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 من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف 
 

 مؤشرات المساواة بين الجنسين: توافر البيانات في البلدان العربية
 

 موجز
 

في المنطقة العربية  المساواة بين الجنسينر البيانات لمؤشرات فالمدى تو تحليليا  م هذه الوثيقة تقييما  تقد 
المعني بالمساواة بين الجنسين، وإعداد التقارير  5في سبيل رصد أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 

حولها، بما يتوافق مع قاعدة بيانات المؤشرات العالمية. كما تستعرض تصنيف المؤشرات حسب المستويات، 
 الذي وضعته الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة. 

 
أبرز التحديات التي تصادفها البلدان العربية في جمع البيانات المتعلقة بقضايا  أيضا   ثيقةوتتناول الو 

 5هدف في إطار ال 2030 التي ينبغي أن تطبقها البلدان بحلول عام الجنسين، وتسلط الضوء على التوصيات
علم بالتقييم من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين. ولجنة المرأة مدعوة إلى أخذ ال

 اإلقليمي وبالتوصيات.
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 مقدمة

في اللجنة االقتصادية  ينالجنس، وبرنامج إحصاءات ينالجنسعن إحصاءات  لمحةهذه الوثيقة  قدمت -1
أهداف  فيالجنسين  بين المساواة مراعاةواالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. كما تقدم لمحة عامة عن مؤشرات 

المعني بالمساواة بين الجنسين، في إطار المؤشرات العالمية، ووصفا   5التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 
، الذي وضعته الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة. كما منهجيتها وتوافرها لتصنيف المؤشرات حسب مستويات

هذه  تصادفهافر البيانات في البلدان العربية، والتحديات التي اتستعرض الوثيقة نتائج التقييم اإلقليمي لمدى تو
من أهداف  5الهدف  طارإ في 2030بحلول عام  البلدانالبلدان في هذا المجال، والتوصيات التي ينبغي أن تطبقها 

 التنمية المستدامة.

 ينالجنسإحصاءات   -أوالا 

 حيوية أداة هيتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، وال الالزمة المعلومات ينالجنسإحصاءات  توفر -2
. وفي العديد من المجاالت على نحو فعال الجنسينمجال المساواة بين  فيلمكاسب والثغرات افي رصد وتحليل 

ممنهج دمج  جراءإل على نحو كاف   ينالجنسال تتوفر بعد إحصاءات  ،على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
 في األنظمة اإلحصائية. الجنسين منظور المساواة بينل

الوكاالت الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، واألمم  تصدرها ينالجنسإحصاءات و -3
والدولية. ومن المهم دعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في القطاعات  المتحدة، والمنظمات اإلقليمية

 .المتعلقة بالمساواة بين الجنسينبيانات ال تعزيزللنهوض بخطة  ،كلها

ت ، وسجالالسكان حسب االحتياجات، وتتباين مصادر البيانات التي تشمل تعدادات وتختلف أنواع البيانات -4
لزراعة، ا مسوحاإلدارية، و سجالتألسر المعيشية، والا مسوح، والحيويةحصاءات اإل، واألحوال الشخصية

 لمنشآت.مسوح او ،لقوى العاملةا مسوحوالرصد البيئي، واإلحصاءات االقتصادية، و

لى إأيضا   يهدفرض معلومات رقمية، بل على ع ينالجنسقضايا  عن بياناتالع وال يقتصر هدف جم -5
 تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة، والمعرفة إلى إجراءات.

