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                                                                                                                                                                                        التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي

% الدول ذات نقطة أو 

أكرث من البيانات منذ 
2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ املؤرش    الوصف                  

مؤرشات النوع االجتامعي يف إطار العمل العاملي للرصده

64.7 64.6 64.7 I والعمر  للجنس  وفًقا  الدويل  الفقر  خط  تحت  السكان  فئة 

والحالة الوظيفية واملوقع الجغرايف )حرض/ريف(

1.1.1 1

0.0و 0.0و 0.0و I وفًقا  الوطني  الفقر  خط  تحت  يعيشون  الذين  السكان  فئة 

للجنس والعمر

1.2.1 2

0.0 0.0 0.0 II فئة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعامر والذين يعيشون 

يف فقر عىل جميع األبعاد املحددة وفًقا للتعريفات الوطنية

1.2.2 3

0.5 32.7 32.7 II االجتامعية  الحامية  أسس/أنظمة  تغطيهم  الذين  السكان  فئة 

وفًقا للجنس، مع متييز األطفال، العاطلني، األشخاص األكرب سًنا، 

إصابات  الجدد، ضحايا  املواليد  الحوامل،  النساء  اإلعاقة،  ذوي 

العمل، والفقراء واملستضعفني

1.3.1 4

0.0 0.0 0.0 II فئة مجموع السكان البالغني الذين ميلكون حقوقًا مضمونة يف 

حيازة األرايض، والذين ميلكون وثائق معرتف بها قانونيًا والذين 

يعتربون حقوقهم يف حيازة األرايض مضمونة وفًقا للجنس ونوع 

الحيازة

1.4.2 5

0.0 0.0 0.0 III يف  املال  رأس  وإنفاقات  املتكررة  الحكومية  اإلنفاقات  فئة 

املستضعفة  والفئات  والفقراء  النساء  تفيد  التي  القطاعات 

بشكل غري متساٍو

1.ب.1 6

0.0 0.0 0.0 III للجنس  وفًقا  نطاٍق صغري،  األغذية عىل  منتجي  متوسط دخل 

ووضع االنتامء األصيل

2.3.2 7

  0.5 86.1 86.1 I معدل الحالة االجتامعية 3.1.1 8

84.1 77.9 86.1 I فئة الوالدات التي يرشف عليها عاملون ذوي كفاءة من القطاع 

الصحي

3.1.2 9

51.0 51.0 51.0 II لكل  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  الجديدة  اإلصابات  عدد 

والفئات  والعمر  للجنس  وفًقا  مصاب،  غري  شخص   1000

السكانية الرئيسية

3.3.1 10

40.4 51.0 62.0 I يتّبعَن  الاليت  )ما بني سن 49-15(  اإلنجاب  النساء يف سن  فئة 

طرقًا حديثة لتنظيم األرسة

3.7.1 11

57.7 50.5 58.2 II اليافعني )ما بني سن 10-14؛ وما بني سن  معدل اإلنجاب بني 

15-19( لكل 1000 امرأة يف تلك الفئة العمرية

3.7.2 12

0.0 0.0 0.0 III التغطية  مبتوسط  )املعرّفة  األساسية  الصحية  الخدمات  تغطية 

التعّقب  عمليات  تدخالت  عىل  اعتامًدا  األساسية  للخدمات 

الجدد  املواليد  األمهات  وصحة  اإلنجابية  الصحة  تشمل  التي 

وإمكانيات  املُعِدية  غري  واألمراض  املُعِدية  واألمراض  واألطفال، 

السكانية  الفئات  ضمن  إليها  الوصول  عىل  والقدرة  الخدمات 

واألقل حظًا(

3.8.1 13

مؤرشات النوع االجتامعي ألهداف التنمية املستدامة واملؤرشات التكميلية املستخدمة يف التقرير
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TURNING PROMISES INTO ACTION

                                                                                                                                                                                          التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي

% الدول ذات نقطة 

أو أكرث من البيانات 
منذ 2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ الوصف املؤرش

