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 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان 5.1الغاية 

 التمييز وعدم المساواة ومراقبة لتعزيز قائمة قانونية أطر هناك كانت إذا ما 5.1.1المؤشر
 الجنس أساس على

 المنظمة

 .الدولي البنك مجموعة للمرأة، المتحدة األمم هيئة •

 .والتنمية التعاون لمنظمة التابع التنمية مركز •

 التعريف

يقيس المؤشر الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع األطر القانونية التي تعزز وتنفذ مراقبة المساواة بين الجنسين. ويستند 

المؤشر إلى تقييم لألطر القانونية التي تعزز وتراقب المساواة بين الجنسين. يتم التقييم من قبل الممثل الوطني، بما 

( والممارسون القانونيون / الباحثون بشأن المساواة بين NWMsحصاء الوطنية، أجهزة المرأة الوطنية )في ذلك مكاتب اإل

( األطر القانونية الشاملة للحياة 1سؤال )نعم / ال( تحت أربعة مجاالت قانونية: ) 45الجنسين، باستخدام استبيان يتألف من 

( الزواج والعائلة. مجاالت القانون واألسئلة مستمدة من 4االقتصادية، ) ( التوظيف والفوائد3( العنف ضد المرأة، )2العامة )

اإلطار القانوني والسياسي الدولي للمساواة بين الجنسين وال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

وليًا بشأن المساواة وعدم التميز على ال تلزم بوجود معيار متفق عليه د Beijingدولة طرفًا. منصة  189)سيداو(، التي تضم 

 أساس الجنس. المصادر الرئيسية للمعلومات المتصلة بالمؤشر هي التشريعات وخطط السياسات / العمل.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 45يستند المؤشر إلى تقييم لألطر القانونية التي تعزز وترصد مراقبة المساواة بين الجنسين باستخدام استبيان يضم 

سؤال )نعم / ال( تحت أربعة مجاالت قانونية مستمدة من اإلطار القانوني والسياسي الدولي بشأن المساواة بين الجنسين، 

. تتم صياغة اإلجابات على األسئلة )نعم / ال( Beijingوال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنصة 

 فإنه ال يتم تضمينها كجزء من حساب النتيجة الكلية. ” N/A“بـــ ال، وفي حالة تسجيل  لإلجابة 0لإلجابة بــ نعم و 1بـ 

 منهجية التسجيل هي المتوسط الغير المرجح لألسئلة تحت كل مجال قانوني محسوب بواسطة: 

𝐴𝑖
𝑞1 +⋯+ 𝑞𝑚𝑖

𝑚𝑖
 

 حيث أن:

𝐴𝑖 يشير إلى مجال القانون =i 

𝑚𝑖 تشير إلى العدد اإلجمالي لألسئلة في إطار القانون =i . 

𝑞1 +⋯+ 𝑞𝑚𝑖 .تشير إلى مجموع األسئلة المصاغة تحت مجال القانون = 

 اإلجابة ال.  𝑞1 =0كانت  وإذااإلجابة نعم،  𝑞1  =1كانت  إذا

( وبالتالي تمثل 100و 0منطقة تتراوح بين )(، النتيجة لكل ال𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4يتم اإلبالغ عن نتائج المناطق األربعة كنسب مئوية )

 تشير إلى تطبيق أفضل لألسئلة في المنطقة.  100ـ علمًا أن ي المنطقةالنسبة المئوية إلنجاز البلد ف
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 صنيفالت

االقتصادية، ( التوظيف والفوائد 3( العنف ضد المرأة، )2) والحياة العامة،األطر القانونية الشاملة ( 1)أربع مجاالت قانونية: 

 ( الزواج والعائلة.4)

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال تحسب.  

 عملية الجمع

ُيطلب من البلدان تعيين جهة اتصال للقيام بالتنسيق على المستوى المحلي الالزم لجمع البيانات والتحقق منها. وحتى اآلن 

 دولة من قبل الممثلين الوطنيين. 27بيانات بلد مراكز تنسيق وتم االنتهاء من است 38عين 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018سيتم جمع البيانات كل عامين ابتداء من عام 

 اصدار البيانات

 2019الربع األول من 

 مقدمي البيانات

 ، ومكاتب النساء المحلية.ا في ذلك مكاتب اإلحصاء الوطنيةالممثلين الوطنيين، بم
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القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في  5.2الغاية 

البشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع  االستغالل ذلك االتجار ب

سنة أو أكثر وتعرضن للعنف الجسدي  15نسبة النساء اللواتي تزوجن في عمر  5.2.1المؤشر 
ـ أو الجنسي أو النفسي من ق ، مصنفة بحسب شكل العنف السابقة 12بل الزوج في األشهر ال

 والعمر

 المنظمة

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(. •

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 (.UNSDالقسم اإلحصائي باألمم المتحدة ) •

 (.WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (.UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان ) •

 التعريف

سنة أو أكثر وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي من قبل الزوج في  15نسبة النساء اللواتي تزوجن في عمر 

 السابقة. ويشمل: 12األشهر الـ 

ل المثال ال الحصر وتشمل على سبي الذي يتكون من أفعال تهدف إلى إيذاء الضحية جسدياً  العنف الجسدي -

الدفع، االستيالء، لوي الذراع، سحب الشعر، الصفع، الركل، العض أو ضرب، محاولة خنق أو خنق، حرق أو حرق عن 

 قصد، التهديد أو الهجوم مع نوع من السالح أو السكين.

فرضه،  والذي يشمل على أي نوع من السلوك الجنسي الضار أو غير المرغوب فيه والذي يتم العنف الجنسي -

 أو التحرش الجنسي.

ويشمل مجموعة من السلوكيات التي تشمل أعمال االنتهاك العاطفي والسيطرة، اإلكراه،  العنف النفسي -

 الحرمان التعسفي من الحرية.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 يستدعي لحساب هذا المؤشر التفصيل حسب شكل العنف وحسب الفئة العمرية: 

سنة وما فوق( ويتعرضن  15عدد النساء والفتيات المتزوجات )اللواتي تتراوح أعمارهن بين ]: العنف الجسدي -

سنة  15عدد المتزوجات من النساء والفتيات )÷  للعنف الجسدي من قبل الزوج في األشهر االثني عشر السابقة

 .100 × [فأكثر(

سنة وما فوق( ويتعرضن  15أعمارهن بين عدد النساء والفتيات المتزوجات )اللواتي تتراوح ]: العنف الجنسي -

سنة  15عدد المتزوجات من النساء والفتيات )÷  للعنف الجنسي من قبل الزوج في األشهر االثني عشر السابقة

 .100 × [فأكثر(

سنة وما فوق( ويتعرضن  15عدد النساء والفتيات المتزوجات )اللواتي تتراوح أعمارهن بين ]: العنف النفسي -

سنة  15عدد المتزوجات من النساء والفتيات ) ÷للعنف النفسي من قبل الزوج في األشهر االثني عشر السابقة 

 .100 × [فأكثر(
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عدد النساء والفتيات المتزوجات )اللواتي تتراوح أعمارهن ]: أي شكل من أشكال العنف الجسدي و / أو الجنسي -

تعرضن للعنف الجسدي و / أو الجنسي من قبل الزوج في األشهر االثني عشر السابقة سنة وما فوق( وي 15بين 

 100 × سنة فأكثر([ 15عدد المتزوجات من النساء والفتيات ) ÷

عدد النساء والفتيات المتزوجات )اللواتي ]: أي شكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي و / أو النفسي -

ق( ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي و / أو النفسي من قبل الزوج في سنة وما فو 15تتراوح أعمارهن بين 

 .100 × [سنة فأكثر( 15عدد المتزوجات من النساء والفتيات ) ÷األشهر االثني عشر السابقة 

 صنيفالت

 على العنف تكرار اقتراح يتم .، حالة اإلعاقة، الموقع الجغرافيشكل العنف والعمر، الدخل / الثروة، التعليم، العرق )األصل(

 .المؤشر تصنيف عند المرغوب المتغير أنه

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال يتم نشر أي تقدير على مستوى البلد.