ا   في اإلسكوا ينالجنسامج إحصاءات نبر  -ثانيا

، وبالتنسيق مع العديد من وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية، 1997تطبق اإلسكوا منذ عام  -6
حصاءات واستخدامها اإل هذهالذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج  ينالجنسبرنامج إحصاءات 

المرأة والنهوض بالمجتمع  لصالحونشرها في سبيل صياغة سياسات إنمائية أكثر فعالية، تشّجع على إحداث تغيير 
البرنامج مجموعة هذا في إطار اإلسكوا نفذ تالقابلة للمقارنة،  ينالجنسكله. ولتلبية الطلب المتزايد على إحصاءات 

من األنشطة، بما في ذلك إصدار مطبوعات إحصائية ومواد فنية، وتقديم الخدمات االستشارية، وتنفيذ مشاريع 
 ات. ميدانية وأنشطة لبناء القدر

حالة جمع هذه ، ووثائق عن ينالجنسإحصاءات وتُصدر شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا نشرات حول  -7
في البلدان  إحصاءات الجنسينقضايا الجنسين مثل إطار عمل  بشأنفنية  مواد، والعربيةالبلدان في  اإلحصاءات
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في المنطقة  مساواة بين الجنسينلقة بالالعربية، ودليل البيانات الوصفية حول األهداف والقضايا والمؤشرات المتع
العربية، ومسرد المصطلحات المتعلقة بقضايا الجنسين باللغتين اإلنكليزية والعربية. كما أعدَّت لوحة متابعة 

المؤشرات اإلنمائية الرئيسية المتعلقة بقضايا الجنسين وبالشباب.  من حيث التقدم فيبلدا  عربيا   22مالمح ترصد 
الفهرس اإللكتروني العربي، الذي يضم مجموعة من المطبوعات واألنشطة الوطنية؛  بانتظام الشعبةكما تُصدر 

 . الجنسين بإحصاءاتالمتعلقة ورسالة إخبارية بعنوان "إنصاف" حول آخر النواتج واألنشطة 

مل هذه على طلبها. وتش وتقدم شعبة اإلحصاءات أيضا  خدمات استشارية فنية إلى الدول األعضاء بناء   -8
الخدمات تدريب جهات التنسيق في المكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات المختصة حول المفاهيم واإلحصاءات 

؛ الجنسينإلحصاءات المتعلقة بقضايا الجنسين؛ وتقديم المشورة الفنية حول وضع األطر وقواعد البيانات الوطنية 
المرأة، وإحصاءات استخدام الوقت، واإلحصاءات المتخصصة مثل العنف ضد  المسوح إجراءوالتدريب على 
 المتعلقة باإلعاقة.

 وردا  على الطلبات المتكررة للحصول على عدد أكبر ونوعية أفضل من اإلحصاءات المتعلقة  -9
إحصاءات بالمرأة والرجل وعلى مؤشرات الجنسين، أعّدت شعبة اإلحصاءات منهجا  للتعلم اإللكتروني في مجال 

حسب  صنفةبناء قدرات المؤسسات الوطنية في جمع البيانات ونشر المؤشرات المبهدف )باللغة العربية(  الجنسين
الجنس والمراعية العتبارات الجنسين، ورصد وقياس وتحليل التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة. 

ا   أهداف التنمية المستدامة  -ثالثا

 2030، بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2016في األول من كانون الثاني/يناير  بدأ العالم رسميا ، -10

لمواجهة التحديات العالمية الملّحة وضمان التقدم االجتماعي واالقتصادي المستدام من خالل أهداف التنمية 
األبعاد الثالثة للتنمية  المستدامة السبعة عشر الواردة في الخطة، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين

 المستدامة، أي البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي، ضمن رؤية عالمية شاملة.

وقد وضع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة إطارا  جديدا   -11
 والغايات المتصلة بهاهدفا (  17)هداف التنمية المستدامة مؤشرا  لرصد تحقيق أ 232للمؤشرات العالمية، يتضّمن 

السابعة واألربعين في  تهاهذا اإلطار في دورللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ا ت. وأقرَّ غاية( 169)
 .2017آذار/مارس

 بفعالية، وافقت الدول األعضاء في األمم 2030ونظرا  ألهمية المتابعة واالستعراض في تنفيذ خطة عام  -12
بتقرير مرحلي سنوي يعّده األمين  ،متابعة أهداف التنمية المستدامة واستعراضهافي  ،المتحدة على أن تسترشد

