division

19-15؛ و14-10الفئة العمرية )معدل الوالدات لدى المراهقات 3.7.2
.امرأة في تلك الفئة العمرية1000لكل ( سنة

Tier II Tier III WHO

UNICEF, 
UNFPA, 
DESA 

Population 
Division

ط تغطية ُتعرَّف على أنها متوس)تغطية الخدمات الصحية األساسية 3.8.1
ة اإلنجابية الخدمات األساسية القائمة على تدخالت التتبع التي تشمل الصح

، وصحة األم والوليد والطفل واألمراض المعدية واألمراض غير المعدية
(م حرماناً وكفاءة الخدمة والقدرة على الوصول إليها، بين عامة السكان وأشده



عدد المقاصد

10
عدد المؤشرات التي 
تراعي منظور المرأة

8 /11

مليون 15

فتاة

لما هذا المؤشر ضروري؟

بتدائياالبعدماالتعليمسنواتمناضافيهسنهولكل

فرصمنتزيدفقدهامه،مضاعفهاثارللفتيات

وتحسنالمبكر،الزواجفرصمنوتقللعملهم،

.وورفاهتهمصحتهن

فيالمحرزالتقدممنالرغموعلي
بةنسفانبالمدارس،التحاقمعدالت
زلنماالفتياتمن%48.1إلىتصل
يعدو .المناطقبعضفيالدراسةخارج
األسبابأحدالصحيالصرفسوء
.دراسةالعنبعيداالفتاتتبقيالتي

مليون 10

فتى

األطفال في سن التعليم االبتدائي خارج 

المدرسة في جميع انحاء العالم



ا  التصنيف حالي التصنيف األولي

المقترح

الوكالء 

الشركاء

الوكالء 

المحتملين

المؤشر

"Tier III 

(a)/Tier II 

(b,c)"

Tier III OECD
UNESCO-

UIS

اني في الصف الث( أ: )الشباب/النسبة المئوية لألطفال4.1.1
مرحلة في نهاية ال( ج)في نهاية المرحلة االبتدائية؛ ( ب)الثالث؛ 

ألدنى من األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد ا
:  بالتصنيفات بحس. الرياضيات’ 2’القراءة، ’ 1’مستوى الكفاءة في 

وافر عنها وتصنيفات أخرى حيثما تت)نوع الجنس، والموقع، والثروة 
(.بيانات

Tier III Tier II UNESCO-
UIS, OECD

"UNICEF"

لى النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة الذين يسيرون ع4.2.1
الرفاه المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة والتعلم و 

وة نوع الجنس، والموقع، والثر : التصنيفات بحسب. النفسي
(.وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات)

Tier I Tier I
"UNICEF, 
OECD"

UNESCO-
UIS

مر قبل سنة واحدة من ع)معدل المشاركة في التعلم المنظم 4.2.2
.بحسب الجنس( االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي

Tier II Tier II
"OECD, 
Eurostat, 

ILO"
UNESCO-

UIS
وغ4.3.1 الرسمًي فيًالتعليًم يرًمعدلًمشاركةًالشبابًوالكباًر

بحسبًا الماضيةً، عشرًشهرًا .لجنسالرسميًوالتدريبًخاللًاالثنًي



ا  التصنيف حالي التصنيف 

حاألولي المقتر

الوكالء 

الشركاء

الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier I/II/III 

depending 

on indice

Tier I/II/III OECD UNESC
O-UIS

إلى القمة حضري، ومستوى الثراء من القاع/ذكر، وريفي/أنثى)بيانات المساواة 4.5.1
متى ومؤشرات أخرى مثل حالة اإلعاقة، والشعوب األصلية، والمتضررين من النزاع

القائمة والتي فيما يتعلق بجميع المؤشرات الواردة في هذه( أصبحت البيانات متوافرة
.يمكن تصنيفها

Tier II Tier II
"World 
Bank,
OECD"

UNESC
O-UIS

ألقل مستوى النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على ا4.6.1
.  الحسابيةالمهارات( ب)األمية، ( أ)ثابتا من الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول 

توافر عنها نوع الجنس، والموقع، والثروة ومهارات أخرى حيثما ت: التصنيفات بحسب
(.بيانات

