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TURNING PROMISES INTO ACTION

أنطونيو غوتريز

األمني العام لألمم املتحدة

تعرض خطة التنمية املستدامة لعام  2030  رؤية تحويلية للحفاظ عىل كوكبنا 

وتعزيز السالم وضامن مشاركة الجميع يف االزدهار. إن حقوق اإلنسان واملساواة بني 

الجنسني هام املبدئان األساسيان يف هذه الخطة الجريئة التي نعمل عليها بجهودنا 

ملنع الرصاع والتغلب عىل االنقسامات ومعالجة األسباب األساسية لعدم املساواة 

وعدم االستقرار والظلم.

يأيت هذا التقرير الذي أعدته هيئة األمم املتحدة للمرأة، تحويل الوعود إىل أفعال، يف 

وقت حرج ، حيث أنه يدعو بعد عامني من انطالق خطة عام  2030 إىل املزيد من 

التقدم يف إحصائيات املساواة بني الجنسني ومتويلها وسياساتها، وأيًضا إىل التقدم يف 

خطوات محددة يف اتجاه الحكم الدميوقراطي واملساءلة. يستعرض هذا التقرير، بناًء 

عىل بيانات قوية وخرباء، تحلياًل ملوقعنا  بالنسبة للجوانب األساسية للمساواة بني 

الجنسني عامليًا؛ ويوجهنا ملا نحتاجه ملراقبة التقدم مراقبة مجدية، وتقديم توصيات 

عىل أوسع نطاق للتغري.

ال يرتك التقرير أي مجال للشك يف أن املساواة بني الجنسني هي عامل أسايس 

لتحقيق وعود خطة عام  2030 . فطاملا بقيت النساء مستضعفات اقتصاديًا 

واجتامعيًا يف العمل واملنزل واملجتمع، فلن يكون النمو شاماًل، ولن ننجح يف القضاء 

عىل الفقر. كام سيظل صنع مجتمعات شاملة ومساملة أمرًا صعب املنال، وذللك 

حتى تسلم النساء والفتيات من أشكال العنف كافة، ويقدرن عىل اتخاذ القرارات 

التي تؤثر عىل حيواتهن.

لذلك فأنه من األهمية مبكان دمج منظور النوع االجتامعي يف تحقيق جميع أهداف 

التنمية املستدامة ورصدها. ولقد حصلنا عىل املعايري الالزمة من خالل األهداف 

واملؤرشات للبحث عن النساء والرجال و الفتيان الذين يتعرضون لالستثناء عن 

ركب التنمية ومتابعتهم. اآلن هو الوقت للتعجيل بتطبيق املساواة بني الجنسني 

ألهميته الكبرية، ومن املهم أيًضا االستفادة القصوى من إمكانيات  أصحاب املصلحة، 

ومهاراتهم، ومتوليهم، وتقنياتهم، وشبكاتهم. تُعد املساواة بني الجنسني يف حد ذاتها 

هدفًا له حقه الخاص وقوة جبارة يف سبيل تحقيق الوعد الرئييس لخطة عام 2030 

وهو ضامن عدم تعرض أحد لالستثناء.

وأويص بهذا التقرير لواضعي القرارات والباحثني ومجموعات املجتمع املدين وغريهم 

يف العامل بأن يكون مصدرًا للمعرفة ودعوة للعمل. لنعمل مًعا من أجل عامل من 

التمكني والكرامة للجميع .

أنطونيو غوتريز

تحويل الوعود إىل أفعال

املقدمة

2



3

  فومزيل مالمبو-نغكوكا

 وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة

للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

يُعترب تبني خطة عام 2030 للتنمية املستدامة انتصارًا عامليًا للمساواة بني الجنسني. 

فلم تلتزم األمم املتحدة فقط بجعل االستدامة واملساواة والسالم والتطور اإلنساين 

واقًعا يف جميع البلدان ولجميع الناس، بل اعرتفت أيًضا بأن املساواة بني الجنسني 

أمر رئييس يف هذه الرؤية التحويلية كهدف مهم يف حد ذاته وحافزًا مهاًم للتقدم يف 

جميع جوانب الخطة.   

يشري تقريرنا للرصد بوضوح إىل ما هو املطلوب لتحقيق األهداف بحلول عام  2030. 

حيث أنه ال يزال التقدم املحرز للنساء والفتيات بطيئًا بشكل غري مقبول. فعىل 

الرغم من التقدم املحرز يف التحاق الفتيات يف التعلم االبتدايئ، لكن تزال هناك 15 

مليون فتاة يف عمر التعليم االبتدايئ لن يحصلن عىل فرصة لتعلم القراءة أو الكتابة 

مقارنة بحوايل 10 ماليني ولد. وال يزال العنف ضد النساء والفتيات آفة عاملية، حيث 

أن واحدة من كل ثالث نساء تتعرض لعنف جسدي وجنيس أو أحدهام يف حياتها. 

وتشغل النساء اآلن 24  باملائة من املقاعد الربملانية عامليًا – مازال نصف الطريق 

للمساواة - وتبلغ الفجوة يف األجور بني الجنسني 23 باملائة.

حتى يف األماكن التي أُحرز فيها تقدم، كان يُعد متفاوتًا بشكل كبري. فبالنظر إىل ما 

هو أبعد من املعدالت الوطنية، كشفت تقريرنا عن فجوة فيام بني النساء والفتيات 

الاليت يعشن يف عوامل متباينة، حتى من كن يف نفس البلد. فعىل سبيل املثال، تزيد 

نسبة زواج الفتيات والنساء قبل عمر 18 خمس مرات يف األرس الفقرية أكرث من 

الغنية يف نيجرييا، وعدد النساء السوداوات واألمريكيات األصليات الاليت يعشن يف 

الفقر ضعف النساء البيضاوات  الفقريات. يف سبيل الوصول ملن تُركوا خارج إطار 

عملية التطور، علينا أن نتخذ خطوات لعالج األوجه املتعددة واملتداخلة لعدم 

املساواة التي تطيح بهن يف دورة الفقر. 

من املثري للجزع أن الكثري من اإلنجازات التي تحققت بشق األنفس يف مجال 

املساواة بني الجنسني معرضة للخطر، حيث قوض التغري املناخي والتدهور البيئي 

حياة الكثري من النساء والرجال؛ وقد فاقم التباطؤ االقتصادي والركود والتدابري 

ر املاليني بالقوة بسبب النزاعات العنيفة والكوارث  التقشفية عدم املساواة؛ وُهجِّ

اإلنسانية. كام أن التحول باتجاه السياسات االستبعادية واملبنية عىل الخوف يعمق 

االنقسام االجتامعي ويزيد من النزاعات وعدم االستقرار باإلضافة إىل تجديد 

مناهضة حقوق املرأة. ويلقى التعبري غري املسبوق عن اإلرادة السياسية الذي توج 

بخطة عام  2030 دفعة هائلة إىل الوراء.

يجب أن يظل التحقيق الكامل والعادل لحقوق النساء والفتيات مركز التنفيذ. والبد 

أن نجد طريقة متكاملة لحل األشكال املختلفة من عدم املساواة والحرمان كام 

وضحتها خطة عام  2030 لذلك، تُعد بيانات وإحصاءات وتحليالت النوع االجتامعي 

املحسنة أمرًا حاساًم إلبراز من نقدم لهن الدعم، وماهية الحلول الناجحة، وملساءلة 

أصحاب املصلحة عىل االلتزامات التي تعهدوا بها ومل يوفوها.

ما ال يُستغنى عنه يف هذه الجهود هو مجتمع مدين نابض لديه الحرية للتعبري عن 

نفسه. فلقد دعت الحركات النسائية يف العامل إىل املساواة بني الجنسني وحقوق 

املرأة، وتحدت بشكل ممنهج كيانات أوسع من االستبداد والعسكرة والعنف وحتى 

القوانني االقتصادية التي تخلد أنواع كثرية من عدم املساواة. شاكرين لهن تحركهن 

الذي جعل من االلتزام باملساواة بني الجنسني يف خطة عام  2030  متسمة بالشمول.

ولذلك فإن مشاركتهن املستمرة ورصدهن حاساًم لجعل الوعد التحوييل ألهداف 

التنمية املستدامة تقدًما للنساء والفتيات عىل أرض الواقع.

فومزيل مالمبو-نغكوك

مقدمات
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شكر وتقدير
فريق عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة

مديرة البحوث: شهرة رضوى

مديرا التقرير: صومايل سرييز، سيليك ستاب

منسقة التقرير: صويف براون

مؤلفو الفصل: جينيت أزكونا، سومايل سرييز، سارة ديرتو فالريو، شهرة رضوى، 

سيليك ستاب

إحصائيات: جينيت أزكونا، سارة ديرتو فالريو، بابا سيك وبدعم من أنرتا بهات، 

جيسامني إنكارناسيون، جونكال بالزاوال كاستانو، نوربرتو رودريغز، أسد زمان

املساعد يف البحث: ماريون بيشريي، مغايل بروسيو، صويف براون، أندورينا 

إسبينوزا-واسيل، إيرين ماكريري

داعمة الربنامج: تاليتا ماتوس

املتدربون: نجا جاياديب أكوال، أندريا إسبينوزا، ميغانا كاسوال، جيونغوون سيو

اإلنتاج والنرش

تنسيق اإلنتاج: صويف براون، كلوديا إيتزكويتش وبدعم من ميكا مانسوخاين

املحرر الفني: أندي كوان

محررة: تينا جونسون

منسقة النرش: ميكا مانسوخاين وبدعم من كاثرين أوسنت إيفلني

االتصاالت والتواصل مع وسائل اإلعالم: قسم األمم املتحدة لالتصال والدعوة

املوقع اإللكرتوين: قسم نظم املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية التابع 

لهيئة األمم املتحدة للمرأة

تصميم: رشكة بلوسومينج ات باملشاركة مع مدخالت بيانات التصميم من مركز 

فنون البيانات يف جامعة ذا نيو سكول

SGA طباعة: رشكة

مجموعة الخرباء االستشاريني

راديكا باالكريشنان، فالرييا إسكيفيل، إيفا فودور، نايلة كبري، ستيفان كالسن، 

أليس ميلر، نويلني نابوليفو، غيتا سني، ماجدلينا سيبولفيدا، ماريز تادروس، 

دزودزي تسيكاتا، موثوين وانييك، مرياما ويليامز

فريق اإلدارة العليا من هيئة األمم املتحدة للمرأة

فومزييل مالمبو نغكوكا، مديرة تنفيذية ووكيلة األمني العام

يانيك غليامريك، نائب املدير التنفيذي واألمني العام املساعد للسياسات والربامج

الكشمي بوري، نائبة املدير التنفيذي األسبق ومساعدة األمني العام لشئون الدعم 

الحكومي الدويل والرشاكات االسرتاتيجية

جوليان بيلو، القائم بأعامل مكتب رئيس املوظفني

كريستني بروتيغام، مديرة شعبة الدعم الحكومي الدويل

أبارنا مهروترا، مديرة قسم التنسيق

معز دورايد، مدير قسم اإلدارة والتنظيم

خيتسيو دالميني، القامئة بأعامل مديرة قسم الرشاكات االسرتاتيجية

بورنا سني، مديرة قسم السياسات

ماريا - نويل فايزا - أوجيلفي، مديرة قسم الربامج

نشعر باالمتنان للدعم الذي تلقيناه من جميع أنحاء املنظمة، وال سيام من الزمالء 

املذكورين أعاله الذين سهلوا وقدموا مدخالت موضوعية للتحليل النوعي 

والكمي.

موظفو هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املكتب الرئييس

جانيت عامر، جويل بالينغتون، فيونا بيات رينو، إونيكا برييفوسكو، كيتلني بويس، 

غابرييال بوروفسيك، كريستني بروتيغام، لورا كابوبيانكو، لويس شاليكو، نازنني 

دامجي، كاثرين جيفورد، سيلفيا هوردوش، تاتيانا جيتينيفا، زوهرا خان، كاليويب 

مينجريو، سوبهالكشيمي ناندي، لويز نيلني، ماريان أوليسن، جونكال بالزاوال 

كاستانو، سيمني كايوم، أليسون روي، أنورادها سيث، شيفانجي رشيفاستافا، 

فلورنسيا تاتيوسيان، لورا توركيت

موظفو هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املكاتب القطرية واإلقليمية

الدول العربية وشامل أفريقيا: مارتا كولربن، راشيل دور-ويكس، جيالن امليسريي، 

ماريز غيموند، جوزفني موس، يورغ ششيمل، عامد كريم

آسيا واملحيط الهادئ: سمريتي اريال، محمد هومايون هاشيمي، جامل الدين 

خان، ايفي ميسيل، دايا ناندا، فو فونج يل، ريبيكا رايشامن تافاريس، آسا 

توركلسون

أوروبا وآسيا الوسطى: نرجس أزيزوفا، هالينا ميششريياكوفا، إيزابيل سواريز 

غارسيا، كاثرين وولف

أفريقيا الرشقية والجنوبية: جاك أبيب، إدنا أكولق، مورين جيتونغا، فاتو لو، 

باتريشيا ميد، آنا موتافايت، نيامبورا نغوجي، ميرتا ساداناندا، روبرت سيميو

 أمريكا الالتينية والكاريبي: الرا بالنكو، روالندو كريسبو، إليزابيث دياز، لورا

 غونزاليس غارسيس، آنا غويزميس، غابرييل هندرسون، إيسيوا إياهن، إنجيل

روزاريو جاميي

 غرب ووسط أفريقيا: الصرب إيكيوبا، أنوك جني هييل، الراحة المبتي، ديانا لويز

أوفونا، ديزموند أوسالوبو أوسمينجي، لورا زيني

4

تحويل الوعود إىل أفعال



5

منظومة األمم املتحدة وخارجها

 هيار أدير - روهاين )WHO(، روبرت باين)UNICEF( ، كارلوتا باليسرتا 

)OECD( ، إنريكو بيسوغونو)UNODC(، كيارا برونييل )FAO(، باوال بيرتاغو 

 ،)UNICEF( كلوديا كابا ،)FAO( كارلو كافريو ،)هرنانديز )البنك الدويل

ليليانا كارفاجال )UNICEF(، طالل الحوراين )UNESCO-UIS(، غايل 

فريانت )OECD(، روزينا غامارانو )ILO(، جنيفر جي )FAO(، بيرتو جيناري 

)FAO(،مارك هرييوارد )UNICEF(، فريدريك هيبلر )UNESCO-UIS(، مايكل 

 ،)ILO( ستيف كابسوس ،)UNFPA( إيفا جوهانسون ،)UNODC( جاندل

UNESCO-( أليسون كينيدي ،)WHO( بريا كارنا ،)UNDP( سريج كابتو

UIS(، ميلوراد كوفاسيفيتش )UNDP(، ديفيد لوك )البنك الدويل(، يونجي مني 

)UNSD(، ماري كريستني مونفورت )FAO(، آنا ماريا مونوز بوديت )البنك 

الدويل(، كولني موراي )UNICEF(، روبرت ندوغوا )UN-Habitat(، مارثا 

UNESCO-( روهان باثرياج ،)UNICEF( لورين باندولفييل ،)FAO( أوسوريو

UIS(، نينا رينا )WHO(، خوندكار رفعت حسني )WHO(، كينون سكوت 

)البنك الدويل(، لوسيا سكورو )ECLAC(، نيانجون شني )FAO(، أنوجا سينغ 

)UNESCO-UIS(، توم سالمياكر )UNICEF(، جان سميت )SIAP(، إليانا 

)UNICEF( شينكسن يو ،)FAO( ووي وانغ ،)ECLAC( فاكاتريجو

مؤسسات ومنظامت أخرى

سانام أمني )APWLD(، فريد أرنولد )ICF الدولية(، سيسيليا كايو )منظمة 

مبادرات التنمية(، إيرين-فلور تشيوو كوتش )ADEV(، إمييل كوري بريور 

)DATA2X(، فيليسيت دجوكو )ADEV(، ديانا فليتشرن )النديسا(، ريبيكا 

فورست - نيكولز )Data2x(، أندرو هانكوك )املكتب اإلحصايئ لنيوزيلندا(، 

جاكلني هارت )AJWS(، راشيل جاكوبسون )IWHC(، كريستني جيفرز 

 ،)CBM( إليزابيث لوكوود ،)ARROW( ساي جيوثريماي راشريال ،)IPUMS(

 ،)WWHR( سهناز كيامز ،)مادلني كينيدي-ماكفوي )منظمة التعليم الدولية

شانون كوالسيك )IWHC(، فرييتي ماكجيفرن )مؤسسة هيلباج العاملية(، 

ليزا ماكغوان )مركز التضامن(، إمييل ميلو )منظمة املرأة نبع الحياة(، يونيس 

موسيمي )أكينا ماما وافريكا(، ستيفاين أوال )Data2x(، سوزان باب )منظمة املرأة 

نبع الحياة(، توم بيازا )برنامج SDA ، جامعة كاليفورنيا يف بريكيل(، توم بولوم 

)ICF الدولية(، شيلبي كواست )املساواة اآلن(، زارا رابوبورت )منظمة الخطة 

الدولية(، جوزيف سبانجرز )النزاهة املالية العاملية(، جنيفر أولريك )منظمة 

التعليم الدولية(، أنتونيا وولف )منظمة التعليم الدولية(

مراجعون آخرون

 يوسف بنغورا، فايزة بنهايد، جنيفر بريسلني، إنغريد برودفيغ، درود دالريوب،

 كيت دونالد، آنا دوفغوبول، ديان إلسون، سارة غاماج، جيمس هاينتز، صوفيا

 هوير، إيبك إلكاراكان، سودها نارايانان، أين بالكو، فريدة شهيد، كونسويلو

أوريبي، جوان فانيك

 مؤلفو ورقة املعلومات األساسية وباحثون خارجيون

 بينا أغروال، ديبورا أتوبرا، سيلفيا بيلز، كاثرين بريكيل، ديبي بودلندر، نانديني

 شامي، رشادا تشيغاتريي، جريوم دي هيناو، آنا ماريا فارياس، فرناندو فيلغويرا،

 جورج جيلرب، أنيتا غوروموريث، جولييت هانت، إيبك إلكاراكان، نيها كاغال، ودي

 كيلسبي، بنيامني كوانزا، بيرت لويد - شريلوك، رافائيل مانتريو، صويف ميرتا، أفانتي

 موخرجي، ترييزا مونزي، يورغ نيوغشويندر، رينز نيوينهويس، هبة عمر، فالفيانا

 بامليسانو، إيتو بنغ، سيسيليا ساردنربغ، غيتا سني، ماغدالينا سيبولفيدا، مارجريتا

فيالسكو، ليزا فينت، سو ياندل

 تود أن تشكر هيئة األمم املتحدة للمرأة بالدول العربية املصممة غدي عامر

 للمساهمة يف تصميم النسخة العربية من التقرير ومساهمة شريين عثامن. كام

 تشكر الهيئة هشام كامل وجميع املتطوعني ملساهمتهم يف ترجمة التقرير للغة

 العربية: مريم عبدالشهيد، مريم غلواش، عروب جاموس، رضوى عامر، إلهام دادا،

 إميان محمد، أماين عكاشة، شهاب عبد األحد، أحمد مصيلح، آية كردي، ميساء

عرايب، أنوار مهجني، محمد زريق.