العام بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة، باالستناد إلى إطار المؤشرات العالمية والبيانات المستمدة من األنظمة 
ن البيانات الناتجة من هذه العملية اإلحصائية الوطنية والمعلومات التي يتم جمعها على  المستوى اإلقليمي. وتُخزَّ

في قاعدة بيانات المؤشرات العالمية، التي تحتفظ بها الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة، والمتاحة على: 
rs/databasehttp://unstats.un.org/sdgs/indicato. 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database
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بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  5الهدف هو أهداف التنمية المستدامة هدفا  قائما  بذاته شمل تو -13
النساء والفتيات، ما يعيد التأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو في طليعة اهتمامات 

 .باإلجماع لألمم المتحدةاللجنة اإلحصائية وقد اعتمدته السياسة العالمية. 

 هاغاياتعدد  يفوقأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي  جميعوالمساواة بين الجنسين واردة في  -14
من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن  3. فالهدف الثمانية األهداف اإلنمائية لأللفية اهتتضمن تلك التي هاومؤشرات

من أهداف  5جنسين وتمكين المرأة تضمن غاية واحدة وأربعة مؤشرات، في حين أن الهدف المساواة بين ال
تولّت الدول األعضاء وضع  وقدمؤشرا .  14غايات و 9يشمل المتعلق بالمساواة بين الجنسين التنمية المستدامة 

 . اإلنمائية لأللفيةاألهداف هي من وضع  المنظمات الدولية بينما كانت، أهداف التنمية المستدامة

من  فقطوالتركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واضح في أهداف التنمية المستدامة، ليس  -15
 بين ا  هذا الموضوع مشترك من اعتبار، بل 5الهدف هو تخصيص هدف قائم بذاته لقضايا المساواة بين الجنسين 

مؤشرا  ومجموعة من وسائل التنفيذ المتعلقة  88غاية و 65حيث تتضمن خطة التنمية المستدامة  كل القضايا،
 (.1الجنسين )الشكل  المساواة بينب

ا   من أهداف التنمية المستدامة والتصنيف حسب المستويات 5الهدف   -رابعا

صنّفت  وإعداد التقارير حولها، لتسهيل رصد مجموعات البيانات المتاحة وأنشطة بناء القدرات واألبحاث -16
مستوى في األمم المتحدة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في ثالثة مستويات استنادا  إلى  اإلحصائيةالشعبة 
 :على المستوى العالميفر البيانات اوتو ة إعدادهامنهجي تطور

 بيانات على نطاق واسع؛ال، وتتوفر له للمؤشر ُوضعَت منهجية موحدة المستوى األول: 
 بيانات بسهولة؛ال، وال تتوفر له للمؤشر جية موحدةُوضعَت منه المستوى الثاني: 
 إعداد مجموعة جديدة من األدوات والمنهجيات. المطلوب، وللمؤشر موحدة ةلم توضع منهجي المستوى الثالث: 

مؤشرات  4 ، والتي تضممن أهداف التنمية المستدامة 5المؤشرات األربعة عشر للهدف  1الجدول  عرضي -17
جميع حيث إن مؤشرا  فرعيا ، مصنفة حسب المستويات. و 24وتشمل هذه المؤشرات مؤشرات كمية.  10ونوعية 

وتُصنَّف أربعة مؤشرات فرعية كمية  تُصنَف جميعها في المستوى الثالث.فهي المؤشرات النوعية غير متوفرة، 
 المؤشرات في المستوى الثالث.  باقيفي المستوى الثاني، و فرعيا   مؤشرا   12في المستوى األول، و

وتعمل وكاالت رائدة على وضع منهجيات لجمع مؤشرات المستوى الثالث وعرضها. فهيئة األمم المتحدة  -18
حول النساء في الحكومات المحلية، بالتعاون مع الشعب اإلحصائية  ب1-5-5للمرأة، مثال ، تُعّد المؤشر الفرعي 