Tier III Tier III

"OECD, 
UNEP, UN 
WOMEN"

UNESC
O-UIS

التعليم من أجل التنمية ( 2)تعليم المواطنة العالمية؛ و( 1)مدى مراعاة 4.7.1
مستويات المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان على جميع ال

( د)مين وتدريب المعل( ج)المناهج الدراسية؛ ( ب)سياسات التعليم الوطنية؛ ( أ: )في
تقييم الطالب

Tier II Tier I/II

"UNICEF, 
OECD, 
UNEP "

UNESC
O-UIS

4.a.1 شبكة ( ب)الطاقة الكهربائية؛ ( أ: )النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على
كل أساسية هيا( د)أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ ( ج)اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ 

( و)مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ ( ه)ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛ 
رف وفق التعاريف الواردة في مؤشرات خدمات الص)مرافق أساسية لغسل األيدي 

(.الصحي والنظافة الصحية للجميع
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تفتقر البلدان إلى القوانين-5.1
التي تحمي المرأة من العنف 

.العائلي

من النساء والفتيات % 5.2-19
و 15الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنه يتعرضن للعنف البدني 49
أو الجنسي من جانب قرينهم في /و

الماضية12األشهر الـ

مليون من النساء 5.3-650
ين والفتيات الالتي تتراوح أعمارهن ب

سنه تزوجن قبل سن 24و 20
18 .

تؤدي النساء أعمال الرعاية -5.4
واألعمال المنزلية غير مدفوعة 
األجر بنسبة تصل إلى مرتين 

ونصف ضعف المعدل الذي يقوم به 
.الرجال

% 23ال تشغل النساء سوي 5.5
.من المقاعد البرلمانية

فقط من النساء ا يتخذن % 5.6-53
ن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأيتخذن

العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع 
الحمل والرعاية الخاصة بالصحة 

.اإلنجابية

أ علي الصعيد العالمي ، ال تشكل 5
من أصحاب  %13النساء سوي 

. األراضي الزراعية

ب تقل احتمالية امتالك النساء5
لهواتف محمولة مقارنة بالرجال، 
كما ان استخدمهن لألنترنت أقل

من الرجال% 6بـ

بلدا 100ج تتخذ أكثر من 5
إجراءات لتتبع مخصصات الموازنة 

.لتحقيق المساواة بين الجنسين

لما هذا المؤشر ضروري؟
بعدم تحقيقها . دامةتعد المساواة بين الجنسين شرطًا أساسيا لتحقيق كافة أهداف التنمية المست

.  لن يتم تنفيذ األهداف األخرى للتنمية المستدامة

تعرف 

المنطقة 

العربية 

" القرين"

بالزوج أو 
الخطيب



التصنيف 

حاليا  

التصنيف 

األولي 
المقترح

الوكالء الشركاء نالوكالء المحتملي المؤشر

Tier II Tier III OHCHR

UN Women,

World Bank,
OECD 

Development 

Centre

ن5.1.1 فاذ ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وا 
.ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس

Tier II Tier II
UNSD, 

UNDP

UNICEF, 
UN Women, 

UNFPA, 

WHO,
UNODC

وق والفتيات في الخامسة عشرة وما فالمعاشراتنسبة النساء 5.2.1
أو سابق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي
الفئة خالل االثني عشر شهرا الماضية، مصنفة بحسب شكل العنف و 

.العمرية

Tier II Tier II 
UNSD, 

UNDP

UNICEF, 
UN Women, 

UNFPA, 

WHO,
UNODC

وق والفتيات في الخامسة عشرة وما فالمعاشراتنسبة النساء 5.2.2
العشير، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من أشخاص غير
ث خالل االثني عشر شهرا الماضية، حسب الفئة العمرية ومكان حدو 

.العنف

Tier II Tier I

WHO, UNFPA, 

UN Women, 
DESA Population 

Division

UNICEF

عاما والالتي 24و20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 5.3.1
.عاما18عاما و15تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 

Tier II Tier III
UNFPA, 

WHO
UNICEF

15ن بين النسبة المئوية للفتيات والنساء الالتي تتراوح أعماره5.3.2
ة، بحسب بتر األعضاء التناسلي/عاما الالتي خضعن لعملية تشويه49و