الدعم املايل

تود أن تشكر هيئة األمم املتحدة للمرأة الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي 

والتنمية التابعة للحكومة األملانية عىل دعمها.
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األسامء املخترصة واملختصارات
ACS                                                                  مسوح املجتمع األمرييك 

ADB                                                                     بنك التنمية اآلسيوي

ADEV                                           رابطة الجهات الفاعلة يف مجال التنمية

      AJWS                                          املركز اليهودي األمرييك للخدمات العاملية

APWLD                                             منتدى آسيا واملحيط الهادئ املعني 

باملرأة والقانون والتنمية

ARROW                                 مركز آسيا واملحيط الهادئ للموارد والبحوث 

املتعلقة باملرأة

BMI                                                                        مؤرش كتلة الجسم

CEDAW                                اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد

املرأة )السيداو( 

DFID                                             وزارة التنمية الدولية للمملكة املتحدة

DHS                                                                 املسح السكاين والصحي

ECEC                                        التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة

ECLAC                 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

EFA/GMR                  التعليم للجميع/التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع

FAO                                               منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

)الفاو(

FGM                                                                               ختان اإلناث

FIES                                                 مقاييس الخربة النعدام األمن الغذايئ

GDP                                                                     إجاميل الناتج املحيل

GMD                                                          قاعدة بيانات املوارد العاملية

GRB                                            امليزانية املراعية ملنظور النوع االجتامعي 

HLP                                     فريق الشخصيات البارزة رفيع املستوى املعني 

بخطة  التنمية ملا بعد عام 2015

HLPF                                                       املنتدى السيايس رفيع املستوى

IAEG-SDGS                                        فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت  

املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

ICRW                                              املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة

ICT                                                       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

IDB                                                       مرصف التنمية للبلدان األمريكية

IDP                                                                             النزوح الداخيل

ILO                                                                     منظمة العمل الدولية

IPU                                                                     االتحاد الربملاين الدويل

IPV                                                                                    عنف الرشيك الحميم

IWHC                                                         التحالف الدويل لصحة املرأة

ITU                                                                 االتحاد الدويل لالتصاالت

ITUC                                                                  اتحاد النقابات الدويل

LFPR                                                     معدل املشاركة يف القوى العاملة

LIS                                                                  دراسة لوكسمربغ للدخل   

LTC                                                               الرعاية عىل املدى الطويل
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MDG                                                               األهداف اإلمنائية لأللفية

MRR                                                                   معدل وفيات األمهات

NGO                                                                     منظمة غري حكومية

NHRI                                                   املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

NSO                                                                املكتب اإلحصايئ الوطني

ODA                                                              املساعدة اإلمنائية الرسمية

OECD                                                منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OHCHR                             مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

PPP                                            الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص

RO                                                                               مكتب إقليمي 

SDA                                                                   توثيق املسح والتحليل

SIAP                                               املعهد اإلحصايئ آلسيا واملحيط الهادئ

SDG                                                                هدف التنمية املستدامة

UIS                                                                  معهد اليونسكو لإلحصاء

UN CEDAW                          اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة 

التابع لألمم املتحدة

UN DESA              إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية التابع لألمم املتحدة

UN ECOSOC                املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة

UN-HABITAT                                    برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية

UN HRC                                  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

UN WOMEN                                                هيئة األمم املتحدة  للمرأة

UNCTAD                                         مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

UNDP                                                         برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNESECO                                                    منظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )اليونسكو(  

UNESCO-UIS                                                 معهد اليونسكو لإلحصاء

UNFPA                                                    صندوق األمم املتحدة للسكان

 UNICEF                                                                منظمة األمم املتحدة

املتحدة  للطفولة )اليونيسيف(

UNODC                            مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

UNSD                                                 شعبة االحصاءات يف األمم املتحدة

UPR                                                              االستعراض الدوري الشامل

VAWG                                                             العنف ضد املرأة والفتاة

VAT                                                                    رضيبة القيمة املضافة

VNR                                                                 استعراض وطني طوعي

WG                                                                               فريق واشنطن

WHO                                                                 منظمة الصحة العاملية

WWHR                               جمعية املرأة يف منارصة حقوق اإلنسان للمرأة

7
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TURNING PROMISES INTO ACTION

 امللخص التنفيذي

تستعرض خطة التنمية املستدامة لعام 2030، والتي اعتُمدت يف شهر سبتمرب من 

سنة 2015، مجموعة واسعة من التحديات العاملية، بهدف القضاء عىل الفقر، 

وتقليل وخفض أوجه عدم املساواة املتعددة واملتداخلة، ومعالجة التغري املناخي، 

وإنهاء النزاعات، والحفاظ عىل السالم. ونتيجة للجهود الدؤوبة للمدافعني عن 

حقوق املرأة يف العامل ، كان التزام خطة عام 2030 باملساواة بني الجنسني بارزًا 

و شاماًل ومشرتكًا، وذلك بناًء عىل االلتزامات واملبادئ املذكورة يف إعالن ومنهاج 

عمل بيجني واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة. حيث أن خطة 

عام 2030 وضحت أن التنمية لن تكون مستدامة إال إذا استفاد منها النساء 

والرجال عىل حد سواء؛ وتصبح حقوق املرأة واقًعا إذا كانت جزًءا من جهود 

واسعة لحامية كوكب األرض وضامن استطاعة جميع البرش باحرتام وكرامة. 

ما هو التقدم الذي أحرزناه للنساء والفتيات؟ وما هو املطلوب لسد الفجوة بني 

التنظري والواقع؟ يأخذ تقرير الرصد العاملي، بعد عامني من بدء تنفيذ خطة عام 

2030، بعني االعتبار االتجاهات والتحديات الحالية بناًء عىل األدلة والبيانات 

املتوفرة، حيث أنه ينظر اىٕل كٍل من النتائج )األهداف والغايات( والوسائل 

)السياسات والعمليات( املطلوبة للمساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة. 

يهدف هذا النهج من الرصد إىل متكني الدول األعضاء وأصحاب املصلحة من 

متابعة التقدم متابعة شاملة، ومساعدة املدافعني عن حقوق املرأة للمطالبة 

باملساءلة عىل التزامات املساواة بني الجنسني مع بدء التنفيذ. 

تحديات يف السياق العاملي

تتمتع خطة عام 2030 بقدرتها عىل تحويل حياة النساء والفتيات يف العامل حتى 

يف أصعب الظروف. إن االستخراج واسع النطاق والتغري املناخي والتدهور البيئي 

يتقدم بوترية مل يسبق لها مثيل، وهذا يقوض حياة املاليني من النساء والرجال 

خاصة يف الدول النامية. ويستمر االقتصاد العاملي املتقلب والسياسات االقتصادية 

األرثوذكسية التقليدية يف تعميق عدم املساواة ودفع الناس إىل مزيد من الركود، 

وتعمق السياسات املبنية عىل االستبعاد والخوف واالنقسام االجتامعي وتزيد 

من النزاعات وعدم االستقرار؛ نتيجة لذلك يُهجر املاليني قرًسا بسبب الرصاعات 

العنيفة والكوارث اإلنسانية. ويف خضم االضطراب االجتامعي االقتصادي السيايس، 

مل تتحقق املساواة بني الجنسني فقط، ولكن تعرضت حقوق املرأة ملواجهة 

مستمرة من مذاهب دينية مختلفة، والفضاء املدين يتقلص واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان املرأة يواجهون تهديدات واضطهاد من الجهات الحكومية وغري الحكومية 
عىل حد سواء.1

تظهر عدم املساواة يف كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة )انظر صفحة 20-19(. 

فالنساء أول من يعانني من الجوع عند نقص الطعام يف املنازل.  ورغم أن الفتيات 

يحرزن نتائج أفضل يف املدارس والجامعات مقارنًة بالفتيان، اإل أن هذا مل يرُتجم 

اىٕل مساواة بني الجنسني يف سوق العمل. وتقف الفجوة يف األجور بني الجنسني 

عند 23 باملائة عىل الصعيد العاملي، و بدون اتخاذ إجراء حاسم سيستغرق األمر 

68 سنة أخرى لتحقيق املساواة يف األجور. ويف حني أن املرأة حققت وصوالً هاًما 

اىٕل املناصب السياسية يف جميع أنحاء العامل، فإن متثيلها يف الربملانات الوطنية 

بنسبة 23.7 باملائة ال يزال بعيًدا عن التكافؤ، كام أن النساء السياسيات والناخبات 

يواجهن تهديدات واعتداءات وتحرشات جنسية مستمرة وإيذاء إلكرتوين. لقد 

تعرضت واحدة من كل خمس نساء وفتيات إىل عنف جسدي أو جنيس أو كليهام 

من عشريهن يف الـ 12 شهرًا املاضية، اإل أن 49 بلًدا ليست لديها قوانني تحمي 

النساء بصفة خاصة من هذا النوع من العنف. ورغم دورهن املتزايد يف الحياة 

العامة، مازلت النساء يقمن بـ 2.6 ضعف أعامل الرعاية املنزلية غري املدفوعة 

مقارنًة بالرجال. وتُعد النساء والفتيات أيًضا املسئوالت الرئيسيات عن جمع 

املياه والوقود الصلب  يف األرس املعيشية التي ال متتلك الوصول اىٕل مصدر مياه 

محسنة وطاقة نظيفة يف منازلها، مع ما لذلك من آثار صحية ضارة عىل صحتهن 

وسالمتهن. كام أن النساء والفتيات هن الجامعات الرئيسيات للامء والوقود 

الصلب يف املنازل من غري التأكد من وجود مصدر محسن للمياه وطاقة نظيفة 

يف منازلهن وهذا يؤثر سلبًا عىل صحتهن وأمنهن )اطلع عىل "ملحة رسيعة" يف 

الصفحتني 20-19(.

االستفادة من القدرات التحويلية 

لخطة عام 2030

هذا الوضع هو مبثابة اختبار حقيقي لتنفيذ خطة عام 2030. فحتى اآلن تقدم 

خطة عام 2030 برتكيزها كام هو موضح يف الفصل األول عىل االستدامة واملساواة 

والسالم والتقدم اإلنساين، رسًدا قويًا مخالفا للمامرسات الحالية من الطرد 

واالستبعاد واالنقسام. وتتسم أهداف التنمية املستدامة بأهمية خاصة يف الوقت 

الحايل، سواء خطة سياسية للتعاون الدويل أو  كمجموعة من األهداف املحددة 

ق. ما الذي تتطلبه  واملحدودة بإطار زمني والتي تربز الحاجة العاجلة للعمل املَُنسَّ

االستفادة من إمكانياتها التحويلية وجعلها تعمل لصالح املساواة بني الجنسني 

وحقوق املرأة؟
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تصويب الفهم: عدم القابلية للتجزئة والروابط 

املشرتكة واتباع نهج متكامل

تستند خطة عام 2030 عىل التزامات سابقة من احرتام حقوق اإلنسان املرأة 

وحاميتها وإعاملها. وتعرتف بأن عدم قابلية هذه الحقوق لالنقسام واعتامد 

بعضها عىل بعض والروابط بني املساواة بني  الجنسني وبني األبعاد الثالثة للتنمية 

املستدامة والحاجة لنهج تنفيذ متكامل.

تتشابك أبعاد الرفاه والحرمان يف حياة النساء والفتيات: فعىل سبيل املثال، الفتاة 

التي تولد يف عائلة فقرية )الغاية 1.2( وتجرب عىل الزواج املبكر )الغاية 5.3(، 

تزيد فرص انسحابها من املدرسة )الغاية 4.1( والوالدة يف سن مبكرة )الغاية 

3.7( واملعاناة من مضاعفات الوالدة )الغاية 3.1( وتجربة العنف )الغاية 5.2( 

أكرث من الفتاة التي تعيش يف أرسة ذات دخل أعىل والتي تتزوج يف سن متأخرة، 

ونهاية لهذه السلسلة من األحداث، ال توجد أي فرصة للفتاة التي ولدت يف الفقر 

للخروج منه.

ويف أثناء التنفيذ، يجب أن يهدف صانعو السياسات لكرس هذه الدائرة املفرغة 

واالستجابة لتجارب اإلقصاء والحرمان املرتابطة عن طريق توفري استجابات 

متكاملة: واملرأة التي ترتك عالقة مسيئة، عىل سبيل املثال، تحتاج اىٕل الوصول 

للعدالة )الغاية 16.3( باإلضافة اىٕل احتياجها ملكان آمن للعيش )الغاية 11.1( 

والرعايةالصحية )الغاية 3.8( والعمل الالئق )الغاية 8.5(حتى ميكنها الحفاظ عىل 

مستوى معيشة مناسب لنفسها وألي أشخاص قد تعولهم. 

ويعني هذا أنه عىل الرغم من أن تحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 5 سوف 

يكون أمرًا بالغ األهمية، اإل أنه ال ميكن أن ميثل موضع الرتكيز الوحيد ألعامل 

التنفيذ والرصد واملساءلة املراعية العتبارات النوع االجتامعي. وقد يُقَّوض التقدم 

املُحرز يف بعض الجبهات بفعل الرتاجع أو الركود يف جبهاٍت أخرى، وقد تُفقد 

أوجه التآزر إذا أعطيت األسبقية لُنُهج التنفيذ املنعزلة بداًل من االسرتاتيجيات 

املتكاملة متعددة القطاعات.2 ولهذا السبب ناضل منارصو حقوق املرأة بشدة 

لتحقيق هدف املساواة بني الجنسني املستقل بذاته، باإلضافة اىٕل دمج املساواة  

بني الجنسني عرب األهداف والغايات األخرى، وجذب االهتامم ملنظور النوع 

االجتامعي للفقر والجوع والصحة والتعليم واملياه والرصف الصحي والتوظيف 

وتغري املناخ وتدهور البيئة والتوسع الحرضي والنزاع والسالم والتمويل من أجل 

التنمية. ويتَّبع التقرير نفس األساس املنطقي، أثناء نظره للتقدم املَُحرز والفجوات 

والتحديات يف مجال املساواة بني الجنسني عرب خطة عام 2030 بأكملها )انظر 

الفصل الثالث(.

دون استثناء أحد: الشمول والتضامن ومعالجة أوجه 

انعدام املساواة املتقاطعة

تستجيب الطبيعة العاملية لخطة عام 2030 للتحديات العامة واملرتابطة التي 

تواجه جميع الدول املتقدمة والنامية، يف حني أن االلتزام بعدم استثناء أحد 

يكمن يف السعي للوصول إىل أشد الفئات حرمانًا عن طريق التضامن بينهم وبني 

الفئات األفضل حااًل، حيث أن تحسني حياة الناس الذين يقاسون االستثناء هي 

مسألة عدالة اجتامعية فضاًل عن كونها أساسية لخلق مجتمعات شاملة واقتصاد 

مستدام. إن عدم املساواة يؤذي الجميع: فهو تهديد لالستقرار االجتامعي 

والسيايس، ويعيق التقدم االقتصادي،3 ويعيق إحراز التقدم يف القضاء عىل الفقر، 
ويعيق تحقيق حقوق اإلنسان عىل نطاق أوسع.4

إن إليجاد التضامن والتعاون عىل الصعيد العاملي يف مجاالت تغري املناخ والهجرة 

والتمويل للتنمية أثر هام لتوفري ظروف مواتية للتنفيذ الوطني الناجح. فعىل 

سبيل املثال، تسهم التدفقات املالية غري املرشوعة وتجارة األسلحة العاملية والنزع 

الواسع النطاق مللكية األرايض بواسطة الجهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية 

وانتزاع القوات العابرة للحدود الدولية لألرايض عىل نطاق واسع يف دفع الناس إىل 

مزيد من الركود وغالبًا ما تتأثر النساء والفتيات بشكل خاص.5 وتتحمل الجهات 

الفاعلة العاملية القوية - سواًء كانت دواًل ذات سيادة أو مٔوسسات مالية دولية 

أو رشكات متعددة الجنسيات - مسئولية حاسمة عىل وجه الخصوص لضامن األ 

ئودي ما تتخذه أو ال تتخذه من أفعال اىٕل تقويض املساواة بني الجنسني والتنمية 

املستدامة.

تتعرض النساء والفتيات يف جميع البلدان ألشكال عديدة من عدم املساواة 

وأوجه متداخلة من التمييز بناًء عىل جنسهن وعمرهن وفئتهن وقدرتهن وأصلهن 

وعرقهن وتوجهن الجنيس ونوعهن االجتامعي وهويتهن الجنسية ووضعهن 

)انظر الفصل الرابع(، حيث أنه تجب معالجة حقوقهن واحتياجاتهن والتأكد 

من مشاركتهن الفعالة يف التنفيذ. وكام أنه يجب أيًضا أن تخلق اسرتاتيجية 

"دون استثناء أحد"  يف الوقت ذاته التضامن من خالل تشارك املخاطر وإعادة 

توزيعها والربامج العاملية6 وتجنب املشاركة يف التقسيم والوصم االجتامعي. ومن 

املمكن أن تؤدي الربامج املوجهة توجيًها دقيًقا إىل تفاقم التوتر بشأن تخصيص 

املوارد واملساهمة يف خلق قوالب منطية ضارة وتسلسل هرمي من الحرمان 

واالستحقاق.7 فبداًل من استبدال الربامج املوجهة بأخرى شاملة،  يجب عىل 

الحكومات ضامن الوصول للمجموعات التي استُبعدت تاريخيًا يف الوقت الذي 

تقوم فيه ببناء أنظمة عاملية  مُتول بشكل جامعي واستخدامها من من ِقبَل جميع 

املجموعات االجتامعية يجب أن تتأكد الحكومات من إدخال املجموعات التي 

استبعدت عىل مدى التاريخ يف حني بناء نظام عاملي ُممول عامليًا وتستخدمه كل 
املجموعات االجتامعية.8
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TURNING PROMISES INTO ACTION

الرصد واملساءلة: الحاجة إىل ثورة يف البيانات وحكم 

دميقراطي

يجب تتبع التقدم املحرز يف تحقيق األهداف وتحديد الفجوات وتسليط الضوء 

عىل التحديات يف التنفيذ لتعزيز املساءلة. ومع ذلك، كام هو موضح يف الفصل 

الثاين، التحديات التي تواجه رصد منظور النوع االجتامعي هائلة. حيث ال يوجد 

يف الوقت الراهن سوى 10 مؤرشات من أصل 54 مؤرًشا مرتبط بنوع الجنس ميكن 

االعتامد عليه للرصد يف العامل، وتوجد منهجيات قامئة لـ 52 مؤرًشا، ولكن الغطاء 

القطري غري كاٍف للسامح للرصد العاملي، وتحتاج الثامنية عرش مؤرًشا املتبقيني 

لرشح املفاهيم والتطوير املنهجي أو أحدهام قبل استخدامهم. ويف حني ميثل 

، اإل أنه يوفر أيًضا فرصة لتحسني إتاحة وجودة  هذا تحديًا بالنسبة لقياس التغريُّ

اإلحصائيات الخاصة بالنوع االجتامعي، عىل املدى القصري عىل األقل يف حني أن 

هذا تحديًا لتغري القياس عىل املدى القصري عىل األقل، يوفر فرصة لتطوير توافر 

إحصاءات النوع االجتامعي وجودتها.

هناك حاجة إىل ثورة يف الحكم الدميقراطي ليك تطالب النساء والفتيات 

ِكلْن التنمية املستدامة، هناك حاجة اىٕل إتاحة مجاالت النقاش  بحقوقهن ويُشَّ

العام لتحديد األولويات الوطنية، وتحديد اإلجراءات الناجحة، والتعرف عىل 

الفجوات، واالتفاق عىل مسارات للتغيري التحوييل وتحديد أدوار مختلف الجهات 

الفاعلة ومسئولياتها. عىل املستوى العاملي، أدى التشاور املفتوح عىل مدار عملية 

ما بعد عام 2015 اىٕل ارٕشاك األشخاص والبلدان املنظامت وحشدهم لتحديد 

األولويات املشرتكة وتجنب نقاط التوتر. كانت منظامت حقوق املرأة فعالة يف 

بناء التحالفات واالئتالفات لوضع املساواة بني الجنسني يف بٔورة االهتامم. وهناك 

حاجة ملثل هذه العمليات التشاركية واالسرتاتيجية لضامن التنفيذ واملتابعة 

واالستعراض بأسلوب فعال ومراع لالعتبارات الخاصة بالنوع االجتامعي حيث 

يجب إعطاء مساحة للنقاش العام واتخاذ القرارات الدميقراطية لتحديد األولويات 

الوطنية ومعرفة األفضل وأماكن الثغرات واالتفاق عىل طرق لتحقيق التغري 

التحوييل وتحديد أدوار القطاعات املختلفة ومسئولياتها. كذلك فتح مناقشات 

عىل الصعيد العاملي لكل عمليات ما بعد عام 2015 التي اشرتك فيها الناس 

والدول واملؤسسات وحركوها لتحديد األولويات العامة وتوجيه التوترات. كان 

ملؤسسات حقوق املرأة دور فعال جًدا يف بناء ائتالفات وتحالفات بني مجموعات 

مختلفة املصالح لوضع املساواة بني الجنسني يف صميم الخطة الجديدة.9 هذه 

العمليات املشرتكة والتحالفات االسرتاتيجية رضورية أيًضا لكفالة التنفيذ واملتابعة 

واالستعراض الفعالني واملراعني النوع االجتامعي.