 في اللجان اإلقليمية.
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 في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مساواة بين الجنسينال  1- الشكل

 
 شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. :المصدر

  

 موضوعية اتغاي 107

 وسيلة تنفيذ 62

الغايات المتعلقة 
 بالمساواة بين الجنسين

وسائل التنفيذ المتعلقة 
 بالمساواة بين الجنسين
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 من أهداف التنمية المستدامة 5المؤشرات الواردة في الهدف   -1 الجدول

 المؤشر النوع
المؤشرات 

 المستوى الفرعية

 الثالث 2 رصدالنفاذ واإلتعزيز ولاألطر القانونية ل 1-1-5 نوعية

 الثاني 3 (الشريك الحميمالعنف البدني أو الجنسي أو النفسي )من  1-2-5 كمية

 الثاني 1 (الشريك الحميمالعنف الجنسي )من  2-2-5 كمية

 الثاني 1 زواج األطفال 1-3-5 كمية

 الثاني 1 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )بحسب الفئة العمرية( 2-3-5 كمية

 الثاني 1 األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 1-4-5 كمية

  النساء في البرلمانات الوطنية 1-5-5 كمية

 والحكومات المحلية

 األول 2

 

 األول 2 نسبة النساء في المناصب اإلدارية العليا والوسطى 2-5-5 كمية

القرارات المتعلقة بالعالقات الجنسية ووسائل منع الحمل  1-6-5 نوعية
 ورعاية الصحة اإلنجابية

 لثالثا 3

 الثالث 3 الصحية الجنسية واإلنجابيةالحصول على الرعاية  2-6-5 كمية

 الثاني 2 حقوق ملكية األراضي الزراعية 1-أ-5 كمية

نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني للمرأة المساواة  2-أ-5 نوعية
 في الحقوق في ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها

 الثالث 1

 األول 1 امتالك الهواتف المحمولة 1-ب-5 كمية

تتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين  1-ج-5 نوعية
 وتمكين المرأة

 الثالث 1

 24 مؤشرا   14
 

 ياتهامستوو ةالفرعي اتالمؤشرمجموع 

مؤشرات  4
فرعية من 
المستوى 

 األول

مؤشراا  12
فرعياا من 
المستوى 

 الثاني

مؤشرات  8
 فرعية من
المستوى 

 الثالث

 شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. :المصدر

ا   من أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية 5مؤشرات الهدف   -خامسا

من أهداف التنمية المستدامة في المستويين  5يظهر تقييم مدى توفر البيانات القطرية المتعلقة بالهدف  -19
عن أربعة مؤشرات فرعية فقط من مجموع المؤشرات الفرعية  تعّد تقاريراألول والثاني أن البلدان العربية 

: نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، ونسبة النساء في المناصب اإلدارية، ونسبة 5للهدف 
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لتقييم ن هاتفا  محموال . وتكشف نتائج اويملك األفراد الذينالنساء في المناصب اإلدارية العليا والوسطى، ونسبة 
، ونقص في التغطية لدى جميع البلدان العربية في المؤشرات 5عن نقص في البيانات في غالبية مؤشرات الهدف 

 (. 2األربعة المذكورة )الجدول 

 من أهداف التنمية المستدامة  5مؤشرات الهدف لفر البيانات او  -2الجدول 
 في البلدان العربية

  5المؤشرات الفرعية للهدف 

 البلدان في المستويين األول والثاني

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  5-5-1
 البرلمانات الوطنية

األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، 
ُعمان، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، 

قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، 
 موريتانيا، اليمن

األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، الجمهورية  النساء في المناصب اإلداريةنسبة  5-5-2
العربية السورية، ُعمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، 