.الفئة العمرية



ا  التصنيف حالي التصنيف 

حاألولي المقتر

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier II Tier II 
UNSD,

UN Women

رعاية النسبة المئوية من الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال ال5.4.1
.غير مدفوعة األجر، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والموقع

Tier I (a)/

Tier II (b)
Tier I/III World Bank

IPU, 

UN Women

(  ب)ية؛ البرلمانات الوطن( أ: )نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في5.5.1
.الحكومات المحلية

Tier I Tier I ILO ***نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5.5.2

Tier II Tier III UN Women UNFPA

عاما الالتي يتخذن بأنفسهن قرارات49إلى 15نسبة النساء من سن 5.6.1
اية الخاصة مستنيرة بشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرع

بالصحة اإلنجابية

Tier III Tier III

UN Women, 

DESA 

Population 
Division,

WHO

UNFPA

15ن سن عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء م5.6.2
ة عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصح46إلى 

الجنسية واإلنجابية



ا  التصنيف حالي التصنيف 

حاألولي المقتر

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier II Tier III

UN Women,

UNSD, 

UNEP, 
World Bank, 

UN-Habitat

FAO

ية، أو النسبة المئوية لألشخاص الذين يمتلكون أراضي زراع( أ)5
من أصل مجموع )لديهم حقوق مضمونة في األراضي الزراعية 

ن حصة المرأة بي( ب)، بحسب نوع الجنس؛ (السكان الزراعيين
المالك أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع

a.1.الحيازة

Tier II Tier III
World Bank, 

UN Women
FAO

بما في )ني النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها اإلطار القانو 5
األراضي للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية( ذلك القانون العرفي

a.2..أو السيطرة عليها/و

Tier I Tier II ITU
نوع خلوية، بحسب/نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة5

b.1..الجنس

Tier II Tier III

UN 

Women,

OECD

تبع النسبة المئوية للبلدان التي لديها نظم لتخصيص وت5
ن المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكي

c.1..المرأة
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حاليا  

23%

لما هذا المؤشر ضروري؟

مقياساالالئقالعملعليالمرأةحصوليشكل

.والمستدامالشاملللنموأساسيا

وق سفيالنساءمشاركةاحتماليقل
فيالنساءتعملما ً وغالباالعمل،
آمنةوغيررسميةغيروظائف

الفصليستمر.األجرومنخفضة
بيناألجورفيوالثغراتالمهني

.مكانكلفيالجنسين

0%

بحلول عام 

2086

املةالفجوة في األجور بين الجنسين في القوي الع



ا  التصنيف حالي التصنيف 

األولي المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier II Tier II ILO
نوع حصة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب8.3.1
.الجنس

Tier II Tier II ILO
متوسط الداخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب8.5.1

.الوظيفة، والفئة العمرية، واألشخاص ذوي اإلعاقة

Tier I Tier I ILO
ذوي معدل البطالة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، واألشخاص8.5.2
.اإلعاقة

Tier II Tier I
ILO, 

UNICEF

سنة 17و5النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8.7.1
ئة والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم، بحسب نوع الجنس والف

.العمرية
Tier II Tier I ILO نوع تواتر معدالت إصابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسب8.8.1

.  جنس المهاجرين ووضعهم

Tier III Tier I ILO
ات حرية تكوين الجمعي)مستوى االمتثال الوطني لحقوق العمال 8.8.2

لدولية استناداً إلى المصادر النصية لمنظمة العمل ا( والمفاوضة الجماعية
والتشريعات الوطنية، حسب الجنس وحالة المهاجرين 

Tier II Tier II UNEP UNWTO نسبة الوظائف في صناعات السياحة المستدامة من إجمالي 8.9.1
.  الوظائف السياحية، بحسب الجنس
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بالمساواةوثيقا  ارتباطاالجنسينبينالمساواةترتبط