التعجيل بالتنفيذ املراعي ملنظور النوع 

االجتامعي

ميكن أن يُِسهم الرصد املنهجي لنواتج وسياسات وعمليات املساواة بني الجنسني 

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف تحفيز اإلجراءات  وترجمة 

االلتزامات العاملية اىٕل نتائج وتعزيز املساءلة عن اإلجراءات أو األخطاء من ِقبَل 

مختلف أصحاب املصلحة. ويلقي التقرير الضوء عىل ثالث اسرتاتيجيات رئيسية 

للحفاظ عىل املساواة بني الجنسني يف الصدارة ويف بٔورة الرتكيز أثناء التنفيذ 

واملتابعة واالستعراض مع تقديم توصيات عمليات.

تحسني البيانات واإلحصاءات والتحليالت املتعلقة بالنوع 

االجتامعي

رغم زيادة االهتامم بإحصاءات النوع االجتامع يف العقود األخرية، إال أن 

التقرير يشري إىل تحديات تقف يف طريق الرصد املمنهج واملراعي العتبارات 

النوع االجتامعي. تتضمن تلك التحديات التغطية غري املتكافئة ملؤرشات النوع 

االجتامعي عرب األهداف والغايات؛ غياب املعايري املتفق عليها دوليًا لجمع 

البيانات؛ واإلتاحة غري املتكافئة إلحصائيات املساواة بني الجنسني بني الدول وعىل 

مدار الوقت. وللتأكد من فاعلية عملية الرصد للنساء والفتيات يف جميع األهداف 

والغايات، يويص التقرير بالتايل:

دعم تضمني املٔورشات املحددة بالنسبة للنوع االجتامعي عرب جميع  ●

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش بحلول عام 2020. 

العمل من أجل جمع بيانات املٔورشات املحددة بالنسبة للنوع  ●

االجتامعي بصفة منتظمة وضامن الجودة وقابلية املقارنة.

وضع اسرتاتيجيات عاملية وإقليمية ووطنية لتحديد الفئات التي  ●

تتعرض لالستثناء. 

تعزيز معايري الجودة ومعايري حقوق اإلنسان واملبادئ األساسية  ●

لإلحصاءات الرسمية وااللتزام بها.

اإلرساع بتطوير معايري عاملية ملؤرشات الفئة الثالثة الخاصة بالنوع  ●

االجتامعي.

تعزيز االلتزام عىل أعىل  املستويات السياسية بعملية رصد مفتوحة  ●

ألهداف التنمية املستدامة متسمة بالشمول والشفافية واملراعاة 

ملنظور النوع االجتامعي. 
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إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات والربامج املراعية 

العتبارات النوع االجتامعي

يتطلب الوفاء بالتزامات املساواة بني الجنسني، املذكورة يف خطة عام 2030، 

تقديم وتخصيص موارد كافية للسياسات والربامج التي تساهم يف تحقيقها. ومع 

وضع البلدان اسرتاتيجياتها الوطنية قيد التنفيذ إنه من األهمية مبكان إعطاء 

األولوية يف االستثامرات عىل هذه االلتزامات مع املجاالت االسرتاتيجية األخرى. 

كام أنه من املهم أن تتامىش السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030 والتي 

تتضمن مبادئ حقوق اإلنسان مثل املساواة وعدم التمييز والشمولية. يقدم هذا 

التقرير أمثلة واقعية عىل كيفية تطبيق ذلك مع الرتكيز عىل القضاء عىل جميع 

أشكال العنف ضد النساء والرجال )الفصل الخامس( ومعالجة مشكلة الرعاية غري 

املدفوعة واألعامل املنزلية )الفصل السادس(.

يتطلب إحراز تقدم يف تحقيق املساواة بني الجنسني بصفة عامة اتخاذ إجراءات 

من أجل ذلك:

رصد املخصصات يف امليزانية املوازنة للسياسات والربامج املتعلقة  ●

باملساواة بني الجنسني.

خلق بيئة عاملية مواتية لتعبئة املوارد املحلية من خالل تعزيز  ●

التضامن والتعاون بني البلدان مختلفة الدخل.

مواءمة اتساق السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030. ●

رفع زيادة مستوى الدعم املايل للمنظامت النسوية للمشاركة يف  ●

الدعوة السياسية.

تحديد رشوط واضحة للرشاكة ومعايري للرشاكات بني القطاعني      ●

العام والخاص.

التصدي ألشكال التمييز املتعددة واملتداخلة من خالل السياسات  ●

والربامج.

تعزيز املشاركة الفعالة واملساءلة يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم  ●

جميع السياسات والربامج.

تعزيز املساءلة من خالل العمليات واملؤسسات املراعية

العتبارات النوع االجتامعي

تُعترب العمليات واملؤسسات املراعية ملنظور النوع االجتامعي حاسمة لتحويل 

وعود املساواة بني الجنسني املذكورة يف خطة عام 2030 إىل أفعال، وللتأكد من 

رصد التقدم املحرز بشفافية مع ضامن املساءلة. قد تعهدت الدول يف متابعة 

واستعراض العمليات املفتوحة والشاملة واملشرتكة والشفافة وكذلك التي تركز 

عىل البرش وتراعي منظور النوع االجتامعي وتحرتم حقوق اإلنسان وتركز عىل 

األشخاص الذين تعرضوا لالستثناء.10 ولتعزيز املساءلة تجاه التزامات املساواة بني 

الجنسني عامليًا وإقليميًا ومحليًا، يويص التقرير بالتايل:

توطني االلتزامات العاملية املتعلقة باملساواة بني الجنسني من خالل  ●

دمجها يف خطط التنمية الوطنية والسياسات والترشيعات واألطر 

ذات الصلة.

ضامن الرصد املنتظم اللتزامات املساواة بني الجنسني واإلبالغ عنها. ●

دعم املنظامت النسائية وغريها من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين  ●

لرصد التقدم املحرز ومساءلة الحكومات عن التزامات املساواة بني 

الجنسني.

استخدام املراجعات الوطنية الطوعية )للمنتدى السيايس رفيع  ●

املستوى( من أجل إيجاد رؤية مشرتكة للتقدم املحرز يف مجال 

املساواة بني الجنسني والتحديات التي تقف يف طريقها.

تعزيز املنتدى السيايس رفيع املستوى بوصفه منتدى الستعراض  ●

النظائر وإجراء حوار هادف.

دليل التقرير للقارئ

الطبعة األوىل من تقرير الرصد العاملي:

يقدم ملحة عامة عن عملية املتابعة واالستعراض والتي تبني كيف  ●

ميكن تعزيز املساءلة عن االلتزامات املتعلقة باملساواة بني الجنسني 

عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني.

يرشح إطار املؤرشات العاملية والتحديات اإلحصائية األساسية لرصد  ●

التقدم املحرز من منظور النوع االجتامعي.

يستعرض نقاط البداية واالتجاهات األولية عىل الصعيدين العاملي  ●

واإلقليمي عرب مجموعة من املؤرشات الخاصة بالنوع االجتامعي 

لجميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

يقرتح اسرتاتيجيات قامئة عىل الدراسات االستقصائية لتحديد  ●

مجموعات النساء والفتيات الاليت يتعرضن ألشكال متعددة من 

التمييز والحرمان يف سياقات وطنية متنوعة.

يقدم إرشادات واقعية بشأن كيفية تحقيق ومتويل التقدم املحرز يف  ●

مجالني بالغي األهمية تحت هدف التنمية املستدامة رقم 5: القضاء 

عىل العنف ضد النساء والفتيات؛ واالعرتاف وإعادة توزيع الرعاية 

غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل.

تستند الطبعات املستقبلية عىل إطار العمل املذكور من خالل تقديم معلومات 

عن التقدم املحرز عىل الصعيد العاملي واإلقليمي بشأن املؤرشات الرئيسية 

وتوسيع نطاق توجيه السياسات إىل مجاالت أخرى وتحليل ديناميكيات التنفيذ 

الوطني من خالل دراسات الحالة الوطنية بتعمق. ومن املأمول أن تبني التقارير 

مع مرور الوقت مجموعة قوية من األدلة عىل إثر خطة عام 2030 عىل قوانني 

املساواة بني الجنسني وعملياتها ومخرجاتها.

الفصل األول: يناقش هذا الفصل التحديات واآلفاق لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، ويرشح أطر الرصد يف التقرير ويحلل اآلليات املمكنة لتعزيز املساءلة 

للمساواة بني الجنسني يف عملية املتابعة واالستعراض التي أُنشئت لتتبع التقدم 

املحرز عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي.

الفصل الثاين: يقدم تحلياًل إلطار املؤرشات العاملية من منظور النوع االجتامعي، 

مع تحديد 45 مؤرًشا رسميًا يتصل مبارشة بنتائج رصد النساء والفتيات. ويجد 

القراء يف هذا الفصل أيًضا مناقشة موجزة للتحديات التي يتعني عىل األوساط 

اإلحصائية العاملية التصدي لها من أجل رصد التقدم املحرز عىل نحو فعال وشامل 

يف مجال املساواة بني الجنسني.

الفصل الثالث: يقدم ملحة عن املساواة بني الجنسني يف جميع أهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش، ويقدم أيًضا أدلة عىل تأثري املساواة عىل كل هدف منهم، 

ويعرض متوسطات عاملية وإقليمية للمؤرشات الخاصة بنوع الجنس التي ميكن 

أن تكون مبثابة خطوط أساسية إلعداد التقارير يف املستقبل، ويسلط الضوء عىل 

أوجه الرتابط بني هدف التنمية املستدامة رقم 5 واألهداف والغايات األخرى من 

خطة عام 2030.

الفصل الرابع: يوفر أدلة قوية عىل الكيفية التي ميكن أن يتضاعف بها تأثري أوجه 

التمييز املختلفة مبا يف ذلك املبنية عىل نوع الجنس أو العمر أو الطبقة أو أصل 

أو العرق أو امليول الجنسية أو الهوية الجنسية أو وضع الهجرة عىل خلق بؤر من 

الحرمان وغالبًا ما يكون ذلك فيه تناقض صارخ مع االتجاه العام يف بلد معني.

الفصالن الخامس والسادس: يركزان عىل مجالني اسرتاتيجيني يف إطار الهدف 

الخامس: القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات )الغاية 5.2(؛ والرعاية غري 

مدفوعة األجر والعمل املنزيل )الغاية 5.4(. حيث يقدم كال الفصلني أدلة قوية 

عىل الصالت القامئة بني أهداف املساواة بني الجنسني وأجزاء أخرى من خطة 

عام 2030، مام يؤكد الحاجة إىل تفكيك صوامع السياسات والتحرك صوب 

اسرتاتيجيات متكاملة للتنفيذ. ويقدمان أيًضا أمثلة واقعية لكيفية مواءمة 

السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030 مبا يف ذلك الشمولية وحقوق 

اإلنسان وعدم تعرض أحد لالستثناء.

ويتبع هذين الفصلني قسم قصري يقدم توجيهات بشأن كيفية تحديد التكاليف 

ومتويل التنفيذ للسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي يف إطار خطة 

عام 2030.

يحتوي كل فصل عىل قامئة مفصلة من التوصيات وكذلك أسئلة رصد مختارة 

تدعو القراء للتفكري يف التقدم والفجوات والتحديات يف بيئتهم الخاصة. 

أما الجزء األخري من التقرير "امليض قدًما" فهو موجز السرتاتيجيات تعزيز التنفيذ 

والرصد واملساءلة املراعية ملنظور النوع االجتامعي عىل الصعيد الوطني واإلقليمي 

والعاملي من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تيسريًا لإلشارة، ُجِمَعت الفصول ولُونَت متاشيًا مع االسرتاتيجيات املعنية بتنفيذ 

منظور النوع االجتامعي التي اقرتحها التقرير: العمليات واملؤسسات )الفصل 

األول، أخرض(؛ البيانات واإلحصاءات والتحليل )الفصل الثاين والثالث والرابع، 

أزرق(؛ االستثامرات والسياسات والربامج )الفصل الخامس والسادس، برتقايل(.
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1 تُستخدم اإلصدارات املخترصة ألهداف التنمية املستدامة الرسمية لتسهيل التواصل.

ملحة رسيعة: املساواة بني الجنسني يف خطة عام 2030

بني عامي 2010 و2015 فقد العامل 3.3 مليون هكتار 

من أرايض الغابات. تعتمد نساء الريف الفقريات عىل 

موارد تجمع مشرتكة ويتأثرن بشكل خاص بنضوبها 

تِعد خطة عام 2030 بإنهاء 

العوائق التي تحول دون 

تحقيق النساء والفتيات لكامل 

إمكانياتهن. ولكن ال تزال أمامنا 

تحديات كبرية: 

1.5 يف 18 بلًدا، يجوز للرجال قانونًا 

منع زوجاتهم من العمل، ويف 39 

بلًدا، ال تتساوى حقوق املرياث بني 

البنات واألبناء، وهناك 49 بلًدا 

بدون قوانني تحمي النساء من 

العنف املنزيل. 

2.5  19% من النساء والفتيات يف 

املرحلة العمرية 15 إىل 49 عاًما تعرضن 

للعنف الجسدي و/أو العنف الجنيس 

من رشيك حميم خالل الـ 12 شهرًا 

السابقة.

3.5 تزوجت 750 مليون امرأة وفتاة، 

عىل مستوى العامل، قبل أن يبلُغن 18 

عاًما بينام تعرضت 200 مليون امرأة 

وفتاة عىل األقل يف 30 بلًدا لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية. 

5

تُعترب النساء والفتيات 

مسئوالت عن جلب املياه 

يف 80% من األرس املعيشية 

التي ليس لديها مصدر مياه 

يف مقر إقامتها.

توفيت عىل مستوى العامل 

303 ألف سيدة نتيجة 

ألسباب تتعلق بالحمل يف 

عام 2015. يرتاجع معدل 

الوفيات عىل نحو أبطأ مام 

يتيح تحقيق الغاية 3.1.

3

6

عىل املستوى العاملي، هناك 

122 امرأة بني سن 34-25 

يعشن يف فقر مدقع لكل 

100 رجل يف نفس الفئة 

العمرية.

1

14

10

15

9
متثل النساء 28.8% من الباحثني عىل مستوى 

العامل. فقط نحو 1 من 5 بلدان قد حقق تكافؤ 

الجنسني يف هذا املجال.

ترجع نسبة 30% من انعدام املساواة يف الدخل إىل انعدام 

املساواة داخل األرس املعيشية، مبا يف ذلك بني النساء 

والرجال. النساء أكرث عرضة من الرجال للعيش تحت %50 

من حد متوسط الدخل. 

يؤثر تلوث املياه العذبة واألنظمة اإليكولوجية البحرية 

تأثريًا سلبيًا عىل السبل املعيشية للنساء والرجال، وعىل 

صحتهم وصحة أطفالهم.

تزيد نسبة احتامل إبالغ 

النساء عن انعدام األمن 

الغذايئ إىل 11 نقطة 

مئوية أكرث من الرجال.

2

19



20

TURNING PROMISES INTO ACTION

ملحة رسيعة: املساواة بني الجنسني يف خطة 2030

وتتعرض النساء الاليت يعشن 

يف األحياء العشوائية يف املدن 

ملصاعب كثرية، حيث ال تُلبى 

االحتياجات األساسية مثل 

الحصول عىل املياه النظيفة 

ومرافق الرصف الصحي املحسنة.

كام يعود االستثامر يف 

املواصالت العامة بفوائد  

كبرية بالنسبة للنساء الاليت 

ميلن إىل االعتامد عىل 

املواصالت العامة أكرث من 

الرجال. 

يؤثر تغري املناخ بصورة غري متناسبة عىل النساء 

واألطفال، الذين يزيد احتامل وفاتهم أثناء الكوارث 

مبقدار 14 مرة عن الرجال.

11

12
15 مليون فتاة يف عمر 

املدرسة االبتدائية لن 

تُتاح لهن أبًدا فرصة 

تعلم القراءة والكتابة 

يف املدرسة االبتدائية يف 

مقابل 10 مليون فتى.

يف أوقات النزاع، تزداد معدالت جرائم القتل وغريها من 

صور الجرائم العنيفة زيادة كبرية. ويف حني أن الرجال 

أكرث عرضة للقتل يف ساحة املعركة، تتعرض النساء أثناء 

النزاع للعنف الجنيس ويخطفن ويتعرضن للتعذيب 

ويجربن عىل ترك ديارهن.

يف عام 2012، بلغ التمويل املتدفق خارًجا من البلدان 

النامية 2.5  ضعف كمية املساعدات املتدفقة إليها، 

وتضاءلت املبالغ املخصصة للشئون الخاصة بالنوع 

االجتامعي باملقارنة.

13

4

أدى تلوث الهواء يف 

األماكن املغلقة بسبب 

استخدام الوقود القابل 

لالحرتاق للطاقة املنزلية 

إىل حدوث 4.3 مليون 

حالة وفاة يف عام 2012، 

حيث بلغت نسبة النساء 

والفتيات 6 من كل 10 

حاالت.

7

16

17 تبلغ فجوة األجور بني 

الجنسني 23%. يبلغ معدل 

مشاركة النساء يف القوى 

العاملة 63% يف حني يبلغ 

معدل مشاركة الرجال 

.%94

8

5.5 ال تشغل النساء سوى 

23.7% من املقاعد الربملانية، 

بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية 

مقارنة بعام 2000، ولكنها ال 

تزال أقل من التكافؤ. 

6.5 52% فقط من النساء 

املتزوجات واملرتبطات يتخذن 

قراراتهن الخاصة بهن بحرية 

بشأن العالقات الجنسية، 

واستخدام وسائل منع الحمل 

والرعاية الصحية.

من  فقط   %13 النساء  متثل  5.أ 

عىل  الــزراعــيــة  األرايض  ُمـــالّك 

مستوى العامل. 

عن  احتاماًل  أقل  النساء  5.ب 

الرجال المتالك الهاتف املحمول، 

بـ  أقل  لإلنرتنت  واستخدامهن 

5.9 نقطة مئوية من الرجال.

بلًدا   100 من  أكرث  اتخذ  5.ج 

تخصيصات  لتتبع  ــراءات  ــ إج

املوازنات للمساواة بني الجنسني.

4.5 وتؤدي النساء 2.6 ضعف 

الرعاية غري مدفوعة األجر 

والعمل املنزيل الذي يقوم به 

الرجال. 
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الرسائل الرئيسية

يعتمد تحقيق النتائج عىل الصعيد الوطني عىل التنظيم 

السيايس وتخصيص املوارد وتنفيذ الربامج والسياسات 

املراعية ملنظور النوع االجتامعي.

يُعد وجود إطار قوي للرصد واملساءلة أمرًا حيويًا لتتبع 

التقدم املحرز وإرشاك الدول والجهات الفاعلة األخرى يف 

التزاماتها مبوجب خطة عام 2030، مبا يف ذلك الغايات 

)نتائج املساواة بني الجنسني( والوسائل )العمليات 

والسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي(.

إن من سامت املساواة بني الجنسني أنها بارزة وشاملة يف 

خطة عام 2030 وأساسية لتحقيق حقوق اإلنسان للنساء 

والفتيات وتحفز إحراز التقدم يف جميع أهداف التنمية 

املستدامة.