 المملكة العربية السعودية، اليمن 

نسبة النساء في المناصب اإلدارية  5-5-2
 العليا والوسطى

 فلسطين

 المغرب  –مصر  –فلسطين  –ُعمان  –البحرين  الهاتف المحمولاألفراد الذين يملكون نسبة 

 شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. :المصدر

ا   في أهداف  مساواة بين الجنسينالتقييم اإلقليمي لمؤشرات ال  -سادسا
 التنمية المستدامة

البيانات الدولية.  تُجَمع البيانات من مصادر وطنية ودولية. ولكن البيانات الوطنية ال ترد جميعها في قواعد -20
وتسدّ الوكاالت المتخصصة الثغرات في البيانات من خالل إجراء تقديرات أو تعديالت لتوليد بيانات دولية موحدة 

عندما تتوفر البيانات من مصادر مختلفة  ةوقابلة للمقارنة. كما يمكن أن تطبق الوكاالت الدولية أساليب النمذج
دة بيانات المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة بيانات مستمدة من في سلسلة زمنية. إذا ، تتضمن قاع

تقديرات أو نماذج، أو بيانات قطرية أو قطرية معّدلة، باإلضافة إلى المؤشرات العالمية التي يتم جمعها وحسابها 
 على المستوى العالمي. وألغراض هذا التقييم، لن تُدَرج المؤشرات العالمية. 

ذا التقرير تقييم مدى توفر البيانات باستخدام قاعدة بيانات المؤشرات العالمية ألهداف التنمية ويتناول ه -21
مؤشرا  فرعيا   36المستدامة، باعتبارها قاعدة البيانات العالمية الوحيدة الشاملة والموحدة. ويشمل التقييم اإلقليمي 

مؤشرا  في المستوى األول، حسب توفرها  29، البالغ عددها مساواة بين الجنسين( لمؤشرات الأدناه اإلطارفي )
في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة. ولم يشمل التقييم مؤشرات المستويين الثاني والثالث، نظرا  لندرة 

 البيانات في المستوى الثاني ولعدم توفر منهجية موحدة للمستوى الثالث.

 ، وإن لم تتوفر ما لى توفر معلومتين أو أكثر في سلسلة زمنيةوتستند معايير التقييم اإلقليمي إ -22
في المائة من البلدان، يستند التقييم إلى قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة. وتبين  50البيانات عن أكثر من 
ات )أي تلك في تقييم المستوى األول لجميع أنواع البيان ،36 وعددها، مساواة بين الجنسينالمؤشرات الفرعية لل
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 يتاح فيهاالمستمدة من التقديرات والنماذج، والبيانات القطرية والقطرية المعّدلة( أن أكثر من نصف البلدان 
 في المائة من المؤشرات.  67

ولتقييم قدرة البلدان، من الضروري أن يستند التقييم إلى البيانات الوطنية، التي تمثلها البيانات القطرية  -23
نتائج تقييم البيانات القطرية في المستوى  لة في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة. وتشيروالقطرية المعدّ 

 42في المائة إلى  67األول إلى انخفاض في توفر البيانات الوطنية في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة من 

عيا  في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة. مؤشرا  فر 21مؤشرا  فرعيا ، ال يتوفر  36في المائة. فمن من أصل 
وترتبط هذه المؤشرات بمجاالت مثل الفقر، والجوع، ووفيات األطفال والرضع، وتنظيم األسرة، والتمكين، 
والمياه والصرف الصحي، والوقود النظيف، وعمالة األطفال، والحماية االجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، 

 واألحياء الفقيرة.

 وقد ال تكون البيانات القطرية متاحة في قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة ألسباب منها عدم  -24
توفر البيانات أو عدم جمعها على المستوى القطري، أو عدم توافق البيانات المجمعة مع المعايير الدولية، أو عدم 

تلك المؤشرات غير ل شمل مصادر البياناتوى القطري. وتعلى المست انطباقهانشر البيانات رسميا ، أو عدم 
العاملة، ونظم تسجيل إحصاءات لقوى ا مسوحوالمعيشية،  ألسرا مسوحو، ت األحوال الشخصيةسجالالمتاحة: 

األحوال المدنية، والسجالت اإلدارية، واإلحصاءات االقتصادية، والردود على استبيانات الوكاالت الرائدة أو 
 المؤسسات العالمية. 