 جمع عملية ال

 بين باالشتراك) التقني االستشاري وفريقه المرأة ضد العنف ببيانات معني الوكاالت بين مشترك فريق إنشاء حالياً  يجري

 األمم وصندوق ، الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة،UNICEFللمرأة،  المتحدة األمم العالمية، منظمة الصحة منظمة

 المؤشر. هذا بشأن الدولي المستوى على منسقة بيانات لتجميع آلية إلنشاء( للسكان المتحدة

 النشرتاريخ 

 ال يوجد بيانات. 

 مقدمي البيانات

مكاتب اإلحصاء الوطنية )في معظم الحاالت( أو الوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى التي لديها مسوحات وطنية 

 حول العنف ضد النساء والفتيات.

سنة فأكثر وتعرضن  15نسبة النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  5.2.2المؤشر 
حسب عمر ومكان بالسابقة،  12للعنف الجنسي من قبل أشخاص غير الزوج في األشهر الـ 

 العنف حدوث

 المنظمة

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(. •

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 (.UNSDم المتحدة )باألم ةاإلحصائي الشعب •

 (.WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (.UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان ) •
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 التعريف

سنة أو أكثر وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي من قبل أشخاص آخرين غير الزوج  15نسبة النساء في عمر 

 السابقة. ويشمل: 12في األشهر الـ 

عال تهدف إلى إيذاء الضحية جسديا وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الذي يتكون من أف العنف الجسدي -

الدفع، االستيالء، لوي الذراع، سحب الشعر، الصفع، الركل، العض أو ضرب، محاولة خنق أو خنق، حرق أو حرق عن 

 قصد، التهديد أو الهجوم مع نوع من السالح أو السكين.

لوك الجنسي الضار أو غير المرغوب فيه والذي يتم فرضه، والذي يشمل على أي نوع من الس العنف الجنسي -

 أو التحرش الجنسي.

ويشمل مجموعة من السلوكيات التي تشمل أعمال االنتهاك العاطفي والسيطرة، اإلكراه،  العنف النفسي -

 الحرمان التعسفي من الحرية.

 المنهجية 
 عملية الحساب 

يدعو المؤشر إلى التصنيف حسب الفئة العمرية ومكان حدوثها. ال توجد طرق أساسية لتعريفات تمت الموافقة عليها عالميًا 

حتى اآلن لجمع البيانات عن المكان الذي يحدث فيه العنف، لذلك لم يتم تقديم هذا في هذه المرحلة من طريقة الحساب 

 التالية: 

سنة وما فوق( ويتعرضن للعنف الجنسي من قبل أشخاص آخرين  15ي تتراوح أعمارهن بين عدد النساء والفتيات )اللوات]

 100 × [سنة فأكثر( 15عدد النساء والفتيات ) ÷غير الزوج في األشهر االثني عشر السابقة 

 صنيفالت

 على العنف تكرار اقتراح يتم .شكل العنف والعمر، الدخل / الثروة، التعليم، العرق )األصل(، حالة اإلعاقة، الموقع الجغرافي

 .المؤشر تصنيف عند المرغوب المتغير أنه

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال يتم نشر أي تقدير على مستوى البلد.

 عملية الجمع

 بين باالشتراك) التقني االستشاري وفريقه المرأة ضد العنف ببيانات معني الوكاالت بين مشترك فريق إنشاء حاليا يجري

 األمم وصندوق ، الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة،UNICEFللمرأة،  المتحدة األمم العالمية، منظمة الصحة منظمة

 المؤشر. هذا بشأن الدولي المستوى على منسقة بيانات لتجميع آلية إلنشاء( للسكان المتحدة

 النشرتاريخ 

 ال يوجد بيانات. 

 مقدمي البيانات

مكاتب اإلحصاء الوطنية )في معظم الحاالت( أو الوزارات المختصة / الوكاالت الحكومية األخرى التي لديها مسوحات وطنية 

 حول العنف ضد النساء والفتيات.
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لمبكر والزواج القسري، زواج األطفال والزواج ا مثلالقضاء على جميع الممارسات الضارة،  5.3الغاية 

ان اإلناث(  وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )خت

سنة وتزوجن قبل بلوغ سن 24و 20تتراوح أعمارهن بين  تينسبة النساء الال 5.3.1المؤشر 
 سنة 18الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن 

 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) 

 التعريف

 سنة. 18سنة وتزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغهن سن 24 و 20تتراوح أعمارهن بين  الالتينسبة النساء 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

العدد اإلجمالي للنساء  ÷( 18سنة )أو قبل سن  15تزوجن بعمر و سنة،24و 20تتراوح أعمارهن بين  الالتيعدد السيدات ]

 [100 ×عاًما  24و 20اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 معالجة البيانات 

 على المستوى المحلي

 أي تقديرات على مستوى الدولة. UNICEF عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر

 عملية الجمع

بعملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها التقرير المحلي لمؤشرات  UNICEFتقوم 

لغرض التأكد من أن قواعد البيانات  UNICEFللـ (. وتتم هذه الممارسة بالتعاون الوثيق مع المكاتب المحلية CRINGاألهداف )

 من تقدم ألن مدعوة UNICEF ـلل الدولية المكاتب إنلي قابل للمقارنة. تحتوي على تحديث بيانات دو UNICEF ـالعالمية لل

كما يقوم خبراء القطاع  .واألطفال النساء رفاه بشأن الرئيسية المؤشرات من لعدد مستكملة بيانات أي إلكتروني نظام خالل

بمراجعة المكاتب المحلية للتحقق من التحديثات المرسلة وجودة البيانات اإلجمالية للتقديرات المقدمة.  UNICEFفي مقر 

 البياناتأحدث المعلومات الموثوقة في قواعد  لضمان ادراجعلى مجموعة من المعايير الموضوعية  تستند هذه المراجعة

، ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة ال أم مقبولة المحددة البيانات طنقا كانت إذا ما حول التعليقات توفير يتم مراجعتها.بعد 

وُتنشر في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، كما يتم نشر  UNICEF ـالمقبولة في قواعد البيانات العالمية لل

على مدار السنة عن مصادر إضافية  UNICEF. كما تبحث data.unicef.orgقواعد البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الموقع 

 قبل إدراجها في قواعد البيانات العالمية. الدوليبفحصها من المكتب  وتقومللبيانات 

 النشرتاريخ 

 ال يوجد بيانات. 