10.1 24.0 24.0 III/II )ب(  والثالث؛  الثاين  الصفوف  يف  )أ(  واليافعني  األطفال  فئة 

الثانوية  املرحلة  نهاية  يف  و)ج(  االبتدائية؛  املرحلة  نهاية  يف 

األدىن الذين يحققون أدىن مستوى كفاءة يف )1( القراءة و)2( 

الرياضيات، وفًقا للجنس

4.1.1 14

0.0 28.8 29.3 III املسار  الذين يسريون عىل  الخمس سنوات  األطفال تحت  فئة 

الصحيح عىل مستويات الصحة والتعلم والعافية النفسية، وفًقا 

للجنس

4.2.1 15

68.8 67.8 73.1 I عمر  من  واحدة  سنة  )قبل  املنظم  التعلم  يف  املشاركة  معدل 

الدخول الرسمي إىل املرحلة االبتدائية(، وفًقا للجنس

4.2.2 16

12.5 13.9 14.4 II وغري  الرسمي  التعليم  يف  والبالغني  اليافعني  مشاركة  معدل 

وفًقا  السابقة،  عرش  اإلثني  األشهر  خالل  والتدريب  الرسمي 

للجنس

4.3.1 17

19.3 27.0 29.6 III/II/I الرشيحة  املدينة/الريف،  )اإلناث/الذكور،  التكافؤ  مؤرشات 

الخمسية األفقر/األغنى وغريها من املؤرشات مثل حالة العجز 

توفرت  حيثام  بالنزاعات،  والتأثر  األصليني  السكان  ووضع 

يف  تصنيفها  ميكن  التي  التعليمية  املؤرشات  لجميع  البيانات( 

هذه القامئة

4.5.1 18

Φ 12.0 12.0 II فئة السكان يف مجموعة عمرية محددة ينطبق عليهم مستوى 

و)ب(  والكتابة  القراءة  )أ(  مهارات  يف  الكفاءة  من  ثابت 

الحساب، وفًقا للجنس

4.6.1 19

0.0 0.0 0.0 III مدى تعميم )1( تعليم املواطنة العاملية و)2( التعليم من أجل 

وحقوق  الجنسني  بني  املساواة  ذلك  يف  مبا  املستدامة،  التنمية 

الوطنية  التعليم  سياسات  )أ(  يف  الصعد  جميع  عىل  اإلنسان، 

تقييم  و)د(  املدرسني  تعليم  و)ج(  التعليمية  املناهج  و)ب( 

الطالب

4.7.1 20

9.6 14.7 14.9 II فئة املدارس التي متتلك إمكانية الوصول إىل )أ( الكهرباء و)ب( 

اإلنرتنت لغايات تربوية و)ج( أجهزة الحاسوب لغايات تربوية 

االحتياجات  ذوي  للطالب  املكيّفة  واملواد  التحتية  البنى  و)د( 

صحية  مرافق  و)و(  األساسية  الــرشب  مياه  و)هـــ(  الخاصة 

أساسية غري مختلطة و)ز( ومرافق غسل اليدين األساسية )وفًقا 

والنظافة  الصحي  والرصف  والصحة  املياه  مؤرش  لتعريفات 

العامة(

1.أ.4 21

0.0ز 0.0ز 0.0ز III ما إذا كانت أطر العمل القانونية موجودة لتعزيز وفرض ورصد 

املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس

5.1.1 22

Φ 30.3 40.9 II فيام  عرش  الخامسة  سن  من  املعارشات  والفتيات  النساء  فئة 

عىل  النفيس  أو  الجنيس  أو  الجسدي  للعنف  واملعرضات  أكرب، 

لنوع  وفًقا  شهرًا،   12 آخر  يف  سابق  أو  حايل  حميم  رشيك  يد 

العنف والعمر

5.2.1 23

0.0 0.0 0.0 II أكرب،  فيام  عرش  الخامسة  سن  من  والفتيات  النساء  فئة 

واملعرضات للعنف الجنيس عىل يد شخص غري رشيك حميم يف 

آخر 12 شهرًا، وفًقا للعمر ومكان الحدوث

5.2.2 24
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                                                                                                                                                                                              التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي

% الدول ذات نقطة 

أو أكرث من البيانات 
منذ 2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ الوصف املؤرش

Φ 46.2 57.7 II ميتلكَن  أو  متزوجات  كُّن  والاليت   24-20 سن  بني  النساء  فئة 

رشكاء قبل سن 15 أو قبل سن 18

5.3.1 25

Φ 12.5 13.9 II فئة الفتيات والنساء بني سن 15-49 الاليت تعرضَن للختان، وفًقا 

للعمر

5.3.2 26

15.7 21.2 34.1 II فئة الوقت املستغرَق يف العمل املنزيل والرعاية غري املدفوعني، 

وفًقا للجنس والعمر واملوقع

5.4.1 27

90.9t 90.9 90.9 II/I فئة املقاعد التي تشغلها النساء يف )أ( الربملانات الوطنية و)ب( 

الحكومات املحلية

5.5.1 28

40.1 40.6 47.6 I فئة النساء يف املناصب اإلدارية 5.5.2 29

1.9 18.8 21.6 II املستنرية  قراراتهّن  يتخذَن  الاليت   49-15 سن  بني  النساء  فئة 

موانع  واستخدام  الجنسية  بالعالقات  يتعلق  فيام  بأنفسهّن 

الحمل والرعاية الصحية اإلنجابية

5.6.1 30

0.0 0.0 0.0 III الكامل  الوصول  تضمن  وأنظمة  قوانني  متلك  التي  الدول  عدد 

واملتساوي للنساء والرجال يف سن الخامسة عرش فأكرب للرعاية 

الصحية الجنسية واإلنجابية ومعلوماتها والتوعية بها

5.6.2 31

0.0ح 0.0ح 0.0ح II )أ( فئة إجاميل السكان املزارعني الذين ميلكون حقوق ملكية أو 

حقوقًا آمنة يف أراٍض زراعية، وفًقا للجنس، و)ب( حصة النساء 

وفًقا  الزراعية،  األرايض  يف  الحقوق  أصحاب  أو  املالكني  ضمن 

لنوع الحيازة

1.أ.5 32

0.0ط 0.0ط 0.0ط II ذلك  يف  )مبا  القانوين  العمل  إطار  يضمن  حيث  الــدول  فئة 

القانون العريّف( الحقوق املتساوية للنساء يف امتالك األرايض و/

أو السيطرة عليها

2.أ.5 33

Φ 2.4 2.4 I فئة األفراد الذين ميلكون هواتف نقالة، وفًقا للجنس 1.ب.5 34

0.0ي 0.0ي 0.0ي II بني  للمساواة  العام  والتخصيص  التتبع  أنظمة  ذات  الدول  فئة 

الجنسني ومتكني املرأة

1.ج.5 35

12.5 19.2 19.7 II وفًقا  الزراعية،  غري  الوظائف  يف  الرسمي  غري  التوظيف  فئة 

للجنس

8.3.1 36

8.4 15.1 16.4 II وفًقا  والذكور،  اإلناث  للموظفني  الساعة  يف  الدخل  متوسط 

للوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقات

8.5.1 37

63.5 65.4 75.8 I معدل البطالة، وفًقا للجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقات 8.5.2 38

9.1 14.9 22.6 II فئة وعدد األطفال بني سن 5-17، واملنخرطني يف عاملة األطفال، 

وفًقا للجنس والعمر

8.7.1 39

21.9 20.4 25.0 II املسببة  وغري  للوفاة  املسببة  العمل  إصابات  تكرار  معدالت 

للوفاة، وفًقا للجنس ووضع الهجرة

8.8.1 40

0.0 0.0 0.0 III تكوين  )حرية  العمل  بحقوق  الوطني  االمتثال  مستوى 

النّصية  املصادر  عىل  اعتامًدا  الجامعية(  واملساومة  الجمعيات 

ملنظمة العمل الدولية والترشيع الوطني، وفًقا للجنس ووضع 

الهجرة

8.8.2 41
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TURNING PROMISES INTO ACTION