 في المستوى األول مساواة بين الجنسينشرات الفرعية للالمؤ

 : الفقر1الهدف 

 دوالر في اليوم )الفقراء العاملون( 1.90نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي المحدد بـ  1-1-1

 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني 1-2-1
 

 : الجوع2الهدف 

 نقص التغذيةمعدل انتشار  2-1-1

2-2-1 

نقطة من االنحراف المعياري عن المتوسط( بين األطفال  2-نسبة توقف النمو )الطول بالنسبة للعمر >
 دون الخامسة

2-2-2 

نقطة من االنحراف المعياري عن المتوسط( بين األطفال دون  2-نسبة الهزال )الوزن بالنسبة للطول >
 الخامسة

2-2-2 

نقطة من االنحراف المعياري عن المتوسط( بين األطفال  2)الوزن بالنسبة للطول <+نسبة الوزن الزائد 
 دون الخامسة

 

 : الصحة والرفاه3الهدف 

 نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة 3-1-2

 معدل وفيات الرضع 3-2-1

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3-2-1

 المواليدمعّدل وفيات  3-2-2

3-7-1 
سنة( الالتي لبّيت حاجتهن إلى تنظيم  15-49نسبة النساء المتزّوجات أو المرتبطات في سن اإلنجاب )

 األسرة بطرق حديثة
 

 : التعليم4الهدف 

 معدل المشاركة في التعلّم المنّظم )قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي( 4-2-2
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 1-ج-4

 )تابع( المؤشرات الفرعية للمساواة بين الجنسين في المستوى األول

نسبة المعلمين في التعليم اإلعدادي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظَّم 
 للمعلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى 

 بلد معينالمناسب في 

 1-ج-4
نسبة المعلمين في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظَّم 

 للمعلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين

التعليم االبتدائي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظَّم للمعلمين نسبة المعلمين في  1-ج-4
 )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين

األدنى من التدريب المنظَّم للمعلمين نسبة المعلمين في التعليم الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد  1-ج-4
 )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين

 

 : المساواة بين الجنسين 5الهدف 

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 5-5-1
 المناصب اإلداريةنسبة النساء في  5-5-2
 نسبة النساء في المناصب اإلدارية العليا والوسطى 5-5-2
 نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول 1-ب-5

 

 : المياه النظيفة والنظافة الصحية6الهدف 

 نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة 6-1-1
 السكان الذين يمارسون التغوط في العراءنسبة  6-2-1
 نسبة السكان الذين يستفيدون من مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه 6-2-1
 نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي 6-2-1

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة :7الهدف 

 على الوقود والتكنولوجيا النظيفين نسبة السكان الذين يعتمدون أساسا   7-1-2
 

 : النمو االقتصادي والعمالة8الهدف 

 معدل البطالة 8-5-2
 سنة والمنخرطين في سوق عمل األطفال 17سنوات و 5نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8-7-1

 التواتر في معدالت إصابات العمل غير المميتة بين الموظفين 8-8-1
سنة فأكثر( الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو  15نسبة البالغين ) 8-10-2 8-10-2

 لدى مقّدم خدمات مالية متنقلة
 

 : الصناعة واالبتكار9الهدف 

 نسبة السكان المشمولين بشبكة الجيل الثاني للهاتف المحمول على األقل 1-ج-9

 الجيل الثالث للهاتف المحمول على األقلنسبة السكان المشمولين بشبكة  1-ج-9

 نسبة السكان المشمولين بشبكة الجيل الرابع للهاتف المحمول على األقل 1-ج-9
 

 : عدم المساواة10الهدف 

 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية 10-4-1
 

 الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرةنسبة السكان  11-1-1
 

 : العدالة16الهدف 

 عدد ضحايا القتل العمد 16-1-1
 نسبة الوالدات التي ُسجلت في قيد السجل المدني 16-9-1