 مقدمي البيانات

 .مكاتب اإلحصاء الوطنية )في معظم الحاالت(
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سنة وخضعن لختان  49 -15نسبة الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  5.3.2المؤشر 
 بتر األعضاء التناسلية، حسب العمر /

 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) 

 التعريف

يجري قياسها حاليًا  سنة وخضعن لختان / بتر األعضاء التناسلية، 49و 15نسبة الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 سنة وخضعت أعضائهن التناسلية لــتشويه / بتر.19و 15بنسبة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

العدد اإلجمالي للفتيات والنساء  ÷سنة وخضعن لختان اإلناث  49و 15عدد الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ]

 [100 × 49و15بين 

 صنيفالت

 العمر، الدخل، مكان اإلقامة، الموقع الجغرافي، العرق )األصل(، التعليم.

 معالجة البيانات 
 على المستوى المحلي

 أي تقديرات على مستوى الدولة. UNICEFعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر 

 عملية الجمع

بعملية سنوية لتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها التقرير المحلي لمؤشرات  UNICEFتقوم 

لغرض التأكد من أن قواعد البيانات  UNICEFللـ (. وتتم هذه الممارسة بالتعاون الوثيق مع المكاتب المحلية CRINGاألهداف )

 من تقدم ألن مدعوة UNICEF ـلل الدولية المكاتب إنلي قابل للمقارنة. تحتوي على تحديث بيانات دو UNICEF ـالعالمية لل

كما يقوم خبراء القطاع  .واألطفال النساء رفاه بشأن الرئيسية المؤشرات من لعدد مستكملة بيانات أي إلكتروني نظام خالل

بمراجعة المكاتب المحلية للتحقق من التحديثات المرسلة وجودة البيانات اإلجمالية للتقديرات المقدمة.  UNICEFفي مقر 

 البياناتأحدث المعلومات الموثوقة في قواعد  لضمان ادراجعلى مجموعة من المعايير الموضوعية  تستند هذه المراجعة

، ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة ال أم مقبولة المحددة البيانات طنقا كانت إذا ما حول التعليقات توفير يتم مراجعتها.بعد 

وُتنشر في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، كما يتم نشر  UNICEF ـالمقبولة في قواعد البيانات العالمية لل

على مدار السنة عن مصادر إضافية  UNICEF. كما تبحث data.unicef.orgقواعد البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الموقع 

 قبل إدراجها في قواعد البيانات العالمية. الدوليبفحصها من المكتب  وتقومللبيانات 

 النشرتاريخ 

 ال يوجد بيانات. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية )في معظم الحاالت(.



  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 
 الهدف الخامس

9 

أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة 5.4الغاية  األجر وتقديرها من خالل توفير الخدمات  االعتراف ب

ةالعامة  اكل األساسي حماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة للووضع سياسات  والهي

ى الصعيد الوطني ًا عل اسب ة والعائلة، حسبما يكون ذلك من  المعيشي

 حسب األجر، مدفوعة غير والرعاية المنزلي للعمل المخصص الوقت نسبة 5.4.1المؤشر 
 والموقع والعمر الجنس

 المنظمة

  (UNSD) المتحدة األمم في الشعب اإلحصائية 

 التعريف

يشير إلى الوقت المستغرق في العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة األجر إلى متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء 

عمل المنزلي والرعاية يشمل إعداد الغذاء، غسل الصحون، في اإلنفاق على توفير الخدمات المنزلية لالستهالك الخاص. ال

تنظيف وصيانة المسكن، الغسيل، الكي، رعاية الحيوانات األليفة، التسوق والتركيب وخدمة وإصالح السلع الشخصية 

 والمنزلية ورعاية األطفال ورعاية أفراد األسرة المرضى أو المسنين أو المعاقين.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

يتم التعبير عن البيانات المقدمة لهذا المؤشر كنسبة من الوقت في يوم واحد، يتم حساب متوسط البيانات األسبوعية 

 سبعة أيام من األسبوع للحصول على متوسط الوقت اليومي.  على مدى

 على النحو التالي:  األجر مدفوعة غير والرعاية المنزلي العمل في المستغرق الوقت نسبةيتم حساب 

 100( × 24÷ الرعاية  المنفقة على الساعات من اليومي العدد+  المنزلي العمل المنفقة على الساعات من اليومي العدد)

 حيث أن:

 األنشطة في السكان ينفقها التي اليومية الساعات عدد=  الصلة ذات األنشطة المنفقة على الساعات من اليومي العدد

 جموع السكان )سواًء شاركوا في األنشطة أو ال(م÷  الصلة ذات

 للحصول األسبوع من أيام سبعة مدار على البيانات متوسط حساب يتم ،أسبوعياً  المستغرق الوقت في البيانات كانت إذا

 .المستغرق اليومي الوقت على

، من إحصائيات استخدام الوقتمتوسط عدد الساعات التي تنفق على العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة األجر يستمد 

في المسوحات استخدام الوقت المستقلة أو من دراسات وحدة استخدام الوقت  مسوحاتجمعها من خالل  التي يتم

( متوسط الوقت 1. يمكن تلخيص البيانات المتعلقة باستخدام الوقت وتقديمها بأحد األمرين: )األسرية متعددة األغراض

 ، ويتم حسابه بالمعادلة التالية:نشاط معين( فقط)في  الذي يقضيه المشاركون

 عدد األشخاص المشاركين(.÷ )اجمالي الوقت الذي يقضيه األفراد على نشاط معين 

 ، ويتم حسابه بالمعادلة التالية:(مجموع السكان المعنين( متوسط الوقت الذي يقضيه جميع السكان في عمر معين )2أو ) 

 المعنين )سواًء شاركوا في األنشطة أو ال((. مجموع السكان÷ )اجمالي الوقت 
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على أساس متوسط عدد الساعات التي يتم إنفاقها على الخدمات المنزلية، عمل الرعاية غير مدفوعة  المؤشريتم حساب 

 . قدعلى مدى الزمننة المجموعات وتقييم التغييرات األجر لمجموع السكان. يمكن استخدام هذا النوع من المقاييس لمقار

بسبب اختالف )أو التغيير( نسبة المشاركين في نشاط معين أو فرق )أو  المدى الزمنيتكون االختالفات بين المجموعات أو 

 تغيير( في مقدار الوقت الذي يقضيه المشاركون، أو كالهما.

 التصنيف

 البيانات المتوفرة موزعة حالًيا حسب الجنس فقط. 

 معالجة القيم المفقودة 
 المحليعلى المستوى 

 تقديرات عن القيم المفقودة. ةاإلحصائي الشعبصدر تحاليًا ال 

 عملية الجمع

يتم تجميع البيانات والتحقق من صحتها إذا كانت  .الوطنية اإلحصائية المكاتب هم الدولي المستوى على الرسميون النظراء

 إن .الوطني اإلحصائي المكتب في االتصال جهة مع االحصائية الشعب تتشاور ت.اك تناقضات أو مشاكل في البياناهن

 تشمل المعايير الدولية:، الصلة ذات الدولية المعايير مع بقدر اإلمكان تماشىت SDG 5.4.1 بالهدف الخاصة البيانات

 دليل إلنتاج اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قياس العمل المدفوع وغير المدفوع األجر.