                                                                                                                                                                                  التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي

% الدول ذات نقطة 

أو أكرث من البيانات 
منذ 2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ الوصف املؤرش

0.0 0.0 0.0 III إجاميل  من  املستدامة  السياحة  قطاعات  يف  الوظائف  فئة 

الوظائف السياحية

8.9.2 42

0.0ك 0.0ك 0.0ك III فئة األشخاص الذين يعيشون تحت 50 باملائة من الحد املتوسط 

للدخل، وفًقا للجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقات

10.2.1 43

0.0 0.0 0.0 II فئة السكان الذين ميلكون إمكانية الوصول إىل خدمات النقل 

ذوي  واألشخاص  والعمر  للجنس  وفًقا  مناسب،  بشكل  العام 

اإلعاقات

11.2.1 44

0.0 0.0 0.0 III متوسط نسبة املنطقة املبنية يف املدن حيث تكون هناك مساحة 

للجنس  وفًقا  الجميع،  ِقبَل  من  من  العام  لالستخدام  مفتوحة 

والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقات

11.7.1 45

0.0 0.0 0.0 III فئة األشخاص ضحايا التحرش الجسدي أو الجنيس، وفًقا للجنس 

والعمر ووضع اإلعاقة ومكان الحدوث، خالل األشهر اإلثني عرش 

األخرية

11.7.2 46

0.0 0.0 0.0 III التي  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول األقل تقدًما والدول  عدد 

التمويل  ذلك  يف  مبا  الدعم،  وكمية  متخصًصا،  دعاًم  تتلقى 

والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات دعم اإلمكانيات للتخطيط 

واإلدارة الفّعاَلني فيام يتعلق بالتغري املناخي، مبا يشمل الرتكيز 

عىل النساء واليافعني واملجتمعات املحلية واملهّمشة

1.ب.13 47

41.3 44.2 44.2 I العمد لكل 100 ألف شخص، وفًقا للجنس  القتل  عدد ضحايا 

والعمر

16.1.1 48

0.0 0.0 0.0 III الوفيات املتصلة بالرصاعات لكل 100 ألف شخص، وفًقا للجنس 

والعمر والسبب

16.1.2 49

Φ 27.4 27.4 II عدد ضحايا اإلتجار بالبرش لكل 100 ألف شخص، وفًقا للجنس 

والعمر وشكل االستغالل

16.2.2 50

Φ 13.0 16.8 II تعرضوا  والذين   ،29-18 سن  بني  الشباب  والرجال  النساء  فئة 

للعنف الجنيس قبل سن الثامنة عرش

16.2.3 51

0.0 0.0 0.0 III اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  والعمر  للجنس  )وفًقا  املناصب  فئة 

والفئات السكانية( يف املؤسسات الحكومية )الهيئات الترشيعية 

مع  باملقارنة  والقضاء(  العامة  والخدمة  واملحلية  الوطنية 

التوزيعات الوطنية

16.7.1 52

0.0 0.0 0.0 III شمولية  القرار  صنع  عملية  بأن  يؤمنون  الذين  السكان  فئة 

ومستجيبة، وفًقا للجنس والعمر واإلعاقة والفئة السكانية

16.7.2 53

0.0 0.0 0.0 III الوطني  املستوى  الناتجة عىل  املستدامة  التنمية  فئة مؤرشات 

املبادئ  مع  يتوافق  مبا  الغاية،  مع  بالعالقة  كامل  بتصنيٍف 

األساسية لإلحصاءات الرسمية

17.18.1 54

مؤرشات التنمية املستدامة الرسمية األخرىط )مع إضافة التصنيف وفًقا للجنس(

0.0 67.8 67.8 II السكان،  بني  الحاد  إىل  املتوسط  الغذايئ  األمن  انعدام  شيوع 
استناًدا إىل مقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ )وفًقا للجنس(م