 

 شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. :المصدر
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ا   حسب الجنس على المستوى القطري صنفةالمؤشرات الم  -سابعا

ال تُجمع و/أو لكن وتُنشر في مجاميع، و مساواة بين الجنسينبعض مؤشرات الفي معظم البلدان، تُجَمع  -25
في المجاميع  مساواة بين الجنسينفر مؤشرات الامدى تو 2حسب الجنس. ويوضح الشكل  صنفةمالبيانات التُنشر 

 المستدامة.  حسب الجنس، كما أوردتها البلدان العربية في قاعدة بيانات أهداف التنمية صنفةوفي البيانات الم

 حسب الجنس صنفةفي المجاميع وفي البيانات الم مساواة بين الجنسينفر مؤشرات الاتو  2- الشكل

 
 شعبة اإلحصاء في اإلسكوا. :المصدر

 في مجاميع،  مساواة بين الجنسينويبين التقييم أن البلدان العربية تجمع أقل من ُخمس مؤشرات ال -26
 في المائة. ففي مصر وموريتانيا،  10حسب الجنس ال تتجاوز  صنفةالتي تقدم بيانات م المؤشراتوأن نسبة 

 يصنَّففي المائة(، ولكن نصف البيانات فقط  17مؤشرات في مجاميع )بنسبة هذه المثال ، يُجَمع أكبر عدد من 
 حسب الجنس. 

وقطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية، تُسَجل وفي اإلمارات العربية المتحدة، والعراق، وفلسطين،  -27
حسب الجنس، بين  صنفةفي المائة(، في حين أن أدنى نسبة بيانات م 9حسب الجنس ) صنفةأعلى نسبة بيانات م

 في المائة(. 4في المائة( وجزر القمر ) 2بلدا  عربيا ، تسجلها الصومال ) 22
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ا   التحديات  -ثامنا

البيانات دون قياس المساواة بين الجنسين. وتواجه البلدان أربعة تحديات رئيسية يحول اتساع الثغرات في  -28
 التغطية، وقابلية المقارنة، والتعقيد، والتفصيل. وهي في جمع البيانات المتعلقة بقضايا الجنسين وتجميعها

ال لقطري: للبيانات على المستوى ا المنتظمنقص التغطية في مختلف البلدان و/أو النقص في اإلنتاج  -29
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة و/أو ال تنشرها، وعدد قليل  مساواة بين الجنسينمؤشرات الغالبية البلدان تجمع 

 منها فقط يُصدر هذه البيانات على فترات منتظمة.

االفتقار إلى المعايير الدولية في جميع المؤشرات في سبيل المقارنة: ال تزال األساليب اإلحصائية  -30
بما في ذلك مناصب اتخاذ القرار في الحكومات المحلية متأخرة في العديد من المجاالت،  جنسينوإحصاءات ال

من أهداف التنمية المستدامة(؛ والفقر استنادا  إلى بيانات األفراد وعدم تكافؤ القدرة  5-5والقطاع الخاص )الهدف 
(؛ 4(؛ وجودة التعليم والتعلم مدى الحياة )الهدف 1ف المعيشية )الهد على اتخاذ القرار والموارد داخل األسرة

 (.4-10ب، -8، 3-1وتدابير الحماية االجتماعية )األهداف 

مسألة شاملة تغطيها جميع  المساواة بين الجنسين :لومات المعقدة في مختلف المجاالتاالفتقار إلى المع -31
بّوب بياناتها في شتى المجاالت تالبلدان ال . ولكن العديد من 5أهداف التنمية المستدامة، وليس فقط الهدف 