 (ICATUS 2016) 2016صاءات استخدام الوقت لعام التصنيف الدولي لألنشطة إح

 (.2008)نظام المحاسبة القومية  2008نظام الحسابات القومية لعام 

 قرار بشأن إحصاءات العمل والعمالة واستغالل اليد العاملة.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .UNSDبمجرد إتاحة بيانات استخدام الوقت الوطنية، يتم إضافتها إلى قاعدة بيانات 

 اصدار البيانات

 .2018برل / ماي يا 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاءات الوطنية. 
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اوية مع الرجل في شـغل المناصـب 5.5 الغاية  ة وفرصــها المتســ ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعال

اة السياسية واالقتصادية والعامةالقياد  ية على جميع مسـتويات صـنع القرار في الحي

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية 5.5.1المؤشر 

 ملف البيانات األول
 المنظمة

 (.IPUاالتحاد البرلماني الدولي ) 

 التعريف

بعدد المقاعد التي تشغلها النساء األعضاء في واحدة أو ، الوطنية البرلمانات في النساء تشغلها التي المقاعد نسبة ُتقاس

أقل من مجالس البرلمانات الوطنية، معبرا عنها كنسبة مئوية من جميع المقاعد المشغولة. يمكن أن تكون البرلمانات الوطنية 

في  وأقل مجلسلمانات أحادية المجلس من مجلسين أو من مجلس واحد. يغطي هذا المؤشر مجلس واحد في البر

البرلمانات ثنائية المجلس. وعادة ما يتم كسب المقاعد من قبل األعضاء في االنتخابات البرلمانية العامة. كما يمكن ملء 

ني، المقاعد بالترشيح والتعيين واالنتخاب غير المباشر وتناوب األعضاء واالنتخاب. تشير المقاعد إلى عدد التفويض البرلما

 أو عدد أعضاء البرلمان.

 المنهجية
 طريقة الحساب

العدد اإلجمالي ÷ العدد الكلي للمقاعد التي تشغلها النساء ) =نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني

 (.للمقاعد في البرلمان

 ال يوجد ترجيح لإلحصاءات.  

 التصنيف

)واحد أو أقل، برلماني أو  ينوع التشريعاليمكن تصنيف المؤشر ليتم تحليله حسب المنطقة الجغرافية والمنطقة الفرعية، 

 .ة(، واستخدام المقاييس الخاص، معينةرئاسي(، طريقة ملء المقاعد )منتخبة مباشرة، منتخبة بشكل غير مباشر

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 يتم إجراء تعديالت على القيم المفقودة. ال

 عملية الجمع

يتم توفير البيانات من قبل البرلمانات الوطنية وتحديثها بعد االنتخابات أو التجديد البرلماني. كما تنقل البرلمانات الوطنية 

ذات تغيير كبير. تقدم البرلمانات بياناتها إلى االتحاد البرلماني الدولي مرة واحدة على األقل في السنة عندما تكون األرقام 

لألعضاء في االتحاد البرلماني الدولي معلومات عن التغييرات والتحديثات في االتحاد البرلماني الدولي. بعد كل االنتخابات 

تخدام طرق العامة أو التجديد يتم إرسال استبيان إلى البرلمانات للتزويد بأحدث البيانات المتاحة. إذا ال توجد استجابة يتم اس

أخرى للحصول على المعلومات مثل من هيئة إدارة االنتخابات، ومواقع الويب البرلمانية أو البحث على اإلنترنت. المعلومات 

 اإلضافية التي تم جمعها من مصادر أخرى يتم فحصها بانتظام مع البرلمان.

 النشرتاريخ 
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 البيانات واصدار جمع

 ، حتى آخر يوم من الشهر.يتم تحديث البيانات على أساس شهري 

 مقدمي البيانات

 برلمانات األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي.

 ملف البيانات الثاني
 المنظمة

 األمم المتحدة للمرأة 

 التعريف

نسبة الوظائف التي تشغلها النساء في الحكومة المحلية. ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية من المناصب ( b) 5.5.2المؤشر 

 المنتخبة التي تشغلها النساء في الهيئات التشريعية / المحلية الحكومية.

 المنهجية

 طريقة الحساب

 الرجال والنساء(المشغولة من )العدد اإلجمالي للمقاعد  ÷( 100× )عدد المقاعد التي تشغلها النساء 

 الوحدة: % 

 صنيفالت

يجب أن تكون بيانات عن الوظائف المنتخبة في الهيئات التشريعية / المحلية في الحكومة مفصلة حسب الجنس ليتمكن 

 حساب المؤشر. 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

ألمم المتحدة اإلقليمية للجان، وتستخدم ينسق تجميع البيانات من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة وتنفيذها بدعم من ا

 آليتين:

إرسال نماذج طلب البيانات إلى هيئات اإلدارة االنتخابية والمكاتب اإلحصائية الوطنية مباشرة أو من خالل اللجان  -

 اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة.

، بما SDGsؤولة عنها مع تنسيق التي تعد المصدر الرئيسي للبيانات أو المس NSSنشر البيانات بواسطة كيانات  -

. سيتم تنفيذ هذه العملية بشفافية بطريقة مبنية على التواصل مع NSOsفي ذلك هيئات اإلدارة االنتخابية و / أو 

 فرصة للتحقق من صحة أو استبعاد البيانات المجمعة للبلد. NSS، حتى يكون لدى NSSنقاط اتصال 
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 إنشاء خط األساس العالمي، سيتم تجميع البيانات كل عام )يناير من كل عام و / أو بعد إجراء االنتخابات المحلية(.بعد 

 اصدار البيانات

 الربع الثاني من العام.

 مقدمي البيانات

 يتم توفير البيانات من قبل هيئات اإلدارة االنتخابية و / أو بالتنسيق مع مكاتب اإلحصاء الوطنية.

 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5.5.2المؤشر 

 المنظمة

 (.ILOمنظمة العمل الدولية ) 

 التعريف

 ألغراض يشير هذا المؤشر إلى نسبة العدد اإلجمالي لإلناث لألشخاص العاملين في الوظائف العليا واإلدارات المركزية.

 14 تصنيف مع ISCO-88و ISCO-08 من كل في 1 الرئيسية المجموعة مع والمتوسطة العليا اإلدارة تتطابق المؤشر، هذا

 ،(العامين المدراء) ISCO-88 في 14 تصنيف مع 13 والفئة( األخرى والخدمات التجزئة ومحالت الضيافة مديري) ISCO-08 في

 يمكن الفرعي، الرئيسي المستوى على مصنفة اإلحصاءات تكن لم إذا. الصغيرة المشاريع مديري من أساسا تتألف هذه ألن

 .كبديل ISCO-08 و ISCO-88 من 1 الرئيسية المجموعة استخدام عندئذ  

 المنهجية
 طريقة الحساب

 :ISCO-08باستخدام 

ا والمتوسطة: ة النساء في اإلدارة العلي  نسب

)عدد األشخاص العاملين  ÷( 14فئة  ISCO 08عدد النساء العاملين في +  1فئة  ISCO 08)عدد النساء العاملين في 

 100( × 14فئة  ISCO 08عدد األشخاص العاملين في  – 1فئة  ISCO 08في 

ة النساء في اإلدارة:  نسب

  100( ×1فئة  ISCO 08/ عدد األشخاص العاملين في  1فئة  ISCO 08)عدد النساء العاملين في 