2.1.2 1
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                                                                                                                                                                                        التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي 

% الدول ذات نقطة 

أو أكرث من البيانات 
منذ 2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ الوصف                               املؤرش

39.9 55.3 60.1 I فئة اليافعني )بني سن 15-24( غري املنخرطني يف التعليم أو 

سوق العمل أو التدريب )وفًقا للجنس(

8.6.1 2

ع 54.8 66.8 I عدد الباحثني )مبا يكافئ العمل بدواٍم كامل( لكل مليون 

من السكان )وفًقا للجنس(

9.5.2 3

ص 28.4 28.4 I فئة السكان الحرضيني الذين يعيشون يف األحياء الفقرية أو 
العشوائيات أو مساكن غري الئقة )وفًقا للجنس(ف

11.1.1 4

مؤرشات النوع االجتامعي التكميليةق

ال ينطبق     شيوع فقر الدم بني النساء يف عمر اإلنجاب )الهدف 2( 1

ال ينطبق    كتلة  مؤرش  يكون  والاليت   ،19-15 سن  بني  النساء  نسبة 

الجسم لديهّن أقل من 18.5 )تعانني من نقص الوزن(

)الهدف 2( 2

ال ينطبق     اتخاذ  يف  مستقاًل/مشرتكًا  حًقا  ميلكَن  الاليت  النساء  فئة 

القرارات بشأن رعايتهّن الصحية

)الهدف 3( 3

ال ينطبق     وفًقا  والثانوية،  االبتدائية  املدارس  من  الترسب  معدالت 

للجنس

)الهدف 4( 4

ال ينطبق     معدالت األّمية، وفًقا للجنس )الهدف 4( 5

ال ينطبق    فئة النساء الاليت تلقني 6 سنوات من التعليم أو أقل )الهدف 4( 6

ال ينطبق     الدبلوم  الاليت تقل درجة تعليمهّن عن درجة  النساء  فئة 

الثانوّي 

)الهدف 4( 7

ال ينطبق     الوصول إىل اإلنرتنت، وفًقا للجنس )الهدف 5( 8

ال ينطبق     فئة النساء الاليت تعرضَن يف أي من مراحل حياتهّن للعنف 

الجسدي أو الجنيس عىل يد رشيك حميم

)الهدف 5( 9

ال ينطبق     فئة األرس املعيشية التي تعتمد عىل النساء والفتيات لجمع 

موارد املياه األساسية

)الهدف 6( 10

ال ينطبق     معدل الفرتة األسبوعية التي تستغرقها النساء والفتيات يف 

جمع املياه

)الهدف 6( 11

ال ينطبق     الرشب  مياه  إىل  الوصول  يستِطعَن  الــاليت  النساء  فئة 

األساسية

)الهدف 6( 12

ال ينطبق     الرصف  مرافق  إىل  الوصول  يستطعَن  الاليت  النساء  فئة 

الصحي األساسية

)الهدف 6( 13

ال ينطبق     النساء والفتيات يف  الذي تستغرقه  اليومي  الوقت  معدل 

جمع الوقود ملصادر الطاقة يف املنزل

)الهدف 7( 14

ال ينطبق     الطهي  وقود  إىل  الوصول  يستطعَن  الاليت  النساء  فئة 

النظيف

)الهدف 7( 15

ال ينطبق     معدل املشاركة يف األيدي العاملة، وفًقا للجنس )الهدف 8( 16

ال ينطبق     فئة النساء الاليت مل تُلبّى احتياجاتهم السكنية )االكتظاظ( )الهدف 11( 17

ال ينطبق     استخدام املركبات الخصوصية، وفًقا للجنس )الهدف 12( 18
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                                                                                                                                                                                        التوفر العاملي لبيانات النوع االجتامعي 