االجتماعية واالقتصادية للتوصل إلى تحليل أكثر تفصيال ، يزّود صانعي السياسات بمزيد من المعلومات، بما في 
ذلك معلومات عن األفراد، مفصلة حسب الجنس، والشريحة الخمسية للثروة، والتعليم، والعمل، والمكان 

  ة المعيشية، وحجم األسرة، وحالة اإلعاقة، والحصول على االستحقاقات.الجغرافي، ونوع األسر

لجنس، والسن، االفتقار إلى التفصيل في مجموعات البيانات، بما يتيح مواصلة تفصيل البيانات حسب ا -32
حسب  صنفةفر البيانات واإلحصاءات المالتحقيق المساواة بين الجنسين، من المهم تحسين تو: والمنطقة الجغرافية

في مجاميع،  متعلقة بالمساواة بين الجنسينمؤشرات الالالجنس، وتحسين الوصول إليها. ويجمع العديد من البلدان 
  .2من دون تفصيلها حسب الجنس، على النحو الوارد في الشكل 

ا   االستنتاجات والتوصيات  -تاسعا

ثمة حاجة ماسة إلى تعزيز اإلرادة ، الجنسينمع أن البلدان العربية أحرزت تقدما  في تجميع إحصاءات  -33
ونشرها في إطار جمع البيانات وإنتاجها  المساواة بين الجنسينمؤشرات لتكثيف الجهود المبذولة في جمع السياسية 

في جميع األنظمة اإلحصائية الوطنية؛ وإلنشاء اآلليات واألطر القانونية الالزمة لرصد وتنفيذ القوانين والسياسات 
لمراعية العتبارات الجنسين في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وال بد والميزانيات ا

من أن تعمل اآلليات المعنية بالمرأة والوزارات المعنية بقضايا الجنسين على إنشاء هذه األطر القانونية، إن لم 
 : 2030التي ينبغي إنشاؤها في البلدان بحلول عام عددا  من األنظمة واألطر القانونية  5تكن متاحة. ويحدد الهدف 

وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء والفتيات، ووضع آليات سن قوانين  )أ( 
القانونية لكل مجال من مجاالت القانون مثل التمييز ضد المرأة، واألجر المتساوي عن  األطرإلنفاذ ورصد تنفيذ 

العمل المتساوي، ومحظورات العمل، واإلجازة العائلية، والميراث والملكية، والجنسية، والزواج والطالق، 
 واألهلية القانونية؛ ،، والمعاشات التقاعديةوالعنف ضد المرأة، والحصص
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طر القانونية والتنظيمية التي تكفل صراحة  الحصول على خدمات الصحة الجنسية وضع األ )ب( 
واإلنجابية من دون إذن من طرف ثالث )مثل الزوج أو الوصي أو الوالدين أو ما إلى ذلك(؛ والحصول على 

 خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية من دون قيود مثل السن والوضع العائلي؛
 

 نية )بما في ذلك القانون العرفي( التي تكفل الحقوق المتساوية للمرأة في وضع األطر القانو )ج( 
في  الذي يكفله القانونملكية األراضي و/أو السيطرة عليها. و"ملكية األراضي"، بحسب تعريفها، هي الحق 

حيازة األمالك العقارية واستخدامها ونقلها. و"السيطرة على األراضي" هي القدرة على اتخاذ القرارات بشأن 
 األمالك العقارية؛

 
ظم لتخصيص وتتبع المخصصات العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وينبغي وضع نُ  )د( 

. وتُعتبَر المخصصات والنفقات الرامية إلى تحقيق المساواة بين دمج المساواة بين الجنسين في إدارة المالية العامة
الجنسين أمواال  عامة إذا كانت متاحة في الوقت المناسب وعلى نحو يسّهل الوصول إليها من خالل القنوات 

 واإلشعارات العلنية. ،الحكومية الرسمية، بما في ذلك المواقع الشبكية للوزارات، والنشرات الرسمية
 

----- 