ا والمتوسطة: ة النساء في اإلدارة العلي  نسب

)عدد األشخاص العاملين ÷ ( 13فئة   ISCO 88عدد النساء العاملين في  – 1فئة   ISCO 88ين في )عدد النساء العامل

 100( × 13فئة   ISCO  88عدد األشخاص العاملين في – 1فئة   ISCO 88في 

ة النساء في اإلدارة:  نسب

  100( ×1فئة   ISCO  88/ عدد األشخاص العاملين في 1فئة  ISCO 88)عدد النساء العاملين في 
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 صنيفالت

 الجنس حسب العمالة إحصاءات حساب إلى حاجة هناك أن من الرغم علىهذا المؤشر ال يتطلب أي تفصيل في حد ذاته، 

إذا كانت اإلحصائيات متاحة وحجم العينة يسمح فقد يكون من المهم جدولة هذا المؤشر من خالل النشاط . والوظيفة

 (.ISICاالقتصادي )

 عملية الجمع 

ترسل إدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية استبيانها السنوي حول إحصاءات العمل من كل عام لجميع الوكاالت ذات 

الصلة داخل كل بلد )المكتب اإلحصائي الوطني، وزارة العمل، وما إلى ذلك( لطلب لحصول على أحدث البيانات السنوية 

صاءات المقدمة إلى إدارة منظمة العمل الدولية عن طريق هذا االستبيان وكذلك من اإلح 5.5.2المتاحة. يتم حساب المؤشر 

للمسوحات  microdataمن خالل اتفاقات إقليمية ووطنية مع المكاتب السنوية، أو من خالل معالجة مجموعة البيانات 

 الوطنية.  

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 الثاني الربع في عادة عام، كل العمل إحصاءات عن السنوي استبيانها الدولية العمل لمنظمة التابعة اإلحصاء إدارة ترسل

 اإلحصائية المكاتب من المستلمة البيانات تحديث يتم. العام نهاية أو الثالث الربع بحلول المطلوبة اإلحصاءات تلقي بهدف

 األسرية المسوحات من الجزئية البيانات مجموعات معالجة خالل من عليها الحصول تم التي والبيانات والوطنية اإلقليمية

 في لقسم االحصاء متاحة تصبح عندما) ILOSTAT منظمة في الدولية العمل منظمة في اإلحصاء إدارة تجريها التي الوطنية

 (.الدولية العمل منظمة

 اصدار البيانات

 هاجمعاإلحصاءات التي تم على اإلنترنت بشكل مستمر لتعكس  لمنظمة العمل الدولية ILOSTATيتم تحديث قاعدة بيانات 

في الربع الثاني أو الثالث من العام  1OECDو  EUROSTATكل أسبوع. وبشكل عام تتوفر إحصاءات لكل من  تهاومعالج

للبالد  رجعيةالتالي للسنة المرجعية، في حين أنها عادة ما تكون متاحة في الربع الثالث أو الرابع من السنة التالية للسنة الم

 األخرى. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. 

 

  

                                                      

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  1
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، على النحو وعلى الحقوق اإلنجابية ة واإلنجابيةضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسي 5.6الغاية 

امج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهج عمل  ة  Beijingالمتفق عليه وفقا لبرن امي ائق الخت والوث

 لمؤتمرات استعراضهما

 مستنيرةسنة ويتخذن قرارات  49و 15نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  5.6.1المؤشر 
 بشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية اإلنجابية

 المنظمة

 (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان ) 

 التعريف

سنة ويتخذن قرارتهن الخاصة فيما يتعلق بأمورهن الزوجية  49و 15نسبة النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 الخاصة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

من الذي يع أن تقول "ال" لممارسة الجنس، سنة. )من تستط 49و 15: عدد المتزوجات الذين تتراوح أعمارهم بين (A) البسط

 (. الرعاية الصحيةبشأن قرار اليتخذ القرار وسائل منع الحمل، من الذي يتخذ 

 سط.فقط النساء اللواتي يستوفين جميع المعايير الثالثة يدرجون في الب

  49و  15: مجموع عدد النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين (Bالمقام )

المعدل = 
𝐴×100

𝐵
 

  صنيفالت

 يمكن تقسيمها حسب العمر، الموقع الجغرافي، مكان اإلقامة، التعليم، الثروة. إلى بيانات المسح الصحي المتاحة استنادا

 معالجة البيانات المفقودة 
 المحليعلى المستوى 

 ال يوجد تقديرات خاصة بالبلدان التي تكون بياناتها غير متوفرة.

 عملية الجمع 

 يتم جمع البيانات تمشيًا مع المنهجية المستخدمة للمسح الوطني ذات الصلة.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 ودورات المسح الوطنية. DHS ،MICSحسب 

 إصدار البيانات

 مستمر عند توفر بيانات جديدة.

 مقدمي البيانات

 وكاالت مسؤولة عن وزارة األمن الوطني على المستوى الوطني.
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عـدد البلـدان التي لـديهـا قوانين وأنظمـة تكفـل حصــــــــول النساء والرجال  5.6.2المؤشر 
سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال  15الذين في سن 

 نجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواةالصــــحة الجنســــية واإل

 المنظمة

 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 التعريف

يهدف المؤشر إلى قياس مدى امتالك البلدان لقوانين ولوائح وطنية تضمن الوصول الكامل والمتكافئ إلى النساء والرجال 

 .والصحة الجنسية واإلنجابيةسنة فما فوق إلى الرعاية والمعلومات  15الذين تبلغ أعمارهم 

)وجود قوانين وأنظمة وطنية لضمان الوصول الكامل والمتكافئ(، مما  100إلى  0المؤشر عبارة عن نسبة مئوية )٪( من 

يقيس المؤشر وجود قوانين ولوائح فقط؛ ال  يشير إلى حالة البلد والتقدم في وجود مثل هذه القوانين واللوائح الوطنية. 

 .يقيس تنفيذها

 المنهجية
 طريقة الحساب

يتطلب حساب المؤشر بيانات لكل  مجاالت موضوعية. أربعمكوًنا في  13يقيس المؤشر مقومات وعوائق قانونية محددة لـ 

 .المكونات الثالثة عشر، ثم حساب مجموع النقاط من تلك القيم

المثلى. يتم تسجيل كل مكون بشكل ٪ هي القيمة 100٪ أقل قيمة و0على نفس المقياس، حيث  13يتم وضع المكونات 

 :مستقل ومرجح بالتساوي. ويتم احتساب الدرجة الخاصة بمكون معين على النحو التالي

 100× )عدد العوائق الموجودة / العدد اإلجمالي للعوائق((  -))عدد عناصر التمكين الموجودة / إجمالي عدد عناصر التمكين( 

 اط من حيث صلتها بكل مكون فردي يمكن تقييم تفاصيل طريقة تسجيل النق

https://drive.google.com/file/d/15aUNkLrzuEmXS9K7rEPEn87lC3ENyEro/view 

مكون، وبالمثل يتم حساب الدرجة لكل قسم موضوعي  13يتم احتساب الدرجة اإلجمالية للمؤشر كمتوسط حسابي لنتائج 

 كمتوسط حسابي لنتائج المكون األساسي. 