يجب أن يرتكز التنفيذ والرصد عىل حقوق اإلنسان وااللتزام 

بعدم استثناء أحد من أجل تسخري إمكانيات التحول يف 

أهداف التنمية املستدامة.

إن شعار "عدم استثناء أحد" هو قضية اجتامعية وحاسمة 

لخلق مجتمعات شاملة ومسارات اقتصادية مستدامة، حيث 

يجب أن تعمل السياسات العاملية وتلك التي تركز عىل أكرث 

الفئات تهميًشا جنبًا إىل جنب لتحقيق هذا الهدف.

 توفر خطة التنمية املستدامة لعام 2030 فرصة وخارطة 

طريق لتحويل العامل إىل مسار أكرث استدامة وللتغلب عىل 

مجموعة من التحديات العاملية التي مل يسبق لها مثيل.

ينبغي اإلبقاء عىل النهج املشرتك والشامل الذي أدى إىل 

اعتامد خطة عام 2030 أثناء التنفيذ واملتابعة واالستعراض. 

وستكون املشاركة املستمرة ملنارصي املساواة بني الجنسني 

حاسمة يف تحويل الوعود إىل تقدم للنساء والفتيات عىل 

أرض الواقع.

/1/5

/2/6

/3/7

/4
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املقدمة
تعترب خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )خطة عام 2030( اتفاقًا تاريخيًا، 

ناقشته 193 دولة عضو يف األمم املتحدة. تتألف الخطة من 17 هدفًا للتنمية 

املستدامة و169 غاية و232 مؤرًشا، وتهدف إىل معالجة األبعاد االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية والسياسية للتنمية املستدامة بطريقة شاملة ومتكاملة. بناًء 

عىل تاريخ طويل من االلتزامات العاملية لحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني، 

يعرتف نهجها العاملي بالتحديات العامة التي تواجه كل الدول، املتقدمة والنامية 

عىل حد سواء، وتؤكد من جديد عىل مسؤولية الدول يف معالجتها. كام أن الخطة 

توضح أن تحقيق املساواة بني الجنسني ليست هدفًا مهاًم يف حد ذاته فقط، بل 

يحفز املستقبل املستدام للجميع.

يجري تنفيذ هذه الرؤية الجريئة، التي تنطوي عىل إمكانيات تحول حياة النساء 

والفتيات يف أنحاء العامل، يف وقت يتسم بعدم الوضوح وبه الكثري من التحديات. 

إن التغري املناخي والتدهور البيئي يتزايد تزايًدا مل يسبق له مثيل؛ وال يزال 

االقتصاد العاملي متقلبًا بعد عقود من األزمة؛ ويزيد تحول السياسات إىل سياسات 

مبينة عىل االستبعاد والخوف من االنقسام املجتمعي ويؤدي إىل نشوب النزاعات 

وعدم االستقرار؛ ويتعرض املاليني إىل النزوح االجباري بسبب النزاعات والكوارث 

اإلنسانية. ولن يتحقق الوعد يف املساواة يف خضم هذا االضطراب االجتامعي 

واالقتصادي والسيايس العاملي فقط، ولكن حتى حقوق املرأة تواجه مقاومة 

متجددة من مختلف أنواع املذاهب املتعصبة.

متثل هذه الحالة اختباًرا حقيقيًا لخطة عام 2030، ولكن يف الوقت الحايل، فإن 

مجرد قبول الدول األعضاء يف األمم املتحدة للسعي من أجل عامل أكرث مساواة 

وتقوم التنمية فيه عىل االستدامة والسالم والتقدم اإلنساين يعطي سببًا للتفاؤل 

الحذر. إن أهداف التنمية املستدامة لها أهمية خاصة اآلن كخطة سياسية 

للتعاون العاملي وخاصة كمجموعة من األهداف املحددة زمنيًا لكل الدول.

إن القدرة عىل استخدام إطار العمل الذي تقدمه أهداف التنمية املستدامة 

لتحقيق األهداف عىل املستوى املحيل يعتمد عىل عوامل متعددة منها التحرك 

السيايس وتخصيص موارد كافية والتنفيذ الفعال للسياسات والربامج، ويتعني رصد 

كل هذا بعناية لضامن تحقيق االلتزامات العاملية للنساء والفتيات عىل أرض 

الواقع.

إن الرصد هو عبارة عن تتبع التقدم املحرز وتحديد الثغرات والتحديات يف 

التنفيذ. ويقدم الرصد املراعي ملنظور النوع االجتامعي يف أفضل الحاالت تقيياًم 

قويًا وشاماًل وشفافًا للوضع الحايل للمساواة بني الجنسني، ويساعد هذا يف معرفة 

ما املفيد وما الذي قد يحتاج إىل تصحيح، ولكن النتائج اإليجابية غري مضمونة. 

إن هذه النتائج تتوقف عىل البيانات واألدلة والتحليل املتاح للجميع وميكنهم 

الوصول إليه، وعىل تلك البيانات املُستخَدَمة يف املناقشات املفتوحة واتخاذ 

القرارات الدميقراطية.

يضع هذا التقرير االفتتاحي عىل ضوء هذه الظروف إطاًرا لرصد تنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة من منظور النوع االجتامعي عرب أبعاد متعددة تتضمن كاًل 

من النتائج )مخرجات املساواة بني الجنسني عرب األهداف والغايات( والوسائل 

)العمليات والسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي(. يبحث هذا 

الفصل التمهيدي يف اآلفاق والتحديات لتحقيق التزامات املساواة بني الجنسني يف 

خطة عام 2030، ويعرض اسرتاتيجيات عملية لتعزيز الرصد واملساءلة عىل كٍل من 

الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي.

23
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تحديات يف السياق
يواجه تنفيذ خطة عام 2030 مع استمرار العد التنازيل إىل عام 2030 تحديات 

اقتصادية وبيئية واجتامعية وسياسية مل يسبق لها مثيل، فام زال االقتصاد العاملي 

متقلبًا وآفاق االنتعاش عىل املدى الطويل غري مؤكدة بعد عقود من األزمة 

والركود والتدابري التقشفية الالحقة التي ألحقت الرضر بسبل عيش البرش. ومن 

املتوقع أن يبقى إجاميل عدد العاطلني عىل مستوى العامل، الذي اقرتب من 200 

مليون شخص يف عام 2016، مرتفًعا يف األعوام القادمة، ومن غري املحتمل أن 

ينخفض إىل ما دون املعدالت السابقة لألزمة عىل املدى املتوسط مع استمرار 

منو القوى العاملة العاملية.1 وال تزال أشكال العاملة الهشة منترشة وال سيام بني 

النساء،2 مام يقوض الطموح يف إيجاد عمل الئق وطرق مستدامة للخروج من 

الفقر. 

يف حني أن العديد من البلدان قد سنت خططًا للتحفيز املايل استجابة ألزمة 

2008/2007، فقد أعقبت ذلك وصفات شبه عاملية لتصحيح أوضاع املالية 

العامة.3  لقد تأثرت 113 دولة عامليًا عام 2011 باملوجة األوىل من تخفيضات 

امليزانية، وأعقب ذلك انكامش رئييس أخر يف اإلنفاق بدأ يف عام 2016. وستعدل 

124 دولة إنفاقها من حيث اإلنتاج املحيل اإلجاميل يف عام 2018، ومن املتوقع أن 

يرتفع هذا الرقم قلياًل يف عام 2019 و4.2020 وهذا سيناريو ُمقلق ويتعارض مع 

املتوقع أن يحتاجه تنفيذ خطة عام 2030 من الضخ الهائل للموارد اإلضافية.

مل يفشل تصحيح األوضاع املالية العامة الحازمة يف تحقيق االنتعاش االقتصادي 

فحسب،5 بل إنه سبب مصاعب اجتامعية وتعطل وصول الخدمات االجتامعية 

األساسية إىل الكثريين.6 وتبني األدلة املتاحة أن النساء متيل إىل تحمل وطأة تدابري 

التقشف،7 إذ أن النساء تعتمد أكرث عىل الخدمات العامة والحامية االجتامعية 

لتلبية احتياجاتهن بسبب قلة فرص الحصول عىل عائدات سوق العمل واألرايض 

واالئتامن واألصول األخرى. ويعني التقاسم غري املتكافئ للمسؤوليات األرسية 

واملنزلية أنه عندما تتقلص الخدمات العامة مثل الصحة ورعاية األطفال واملياه 

والرصف الصحي أو يصبح توفرها أقل، فإن النساء والفتيات عادة ما ميألن الفجوة 

املرتتبة عىل ذلك، ويقضون وقتًا أطول يف الرعاية غري املدفوعة األجر )انظر الفصل 

السادس(. وأخريًا، تتأثر النساء بشكل خاص من تخفيض املوظفني واألجور يف 

القطاع العام، نظرًا ألنهن أكرث احتاماًل للعمل فيه.

عادًة ما تتأثر النساء املحرومات أكرث. ففي اململكة املتحدة، أدانت مجموعة 

ميزانية املرأة مراًرا وتكراًرا الطبيعة الرتاجعية لضبط األوضاع املالية العامة واملبنية 

عىل تخفيض اإلنفاق بداًل من زيادة الرضيبة، وحددت حجم الخسائر التي تخلفها 

تخفيض امليزانية عىل النساء والفتيات األشد حرمانًا يف البلد. وحذرت املنظمة 

يف عام 2017 أن األمهات العازبات من السود واآلسيويني يخرسن نحو 17-15 

باملائة من صايف الدخل عىل التوايل، وذلك نتيجة لخطط التجميد وتقليل املعونات 
للعاملني والعاطلني.8

من الصعب عكس اتجاه الرتكيز املتنامي يف الدخل والرثوة بعد االقرار بإن عدم 

املساواة هي العقبة األساسية للتنمية املستدامة. فبعد االنقطاع املؤقت ألعقاب 

األزمة مبارشة، منا دخل أغنى 1 باملائة من سكان العامل مرة أخرى مبعدل أرسع 

بكثري من دخل بقية السكان، ويقدر أن أغنى 1 باملائة من السكان ميتلكون أكرث  

من 50 باملائة من الرثوة العاملية، أي بزيادة قدرها 44 باملائة يف عام 9.2009 

إن التفاوت داخل البلدان أعىل اليوم مام كان عليه قبل 25 عاًما 10 وفًقا للبنك 

الدويل.

يستند منوذج النمو نفسه، الذي يدعم التقلبات االقتصادية ويزيد من عدم 

املساواة، عىل أمناط استهالك وإنتاج غري مستدامة مبا يف ذلك االستخراج الواسع 

النطاق للموارد البيئية والذي يؤدي إىل التغري املناخي والتدهور البيئي، حيث 

يشهد العامل ارتفاع يف درجات الحرارة والتي تتسبب يف ارتفاع منسوب مياه 

البحار وتذيب األنهار الجليدية وتتسبب يف فقدان التنوع البيئي.11 لقد أدت 

هذه االتجاهات يف السنوات القليلة املاضية إىل الضغط البيئي والكوارث مثل 

الفيضانات واألعاصري والجفاف ذي اآلثار املدمرة عىل حياة الناس وأمنهم يف العامل 

وتؤثر تأثريًا بالًغا عىل النساء والفتيات يف البلدان النامية )انظر الفصل الثالث(.

يوفر االنتعاش االقتصادي البطيء واملشقة االجتامعية وزيادة عدم املساواة أرًضا 

خصبة لزيادة االستياء االجتامعي، حيث يشري مؤرش االضطرابات االجتامعية 

الصادر عن منظمة العمل الدولية والذي يقيس استياء املواطنني من الحالة 

االجتامعية واالقتصادية يف بلدانهم  إىل أن متوسط االضطرابات االجتامعية 

العاملية ازداد بني عامي 2015 و2016، وشهدت 8 مناطق من أصل 11 منطقة 

زيادات يف مقياس االستياء االجتامعي.12 وتختلف مظاهر االستياء، لكنها موجودة 

يف الدول واملناطق، وقد أدت إىل عدم استقرار سيايس واستقطاب وظهور 

القوميات اليمينية الشعبوية من مختلف االتجاهات مجدًدا. أدى ذلك يف كثري من 

الحاالت إىل إثارة تعبريات متعصبة وأحيانًا إثارة العنف، وكالهام يَُوَجه غالبًا إىل 

جامعات تعاين بالفعل من  التمييز والتهميش مثل املهاجرين واألقليات العرقية 

أو الدينية.

إن أعامل الحركات املدافعة عن العدالة والتسامح وحقوق اإلنسان املوجودة 

يف كل مكان تقريبًا تزداد لتواجه العنف والقيود ايت تفرضها الدولة. فمساحة 

التعبري الدميوقراطية للمجتمع املدين تتقلص يف كثري من الدول، حيث وثق تحالف 

املجتمع املدين العاملي انتهاكات جسيمة لحرية تكوين الجمعيات والتعبري 

والتجمع السلمي يف 109 دولة.13 كام أن زيادة التوجه املحافظ والتطرف بكل 

أشكاله يهدد أنشطة مؤسسات املجتمع املدين مبا يف ذلك تلك التي تعمل عىل 

قضايا مثل العنف ضد املرأة وحامية البيئة واإلنجاب وحقوق األقليات التي 
وضحت أهميتها خطة 14.2030
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تجرب النزاعات والعنف واالضطهاد فضاًل عن املشقة والفقر الناجمني عن األزمات 

االقتصادية والسياسية والبيئية عدًدا مل يسبق له مثيل عىل النزوح من بلدانهم 

ومناطقهم. وتعرقل التدفقات املالية غري املرشوعة والعسكرة العاملية جهود بناء 

السالم، وتنفق موارد تشتد الحاجة إليها يف طريق التنمية املستدامة، فمن املمكن 

أن تؤدي إىل دوامة من عدم االستقرار )انظر "خلق أوجه التآزر" صفحة 234(، 

إذ أن النفقات العسكرية العاملية بلغت نحو 7.1 تريليون دوالر أمرييك يف عام 
2016، أي بزيادة قدرها 0.4 باملائة بالقيمة الحقيقية عن عام 2015. 15

لقد رُشد قرًسا ما يقرب من 65.6 مليون شخص بحلول نهاية 2016، أي بزيادة 

300,000  شخص عن السنة التي تسبقها.16 ويقدر أن 49 باملائة من الالجئني 

نساء وأطفال عىل الرغم من صعوبة جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس 

والعمر يف أزمة الالجئني.17 كثريًا ما تشكل املعايري وتوقعات النوع االجتامعي 
وعالقات القوة والتمييز وعدم املساواة خياراتهم وتجاربهم املتعلقة بالهجرة.18

باإلضافة إىل أن النساء والفتيات املهرجات قرًسا يتعرضن إىل خطر متزايد من 

العنف املنزيل والجنيس )انظر الفصل الخامس(، وغالبًا ما يفتقرن إىل الخدمات 

الصحية وغريها من الخدمات املالمئة، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة، حيث 

تشري البيانات إىل أن 60 باملائة من الوفيات أثناء الوالدة التي ميكن الوقاية منها 
تحدث يف أماكن النزاع والنزوح والكوارث الطبيعية.19
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TURNING PROMISES INTO ACTION

… إذا ما كانت دولتك قد أدرجت هدف التنمية 

املستدامة رقم 5 من ضمن اسرتاتيجياتها وسياساتها 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني؟

فرصة لتغيري املسار
هناك أسباب للتفاؤل الحذر عىل الرغم من التحديات الهائلة، فقد وافقت الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة يف خطة عام 2030 عىل الرتكيز عىل االستدامة واملساواة 

والسالم والتطور اإلنساين، مام يوفر رسًدا قويًا مخالًفا للمامرسات الحالية من 

الطرد واالستبعاد واالنقسام. قد أدت املستويات غري املسبوقة من املشاركة 

والتنظيم خالل الفرتة التي اعتمدت فيها الخطة إىل إحساس قوي بامللكية ليس 

من جانب الحكومات فحسب، وإمنا أيًضا من جانب املجتمع املدين وأصحاب 

املصلحة اآلخرين، حيث شارك أكرث من مليون شخص من جميع أنحاء العامل يف 

مشاورات مفتوحة، وساعدوا عىل تحديد مواضيع ومبادئ هذه الرؤية املستقبلية 

مبا يف ذلك احرتام حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز والحق يف املشاركة 

والتحرر من الخوف وجميع أشكال العنف وإمكانية اللجوء إىل العدالة واحرتام 
البيئة.20

أرسلت املشاورات املفتوحة رسالة واضحة بناًء عىل الدروس املستفادة من 

األهداف اإلمنائية لأللفية )انظر الشكل 1.1(: يجب أن تتخطى خطة التنمية 

الجديدة " أساليب العمل عىل النحو املعتاد"، وتعالج التنمية املستدامة بأسلوب 

شامل ومتكامل. كان من بني الدروس الرئيسية التي استفاد منها املدافعون عن 

حقوق املرأة هو عدم وجود حل سحري مثل تعليم الفتيات الذي قد يفتح الباب 

للمساواة بني الجنسني، وبداًل من ذلك ينبغي معالجة عدم املساواة بني الجنسني 

عن طريق األبعاد الثالثة املستدامة، وهي األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية، 

ويُعد البعد السيايس أساًسا لكل األبعاد املذكورة.

مجموعة شاملة من االلتزامات للمساواة 

بني الجنسني

تقود خطة عام 2030 بأهدافها السبعة عرش وغاياتها الـ 169 ومؤرشاتها الـ 232 

رؤية عاملية ومتكاملة وشاملة تعرتف بتعقيدات التغيري االجتامعي التحوييل 

والعقبات الهيكلية التي تواجهها. من الجدير باملالحظة عىل وجه الخصوص 

يف الطبيعة الشمولية للخطة التبسيط الواضح ملجموعة األهداف حتى يسهل 

التواصل والتخطيط،21 وبروز وشمولية االلتزامات باملساواة بني الجنسني، واالرتكاز 

بقوة عىل حقوق اإلنسان.22 كام أن الخطة تحتوي عىل هدف مستقل للمساواة 

بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات )هدف التنمية املستدامة رقم 5(، 

وتعرتف باملساواة بني الجنسني باعتبارها "مساهمة حاسمة يف إحراز تقدم يف 

جميع األهداف والغايات"، وذلك استجابًة لدعوة منارصي املساواة بني الجنسني 
يف الحكومات واملجتمع املدين ومنظمة األمم  املتحدة.23

هل تعلم...
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لقد حلل واضعو السياسات والباحثون واملامرسون واملدافعون عن املجتمع املدين، يف خالل عملية األربع سنوات التي أدت إىل اعتامد أهداف التنمية املستدامة، 

اإلنجازات والثغرات والنقاط املبهمة يف عرص األهداف اإلمنائية لأللفية حتى يشكلوا مجموعة أقوى من االلتزامات العاملية للمستقبل. تشمل الدروس الرئيسية 
التي استخلصها املدافعون عن املساواة بني الجنسني ما ييل:24

ُسجل عدد من اإلنجازات الهامة خالل فرتة األهداف اإلمنائية لأللفية )2000-2015( منها انخفاض كبري يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر  ●

مدقع والحد من الفوارق بني الجنسني يف التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل.

كان التقدم أبطأ يف مجاالت أخرى منها الوفيات أثناء الوالدة؛ كام أنه غري متكافئ إىل حد كبري ويهمل معالجة أوجه عدم املساواة وقياسها بناًء عىل  ●

الدخل واألصل والعرق واملوقع الجغرايف.

خفف رصد األهداف اإلمنائية لأللفية أوجه عدم املساواة بني الفئات االجتامعية، وأخفق يف إبراز حقيقة أن مجموعات معينة من النساء والفتيات  ●

املتعرضات لالستثناء يف بعض البلدان، وتوضح ذلك من خالل القياس التقدم املحرز بناًء عىل املعدالت الوطنية.