طشرالمساواةعدممنوالحدالمجتمع،فياإلجمالية

ةواإلنتاجياالقتصاديةالكفاءةلتحسينأساسي

.البيئيةواالستدامة

جنسينالبينالتفاوتيتقاطعماغالبا

المساواة،عدممنأخرىاشكالمع

وأالزواجيةالحالةأوالسنأساسعلي

أوجهمنيضاعفممااألصل،

اتالفئببعضويدفعهذهالتفاوت
.الوراءإلىالنسائية

الدخلفيالمساواةعدمنسبةترجع

عدمإلى%30إلىتصلوالتي

ينبذلكفيبمااألسر،داخلالمساواة

أكرثالنساءأنكما.والرجالالنساء

أقلعلىللعيشالرجالمنعرضة

الدخلمتوسطمن%50من



التصنيف

حاليا  

لي التصنيف األو

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier III Tier III World Bank
في 50نسبة السكان الذين يعيشون دون 10.2.1

مرية، المائة من متوسط الدخل، مصنفة حسب الفئة الع
.ونوع الجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة
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أنماك،المدينةفيمتساويةبحقوقالنساءتتمتع

لتحقيقحاسمأمرالعامةاألماكنفيسالمتهن

.المستدامالتحضر

أننيمك،والفتياتللنساءبالنسبة

ولالحصفرصزيادةالتحضريعني

،الوظائفمنوالمزيد،التعليمعلى

وزيادةالخصوبةمعدالتوانخفاض

عشنياللواتيالنساءلكن.االستقالل
حتملنيتالمدنفيالفقيرةاألحياءفي

قيتعلعندماالصعوباتمنالكثير

.يةاألساساحتياجاتهنبتلبيةاألمر

الحصولً

علىًمياهً

النظيفة

من النساء والفتيات في % 50يعيش أكثر من 

ن المناطق الحضارية في البلدان النامية في مساك

:يفقيرة حيث يفتقرن إلى واحد على األقل مما يل

مرافقً

الصرفً

الصحيً

الجيدة

مساحةًمسكنًدائم

يةًمعيشةًكاف



اليا  التصنيف ح التصنيف األولي

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء المحتملين المؤشر

Tier II Tier II

"UNEP,UNE

CE"
UN-Habitat لمناسب، نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام ا11.2.1

.إلعاقةمصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، واألشخاص ذوي ا

Tier III Tier II UN-Habitat
ضاء متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل ف11.7.1

رية، ونوع مفتوحا لالستخدام العام للجميع، مصنفة بحسب الفئة العم
.الجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة

Tier III Tier III
"UN Women, 

UN-Habitat"
UNODC س نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي، حسب الجن11.7.2

.السابقة١٢والسن وحالة اإلعاقة ومكان حدوثها، في األشهر 
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فيفللتخاألهميةبالغأمرالجنسينبينالمساواةأن

اتالمناقشفيالمرأةاشراكان:المناختغيراثارمن

اريعالمشنتائجتحسينإلىيؤديبالمناخالمتعلقة

.بالمناخالمتصلةوالسياسات

عنالناجمالمناختغيرويؤثر

عليقوياتأثيرااإلنسانتدخل

.الطبيعيةاأليكولوجيةالنظم

تهديدللالمرأةعيشسبلوتتعرض

المحاصيلغلهانخفاضجراءمن

.المحيطاتوتحمضوالغابات

علىمتناسبغيرتأثرياالمناختغيريؤثر

ددعيبلغأنالمرجحمنالذينواألطفال،النساء

الرجالعددضعفمرة14بينهمالوفاةحاالت

.كارثةأيوقوعأثناء



التصنيف

حاليا  

لي التصنيف األو

المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء 

المحتملين

المؤشر

Tier III

"UNISDR,U

NFCCC, 

WMO"

"OHRLLS, 

Regional 

Commissions, 

AOSIS, SIDS, 

Samoa 
Pathway"

ي تتلقى عدد البلدان األقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية الت13
جيا وبناء دعمًا متخصصًا، ومقدار الدعم، بما في ذلك التمويل والتكنولو 

فعالين القدرات، من أجل آليات لرفع القدرات من أجل التخطيط واإلدارة ال
لشباب المتصلين بتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على المرأة، وا

b.1.والمجتمعات المحلية المهمشة
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الصراعاتنشوبمنعفيحيويادوراالمرأةتؤدي