سيتم تقييم الدرجات ألي تفاصيل دقيقة في الوزن النسبي للعوامل التمكينية للعوائق بمجرد تجميع البيانات وتسجيلها 

 دولة على األقل. 50 في 

  صنيفالت

وسيمّكن ذلك البلدان من تحديد المجاالت الخاصة بالرعاية والمعلومات  .وضوعيسيتم تصنيف البيانات حسب القسم الم

 .والتثقيف في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية التي يتطلب تحقيق التقدم فيها

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 .لن يتم إجراء أي تعويض لبلد لديه بيانات مفقودة

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15aUNkLrzuEmXS9K7rEPEn87lC3ENyEro/view
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 عملية الجمع 

المتصور أن يعين الصندوق نقطة اتصال من المكتب المحلي لصندوق األمم المتحدة للسكان )أو المكتب اإلقليمي من 

في حالة البلدان التي ليس لديها مكتب محلي( لتنسيق استكمال الدراسة عن طريق االتصال بالوزارات واإلدارات والوكاالت 

قوم منسق صندوق األمم المتحدة للسكان بتنسيق اجتماع وطني للتحقق، بعد االنتهاء من المسح، سي .الحكومية ذات الصلة

حيث سيقوم ممثلون من فرق األمم المتحدة المحلية بما في ذلك وكاالت مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم 

لشركاء الحكوميين المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للمرأة وجماعات المجتمع المدني ومكاتب اإلحصاء الوطنية وا

كما يبحث الصندوق إمكانيات لمزيد من التعاون مع شعبة السكان التابعة لألمم  .بمراجعة والتحقق من صحة ردود المسح

 .إلدارة أداة المسح كجزء من تحقيقات األمم المتحدة بين حكومات السكان والتنمية (DESA) المتحدة

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .سنوات 3-2. وسيتم جدولة جمع البيانات كل 2019بيانات األساسية لعام من المقرر جمع ال

 إصدار البيانات

2019 

 مقدمي البيانات

 سيتم توفير البيانات من الوزارات واإلدارات والوكاالت الحكومية ذات الصلة. 
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اً  a.5الغاية  ام بإصالحات لتخويل المرأة حقوق متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها  القي

ة، والميراث والموارد  على حق الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالي

ا للقوانين الوطنية  الطبيعية، وفًق

ديهم حقوق ( نســــــبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لa) a.1.5المؤشر 
( حصة المرأة بين المالك أو أصحاب bمضــــمونة في األراضــــي الزراعية، بحســــب الجنس. )

 الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة

 المنظمة

 (.FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) 

 التعريف

 ينقسم المؤشر إلى مؤشرين فرعيين.

يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق  الذينمقياس االنتشار: يقيس مدى انتشار السكان الزراعيين ( هو aالمؤشر الفرعي )

 ، مصنفة حسب الجنس.مضــــمونة في األراضــــي الزراعية

 ، حسب الجنس. 100×مجموع السكان الزراعيين( ÷ )عدد السكان الزراعيين الذين لديهم حقوق ملكية أو ملكية أرض زراعية 

( يركز على التكافؤ بين الجنسين: يقيس مدى حرمان المرأة من حقوق الملكية / الحيازة على األراضي bالمؤشر الفرعي )

 الزراعية.

مجموع السكان الزراعيين الذين  ÷)عدد النساء من السكان الزراعيين ممن يملكون حقوق الملكية أو الحيازة على أرض زراعية 

  100×يملكون حقوق ملكية أو ملكية أرض زراعية( 

 المنهجية
 طريقة الحساب 

 كيف يتم حساب المؤشر:

 كمالكين أو مالكي حقوق ملكية جميع األفراد في المجموعة المرجعية للسكان الزراعيون الذين:a.1.5 يعتبر المؤشر 

 شهادة تشهد على ضمان الحيازة على األراضي الزراعية.على " ئزينحا" أو "ين يتم إدراجه كـ "مالك -

 اذا لديه الحق في بيع األراضي الزراعية. -          أو

 اذا كان لديه الحق في توريث األراضي الزراعية. -          أو

لكية االرض زراعية، وميزة هذا يعد وجود أحد الوكالء الثالثة كافيًا لتعريف الشخص بأنه "المالك" أو "المالك" لحقوق الم

 النهج هو امكانية تطبيقه على مختلف البلدان.

 طريقة حساب المؤشر موجود في التعريف.

 صنيفالت

بصفة  ابه ىيوص التييمكننا التمييز بين مستويات التفصيل التي تعتبر "إلزامية" للرصد العالمي ومستويات التفصيل 

 . رؤية لسياسة صانع القرارها توفر ، حيث أنالدوليخاصة لتحليل المستوى 
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 المستويات اإللزامية: صنيفت

 ( جنس األفراد.aالمؤشر الفرعي )

 مستويات الموصى بها:ال صنيفت

 )قائمة غير شاملة للمؤشرات الفرعية(

المعترف به  (، نوع الحيازة، نوع المستندقروي/  مدنيمستوى الدخل، الفئة العمرية، المجموعة العرقية، الموقع الجغرافي )

 قانونًيا.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

نفس المنطقة، في مثل هذه الحالة سيتم لبيانات السيتم حذف القيم المفقودة فقط في حالة وجود عدد كاف  من نقاط 

 احتساب القيم المفقودة من خالل متوسط القيمة اإلقليمية.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات 

  التنمية المستدامة  مة البلدان على إدراج رصد مؤشرل البرنامج الخاص بأنشطة تنمية القدرات، ستشجع المنظمن خال

5.a.1 .مستقلة بيانات تجميع عملية ليست وهيفي المسوحات الوطنية المقبلة لألسر المعيشية وتحديد أنسب البيانات 

 العام في a.1  SDG.5ستنتج التي الدول بعدد التنبؤ يمكن ال وبالتاليبفاصل زمني منتظم،  والزراعة األغذية منظمة تديرها

 .المقبل

 مقدمي البيانات

 المنظمة المسؤولة عن المسوحات الزراعية على مستوى الدولة.

 

نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك القانون العرفي(  a.2.5المؤشر 
 في ملكية األراضي و / أو السيطرة عليها المساواة للمرأة

 المنظمة

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) 

 التعريف

إلى المدى الذي يضمنه اإلطار القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( حقوق متساوية للمرأة في a.2.5 ينظر المؤشر

 ملكية األرض و / أو السيطرة عليها.