الغايات واملؤرشات جزئيًا بناًء عىل توافر البيانات بداًل مام هو مهم ومفيد للقياس.25 ●

سهل هذا النهج )مع الرتكيز عىل البساطة واالعتامد عىل البيانات املوجودة( االتصال والقياس، ولكنه مل يربط األهداف اإلمنائية لأللفية مع خطة  ●

حقوق اإلنسان، وتجاهل الحواجز العاملية والهيكلية أمام التنمية بالرتكيز عىل االحتياجات األساسية واألهداف العددية.

ُهمش الهدف اإلمنايئ لأللفية رقم 3 املتعلق باملساواة بني الجنسني تهميًشا قويًا، فيام عدا ما يخص التعليم، لجميع مجاالت االهتامم االثني عرش  ●

التي وردت يف منهاج عمل بجني عام 1995، وذلك عىل النقيض من االلتزامات واسعة النطاق والشاملة التي تتعلق بحقوق املرأة والتي تُعهد بها يف 

املؤمترات العاملي يف التسعينات.

ُضيقت أيًضا الرؤية العامة للصحة الجنسية واإلنجابية الواردة يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف عام 1994 إىل الرتكيز الضيق عىل صحة األم يف  ●
إطار الهدف اإلمنايئ لأللفية رقم 26.5

أدى هذا الرتكيز الضيق أثناء التنفيذ إىل تحويل االنتباه واملوارد عن املجاالت التي كانت ذي أولوية بالنسبة للمنظامت النسائية مثل العنف  ●
والحقوق الجنسية واإلنجابية وعدم املساواة االقتصادية.27

يف إطار ديناميكية الجهات املانحة واملتلقية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، افتقرت األهداف اإلمنائية لأللفية إىل إطار لرصد التنفيذ عىل  ●

الصعيد الوطني، ومل تكن البلدان النامية مسؤولة عن التزاماتها املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، وال تتحمل البلدان املتقدمة املسؤولية عن 

التزاماتها بشأن الرشاكة العاملية واملساعدة اإلمنائية الرسمية.

نتجت هذه العيوب جزئيًا من العملية املغلقة نسبيًا والتكنوقراطية التي أدت إىل اعتامد األهداف اإلمنائية لأللفية، األمر الذي أرض أيًضا باملعنى  ●

العام للملكية الوطنية.

الدروس املستفادة من األهداف اإلمنائية لأللفية

الصندوق 1.1
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كان هذا النهج "مزدوج املسار"، الذي ينبع من منهاج عمل بيجني، أولوية 

اسرتاتيجية ملؤسسات حقوق املرأة، ومن خالله كونت تحالفات ذات قاعدة 

عريضة مثل املجموعة النسائية الرئيسية والتحالف النسايئ ملا بعد عام 2015 
للتأثري عىل املفاوضات السياسية.28

بينام توصل إىل النتائج مبكرًا بوضع هدف املساواة بني الجنسني كهدف مستقل 

كانت محتوياته وغاياته تُناقش نقاًشا كبريًا، فقد كانت املطالبة الرئيسية 

ملؤسسات حقوق املرأة هي هدف معالجة الحواجز الهيكلية التي تعيق الوصول 

للمساواة بني الجنسني رصاحة.29 ونتيجًة لذلك، تعكس أهداف التنمية املستدامة 

وخاصة الهدف رقم 5، االلتزامات التي تسعى إىل تحويل املعايري والهياكل 

واملامرسات التي متنع النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن )انظر الفصل 

الثالث(.

تعكس العديد من غايات هدف التنمية املستدامة رقم 5 مضمون معايري حقوق 

اإلنسان واالتفاقات الدولية املقابلة ومنها القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد 

املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني.

إن خطة عام 2030 تعرتف بوضوح باألبعاد املتعلقة بالنوع االجتامعي للفقر 

والجوع والصحة والتعليم واملياه والرصف الصحي والعاملة واملدن اآلمنة 

واملجتمعات السليمة الشاملة، وذلك عىل الرغم من أن مدى معالجة املساواة بني 

الجنسني عرب أهداف التنمية املستدامة الستة عرش األخرى مختلفة )انظر الفصل 

الثاين(. إن تحقيق املساواة بني الجنسني صعبة من غري ترسيع إحراز التقدم 

يف األهداف والغايات مثل التغطية الصحية الشاملة والحصول عىل الحامية 

االجتامعية واملياه النظيفة واملرافق الصحية، عىل الرغم من االعرتاف القديم 

لدوره يف تحفيز الحصول عىل مخرجات التنمية. وال ميكن تسخري اإلمكانيات 

التحويلية لخطة عام 2030 إال من خالل اتباع نهج شامل ومتكامل للتنفيذ يقوم 

عىل أساس حقوق اإلنسان وااللتزام بعدم تعرض أحد لالستثناء .

أساس متني منٍب عىل حقوق اإلنسان

ترتكز خطة عام 2030 عىل حقوق اإلنسان بشكل راسخ ال لبس فيه )الجدول 

1.1(، وُشكلت أهداف التنمية املستدامة كأهداف تنطبق عىل كل شخص يف كل 

مكان بداًل من تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية أو األعامل الخريية. ويكون 

االلتزام بهذا املرتكز املعياري حاساًم إلبقاء العمل عىل أهداف التنمية املستدامة 

يف خالل فرتة التنفيذ. يستند نهج التنفيذ القائم عىل حقوق اإلنسان عىل شمولية 

الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها. ونتيجة لذلك ميكن لهذا النهج أن ميكن 

الدول األعضاء واملجتمع الدويل من التحرك نحو اسرتاتيجيات متكاملة ومنهجية 

حًقا تعالج أوجه الرتابط بني األهداف،30 وهذا يعني من منظور التنفيذ املراعي 

ملنظور النوع االجتامعي والرصد واملساءلة أنه عىل الرغم من أهمية إحراز 

تقدم يف الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة، ولكن ال ميكن أنه يكون 

الرتكيز الوحيد، فقد يقوض التقدم يف بعض األوجه بانحدار أو ركود األخرين، 

وقد تضيع أوجه التآزر املحتملة إذا استخدم املنهاج املنعزل يف التنفيذ بداًل من 
االسرتاتيجيات املتكاملة متعددة القطاعات.31

إن متتع النساء بحقوقهن املختلفة والحرمان منها يرتبطان ارتباطًا عميًقا وذلك 

بناًء عىل التجارب التي عاشتها النساء والبنات، حيث أن النساء الاليت ُحرمن من 

حقوقهن يف مامرسة العمل وأثناء العمل ومن حقوقهن يف العمل من املرجح أن 

يعشن يف الفقر واالستبعاد االجتامعي وسوء الصحة. كام أن الفتاة التي تولد يف 

أرسة فقرية وتجرب عىل الزواج املبكر من غري املرجح أن تستكمل دراستها؛ وتكون 

أكرث عرضة للوالدة يف عمر مبكرة ومضاعفات أثناء الوالدة؛ وأيًضا أكرث عرضة 

للعنف من الفتاة التي تتزوج يف عمر متأخر.

من هذا املنطلق، من املهم أن تتامىش الجهود املبذولة لتنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان. وهذا يربط من منظور النوع 

االجتامعي أهداف التنمية املستدامة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال العنف 

ضد املرأة ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى وتوصيات الهيئات املعنية التي 

ينبغي أن توجه كاًل من التنفيذ واإلبالغ. ومع ذلك، مل يُنظر بعد يف مدى إدراج 

مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة، وينبغي رصده بعناية من خالل التقييم املراعي ملنظور النوع 

االجتامعي كام سنناقشه أدناه.
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حقوق اإلنسان يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030

تسعى ]أهداف التنمية املستدامة[ إىل إعامل حقوق اإلنسان للجميع وتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات )الديباجة(.

إننا نتصور عاملًا من االحرتام الشامل لحقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان وسيادة القانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز؛ واحرتام األصل والعرق والتنوع الثقايف؛ وتكافؤ 

الفرص ... عاملًا تتمتع فيه كل امرأة وفتاة باملساواة الكاملة بني الجنسني، وتُزال منه جميع الحواجز القانونية واالجتامعية واالقتصادية التي تحول دون متكينها )الفقرة 

.)8

تسرتشد الخطة الجديدة مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة منها االحرتام الكامل للقانون الدويل، وتستند إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ]و[ املعاهدات الدولية 

لحقوق اإلنسان ... )الفقرة 10(.

... نؤكد من جديد التزامنا بالقانون الدويل، ونؤكد أيًضا عىل أن الخطة ينبغي أن تَُنَفذ بطريقة تتناغم مع حقوق والتزامات الدول مبوجب القانون الدويل )الفقرة 18(.

نؤكد عىل مسؤوليات جميع الدول، وفًقا مليثاق األمم املتحدة، يف احرتام وحامية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون متييز من أي نوع بسبب 

العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه من اآلراء أو األصل الوطني أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو اإلعاقة أو أي وضع أخر 

)الفقرة 19(.

جدول 1.1

الشمولية وااللتزام بعدم تعرض أحد لالستثناء

من السامت املميزة األخرى لخطة عام 2030 أنها تنطبق عىل جميع البلدان 

وجميع الشعوب وجميع رشائح املجتمع، يف حني أنها تعهدت بتقديم معالجة 

حقوق واحتياجات الفئات األشد حرمانًا عىل غريهم.

جميع البلدان، املتقدمة والنامية، مسؤولة عن التنفيذ الناجح لألهداف والغايات 

إذ أن فكرة العاملية تدعم الحاجة إىل التضامن بني البلدان والحركات والشعوب 

من أجل تحقيق مستقبل أكرث عدالة ومساواة واستدامة. وتدرك خطة عام 2030 

أن التحديات مثل الفقر وعدم املساواة بني الجنسني والتدهور البيئي هي مشاكل 

تواجه الدول املتقدمة كام تواجه الدول النامية، وأن بعض التحديات مثل التغري 

املناخي والتدفقات املالية غري الرشعية أيًضا عاملية وال ميكن بالتايل للدول األعضاء 

أن تعالجها فرادى، وبداًل من ذلك فإنها تتطلب تعزيز التعاون والتضامن الدويل. 

يف هذا الصدد، فإن مبدأ "املسؤولية املشرتكة واملتباينة" هو سمة هامة من سامت 

الخطة، مع التسليم بأن البلدان التي ساهمت يف تدهور البيئة أكرث من غريها، 

يجب أن تتحمل مسؤولية أكرب يف حامية الكوكب.

االلتزام بتوفري املنافع والخدمات للجميع هي أحد أبعاد العاملية املتامشية 

مع أسس خطة عام يف مجال حقوق اإلنسان، فعىل سبيل املثال يتضح ذلك يف 

األهداف املتعلقة بالحامية االجتامعية )1.3( والتغطية الصحية الشاملة )3.8(، 

والوصول الشامل للطاقة الحديثة واملضمونة بأسعار معقولة )7.1( . يكتمل هذا 

االلتزام بتعهد "عدم استثناء أحد" يف طريق التنمية املستدامة. ويعرتف هذا 

االلتزام، القائم عىل مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف املساواة وعدم التمييز، 

بأوجه عدم املساواة املتعددة واملتداخلة التي كثريًا ما تحول دون التمتع الكامل 

واملتكافئ بحقوق مجموعات محددة يف املامرسة العملية.

إن النساء والفتيات األشد تعرًضا لالستثناء يف البلدان هن من يتعرضن إىل أشكال 

متعددة من التمييز ومنها املبني عىل نوع الجنس والعمر والطبقة االجتامعية 

والقدرة واألصل والعرق وامليل الجنيس والهوية الجنسية أو حالة الهجرة )انظر 

الشكل 1.2 والفصل الرابع(. يف حني أن التحليل والعمل املتقاطعني كانا جزًءا 

من املنح الدراسية النسوية والعمل لفرتة طويلة، فإن الرتكيز عىل " عدم استثناء 

أحد " يتيح فرصة إلبراز تنوع تجارب املرأة، ويطعن يف ديناميكيات السلطة التي 

تعمق أوجه عدم املساواة وتدفع مجموعات معينة إىل الخلف.32 ومن الرضوري 

أيًضا تصميم السياسات والربامج التي "تصل إىل من تم اسثنائهم واألشد تخلًفا عن 
ركب التنمية أواًل" وتنفيذها ورصدها.33
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TURNING PROMISES INTO ACTION

ميكن لهويات األفراد والجامعات، املتصورة أو املتأصلة، أن تزيد من مخاطر التمييز والتهميش. فعادة النساء والفتيات هن األشد تعرًضا لالستثناء وهن من 

يتعرضن إىل أشكال متعددة من الحرمان بناًء عىل نوع الجنس وأوجه عدم مساواة أخرى34، وهذا ميكن أن يؤدي إىل حرمان جامعي، فقد تكون النساء والفتيات 

محرومات يف الوقت نفسه من فرص حصولهن عىل التعليم الجيد والعمل الالئق والصحة والرفاهية كام بني الفصل الرابع. إن فكرة اشتداد الحرمان عىل النساء 

والفتيات الاليت يعشن يف تداخل بني مختلف أشكال عدم املساواة والتمييز ليست بالجديدة عىل الباحثني املنارصين للمرأة وخرباء ودعاة حقوق اإلنسان، فقد 

صيغ مصطلح "التداخل" والذي يعرف بـ " التفاعل بني هويات متعددة وخربات االستبعاد والتبعية"35 يف الثامنينات من أجل التعرف عىل التفاعل بني نوع 
الجنس والعرق يف تشكيل تجارب النساء السود يف الواليات املتحدة.36

توجد أوجه عدم املساواة املتداخلة يف كل مكان، ولكن تختلف هويات وتجارب األشخاص األشد تعرًضا لالستثناء اختالفًا كبريًا بني البلدان واملناطق. فعىل سبيل 

املثال، ميكن أن تزيد الطبقة االجتامعية للمرأة الهندية نسبة تعرضها للوفاة بسبب عدة عوامل منها سوء املرافق الصحية وعدم كفاية إمدادات املياه والرعاية 

الصحية: يبلغ متوسط عمر الوفاة بالنسبة للنساء يف داليت 14.6 سنة أقل من النساء يف الطبقة العليا.37 ويف أمريكا الالتينية تعكس عائدات العمل أوجه 

التفاوت القامئة عىل أساس نوع الجنس والجغرافيا واألصل والعرق للعاملني، مام يجعل نساء الشعب األصيل يف الجزء السفيل من هرم الدخل حتى بعد السيطرة 

عىل التعليم.38 وكذلك يف رصبيا، يكملن الفتيات الروما ثلثي تعليميهن مقارنة بأقرانهن من األوالد، عىل الرغم من حقيقة أن الشابات عىل املستوى الوطني 

يبلغن متوسط التعليم أكرث من الرجال.39 ويف نيجرييا، يبلغ متوسط معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية 66 باملائة بني الفتيات عموًما، ولكن 12 باملائة فقط بني 
الفتيات الفقريات من الهاوسا من الريف.40

عدم استثناء أحد: أوجه عدم املساواة املتعددة واملتداخلة

…إذا كانت دولتك قد اتخذت خطوات لتحديد 

احتياجات النساء والفتيات الاليت تعرضن ألشكال 

متعددة من التمييز ومعالجتها؟

هل تحققت...

كيفية الوصول إىل األشد تهميًشا

إن الوصول إىل أكرث الفئات تهميًشا هو مسألة عدالة اجتامعية، فضاًل عن كونه 

أساسيًا لخلق مجتمعات شاملة ومسارات اقتصادية مستدامة. فعدم املساواة 

يرض بالجميع ويعيق التقدم يف مجال الحد من الفقر وإعامل حقوق اإلنسان 

ويهدد االستقرار االجتامعي والسيايس ويقف يف وجه النمو االقتصادي. ويف الوقت 

نفسه إن من األهمية مبكان أال تسهم االسرتاتيجيات الرامية بعدم استثناء أحد يف 

التقسيم والوصم االجتامعي، حيث ميكن أن يؤدي الرتكيز الكامل عىل الناس األشد 

تعرًضا لالستثناء من خالل برامج موجهة عىل نطاق ضيق إىل تفاقم التوترات 

بشأن تخصيص املوارد، واملساهمة يف خلق القوالب النمطية الضارة والتسلسل 

الهرمي للحرمان واالستحقاق، ويحدث ذلك عىل وجه الخصوص يف سياقات القيود 

املالية وتزايد أوجه عدم املساواة.41 وبداًل من ذلك، ينبغي أن تهدف اسرتاتيجية 

عدم استثناء أحد إىل خلق شعور بالتضامن من خالل تقاسم املخاطر وإعادة 

التوزيع وتوفري الخدمات الشاملة،42 التي من املرجح أيًضا أن يزداد استعداد 

جميع املواطنني يف املساهمة يف متويلها من خالل الرضائب التدريجية عندما 
يجنون فوائد واضحة منها.43

قد يلزم يف الوقت نفسه اتخاذ تدابري محددة يف إطار السياسات والربامج العاملية 

لتمكني الفئات املهمشة من الوصول إليها. فعىل سبيل املثال، أدخلت أسرتاليا 

خدمات صحية أولية خاصة بالشعوب األصلية تعمل يف إطار النظام الصحي 

الشامل،44 وتسعى هذه الخدمات إىل معالجة حواجز محددة يعاين منها السكان 

األصليون ومنها الحواجز الجغرافية للمجتمعات الريفية والنائية والحواجز 

الثقافية والعنرصية. وتتوىل منظامت صحية مجتمعية، يديرها السكان األصليون، 

العديد من الخدمات الخاصة بالشعوب األصلية بهدف كفالة أن تكون الخدمات 
الصحية مالمئة ثقافيًا وتلبي احتياجاتهم الخاصة.45

الصندوق 1.2
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يجب عىل الحكومات التأكد من أن السياسات العاملية والسياسات التي تهتم 

بالفئات األشد تهميًشا تعمل مًعا لزيادة وجود املجموعات التي استُبعدت عىل 

مدار التاريخ يف حني بناء األنظمة شاملة التي متول من الجميع وميكن لجميع 

املجموعات املجتمعية استخدامها وذلك بداًل من استبدال أحدهام باألخر.46 مثل 

هذه النظم ال تُبنى يف ليلة وضحاها، فهي بحاجة لعقود لبنائها ففي املوقع الذي 

تتواجد فيه. ميكن حتى للدول الفقرية التقدم نحو بناء هذه النظم من خالل 

الرتكيز عىل حلول قابلة للتوسيع وتعود بالفائدة عىل الجميع وتهدف لجعل 

أولوية الوصل للفئات األشد تهميًشا. يُشار أحيانًا إىل هذا النهج عىل أنه تدريجي 

أو تدريجي شمويل، وهذا يعني أن السياسات والربامج التي تهدف إىل وصول 

لألشخاص األشد تعرًضا لالستثناء يجب أن تنفذ بالطرق التي تتناسب مع االندماج 

التدريجي مع اآلخرين من الفئات املستهدفة األقوى،47 وهذا يقلل من تكلفة 

السياسات الشاملة ألن املوارد املالية الالزمة لإلدماج التدريجي ميكن أن تَُقَسم 

عىل مدى عدة سنوات، ويسهم يف استدامته عىل املدى الطويل عن طريق توسيع 

قاعدة دعمه السيايس.

التنفيذ والرصد واملساءلة

يتوقف تحقيق التقدم للنساء والفتيات عىل تنفيذ السياسات والربامج املراعية 

ملنظور النوع االجتامعي والرصد القوي وآليات فعالة للمساءلة. تعرتف خطة عام 

2030 اعرتافًا رصيًحا بأن نقطة البداية والتحديات واألولويات واألساليب لتحقيق 

األهداف تختلف من بلد إىل بلد، ونتيجة لذلك فإن عملية التنفيذ والرصد 

واملساءلة يُنظَر إليها باعتبارها تحت سيطرة وقيادة البلدان.