الكاملةالحمايةخاللومن.وصونهالسالموأقامه

المسالمةالمجتمعاتستكونالمرأة،لحقوق

.اليدمتناولفيوالشاملة

والعدالةالقانونمؤسساتالتزال

فيوالفتياتالنساءمنماليينتخذل

حدعليوالناميةالمتقدمةالبلدان

عليالعقابمنواإلفالتالسواء،

.متزايدضدهنالمرتكبةالجرائم

وب تعتمد النساء الفقيرات في األرياف والشع

ب األصلية علي الموارد الطبيعية المحلية لكس

المناخرزقهن ويتأثرن بشكل غير متناسب بتغير



التصنيف 

حاليا  

التصنيف 

األولي 
المقترح

الوكالء الشركاء الوكالء المحتملين المؤشر

Tier I

Tier III

Tier I

Tier II/III

DESA Population Division 

"UNMAS,  DESA 

Population Division"

"UNODC,WHO"

OHCHR

ألف نسمة، 100000عدد ضحايا القتل العمد لكل 16.1.1
.بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس

Tier I

Tier III

Tier I

Tier II/III

DESA Population Division 

, UNMAS,  DESA 

Population Division"

"UNODC,WHO"

OHCHR

من السكان، 100000عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع لكل 16.1.2
حسب الجنس والعمر والسبب

Tier II

Tier II Tier I
UNODC

نسمة، 100000عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل 16.2.2
.بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، وشكل االستغالل

Tier II

Tier II Tier II "UNSD, UNODC"
"UNICEF"

18ن نسبة النساء والشابات الالتي تتراوح أعمارهن بي16.2.3
سنة18سنة والالتي تعرضن للعنف الجنسي في سن 29و

Tier III Tier III UNW UNDP

بحســب العمر، والجنس، واألشــخاص)نســبة الوظائف 16.7.1
يئات اله)في المؤســـســـات العامة( ذوي اإلعاقة، والفئات الســـكانية

(  القضـــــائيةالتشـــــريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والســـــلطة
مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد الوطن

Tier III Tier III UNDP

مليةًنســـبةًالســـكانًالذينًيعتقدونًأنًصـــنعًالقرارًع16.7.2

بحســــــــبًالجن سًشــــــــاملـةًللجميعًوملبيـةًلالحتيـاجـاتً،
والعمرًواإلعاقةًوالفئةًالسكانية



هًفيًنسبةًتتحملًالنساءًوالفتياتًمسئوليةًالحصولًعلىًالميا
منًالمنازلًالتيًالًتصلًإليهاًالمياهًعلى% 80تصلًإلىً

.المستوىًالعاملي

قودًأدىًتلوثًالهواءًفيًاألماكنًالمغلقةًبسببًاستخدامًالو
وقوعًالقابلًلالحتراقًللحصولًعلىًالطاقةًداخلًالمنازلًإلى

،ًتمثلًالنساءًوالفتيات2012مليونًحالةًوفاةًفيًعام3.4ً
.حاالت10منًأصلًكل6ً

منًمجموعًالباحثينًًفيًجميعًأنحاءً% 29تمثلًالنساءً
نًفيًهذاًولمًيتمكنًمنًتحقيقًالتكافؤًبنيًالجنسيي. العامل

.دول5المجالًًسوىًدولةًواحدةًمنًبينًكلً



نساءًالالتيًيؤديًاالستثمارًفيًوسائلًالنقلًالعامًإلىًفوائدًكبيرةًلل
.يملنًإلىًاالعتمادًعلىًوسائلًالنقلًالعامًأكثرًمنًالرجال

علىًسبلًإنًتلوثًالمياهًالعذبةًوالنظمًاإليكولوجيةًالبحريةًيؤثرًسل باً 
.معيشةًالنساءًوالرجالًوصحتهمًوصحةًأطفالهم

مليونًهكتار3.3ً،ًفقدًالعالم2015ًو2010فيًالفترةًبينًعاميً
مجموعًوتعتمدًالنساءًفيًالمناطقًالريفيةًعلى. منًمساحاتًالغابات