% الدول ذات نقطة 

أو أكرث من البيانات 
منذ 2000د

% الدول املشمولة 
بالبيانات منذ 2010ج

% الدول املشمولة بالبيانات 

منذ 2000
املستوىأ الوصف                               املؤرش

ال ينطبق     وتربية  األسامك  مصائد  يف  يعملون  الذين  األشخاص  فئة 

املائيات، وفًقا للجنس

)الهدف 14( 19

ال ينطبق     فئة النساء الاليت يعملن يف الصيد وعمليات ما بعد الصيد )الهدف 14( 20

ال ينطبق     فئة النساء الاليت يشغلَن مناصب إدارية يف قطاع األغذية 

البحرية

)الهدف 14( 21

ال ينطبق     املزايا الرئيسية املحتملة للغابات وفوائدها وتكاليفها، وفًقا 

للجنس

)الهدف 15( 22

ال ينطبق     املساواة  تستهدف  التي  الرسمية  التنمية  مساعدات  فئة 

بني الجنسني

)الهدف 17( 23
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تحويل الوعود إىل أفعال

املصادر:

األعمدة 2-3: شعبة اإلحصاءات يف هيئة األمم املتحدة 2017أ.

العمود 4: تصنيفات املستويات من ِقبَل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعنّي بأهداف التنمية املستدامة اعتباًرا من ديسمرب 2017. انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة2017ج.

األعمدة 5-7: حسابات األمم املتحدة استناًدا إىل شعبة اإلحصاءات يف هيئة األمم املتحدة 2017أ. للمزيد من املعلومات حول خطط عمل املؤرشات، انظر نقاشات فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت 

.)/https://unstats.un.org/sdgs/metadata( ومستودع البيانات الفوقية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة )https://unstats.un.org/sdgs/meetings(املعنّي بأهداف التنمية املستدامة

مالحظات:

يشري رمز " Φ" إىل أن تواجد البيانات املتعلقة باالتجاهات مل ميكن تقييمه، ذلك أن اإلبالغ عن البيانات املجموعة يتم يف دورة واحدة يف قاعدة بيانات املؤرشات العاملية ألهداف التنمية املستدامة.

أ. طور فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعنّي بأهداف التنمية املستدامة نظام تصنيف لتجميع مؤرشات أهداف التنمية املستدامة استناًدا إىل التطوير املنهجي وتوفر البيانات بشكل عام، وذلك 

ضمن ثالثة مستويات: املستوى األول للمؤرشات الواضحة من حيث املبدأ والتي تتوفر لها منهجية ومعايري ثابتة، ويكون إنتاج الدول للبيانات منتظاًم؛ واملستوى الثاين للمؤرشات الواضحة من حيث 

املبدأ والتي تتوفر لها منهجية ومعايري ثابتة، غري أن إنتاج الدول للبيانات ال يكون منتظاًم؛ واملستوى الثالث للمؤرشات التي ليس لها منهجية ومعايري متفق عليها دوليًا. ويستند تصنيف املستويات يف 

هذه القامئة عىل القرارات التي تم اتخاذها خالل وبعد اجتامع فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة يف 6 نوفمرب 2017.

ب. يستند توفر البيانات إىل مراجعة يوليو 2017 لقاعدة البيانات العاملية ألهداف التنمية املستدامة )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017أ(. أما تقييم توفر البيانات فهو لجميع مؤرشات النوع 

االجتامعي األربعة والخمسني ومكوناتها الفرعية للفرتة ما بني 2000 و2016، رهًنا مبا إذا ما متت تلبية مقاييس التصنيف وفًقا للجنس. وحيثام اشتملت املؤرشات عىل مكونات أو سالسل فرعية، فإن 

تقييم توفر البيانات يتم بشكل منفصل وفًقا للسالسل أو استناًدا إىل ما إذا كانت البيانات ملا ال يقل عن سلسلة واحدة متوفرة ومصنفة وفًقا للجنس.