 ستة مقابل اإلطار باختبار وذلكالمؤشر "يقيس" المستوى الذي يدعم اإلطار القانوني لبلد ما حقوق المرأة في األرض، 

 ية القضاء على التمييز ضد المرأة، ال سيما اتفاقدوليا المقبولة الجيدة والممارسات الدولي القانون من مستمدين وكالء

(CEDAW صدقت عليها )البرية والغابات األسماك مصايد لحيازة المسؤولة للحوكمة الطوعية التوجيهية والمبادئ دولة 189 

(VGGT )الوكالء الستة التي يتم من خاللها رصد المؤشر:. 2012 عام في الغذائي األمن لجنة أعضاء باإلجماع أقرها التي 

 ادية.لألرض أو التشجيع من خالل الحوافز االقتص اإللزامي : التسجيل المشتركAلوكيل ا
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 : موافقة الزوجية اإلجبارية على معامالت األراضي.الوكيل ب

 : حقوق الميراث للمرأة والرجل على قدم المساواة.الوكيل ج

 : تخصيص الموارد المالية لزيادة ملكية المرأة وسيطرتها على األرض.الوكيل د

 وجود حماية صريحة لـحقوق المرأة لألرض.: األنظمة القانونية التي تعترف بالحيازة العرفية لألراضي، والوكيل هـ

 الحصص اإللزامية لمشاركة المرأة في إدارة األراضي وإدارة المؤسسات.  الوكيل و:

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 تتطلب الطبيعة النوعية والقانونية لهذا المؤشر تطويًرا دقيًقا ومفصاًل للمنهجية التي يمكن أن تكون مجدية عالميًا.

الطبيعة النوعية والقانونية لهذا المؤشر تطوير منهجية دقيقة ومفصلة يمكن أن تكون مجدية وذات صلة عالمية تتطلب  

 وذات مغزى.

( تصنيف البلد وفًقا لعدد الوكالء الموجودة في التشريعات األولية 1خطوتين: ) a.2.5يتضمن حساب النتائج بموجب المؤشر 

 ميع نتائج الدولة من أجل إعداد التقارير العالمية.( توحيد ج2أو األولية والثانوية و )

 

 : تصنيف فئات الدولة1الخطوة 

سيتم تصنيف الدولة وفًقا للعدد اإلجمالي للوكالء الموجودين في التشريع األساسي أو التشريع األساسي والثانوي. 

(، Eلقانون العرفي معترف به )مرتبط بالوكالة بالنظر إلى أنه ال توجد قواعد عرفية لحيازة األراضي في جميع البلدان أو أن ا

 لغرض الحساب، تم تطوير نهج ذي مقياسين )أو مزدوج(:

بالنسبة للبلدان التي ال يتم فيها االعتراف بحيازة األراضي العرفية في اإلطار القانوني )إما عن طريق القانون أو الدستور(، 

يتم تمييزه بأنه غير قابل للتطبيق وسيتم تقييم الدولة من  Proxy Eإن بغض النظر عما إذا كانت موجودة بالفعل أم ال ، ف

 بين الخمسة المتبقية الوكالء.

بالنسبة للبلدان التي يتم فيها االعتراف بحيازة األراضي العرفية في اإلطار القانوني، سيتم تقييم البلد مقابل جميع الوكالء 

 الستة

 

(، Eفي البلدان التي ينطبق فيها القانون العرفي )الوكيل ، ونطاقات التصنيف يصف الجدول أدناه تصنيف النهج المزدوج

مستويات عالية جًدا من الضمانات(. ويرجع ذلك إلى  - 6يتم تضمين وجود خمسة أو ستة وكالء في نفس النطاق )النطاق 

ن القانون العرفي عالمًيا   كون في حد ذاته عالمًيا لجميع البلدان.وهو أحد مكونات المؤشر الذي ال ي -ضرورة جعل حساب مكوِّ

. والثانوية األولية التشريعات أو األولية التشريعات في الموجود الوكالء عدد إلجمالي وفًقا البلد تصنيف يتم ذلك بعد

 بالوكالة المتعلق) العرفي القانون في النظر إعادة أو البلدان، جميع في األراضي حيازةل عرفية قواعد وجود عدم إلى بالنظر

E)، ( ألغراض الحسابمزدوج أو) ثنائي نهج تطوير تم فقد. 
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 التصنيف
 الوكيل  يكون بحيث التقييم نتيجة

Eللتطبيق غير قابل 

 E الوكيل يكون بحيث التقييم نتيجة

 للتطبيق قاباًل 

 على دليل يوجد ال: 1النطاق 

 الجنسين بين للمساواة ضمانات

 السيطرة أو/  و األرض ملكية في

 .القانوني اإلطار في عليها

 في الخمسة الوكالء من أي يوجد ال

 األساسي أو األساسي التشريع

 .والثانوي

 في الستة الوكالء من أي يوجد ال

 األساسي أو األساسي التشريع

 .والثانوي

 جداً  منخفضة مستويات: 2 النطاق

 بين المساواة ضمانات من

 أو/  و األرض ملكية في الجنسين

ي اإلطار التحكم في  .القانون

 في الموجودين الوكالء أحد

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 في الموجودين الوكالء أحد

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 من منخفضة مستويات: 3 النطاق

 الجنسين بين المساواة ضمانات

 التحكم أو/  و األرض ملكية في

 .القانوني اإلطار في

 في الموجودين الوكالء اثنين من

 .والثانوية األولية التشريعات

 في الموجودين الوكالء اثنين من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 متوسطة مستويات: 4 النطاق

 بين للمساواة الضمانات من

 أو/  و األرض ملكية في الجنسين

ي اإلطار التحكم في  .القانون

 في الموجودين الوكالء ثالثة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 في الموجودين الوكالء ثالثة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 من عالية مستويات: 5 النطاق

 الجنسين بين للمساواة الضمانات

 التحكم في/  و األرض ملكية في

 .القانوني اإلطار

 في الموجودين الوكالء أربعة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 في الموجودين الوكالء أربعة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

ي.  التحكم في اإلطار القانون

 في الموجودين الوكالء خمسة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 في الموجودين الوكالء خمسة من

 األولية أو األولية التشريعات

 .والثانوية

 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

وقد تقوم بعض الدول  ،بتسجيلها المتحدة األمم دول جميع تقوم أن المتوقع ومن البيانات توافر ضمان من الرغم على

. مفقودة قيًما يخلق مما بالتقرير المشمولة الفترة خالل اإلطالق علىبتسجيلها في أوقات مختلفة، أو ال يتم تسجيلها 

 :التالية بالطريقة المفقودة القيم مع التعامل سيتم



  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 
 الهدف الخامس

22 

. المؤشر في تقدما تحقق كانت إذا عما معلومات المنظمة لدى ليس فقط، واحدة فترة في سجلت التي للبلدان بالنسبة

 يمكن أواًل:. مفقودة بقيم المشكلة حدة من للتخفيف الخطوات بعض اتخاذ والزراعة األغذية لمنظمة يمكن ذلك ومع

 حد إلى معقول افتراض بالتقرير، هذا المشمولة الفترات خالل المؤشر بشأن تقدم أي إحراز يتم لم أنه تفترض أن للمنظمة

 فترة مدى على االفتراض إثبات الصعب من يكون قد حين في .بسرعة تتغير ال والثانوية األولية التشريعات أن كبير، حيث

تمامًا في فترة قصيرة من الزمن كبين فترتين اعداد  واضحة تكون أن يجب سنوات، 10 المثال سبيل على أطول، ةزمني

 واستناداً  البلدان، إلى للوصول إضافية خطوة والزراعة األغذية منظمة ستتخذ اإلمكان، قدر تعويض القيم التقارير. ولتفادي

 الفترة منذ تغيير أي حدوث عدم تؤكد أن بسرعة منها تطلب أن للمنظمة يمكن سابقًا، المقدمة الوصفية البيانات إلى

 .األخير بالتقرير المشمولة

 بمحاولة المنظمة ستقوم الثالثة، أو الثانية التسجيل فترة في ولنقل الحقًا، التقارير إعداد في تبدأ التي للبلدان بالنسبة