المواردًالمشتركةًويتأثرنًبشكلًخاصًبنضوبًهذهًالموارد

،كانتًالمواردًالماليةًالمتدفقةًخارجًالدولًالنامية2012فيًعامً
مرتينًونصفًضعفًحجمًالمعونةًالواردةًإليها،ًوتراجعتً

.المخصصاتًالمرتبطةًبالنساءًبالتبعية



4الهدف3ًالهدف2ًالهدف1ًالهدفًالدولة

b.12.1.22.3.23.1.13.1.23.3.13.7.13.7.23.8.14.1.14.2.14.2.24.3.14.5.14.6.14.7.14.a.1.1.1.11.2.11.2.21.3.11.4.21الدول

الهاشمية 1111111111المملكةًاألردنيًة

دولةًاإلماراتًالعربيةً

المتحدة
11111111

11111111مملكةًالبحرين

11111111111الجمهوريةًالتونسية

الجمهوريةًالجزائريًة

الشعبية الديمقراطيًة
11111111111

11111111جمهوريةًجيبوتي

السعودي 11111111ةًالمملكةًالعربيًة

1111111جمهوريةًالسودانً

السو 11111111ريةًالجمهوريةًالعربيًة

111111جمهوريةًالصومال

11111111جمهوريةًالعراقً

عمانً 111111111سلطنًة

111111111دولةًفلسطينً

1111111111دولةًقطرً

11111111جمهوريةًالقمرًالمتحدةً

11111111دولةًالكويت

111111111الجمهوريةًاللبنانيًة

11111دولةًليبيًا

11111111جمهوريةًمصرًالعربيًة

111111111المملكةًالمغربية

الجمهوريةًاإلسالميةً

الموريتانيًة
111111111

111111111الجمهوريةًاليمنيًة

21001001702222916130121116021005



8الهدف5ًالهدفًالدولة

a.15.a.25.b.15.c.18.3.18.5.18.5.28.7.18.8.18.8.28.9.1.5.1.15.2.15.2.25.3.15.3.25.4.15.5.15.5.25.6.15.6.25الدول

الهاشمية 1111111المملكةًاألردنيًة

111دةدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتح

1111مملكةًالبحرين

11111الجمهوريةًالتونسية

الجمهوريةًالجزائريًة

الشعبية الديمقراطيًة
11111

1111جمهوريةًجيبوتي

السعوديةً 111المملكةًالعربيًة

11111جمهوريةًالسودانً

السوري 1111ةًالجمهوريةًالعربيًة

111جمهوريةًالصومال

11111جمهوريةًالعراقً

عمانً 1111سلطنًة

1111دولةًفلسطينً

111111دولةًقطرً

11111جمهوريةًالقمرًالمتحدةً

111دولةًالكويت

1111الجمهوريةًاللبنانيًة

11دولةًليبيًا

11111111جمهوريةًمصرًالعربيًة

11111المملكةًالمغربية

الجمهوريةًاإلسالميةً

الموريتانيًة
11111

11111الجمهوريةًاليمنيًة

1411587201420010040182200



16الهدف13ًالهدف11ًالهدف10ًالهدفًالدولة

b.116.1.116.1.216.2.216.2.316.7.116.7.2TOTAL.10.2.111.2.111.7.111.7.213الدول

118المملكةًاألردنيةًالهاشمية

112دولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة

113مملكةًالبحرين

ًالتونسية 16الجمهورية

ً ًالجزائريةًالديمقراطية الجمهورية

الشعبية
1118

12جمهوريةًجيبوتي

112المملكةًالعربيةًالسعوديةً

12جمهوريةًالسودانً

12الجمهوريةًالعربيةًالسوريةً

9جمهوريةًالصومال

114جمهوريةًالعراقً

114سلطنةًعمانً

13دولةًفلسطينً

16دولةًقطرً

114جمهوريةًالقمرًالمتحدةً

112دولةًالكويت

ًاللبنانيةً 13الجمهورية

7دولةًليبياً

11119جمهوريةًمصرًالعربيةً

115المملكةًالمغربية

14الجمهوريةًاإلسالميةًالموريتانيةً

ًاليمنيةً 14الجمهورية
10000812200



:رابطًلكيفيةًحسابًالمؤشرات

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

التعديالتًعلىًتصنيفاتًالبيانات :رابطًلمراجعًة

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