ينطوي الرتكيز عىل امللكية الوطنية عىل فرص وتحديات للتنفيذ املراعي ملنظور 

النوع االجتامعي ورصده. إن اتساع نطاق خطة عام 2030 يجعل جزًءا من ترتيب 

األولويات أمر ال مفر منه. كيف يحدث ترتيب األولويات؟ ما هو املطلوب للتأكد 

من بقاء التزامات املساواة بني الجنسني أساسية عىل املستوى الوطني؟ وكيف 

يُحاسب واضعو القرارات عىل أفعالهم وإهاملهم؟

يعرض هذا القسم اإلجابة عىل هذه األسئلة عىل مرحلتني: األوىل تناقش مفهوم 

املساءلة وكيف ينعكس ذلك يف عملية املتابعة واالستعراض التي قد وضعت يف 

عملية الرصد يف سياق خطة عام2030. ثانيًا، تحدد إطاًرا للرصد يركز عىل النتائج 

)مخرجات املساواة بني الجنسني بني األهداف والغايات( والوسائل )العمليات 

والسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي( كطريقة لتعزيز املساءلة 

عىل املساواة بني الجنسني عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني.

عملية املتابعة واالستعراض: ما هو 

مجال املساءلة؟

تتطلب املساءلة أن يكون لدى أولئك الذين هم يف موقع السلطة واجبات ومعايري 

أداء محددة وواضحة )املسؤولية(، وأن يقدموا مسوغات منطقية ألفعالهم 

وقراراتهم )املحاسبة(، كام تتطلب أيًضا آليات لتقييم االمتثال للواجبات واملعايري 
املحددة، وفرض عقوبات وعمل إصالحات عند الحاجة )وجوب النفاذ(.48

لقد التزمت الدول األعضاء يف إطار خطة عام  2030 بـ " املشاركة يف عملية 

املتابعة واالستعراض املنهجية للتنفيذ". ويهدف الهيكل الذي وضع لهذه العملية 

)انظر الشكل 1.1( بشكل رصيح إىل تعزيز املساءلة أمام املواطنني والتعاون 
الدويل وتبادل أفضل املامرسات والتعليم املتبادل.49

إن املنتدى السيايس رفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة التابع للجمعية 

العامة لألمم املتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتامعي عىل الصعيد العاملي هو 

الهيئة الرئيسية املكلفة بتتبع التقدم العاملي يف مجال التنفيذ وتوفري القيادة 

السياسية والتوجيه ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة. تجتمع هذه الهيئة سنويًا 

ويركزون عىل موضوعات محددة سلًفا، وكذلك مجموعة من أهداف التنمية 

املستدامة )هدف التنمية املستدامة رقم 17 هو الهدف الوحيد الذي يُراجع يف 

كل اجتامع(.

واملنتدى السيايس رفيع املستوى مفتوح أمام مختلف الجهات الفاعلة التي تحصل 

عىل املعلومات، وتقدم الوثائق، وتتدخل يف الجلسات، وتقدم توصيات وتنظم 

أحداثًا جانبية، وهذا يتضمن املجموعات التسع الرئيسية50 التي أُنشئت يف مؤمتر 

األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو يف عام 1992 إلضفاء 

طابع رسمي عىل مشاركة مختلف أصحاب املصلحة يف لجنة التنمية املستدامة 

)أُلغيت يف عام 2013(. قد شاركت املجموعة الرئيسية النسائية، التي تهدف إىل 

توجيه مساهامت منظامت حقوق املرأة يف حيز السياسات الذي وفرته األمم 

املتحدة، بنشاط يف مفاوضات ما بعد عام 2015 وأتاح املنظمون حيزًا لهذه 

املشاركة.

31

تحويل الوعود إىل أفعال



32

TURNING PROMISES INTO ACTION

الشكل  1.1
عملية املتابعة واالستعراض

منظومة األمم املتحدة 

توفر الدعم الفني لتطوير مؤرشات 
أهداف التنمية املستدامة

تُسهم يف تقييامت التقّدم املُحَرز

مُتكِّن من إجراء استعراض النظراء وتبادل 
النظراء

ترصد وتقيّم فعاليتها الذاتية

القطاع الخاص 

يعد التقارير عن كيفية تأثري أنشطته عىل 
االستدامة مبا يتسق مع املبادئ العاملية 

املتفق عليها

الخرباء والجهات األكادميية 

تبادل األبحاث بشأن آثار االتجاهات 
العاملية

اإلسهام يف تطوير مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة

توفري تحليالت ُمتعمقة بشأن أثر 
السياسات عىل الجامعات املختلفة

عاملًيا
املنتدى السيايس 

رفيع املستوى

الدولة العضو

سية
ي تغذية عك

ُستفادة التنفيذ الوطن
س امل

ي الدرو
تُغذ

مالحظة: يتضمن هذا الشكل أمثلة توضيحية للعمليات والجهات الفاعلة واألنشطة التي تلعب  دورًا يف عملية املتابعة واالستعراض وليس مجموعة شاملة منها.

إقليمًيا
املنتدى اإلقليمي 
للتنمية املستدامة

وطنًيا
عمليات الرصد 

واالستعراض الوطنية

م االستعراضات الوطنية الطوعية يُقدِّ

يُشارك املامرسات الجيدة والدروس املستفادة

يوافق عىل األولويات واملؤرشات املحددة 
بالنسبة لإلقليم

تُنشئ عمليات تتسم بالشفافية والشمول 
واملشاركة 

تستند إىل إسهامات من أصحاب املصلحة 

اآلخرين 

تجعل البيانات ُمتاحة للجمهور لتمكني الرصد

م االستعراضات  الوطنية الطوعية يُقدِّ

يُشارك املامرسات الجيدة  والدروس 

املستفادة

املجتمع املدين 

يوفر مدخالت للمناقشات بني الحكومات 

م املُحَرز يُعد تقييامته الخاصة بشأن التقدُّ

يُسهم يف االستعراضات الوطنية الطوعية

32



33

…من هو املسؤول عن قيادة الجهود الرامية إىل 

التنفيذ املحيل لخطة عام 2030 يف بلدك؟

تقدم العمليات اإلقليمية، التي تيرسها اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، منتدى 

أخرًا للتعلم من األقران من خالل االستعراضات الطوعية وملشاركة أفضل 

املامرسات النقاشات بشأن األهداف املشرتكة. وعادًة ما تُعقد املنتديات اإلقليمية 

بني مارس ومايو ولكنها ال تتبع طريقة ممنهجة، ومتيل إىل إدراج منتديات 

حكومية دولية إقليمية تركز عىل مواضيع معينة؛ وإدراج اتفاق عىل األولويات 

واملؤرشات اإلقليمية املحددة؛ وإدراج التقارير املرحلية واملوضوعية اإلقليمية. 

تُعترب العمليات اإلقليمية مهمة أيًضا لضامن متايش الخطة العاملية مع اإلقليمية 

مثل خطة االتحاد األفريقي لعام 2063 أو توافق آراء االتحاد األورويب من أجل 

التنمية مع خطة عام 2030 من أجل تجنب االزدواجية أو التجزئة يف السعي 

لتحقيق املساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة.

تُعترب االستعراضات الوطنية الطوعية هي الوسائل الرئيسية لتتبع التقدم عىل 

الصعيد الوطني وتقديم تقارير عىل الصعيد اإلقليمي والعاملي. ويف حني أن 

الحكومات قد شجعت عىل إجراء استعراضات دورية وشاملة للتقدم املحرز عىل 

الصعيد الوطني ودون الوطني، لكن ال يوجد أي التزام أو تواتر دوري للقيام 

بذلك، عىل الرغم من أن األمني العام لألمم املتحدة قد أوىص بأن تقوم البلدان 

باستطالعني خالل فرتة 15 سنة ألهداف التنمية املستدامة. تؤدي منظمة األمم 

املتحدة دوًرا، كام تسرتشد به الحكومات، يف دعم االستعدادات التي تقدمها 

الشبكة الوطنية منها تعزيز قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية ونظم البيانات 

وهيئات التقييم وتيسري مشاركة مختلف أصحاب املصلحة.

ما تزال كيفية تحقيق هدف املساءلة من خالل هذه العملية مسألة مفتوحة، 

حيث تفتقر خطة عام 2030 إىل إمكانية إنفاذها باعتبارها تعهًدا سياسيًا غري 

ملزم. كام أن الطابع الطوعي للمتابعة واالستعراض يعني أنه ال توجد طرق 

واضحة للحكومات ليك تحاسب عىل أفعالها أو إهاملها. وهذا يزيد من خطر 

تجاهل األهداف األكرث تحديًا ومن بطء التنفيذ واالنتقائية. ومن املمكن، فيام 

يتعلق باملساواة بني الجنسني، أن تختار الحكومات إهامل القضايا املثرية للجدل 

أو التحدي التي تنطويعىل عالقات القوة. فقد قاومت بعض البلدان عىل سبيل 

املثال إدراج أهداف، تتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية 

والرعاية غري املدفوعة األجر والعمل املنزيل، خالل مفاوضات ما بعد عام 2015، 
حيث زعمت بأن هذه املسائل ليست لها صلة يف سياقاتها الوطنية.51

وهناك أيًضا تساؤل عمن يتحمل مسؤولية التقدم أو الفشل، فعىل الرغم من أن 

الحكومة هي املسؤولة األساسية عن التنفيذ، ولكن هناك عدد كبري من الجهات 

الفاعلة التي تؤدي دوًرا يف التنفيذ ومنها األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية 

والقطاع الخاص واملجتمع املدين. ويف الوقت نفسه، ال ميكن محاسبة هذه الجهات 

بنفس الطريقة التي تحاسب بها الحكومات، فعىل سبيل املثال مل يوقع القطاع 

الخاص عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان أو االتفاقات املعيارية الدولية مثل 

خطة عام 2030 أو جدول أعامل أديس أبابا أو منهاج عمل بيجني. وعالوة عىل 

ذلك ال تتوافق غالبًا أعامل القطاع الخاص مع أهداف التنمية املستدامة واملساواة 

بني الجنسني. فقد أدت استثامرات رشكات تعدين أو زراعة، عىل سبيل املثال، 

إىل امتالك األرايض عىل نطاق واسع وترشيد النساء يف الريف يف جنوب رشق 

آسيا وجنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا، مام أدى إىل تقويض حقوق امللكية 

الخاصة باملرأة والحد من األمن الغذايئ.52 تواجه املاليني من النساء، بطريقة 

مشابهة، ظروف عمل خطرية وغري آمنة عىل امتداد سالسل القيمة العاملية يف 

العديد من الصناعات مبا يف ذلك الزراعة والتصنيع، مام يهدد سالمتهن وصحتهن  
ورفاهيتهن.53

هناك عدد من املبادرات التطوعية لتشجيع القطاع الخاص يف مواءمة أعامله 

مع املعايري العاملية لحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني. فعىل سبيل املثال، 

تعرتف مبادئ متكني املرأة مبسئولية الرشكات يف حقوق املرأة مامرسة العمل 

وأثناء العمل ويتضمن ذلك املعاملة العادلة واملتساوية، والصحة والسالمة املهنية، 

والتدريب والتطوير املهني، ودعم املؤسسات اململوكة للنساء.  تزايدت الحاجة 

إىل التحرك نحو مجموعة عاملية من القواعد امللزمة املتعلقة باألعامل التجارية 

وحقوق اإلنسان يف حني أن مدونات السلوك الطوعية مثل مبادرة متكني املرأة 

توفر توجيهات هامة ومحددة حسب الجنس للرشكات التي تدعم املساواة 

بني الجنسني. اتخذ مجلس حقوق اإلنسان يف عام 2014 خطوة تاريخية يف 

هذا االتجاه من خالل إنشاء الفريق الحكومي الدويل املفتوح العضوية املعني 

بالرشكات متعددة الجنسية وغريها من مؤسسات األعامل.54 وتبني التجربة أنه 

من خالل األنظمة الفعالة عىل الصعيد الوطني، املتعلقة بالشفافية والحامية 

القانونية والعالجات وغريها من التدابري، ميكن مساعدة القطاع الخاص عىل 

الوفاء بالتزاماته يف مجال حقوق اإلنسان وتعظيم مساهمته يف التنمية املستدامة 
واملساواة بني الجنسني.55

وأخريًا، فمن الخطأ تركيز كل جهود الرصد عىل "النتائج"، أي تلك املقاسة بناًء عىل 

إطار املؤرش املتفق عليه. وعىل الرغم من أهمية ذلك، فقد صممت املؤرشات 

حسب التعاريف لإلشارة وال ميكن أن تعطي الصورة الكاملة للتقدم املحرز )انظر 

الفصل الثاين(، حيث أن النظر عىل "الوسائل" متضمنة العمليات والرتتيبات 

املؤسسية وكذلك السياسات والربامج التي وضعت لتعزيز املساواة بني الجنسني يف 

إطار خطة عام 2030 عنرًصا هاًما من عنارص الرصد املراعية للنوع االجتامعي.

هل تحققت...

…إذا كانت هناك قواعد واضحة إلرشاك القطاع 

الخاص يف متويل خطة عام  2030 وتنفيذها؟

هل تحققت...

33

تحويل الوعود إىل أفعال



34

TURNING PROMISES INTO ACTION

هناك عنارص توفر األساس لتعزيز جوانب املسؤولية واملحاسبة بغض النظر عن 

هذه التحديات. فقد وضحت خطة عام 2030 أن عمليات املتابعة واالستعراض 

يجب أن تكون مفتوحة وشاملة ومشرَتَكَة وشفافة وكذلك تركز عىل اإلنسان 

وتراعي منظور النوع االجتامعي وتحرتم حقوق اإلنسان وتركز عىل األشخاص 

األشد تعرًضا لالستثناء.56 وكذلك فإن العملية التشاركية والشاملة يف تعريف 

أهداف التنمية املستدامة َوَضعت سابقة مشجعة وخلقت توقعات لنهج شامل 

مامثل للتنفيذ واملتابعة واالستعراض. وكام أن هناك أيًضا دروًسا ميكن استخالصها 

من تنفيذ االلتزامات العاملية األخرى مثل األهداف اإلمنائية لأللفية واتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني فضاًل عن اآلليات 

والعمليات القامئة عىل الصعيد الوطني.

الرصد املراعي ملنظور النوع االجتامعي: 

نهج متعدد الجوانب

يحدد هذا القسم، بناًء عىل هذه املبادئ والخربات، ثالثة مجاالت حاسمة للرصد 

املراعي ملنظور النوع االجتامعي والتي ميكن استخدامها لتعزيز املساءلة عن 

التزامات املساواة بني الجنسني عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني:

البيانات واإلحصاءات والتحليالت املستجيبة ملنظور النوع االجتامعي ●

العمليات واملؤسسات املستجيبة ملنظور النوع االجتامعي ●

 التمويل وتحليل السياسات والتقييم املستجيب ملنظور النوع  ●

االجتامعي

البيانات واإلحصاءات والتحليالت املستجيبة

ملنظور النوع االجتامعي

يُعد الوصول إىل البيانات والتحليالت عالية الجودة أمرًا رضوريًا لرصد التقدم 

املُحَرز ومحاسبة واضعي القرار، ولهذا السبب طُور إطار املؤرش العاملي لرصد 

أهداف التنمية املستدامة ومتابعة تنفيذ الغايات. يساعد اإلبالغ يف هذه 

املؤرشات يف تقييم التقدم والثغرات والتحديات يف التنفيذ عىل الصعيد العاملي 

واإلقليمي. فإن هناك العديد من التحديات التي تحد من مدى قدرة إطار 

املؤرشات العاملية عىل توفري صورة شاملة عن كيفية تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة للمساواة بني الجنسني، والتي ستُناقش يف الفصل الثاين الثاين، هناك 

عدد من التحديات التي تقيد مدى ما ميكن أن يقوم إطار العمل للمؤرش العاملي 

بتوفريه لتكوين صورة شاملة لكيفية نهوض أهداف التنمية املستدامة باملساواة 

بني الجنسني. 

ميكن ملؤرشات وغايات معينة مرتبطة باملساواة بني الجنسني، عىل املستوى 

اإلقليمي أو الوطني، والتي تشجع عىل امللكية الخاصة فيام يتجاوز املستوى 

العاملي، إذا ما كان يُتحقق منها ومراجعتها بشكل مستمر، أن تساهم يف زيادة 

املساءلة.57 يُعد إرشاك املجتمع املدين واملنظامت النسائية مامرسة يجب تبنيها 

من ِقبَل كل املكاتب اإلحصائية لضامن وضع املساواة بني الجنسية عىل رأس 

األولوية أثناء تبني مؤرشات محلية وتحضري استعراضات وطنية طوعية.

كانت هناك مجموعة واسعة من مبادرات البيانات التي يقودها املواطنون 

الستكامل جمع البيانات والرصد الرسمي والتي عززت مساءلة األهداف اإلمنائية 

لأللفية عىل الصعيدين الوطني والعاملي. قدمت مثل هذه املبادرات املسئولني 

الحكوميني ومقدمي الخدمات للمساءلة من خالل مجموعة متنوعة من إجراءات 

املساءلة االجتامعية ومنها استطالعات التتبع واملراجعات االجتامعية وبطاقات 

تقرير املواطن وامليزانية القامئة عىل املشاركة.58 ولقد استخدمت املنظامت 

النسائية عمليات مامثلة مثل االستعراضات التي أجريت كل خمس سنوات إلعالن 

ومنهاج عمل بيجني إلصدار تقارير املجتمع املدين التي ترصد تنفيذ االلتزامات 

العاملية من جانب الحكومات عىل الصعيد الوطنية واإلقليمية والعاملية. عادًة 

ما يؤدي إصدار التقارير إىل تحريك املنظامت النسائية حول األولويات املشرتكة 

وتضع ضغوطًا عىل الحكومات من أجل تغيري السياسات.

تقود املنظامت النسائية بالفعل مبادرات ملساءلة الحكومات يف مجاالت ذات 

صلة بأهداف التنمية املستدامة من خالل إجراء الدراسات االستقصائية وتحليل 

السياسات والتوصية بالتحسينات. فعىل سبيل املثال، قامت املنظامت النسائية يف 

أسرتاليا العاملة يف مجال اإلعاقة بإجراء بحوث، وأصدرت تقارير لتعزيز استجابة 
الحكومة للعنف الذي تعاين منه النساء ذوات اإلعاقة.59

عىل الصعيد العاملي، تَُحِمل عدد من مبادرات املجتمع املدين الحكومات مسؤولية 

التزاماتها املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف إطار أهداف التنمية املستدامة. 

ومن األمثلة عىل ذلك، سلسلة من التقارير املسلطة للضوء والتي حللت وقيمت 

االتجاهات العاملية واإلجراءات السياسة يف املجاالت املوضوعية عرب أهداف 

التنمية املستدامة من خالل منظور املنظامت العاملة يف مجال حقوق املرأة 
وعدم املساواة والقضايا البيئية وحقوق اإلنسان.60

…إذا كانت حكومتك تتعامل مع منظامت حقوق 

املرأة لتحديد األولويات واالسرتاتيجيات من أجل 

التنفيذ املستجيب ملنظور النوع االجتامعي؟

هل تحققت...
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العمليات واملؤسسات املستجيبة ملنظور 

النوع االجتامعي 

املساءلة ال تتناول فقط تحقيق األهداف والغايات، بل أيًضا االسرتاتيجيات التي 

توضع للوصول إليها. وإن رصد ما إذا كانت العمليات واملؤسسات املسئولة عن 

تنفيذها ومتابعتها ومراجعتها مفتوحة وشاملة وشفافة ومراعية ملنظور النوع 

االجتامعي أمر بالغ األهمية.

بينام ُعنِي املنتدى السيايس رفيع املستوى بوصفه املنرب الرئييس للمساءلة عىل 

املستوى العاملي، فإن األحكام الفعلية للمساءلة ضعيفة نسبيًا. فعملية اإلبالغ 

طوعية وهناك مساحة صغرية ملساءلة الحسابات الرسمية أو طلب تربيرات 

لقرارات أو أفعال أو إخفاقات معينة. ومع ذلك فإن حقيقة أن منظامت املجتمع 

املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين ميكنهم املشاركة يف هذه العملية وإصدار 

تقاريرهم الخاصة بتحليل التقدم والثغرات والتحديات توفر وسيلة محتملة 

لتعزيز قابلية املساءلة.