ج. املقصود من هذا املعيار قياس توفر البينات املتاحة يف الوقت املناسب، أي ما إذا توفرت البيانات يف أي وقت ما بني عامي 2010 و2016.

د. املقصود من هذا املعيار قياس إمكانية قياس االتجاهات استناًدا إىل البيانات املتاحة، أي ما إذا توفرت نقطتا بيانات أو أكرث بني عامي 2000 و2016.

هـ. يف هذا التقرير، يستخدم مصطلح "مؤرشات النوع االجتامعي" لإلشارة إىل املؤرشات التي تدعو بشكل واضح إىل التصنيف وفًقا للجنس و/أو تشري إىل املساواة بني الجنسني كهدف أسايس 

وللمؤرشات التي يشار فيها للنساء والفتيات تحديًدا كفئة مستهدفة. ويشمل ذلك 54 مؤرًشا للنوع لالجتامعي. وبالرغم من أن معايري أقل تقييًدا – حيث تكون جميع املؤرشات املتصلة بالنساء 

والفتيات )والتي ميكن أن تصّنف وفًقا للجنس( مشمولة يف العد – ميكن أن تشمل إدراًجا أكرب ملؤرشات النوع االجتامعي، فمن املفضل أن تكون هناك إشارة محددة. والسبب يف ذلك هو أنه 

وبالرغم من أن فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعنّي بأهداف التنمية املستدامة يدعو إىل أن تكون جميع املؤرشات مصنفة وفًقا للجنس وخصائص أخرى حيثام لزم، فال تنص جميع املؤرشات 

عىل التصنيفات ذات العالقة. وميكن أن ينتج عن هذا التضارب فقدان عنرص التصنيف يف البيانات التي توفّرت للمؤرشات غري الواضحة.

و. ال تتوفر بيانات مصنفة وفًقا للجنس لهذا املؤرش ضمن قاعدة بيانات مؤرشات أهداف التنمية املستدامة. ومع ذلك، ولغايات هذا التقرير، عقدت هيئة األمم املتحدة للمرأة رشاكة مع البنك 

الدويل إلجراء تحليل جديد باستخدام قاعدة البيانات املصغرة العاملية  املطورة حديثًا. ويُعنى التحليل الذي أجري عىل مثانية وتسعني دولة نسبة النساء والفتيات الاليت يِعشَن ضمن أرٍس فقرية والتي 

تم استخدامها يف ضوء هدف التنمية املستدامة رقم 1 )انظر الفصل الثالث(.

ز. سوف يرصد املؤرش 5.1.1، الجاري تطويره حاليًا، التقدم يف املجاالت القانونية األربعة التالية: )1( أطر العمل القانونية الشاملة، مبا فيها املؤسسات والحياة العامة؛ )2( العنف ضد النساء؛ )3( مزايا 

التوظيف واملزايا االقتصادية؛ و)4( الزواج واألرسة. ولن يرصد هذا املؤرش إزالة القوانني التمييزية فحسب، بل سوف يستبدل بها أطر عمل قانونية لتشجيع وفرض ورصد املساواة بني الجنسني، من 

خالل سياسات/خطط وآليات إنفاذ ورصد وتخصيص للموارد املالية. ويتوقع أن تصدر البيانات من االستبيانات التجريبية خالل النصف األول من العام 2018.

ح. بالرغم من عدم توفر أي بيانات للمؤرش 1.أ.5 ضمن قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة، فقد بدأت عملية جمع البيانات التجريبية يف سبع دول )جورجيا وجزر املالديف 

واملكسيك ومنغوليا والفلبني وأوغندا وجنوب أفريقيا( من خالل جهود مبذولة باالشرتاك ما بني شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الدويل؛ وقد أسفرت نتائج هذه 

البيانات التجريبية عن استكامل املنهجية املخصصة لهذا املؤرش.
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