 التي الدول عدد المرحلة هذه في الواضح من ليس. الرغبة واالمكانيةفي حالة  رجعي، بأثر البيانات بملء البلدان مطالبة

 على المحرز التقدم لقياس المتاحة البيانات زيادة هو رجعي بأثر الوصفية البيانات إكمال من الهدف. بذلك القيام في ترغب

 أفضل. بشكل المؤشر

 عدم إلى ذلك ويرجع. المفقودة المعلومات من فئة في تجميعها هي أبداً  تسجل لن التي الدول إلشراك الوحيدة الطريقة

 . بلد كل قوانين حالة بشأن افتراض أي وجود

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018من المتوقع أن تقدم الدول بتقدير تقاريرها كل سنتين بدًءا من عام 

 إصدار البيانات

عن السنة األولى كمصدر للبيانات )القوانين( المتاحة في كل منها و "قياس" المؤشر  التسجيلجميع البلدان يمكنها بدء 

 يوًما(. 15هو واضح جدا. عالوة على ذلك التقييم يمكن أن يقوم بها خبير قانوني واحد في إطار زمني قصير للغاية )حوالي 

 البيانات قدميم

لمؤسسة الوطنية التي تحكم شؤون األراضي(، مؤسسات المؤسسات ذات الصلة باألراضي )أي وزارات األراضي أو ا

لجانية وطنية )أي لجان المساواة بين الجنسين وشؤون المرأة(، مؤسسات وطنية مسؤولة عن التمسك بسيادة القانون مثل 

 وزارة العدل أو لجان حقوق اإلنسان. 
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ا b.5الغاية  ة تعزيز استخدام التكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز ، وبخاصة تكنولالتمكيني وجي

 تمكين المرأة

 نسبة األفراد الذين يمتلكون الهاتف المحمول، حسب الجنسb.1.5 المؤشر

 المنظمة

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت ) 

 التعريف

 يتم تعريف المؤشر بأنها "نسبة األفراد الذين يمتلكون هاتف جوال، حسب الجنس ".

 المنهجية 
 المؤشرحساب 

العدد اإلجمالي ) الوطنية. يتم حساب المؤشر من خالل األسرسوحات ميانات حول هذا المؤشر من خالل يمكن للدول جمع الب

 (.مجموع عدد أفراد نفس المنطقة ÷لألفراد الذين يمتلكون هاتًفا جوااًل في منطقة محددة 

 صنيفالت

 .لمهنةالعمرية، المستوى التعليمي، حالة القوى العاملة، وا (، الفئةقروية/ ال مدنيةالجنس، المنطقة )المناطق ال

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي 

 ال يتم تقديرها.

 عملية الجمع

بتجميع البيانات حول هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي يرسله إلى رؤساء المكاتب  االتحاد الدولي لالتصاالتيقوم 

(. يقوم االتحاد بجمع القيم المطلقة من خالل هذا االستبيان ويتم حساب النسب المئوية. كما يتم NSOاإلحصائية الوطنية )

 التحقق من المنهجية للتأكد من أنها تلبي المعايير اإلحصائية الكافية. 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

كاتب اإلحصائية الوطنية في الربع الثالث من يتم جمع البيانات من خالل االستبيان األسري الذي يتم إرساله إلى جميع الم

 كل عام. يتم إصدار البيانات في ديسمبر من كل عام.

 إصدار البيانات

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

 (.NSOsمكاتب اإلحصاء الوطنية )
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ة لل c.5 الغاية  السياسات والتشريعات للنهوضهذه وتعزيز  تنفيذاعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابل

المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في جميع المستويات  ب

نسبة البلدان التي لديها أنظمة لتخصيص المخصصات العامة للمساواة بين  c.1.5المؤشر  
 الجنسين وتمكين المرأة

 المنظمة

 هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 التعريف

 إدارة دورة مراحل جميع في الجنسين بين للمساواة الميزانية مخصصات لتتبع الحكومية الجهوديهدف المؤشر إلى قياس 

الحكومة لمعالجة  هدففهو مؤشر خاص بالنظام المالي ويقيس ثالثة معايير يركز األول على  .للعامة وإتاحتها العامة المالية

GEWE  من خالل تحديد ما إذا كان لديها برامج / سياسات وتخصيص الموارد لتعزيزGEWE والثاني يقيم ما إذا كانت الحكومة .

دورة اإلدارة المالية العامة. والثالث يركز على الشفافية  خالل GEWEلديها أدوات التخطيط والميزانية لتتبع الموارد من أجل 

 تشجيع إلى المؤشر يهدفمتاحة للعامة.  GEWEمن خالل تحديد ما إذا كانت الحكومة لديها أحكام إلجراء مخصصات لـ 

 لمخصصاتا حول المعلومات بجعل وااللتزام الميزانية ومراقبة لمتابعة مالئمة أنظمة تطوير على الوطنية الحكومات

 الوزارات مع بالتعاون النظام هذا قيادة المالية وزارة تتولى أن وينبغي. بسهولة للعامة متاحة الجنسين بين للمساواة

 .العامين الحسابات مراجعي أو البرلمان مثل مناسبة هيئة عليها وتشرف الوطنية المرأة ومؤسسات القطاعية

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 عدد الدول  ÷( 100×  المتطلبات بالكامل)عدد الدول التي تلبي 

 الوحدة % 

 التصنيف

 العالمي للتصنيف التالية العالمية النسب ذكر ، سيتمباإلضافة إلى حساب المؤشر أعاله

 عدد الدول ÷( 100× )عدد الدول التي ال تلبي جميع المتطلبات بشكل كامل 

 عدد الدول÷( 100× )عدد الدول التي تقترب تمامًا من تلبية المتطلبات 

 تصنيف إضافي حسب المنطقة كما يلي:

 xعدد البلدان في المنطقة  ( ÷y  ×100 تصنيف البلدمع  x)عدد البلدان في المنطقة 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 
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 جمع البيانات 

فر إطار مراقبة ( حيث يوSDG 17.16.1البيانات كجزء من المراقبة الفعالة على المستوى المحلي بالتعاون اإلنمائي )يتم جمع 

. يرأس مراقبة الشراكة العالمية المنسقون الوطنيون المعينون من قبل الحكومة المعنية لتنسيق جمع الشراكة العالمية

واإلدارات والوكاالت. بالنسبة لهذا المؤشر سيقوم المنسق الوطني بالتنسيق البيانات والتحقق من الصحة من قبل الوزارات 

مع وزارة المالية ووزارة المرأة ووزارة العمل الوزارات األخرى ذات الصلة الستكمال االستبيان. وستكون نقاط االتصال الخاصة 

سيكون لدى ، العام بداية في عام بشكل GPEDC مراقبة عملية إطالق ومع. بالمكاتب المحلية التابعة لألمم المتحدة

 JSTالمنسقين وقت حتى نهاية العام الستكمال جمع البيانات والتحقق منها على المستوى المحلي قبل تقديمها إلى 

  لتوحيدها وتحليلها.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 2018الربع األول من عام  

 إصدار البيانات

 2018الربع الرابع من عام  

 لبياناتمقدمي ا

 مكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات القطاعية ذات الصلة.
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