قدم 43 بلًدا استعراضات وطنية طوعية يف املنتدى السيايس رفيع املستوى يف 

عام 2017، هذا يساوي ضعف عدد البلدان يف عام 2016، حيث كان عددها 62 

دولة. ومن بني هؤالء كانت 13 دولة من آسيا واملحيطة الهادئ و11 دولة من 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و7 دول من أفريقيا.61 نظرًا ألن املنتدى 

العاملي رفيع املستوى لعام 2017 يتضمن هدف التنمية املستدامة رقم 5 يف 

استعراضه، فمن املشجع أن 34 من االستعراضات الوطنية الطوعية قد خصصت 

قساًم منفصاًل لهذا املوضوع.62 وكان العنف ضد النساء والفتيات أحد التحديات 

الرئيسية التي أُثريت يف االستعراض وكذلك انخفاض مشاركة املرأة يف وضع القرار. 

مع ذلك هناك فقط عرشة دول تناولت تناواًل خاًصا موضوع املساواة بني الجنسني 

كمسألة متشعبة، وخمس دول اعرتفت بالتزاماتها خارج الحدود اإلقليمية يف 

تحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 5، وثالث دول قدمت نظاًما واضًحا لقياس 

التقدم يف تحقيق هذا الهدف، وذلك وفًقا لتحليل أجرته الرابطة النسائية 

الدولية للسلم والحرية.63 ونظرًا ألن هدف التنمية املستدامة رقم 5 لن يكون 

قيد االستعراض يف عامي 2018 و2019، يبقى أن نرى ما إذا كانت املساواة بني 

الجنسني  قد ُعممت بفعالية يف استعراض األهداف األخرى.

استغلت منظامت املجتمع املدين يف كلتي السنتني املنتدى السيايس رفيع املستوى 

كفرصة لربط الصعيدين اإلقليمي والوطني للعمل يف العمليات العاملية64، حيث 

بلغ عدد املشاركني املسجلني يف املجتمع املدين 2500 شخص يف عام 65،2017منهم 

العديد من ممثيل منظامت حقوق املرأة حول العامل والذين قدموا تقييامتهم 

الخاصة للتقدم وسعوا إىل الدخول يف حوار ومساءلة الحكومات. ومع ذلك قد 

أثار العديد مخاوف بشأن املساحة املحدودة للمشاركة الجادة يف الجلسات 

الرسمية، بحجة أن هذا يقوض قوة وموثوقية عملية املتابعة واملراجعة.66 فعىل 

سبيل املثال كان هناك شعور عام بأن تخصيص ثالثة أيام لالستعراضات الوطنية 

الطوعية هي مدة قصرية جًدا، وأن تصميم صيغة تنظيم الدورات صارم للغاية 

للسامح بالحوار الهادف والتعلم الفعال. 

عىل الرغم من أن العديد من ائتالفات املجتمع املدين أعدت تقارير شاملة 

"رسمية" و"غري رسمية"،67 ولكن كان من النادر أن يُنظر فيها أو يُشار إليها من 

ِقبَل االستعراضات الوطنية الطوعية الرسمية، ومل تكن متاحة عىل املوقع الرسمي 

للمنتدى السيايس رفيع املستوى كأمر واضح يف تقارير واستعراضات حقوق 

اإلنسان عىل سبيل املثال يف إطار لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة و االستعراض الدوري الشامل،68 هذه فرصة ضائعة لتوفري توازن عاملي 

لتغطية مساحات مشاركة املجتمع املدين يف العديد من السياقات الوطنية املشار 

إليها يف هذا الفصل من قبل. وقد توصل بالفعل عدد من الدراسات االستقصائية 

والتقييامت لعمليات االستعراض الوطني لعام 2016 و2017 إىل أن العديد 

من منظامت املجتمع املدين مل تكن تشارك يف االستعراضات الوطنية الطوعية 

يف بلدانهم أو حتى مل يكونوا يعلمون أنها قيد التنفيذ.69 حيث تُعترب تقييامت 

املجتمع املدين التكميلية ذات أهمية خاصة يف الحاالت التي ال تتوفر مساحة 

كافية يف االستعراضات الوطنية الطوعية الرسمية أو ال توجد مساحة ملشاركتها.

ميكن تعزيز املساءلة عن املساواة بني الجنسني وتقوية رشعية عمليات املتابعة 

واالستعراض جميعها من خالل تخصيص وقت أكرث لالستعراضات الوطنية 

الطوعية وتقديم مساحة أكرب للمشاركة الفعالة وتقارير من ِقبَل املجتمع املدين 

متضمًنا ذلك املنظامت النسائية واالئتالفات مثل املجموعة الرئيسية للمرأة. عىل 

الرغم من أن آليات املراجعة الحكومية الدولية املستخدمة خالل االستعراض 

الدوري الشامل التي أجراها مجلس حقوق اإلنسان ليست مثالية، لكنها تقدم 

مثااًل عىل استعراض تعاوين أكرث متسًكا بااللتزامات العاملية، حيث تلتزم الدول 

األعضاء عىل نطاق أوسع عىل التقييم الذايت لكل بلد، ويُِعد مكتب املفوضية 

السامي لحقوق اإلنسان ملخًصا للمعلومات اإلضافية التي يقدمها أصحاب 

املصلحة اآلخرون مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان 

الوطنية.70 ميكن للمجتمع املدين أن يساعد يف تقييم رشعية الروايات الحكومية 

الواردة يف االستعراضات الوطنية الطوعية بالتعاون مع املجتمع األكادميي، وأن 

يقوم بدور حاسم يف التدقيق عىل فاعلية عملية االستعراضات الوطنية الطوعية. 

يتيح استعراض أساليب عمل املنتدى رفيع املستوى يف عام 2019 فرصة يف الوقت 

املناسب لتعزيز دوره كآلية للمساءلة.

…كيف أُدرج النوع االجتامعي بني موضوعات بني 

موضوعات املنتدى السيايس رفيع املستوى وأهداف 

التنمية املستدامة املتوافق عليها؟

هل تحققت...
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TURNING PROMISES INTO ACTION

توفر املنتديات اإلقليمية للمتابعة واالستعراض مساحة هامة للمحافظة عىل 

الرتكيز عىل املساواة بني الجنسني وتعزيز التنفيذ املستجيب ملنظور النوع 

االجتامعي. وغالبًا ما تتبادل البلدان يف منطقة معينة اهتاممات وأولويات محددة 

وتواجه تحديات مامثلة، حيث ميكن للكيانات اإلقليمية أن تعزز االلتزام السيايس 

وامللكية الوطنية لاللتزامات املتعلقة باملساواة بني الجنسني من خالل ربط 

خطة عام 2030 باتفاقات ُمَحَددة إقليميًا، وتشجع الدول عىل استعراض التقدم 

استعراًضا منتظاًم والتعلم من نجاحات وإخفاقات األقران اإلقليميني.

ساعدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي منارصة 

قوية للمساواة بني الجنسني وحقوق املرأة، الدول األعضاء عىل التفاوض بشأن 

خطة طموحة شاملة إقليمية للمساواة بني الجنسني يف األربعني سنة املاضية.

لقد وفرت املؤمترات اإلقليمية املعنية باملرأة التي نظمتها شعبة شئون النوع 

االجتامعي التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

منصة هامة ملناقشة واستعراض التقدم املحرز بني الدول األعضاء مبشاركة نشطة 

للحركات النسائية والنسوية.71 وتوفر االتفاقات التي تم التفاوض عليها خالل 

هذه السنوات خارطة طريق حاسمة من أجل تنفيذ خطة عام 2030 يف املنطقة.

متيل الحكومات إىل تقدير وجهات النظر املقارنة عىل املستوى اإلقليمي ومن 

املرجح استخدامها لنتائج املراقبة اإلقليمية يف وضع السياسات واستمرارها مبرور 

الوقت، وذلك ألسباب أقلها إن الدول األعضاء عادة ما تكون متحمسة ملقارنة 

أدائها مع أداء البلدان املجاورة أو النظراء اإلقليميني. حيث تشري الدالئل، من 

تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، إىل أن الربط الشبيك اإلقليمي ووضع املعايري 

املرجعية واستعراض األقران ميكن أن يحفز العمل من خالل إثارة مخاوف 

السمعة وجعل التقدم يبدو أكرث قابلية للتحقيق. فعىل سبيل املثال، جاءت 

إندونيسيا واملكسيك إلعطاء األولوية لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية عىل األقل 

جزئيًا لرغبتهام يف أن يكونا قادة إقليميني.72 ويف زامبيا، ساعد إدراك أن البلد 

متخلًفا عن بلدان أفريقية األخرى يف إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف اإلمنايئ 

لأللفية رقم 5 )خفض معدل وفيات االمومة( يف حشد الدعم السيايس عىل أعىل 
مستوى لجعل القضية من األولويات.73

ميكن تقوية املساءلة عىل الصعيد الوطني من خالل تحديد واضح ملن سيكون 

مسئواًل بداخل الحكومة عام يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة )املسؤولية(، 

وكيف ستتاح املعلومات حول اإلجراءات والتقدم والثغرات والتحديات للتدقيق 

العام )املساءلة(.74 إن إدراج التزامات املساواة بني الجنسني يف خطة عام  2030 

يف خطط التنمية الوطنية يوفر سبياًل إلضفاء الطابع املحيل عىل املسؤولية من 

أجل تحقيقهم.

واصلت العديد من البلدان يف إنشاء هياكل محددة خاصة بأهداف التنمية 

املستدامة مثل مكاتب التنسيق املشرتكة بني الوزارات واللجان والهيئات 

لتنسيق تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عرب اإلدارات الحكومية.75 ويف حني 

توجد أمثلة إيجابية عىل تعميم منظور النوع االجتامعي )انظر الشكل 1.3(، 

لكن هناك حاجة إىل بذل املزيد من الجهود املنتظمة لضامن تحديد األولويات 

الوطنية واالسرتاتيجيات لتحقيقها بشكل جامعي ودميقراطي؛ وأن تكون تقارير 

الحكومة عن التقدم والثغرات شاملة وشفافة؛ مع وجود مساحات للتدقيق العام 

والنقاش. ميكن ملثل هذه املساحات أن تجمع بني مجموعة متنوعة من األصوات 

واملنظورات لتحديد األولويات وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، 

ومعرفة ما يعمل بشكل جيد وأين توجد الثغرات، وتحديد مكان وكيفية تخصيص 

املوارد وتعيني التوقعات إلعداد تقارير التقدم إىل الدوائر االنتخابية الرئيسية.

شاركت بعض الحكومات يف مشاورات واسعة مع املجتمع املدين كجزء من 

الجهود املبذولة لتحديد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، لكن هذا أبعد ما 

يكون عن القاعدة، حيث عقدت املكسيك مشاورات وطنية لتحديد التحديات 

واإلجراءات املتعلقة بالتنفيذ الوطني، يف حني أجرت ساموا عملية تشاورية إلجراء 

تقييم أويل السرتاتيجيتها اإلمنائية مقارنة بخطة عام  76.2030 وكان مدى مشاركة 

املنظامت النسائية يف هذه املشاورات غري واضح، مع ذلك فإن مشاركتهن ستكون 

حاسمة إذا أُِريد للمساواة بني الجنسني أن تظل أولوية. ففي أوكرانيا، شاركت 

املنظامت النسائية بفاعلية يف عملية أهداف التنمية املستدامة، وأبرزت الروابط 

بني العنف ضد املرأة والوصم وفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز وذلك استناًدا 

إىل البحوث الكمية والنوعية التي أجرتها، وأدى ذلك إىل إدراج هذه املسألة يف 

التقرير الوطني لعام 2017 الخاص بأهداف التنمية املستدامة.77 

وكانت إندونيسيا واحدة من الدول التي قدمت يف املنتدى العاملي رفيع املستوى 

لعام 2017 تقريرًا به مجموعة من املبادئ املوضوعة بشكل منهجي لضامن 

عملية تحضري االستعراضات الوطنية الطوعية والتي تشمل الحمالت العامة ونرش 

الجدوال واملستندات واستخدام لغات يسهل الوصول إليها لضامن الوصول عىل 
نطاق واسع والشفافية والحد من عوائق املعلومات.78

إن ضامن املساواة بني الجنسني يف واقع األمر يتطلب أيًضا أشكااًل جديدة 

للتضامن بني الحركات النسائية واملجموعات األخرى، حتى تعزز حقوق املرأة من 

ِقبَل جامعات املصالح عرب خطة عام 2030 بأكمله بداًل من أن تكون مسؤولية 

منظامت املرأة وحدها، وذلك نظرًا التساع نطاق أهداف التنمية املستدامة. 

وقد أظهرت التجارب السابقة أن التحالفات بني املنظامت النسائية والحركات 

االجتامعية األخرى تسهم يف تحديد أولويات اهتاممات املساواة بني الجنسني 

يف مناقشات السياسة العامة. فعىل سبيل املثال، أدى ارتباط املرأة بالنقابات إىل 

إعطاء األولوية لقضايا مثل إجازة الوالدين املدفوعة واملساواة يف األجر والعنف 
ضد املرأة.79

…إذا كانت املنظامت النسائية يف بلدك قد متكنت 

من املشاركة والتأثري يف املناقشة يف املنتدى السيايس 

رفيع املستوى؟

هل تحققت...
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غالبًا ما متثل النسويات الاليت يعملن مع البريوقراطيات الحكومية واجهة بني 

املجتمع املدين والحكومات، مام يتيح تبادل األولويات واملعلومات.80 ومن هذا 

املنطلق ميكن آلليات املساواة بني الجنسني أن تلعب دوًرا محفزًا يف تعميم مراعاة 

منظور النوع االجتامعي من خالل األهداف والغايات أثناء التنفيذ. مع ذلك هناك 

القليل من األدلة عىل أنها تتدرج بشكل منهجي يف الهياكل املشرتكة بني الوزارات 

التي أنشئت لإلرشاف عىل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. باإلضافة إىل ذلك، 

فإنها يف أغلب األحيان موارد ضعيفة وتفتقر إىل التفويض والنفوذ واملوقع 
املؤسيس والقدرة عىل محاسبة اإلدارات الحكومية األخرى.81

ميكن للربملانات الوطنية أن تؤدي دور املساءلة الحاسمة من خالل وظائفها 

الترشيعية والخاصة بامليزانية والرقابة. فعىل سبيل املثال، قد تعتمد الربملانات 

قوانني تطلب أن تكون عمليات تطوير ومراجعة السياسات والخطط الوطنية 

تشاركية وشاملة، وقد تقوم الربملانات بتقييم ما إذا كانت املوارد املالية الكافية 

مخصصة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل مراجعة النفقات الحكومية 

املقرتحة. وقد كان لتخصيص آليات للمساواة بني الجنسني، مثل املؤمترات الحزبية 

النسائية عرب األحزاب، أثر فعال يف متكني النساء السياسيات من دعم بعضهن 

البعض، والسامح للربملانيني يف العمل مًعا بشأن القضايا ذات االهتامم املشرتك، 
ووضع اسرتاتيجيات للتغيري وخلق روابط أفضل مع منظامت املجتمع املدين.82

إن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيًضا دوًرا رئيسيًا يف تعزيز إدماج حقوق 

اإلنسان يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وتشمل هذه املؤسسات لجان حقوق 

اإلنسان ومعاهد حقوق اإلنسان وأمناء املظامل واملدافعني عن حقوق اإلنسان. 

وبوصفها مؤسسات قانونية مستقلة ذات والية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان، 

فإن هذه املؤسسات تتمتع مبكانة جيدة لتقديم املشورة بشأن كيفية قيام 

الحكومات مبواءمة أعاملها مع معايري حقوق اإلنسان بروح خطة عام 2030.

اعتمدت سويرسا اسرتاتيجية التنمية املستدامة  2016-2019 83 عىل أساس أهداف التنمية املستدامة. وقد قام املجلس االتحادي بتطوير هذه االسرتاتيجية 

مبشاركة ممثلني عن املجتمع املدين وقطاع األعامل واملجتمع العلمي وسلطات املقاطعة )الكانتون( وسلطات البلدية مع ممثيل الحكومة االتحادية.

تتضمن االسرتاتيجية السويرسية خطة عمل84 مقسمة إىل تسعة مجاالت للتنفيذ، يغطي كل منها موضوًعا محدًدا ذي أهمية أساسية للتنمية املستدامة للبلد، 

ويتناول أحد هذه املوضوعات ذات األولوية املساواة بني الجنسني عىل وجه التحديد )أي "التامسك االجتامعي واملساواة بني الجنسني"(. تعرتف خطة العمل 

ببعض تحديات املساواة بني الجنسني يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة رقم 5 و10 و16 مبا يف ذلك ضامن املساواة يف األجور، ودعم التوفيق بني العمل 

والحياة األرسية، وتشجيع مشاركة املرأة يف عمليات وضع القرار. كام يعرتف بالحاجة إىل رصد املشاكل االجتامعية باستمرار مثل العنف املنزيل والزواج القرسي 
والعنف الجسدي والنفيس والجنيس وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.85

ليست للمساواة بني الجنسني أولوية يف االسرتاتيجية السويرسية عىل املستوى املحيل فحسب، بل تُعترب أيًضا أحد املجاالت الحيوية التي تخطط سويرسا 

للمساهمة فيها يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل املستوى العاملي.

أنشأت مرص يف عام 2015 لجنة وطنية ملتابعة تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتنسيقها. وتتكون اللجنة الوطنية املشرتكة بني الوزارات تحت اإلرشاف املبارش 

لرئيس الوزراء من عدة وزارات باإلضافة إىل املجلس القومي للمرأة واملجلس القومي لألمومة والطفولة. وهذه اللجنة مكلفة بضامن املواءمة الصحيحة والتكامل 
بني أهداف التنمية املستدامة مع االسرتاتيجيات واألولويات الوطنية للتنمية املستدامة.86

اتخذت كوبا نهًجا لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي النوع االجتامعي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالل الرتكيز عىل زيادة مشاركة املرأة وقيادتها 
يف محادثات البيئة وإدارة املخاطر والوقاية من الكوارث.87

عمليات التخطيط ألهداف التنمية املستدامة والتنسيق واملراجعات الوطنية املستجيبة ملنظور النوع االجتامعي

الصندوق 1.3

37

تحويل الوعود إىل أفعال



38

TURNING PROMISES INTO ACTION

إن لدى العديد من املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مهامت محددة أو قد 

اعتمدت اسرتاتيجيات معينة لتسهيل املساءلة املراعية ملنظور النوع االجتامعي. 

فقد اتخذت بعض املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان خطوات واعدة مثل 

تعيني مفوض متخصص يف التمييز عىل أساس الجنس )اللجنة األسرتالية لحقوق 

اإلنسان( أو تبني إطار للتكامل بني الجنسني )اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان(.88 

كام أُنشئت لجان متخصصة لحقوق اإلنسان للمرأة يف بعض البلدان )مثل أمينة 

املظامل املعنية باملساواة بني الجنسني يف مرص واللجنة الوطنية للمرأة يف الهند(. 

وقد عالجت بعض املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالفعل قضايا مدرجة اآلن 

يف هدف التنمية املستدامة رقم 5، ويشمل هذا املجهود الذي تقوم به اللجنة 

األسرتالية لحقوق اإلنسان بشأن أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر،89 ومجهود 

املعهد الدامناريك لحقوق اإلنسان بشأن الحقوق اإلنجابية،90 ومجهود لجنة حقوق 
اإلنسان الرواندية بشأن العنف ضد املرأة.91

عىل الرغم من إمكانية املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف تعزيز املساءلة 

عىل أهداف التنمية املستدامة، يواجه الكثري منهم قيوًدا شديدة بسبب سلطتهم 

املحدودة وعدم االستقاللية ومحدودية القدرة التقنية واملوارد املالية والبرشية، 

وعالوة عىل ذلك فإن العديد منهم يَُهَدُدون من الحكومات إىل جانب تجاهل 

توصياتهم. وبرصف النظر عن التقدم الكبري املُحَرز، ما زال املؤسسات الوطنية 

للحقوق اإلنسان ال تعالج املساواة بني الجنسني بطريقة منهجيها يف جميع 

املجاالت، وكثري منهم يركزون تركيزًا أساسيًا عىل الحقوق املدنية والسياسية وال 

يعريون الحقوق االقتصادي واالجتامعية ذلك االهتامم.

التمويل املستجيب ملنظور النوع االجتامعي وتحليل 

السياسات وتقييمها

يتعلق نجاح وفشل تحقيق وعود خطة عام 2030، املبنية عىل حقوق اإلنسان 

وتجاوبًا مع الشواغل املتعلقة بالجنسني، بالقدرة عىل تعبئة وتخصيص موارد 

كافية للسياسات والربامج التي تساهم يف الوفاء بها. قد تبدو احتامالت متويل 

خطة عام 2030 مضنية، لكن هناك مجال لزيادة اإليرادات ولتوجيه املزيد من 

املوارد نحو االستثامرات التي تعزز املساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة. ومن 

ثم فإن رصد جهود تعبئة املوارد ومخصصات امليزانية للمساواة بني الجنسني، 

مبا يف ذلك يف املساعدة اإلمنائية الرسمية، أمر بالغ األهمية )انظر الفصل الثالث 

وخلق أوجه التآزر صفحة 234(. ينبغي باإلضافة إىل ذلك املتابعة عن قرب 

للجهود الرامية إىل معالجة املشاكل العاملية مثل التدفقات املالية غري املرشوعة 

واملنافسة الرضيبية الدولية ومدفوعات الديون الخانقة، إذ أن هذه العوامل 

تضع قيوًدا شديدة عىل قدرة كل حكومة من الحكومات، خاصة حكومات الدول 

النامية، يف متويل احتياجاتها من الهياكل األساسية وتوسيع الحامية االجتامعية 
وبناء نطاق ونوعية لخدماتها االجتامعية وإصالح بيئاتها املدمرة.92

يف حني أن امليزانية املراعية ملنظور النوع االجتامعي ميكن أن تكون فعالة يف تتبع 

االلتزامات املالية للسياسات والربامج التي تعزز املساواة بني الجنسني، يلعب 

التحليل والتقييم دوًرا هاًما يف تقييم مدى توافق هذه السياسات والربامج مع 

مبادئ خطة عام 2030 مبا يف ذلك مبادئ حقوق اإلنسان مثل املساواة وعدم 

التمييز والشمولية وعدم استثناء أحد. يقدم الفصالن الخامس والسادس أمثلة 

واقعية عىل كيفية استخدام مبادئ حقوق اإلنسان لتحليل السياسات وتصميمها 

وتنفيذها يف مجالني أساسيني للنهوض باملرأة والفتاة: العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي؛ والرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل.

تنص خطة عام 2030 بوضوح عىل رضورة أن تكون االستعراضات لتقييم التقدم 

والتحديات من خالل تقييامت تقودها الدول لضامن دقتها وقيامها عىل األدلة.93 

ميكن للتقييامت القامئة عىل الحقوق واملراعية ملنظور النوع االجتامعي تقديم 

رؤى مهمة حول ما إذا كانت السياسات والربامج تحقق النتائج وكيف يجب 

القيام بها بشكل مختلف، فهي تسمح للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين 

بتقييم مدى تغري العالقات بني الجنسني والسلطة التي تؤدي إىل عدم املساواة 

والتمييز )أو ال( بسبب التدخل باستخدام عملية شاملة وتشاركية وتحرتم جميع 

أصحاب املصلحة. وميكن استخدام املعرفة الناتجة عن هذه التقييامت يف تحسني 

السياسات والربامج سعيًا لتحقيق املساواة بني الجنسني، وهذا يؤدي إىل تحقيق 

نتائج أفضل للنساء والفتيات عىل أرض الواقع.

إن تعزيز نُظم التقييم الوطنية والقدرات أمر حيوي لتنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة بفعالية وكفاءة. تعمل العديد من املبادرات عرب األقاليم عىل جعل 

التقييامت أكرث مراعاة ملنظور النوع االجتامعي )انظر الشكل 1.4(. فعىل سبيل 

املثال، يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شاركت كولومبيا وكوستاريكا 

وجمهورية الدومينيكان وإكوادور واملكسيك ومدينة بوينس آيرس يف برامج 

لتعزيز نظم التقييم الخاصة بها عن طريق إدماج منظور النوع االجتامعي 

وحقوق اإلنسان يف تقييم السياسات العامة.

…من أنواع العمليات والهياكل التي أنشأتها بلدك 

إلجراء االستعراضات الوطنية وما مدى شموليتها؟

هل تحققت...

…إذا كانت منظامت حقوق املرأة مدركة وقادرة 

عىل املشاركة يف عمليات االستعراض الوطنية؟

هل تحققت...
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كانت كولومبيا من أقوى املدافعني عن التقييم املراعي ملنظور النوع االجتامعي، وبدأت يف إدماج منظور النوع االجتامعي يف تقييم السياسات والربامج الوطنية. 

فقد قامت دائرة التخطيط الوطني يف كولومبيا )DNP-SINERGIA( بعد سلسلة من حلقات العمل بتطوير وثيقة توجيه حول كيفية القيام بذلك. وتعمل 

منظمة األمم املتحدة للمرأة بشكل وثيق مع رشكة DNP-SINERGIA من خالل تقديم الدعم الفني يف تقييمني محددين: السياسة العامة الوطنية بشأن 

.)CONPES 3784( والسياسة الوطنية بشأن منع املخاطر وحامية وضامن حقوق النساء ضحايا النزاعات املسلحة )CONPES 161( املساواة بني الجنسني

ويف زمبابوي أيًضا، تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الحكومة يف تفعيل السياسة الوطنية للرصد والتقييم املعتمدة يف عام 2016. وقد قادت هذه السياسة 

الجهود لوضع مبادئ توجيهية وطنية مراعية ملنظور النوع االجتامعي لتحسني املساءلة يف تنفيذ التزامات املساواة بني الجنسني يف سياق خطة عام 2030، 

مسرتشدة بعرش مبادئ منهم الشفافية واملساءلة واملساواة بني الجنسني. وتُوضع املبادئ التوجيهية مبشاركة فعالة من الوزارات الحكومية وخرباء التقييم ورشكاء 

التنمية.

املبادئ التوجيهية للتقييم املراعي ملنظور النوع االجتامعي يف كولومبيا وزمبابوي

يعمل التقييم املراعي ملنظور النوع االجتامعي عىل املستوى العاملي كقناة 

لتعزيز املساءلة عن املساواة بني الجنسني يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

فقد كفل فريق األمم املتحدة للتقييم، شبكة التقييم يف منظمة األمم املتحدة، 

أن تكون حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف املقدمة. كام شارك مجتمع 

التقييم العاملي يف تعزيز نظم التقييم اململوكة واملوجهة وطنيًا من خالل عدسة 

مراعية ملنظور النوع االجتامعي. كام شارك مجتمع التقييم العاملي يف تعزيز نظم 

التقييم اململوكة واملوجهة وطنيًا من خالل عدسة مراعية ملنظور النوع االجتامعي 

وتدعو +EvalGender، رشاكة عاملية مكونة من 37 منظمة، إىل التقييم املراعي 

العتبارات اإلنصاف والنوع االجتامعي ألهداف التنمية املستدامة، وقد أطلقت 

عدًدا من املبادرات التي تركز عىل تقييم أهداف التنمية املستدامة من خالل 

عدسة "عدم استثناء أحد"

توفر خطة عام 2030، يف مواجهة التحديات البيئية واالقتصادية واالجتامعية 

والسياسية، فرصة لتحويل مسارات التنمية إىل مسار أكرث استدامًة وعداًل، حيث 

أن التزامها الشامل باملساواة بني الجنسني وترسيخ جذور حقوق اإلنسان هام 

السمتان الرئيسيتان اللتان لديهام القدرة عىل تحويل حياة النساء والفتيات يف 

جميع أنحاء العامل. واالختبار األسايس لخطة عام 2030 هو هل ستتحقق أهداف 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030، و يُعد الرصد واملساءلة الفاعلني أمرين 

أساسيني لتحقيق ذلك. 

كون خطة عام 2030 اتفاقية غري ملزمة وأن عملية متابعتها ومراجعتها طوعية 

بالكامل أنه ال توجد وسيلة لفرض االمتثال اللتزامات املساواة بني الجنسني، 

لكن كام أظهر هذا الفصل، فإن هناك عدد من اآلليات لتعزيز التنفيذ والرصد 

واملساءلة املراعية ملنظور النوع االجتامعي عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 

والوطني. هذا يتطلب، من منظور الرصد، الرتكيز عىل كل من النتائج )نتائج 

املساواة بني الجنسني عرب األهداف والغايات( والوسائل لتحقيقها )العمليات 

والسياسات والربامج املراعية ملنظور النوع االجتامعي(.

الخامتة

الصندوق 1.4
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TURNING PROMISES INTO ACTION

التوصيات
تحديد مسؤوليات واضحة للتنفيذ والرصد والتقييم مراعية 

ملنظور النوع االجتامعي

ينبغي أن تعمل الدول عىل توطني االلتزامات العاملية 

للمساواة بني الجنسني عن طريق دمجها يف خطط التنمية 

الوطنية والسياسات والترشيعات واألطر ذات الصلة. كام 

يجب تحديد املسؤولية واملوارد الالزمة لتحقيق املساواة 

بني الجنسني عرب األهداف والغايات بشكل واضح ومفتوح 

للتدقيق العام. وينبغي أن تشارك املكاتب اإلحصائية 

الوطنية وكذلك اآلليات الوطنية للمساواة بني الجنسني 

مشاركة مركزية يف هذه العمليات، وأن تُزََود باملوارد املناسبة 

للقيام بدورها عىل أكمل وجه.

وضع اسرتاتيجيات فعالة للوصول إىل النساء والفتيات األشد 

تعرًضا لالستثناء

ينبغي للدول أن تتعاون مع الباحثني ومنظامت حقوق املرأة 

لتحديد الفئات املهّمشة من النساء والفتيات بشكل خاص 

والحواجز الاليت يواجهنها. ويجب أن تجمع االسرتاتيجيات 

الرامية إىل عدم ترك أي شخص متعرًضا لالستثناء من التنمية 

العنارص العاملية واملستهدفة لزيادة إمكانية الوصول ألولئك 

الذين ُهمشوا تاريخيًا أثناء بناء أنظمة عاملية يستخدمها 

جميع فئات املجتمع وميولونها.

وضع هدف املساواة بني الجنسني يف قلب التنفيذ

ينبغي لجميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة العمل مًعا 

لضامن تطبيق تطبيق منظور النوع االجتامعي يف جميع 

مراحل عملية تحديد األولويات والتنفيذ، ويجب دعم 

منظامت حقوق املرأة واملدافعني عن املساواة بني الجنسني 

للتأثري عىل هذه العمليات. وينبغي عىل منظمة األمم 

املتحدة تشجيع الحكومات ودعمها لتقديم تقارير عن 

التزامات املساواة بني الجنسني من خالل التعاون التقني 

وتقاسم املامرسات الجيدة عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي.

اتخاذ نهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف التنفيذ

إن الرتكيز عىل شمولية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها 

للتجزئة وترابطها ميكِّن الدول وكذلك منظمة األمم املتحدة 

وغريها من املنظامت الدولية من تجاوز الُنهج املنعزل يف 

التنفيذ نحو اسرتاتيجيات متكاملة ومنهجية تتناول الروابط 

املشرتكة وتستفيد من تداخل هدف املساواة بني الجنسني 

مع األهداف األخرى للخطة عام 2030.

/1

/2

/3

/4

40



41

استخدام االستعراضات الوطنية الطوعية كوسيلة لخلق 

رؤية مشرتكة للتقدم من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني 

وتحديد التحديات التي تقف يف طريقها.

ينبغي للدول أن تستخدم االستعراضات الوطنية الطوعية 

وكذلك عمليات االستعراض األخرى ذات الصلة بأهداف 

التنمية املستدامة كفرصة إلجراء تقييم مشرتك للتقدم 

والثغرات والتحديات وتسخري معارف ومهارات جميع 

أصحاب املصلحة املعنيني مبا يف ذلك منظامت حقوق املرأة. 

وينبغي أن تعقد مشاورات واسعة النطاق أثناء إعداد 

االستعراضات الوطنية الطوعية وإتاحتها للجمهور قبل 

تقدميها إىل املنتدى السيايس رفيع املستوى كجزء من هذه 

العملية.

تعزيز املنتدى السيايس رفيع املستوى كمنرب الستعراض 

األقران والحوار الهادف

ينبغي أن ينظر املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم 

املتحدة والجمعية العامة، بدعم من أمانة املنتدى السيايس 

رفيع املستوى، يف استعراض أساليب عمل املنتدى رفيع 

املستوى بهدف تخصيص مزيد من الوقت لالستعراضات 

الوطنية الطوعية وتوفري مساحة أكرب للمشاركة واإلبالغ من 

جانب املجتمع املدين مبا يف ذلك منظامت حقوق املرأة. 

وكام ميكن لألمانة العامة إعداد ملخص ملدخالت املجتمع 

املدين وإتاحته للجمهور إىل جانب االستعراضات الوطنية 

الطوعية.

دعم املبادرات التي يقودها املواطنون لرصد التقدم املحرز 

وتحميل الحكومات املسؤولية عن التزامات املساواة بني 

الجنسني

ينبغي للحكومات ومنظمة األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية األخرى توفري بيئة متكينية ملنظامت املجتمع املدين 

والتحالفات إلجراء تقييامتها الخاصة للتقدم عىل الصعيد 

العاملي واإلقليمي والوطني، مع التأكد من أن منظامت 

حقوق املرأة تلعب دوًرا رائًدا يف إعدادها.
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تحتاج ثورة بيانات النوع االجتامعي، فضاًل عن توفري 

املزيد من التمويل من أجل إحصاءات النوع االجتامعي، 

إىل معالجة أوجه التحيز املتأصلة يف املفاهيم، والتعاريف، 

والتصنيفات، واملنهجيات حتى تضمن أن البيانات تعكس 

الواقع الذي تعيشه النساء والفتيات عىل اختالف تنوعاتهن.

تتسم التجديدات التي استُحِدثَت من خالل الدمج بني 

البيانات التقليدية والبيانات الجديدة بأنها واعدة، وميكن 

أن تساعد عىل تعجيل التقدم املحرز يف سد الفجوات يف 

البيانات، لكن هناك حاجة إىل اتخاذ تدابري احرتازية تضمن 

الحفاظ عىل الجودة والنزاهة باإلضافة إىل كفالة الخصوصية. 

ويُعد االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان أمرًا يف غاية األهمية.

عموًما، يراعى إطار املؤرشات اعتبارات النوع االجتامعي يف 

ستة أهداف من أصل 17 هدفًا )أهداف التنمية املستدامة 

1 و3 و4 و5 و8 و16(، وعىل نحو متفاوت يف مجاالت مهمة 

أخرى )أهداف التنمية املستدامة 2 و10 و11 و13 و17( 

وال تلتفت العتبارات النوع االجتامعي يف بقية األهداف 

)أهداف التنمية املستدامة 6 و7 و9 و12 و14 و15(.

 تؤدي الفجوات يف بيانات النوع االجتامعي وعدم توفر 

بيانات عن االتجاهات إىل صعوبة تقييم ورصد اتجاه ورسعة 

التقدم املحرز لصالح النساء والفتيات. وال تتوافر حاليًا 

بيانات كافية ومنتظمة إال عن 10 مؤرشات من 54 مؤرًشا 

خاًصا مبؤرشات النوع االجتامعي. وإذا مل يُعمم منظور النوع 

االجتامعي يف اسرتاتيجيات اإلحصاءات الوطنية وتحظى 

باألولوية يف عمليات جمع البيانات املعتادة، ستستمر ندرة 

بيانات النوع االجتامعي وفجواتها. 

االستثامر يف القدرات اإلحصائية الوطنية مسألة أساسية 

لتحسني تغطية البيانات، ونوعيتها باإلضافة إىل تقدميها يف 

حينها، وذلك من أجل رصد املساواة بني الجنسني وأهداف 

التنمية املستدامة. ولن تتمكن النظم اإلحصائية من 

االضطالع بدورها املهم يف عملية املتابعة واالستعراض من 

دون وجود التزام عىل درجة رفيعة املستوى واستقاللية 

سياسية.

ميكن أن يؤدي تعزيز التعاون بني منتجو بيانات النوع 

االجتامعي ومستخدموها - مثل مكاتب اإلحصاء الوطنية، 

ومنظامت حقوق املرأة، والباحثني املستقلني وغريهم من 

الرشكاء- إىل تحسني جودة البيانات وفعاليتها إذ سيوفر 

احتياجات شتى الجهات املعنية.

الرسائل الرئيسية

بوجود 54 مؤرًشا للنوع االجتامعي، يُعد إطار املؤرشات 

العاملية ألهداف التنمية املستدامة أكرث شمواًل وطموًحا من 

إطار األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع ذلك هناك العديد من 

التحديات يف املستقبل.
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املقدمة
وإذ منيض قدًما يف السنة الثالثة من تنفيذ خطة عام 2030 ، فمن األهمية مبكان 

أن نقوم بإجراء تقييم شامل ودقيق للتقدم املحرز. ومن أجل هذا الهدف تأيت 

األهمية البالغة إلطار املؤرشات العاملية ألهداف التنمية املستدامة. ويتألف هذا 

الشكل من 232 مؤرًشا فريًدا، كام يقدم مجموعة من التدابري املشرتكة التي يُجرى 

من خاللها تتبع ورصد التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد 

تم انتقاء هذه املؤرشات عرب عملية تشاورية شاملة ومفتوحة وشفافة، لذا جاءت 

أكرث طموًحا وشمواًل مام كانت عليه سابقتها، األهداف اإلمنائية لأللفية. وهي 

تشمل 54 مؤرًشا خاًصا مبؤرشات النوع االجتامعي )انظر الشكل 2.1( تشمل 

مجاالت مثل الرعاية غري املدفوعة األجر، والعمل املنزيل، والعنف ضد النساء 

والفتيات، وهي مجاالت جديدة يف جهود الرصد عىل الصعيد العاملي. 

ورغم أن التوسع يف نطاق مؤرش النوع االجتامعي ودمجه يف أهداف التنمية 

املستدامة يُعد إنجاز كبري، لكن ال تزال هناك عقبات هائلة. وبينام مُيثل إطار 

املؤرشات العاملية أداة مهمة، لكنه ال يقدم سوى القليل مام يلزم. إذ توجد حاجة 

كامنة ملحة إلنتاج املعلومات اإلحصائية وتحسينها عىل الصعيدين الوطني 

والدويل. كذلك فإن املجاالت التي تعاين تقليديًا من نقص التمويل وعدم وضعها 

عىل سلم األولويات، مبا فيها إحصاءات النوع االجتامعي، تحتاج ألكرب قدر من 

االهتامم. وكام ستُناقش يف هذا الفصل، توجد ثالث تحديات رئيسية تحد من 

رصد أهداف التنمية املستدامة من منظور املساواة بني الجنسني، وهي: أواًل، 

التفاوت يف تغطية مؤرشات النوع االجتامعي، حيث تفتقر األهداف إىل مؤرشات 

للوقوف عىل نتائج املساواة بني الجنسني؛ ثانيًا، الفجوات يف بيانات النوع 

االجتامعي، مبا فيها البيانات عن النساء والفتيات الاليت تعانني من أوجه متعددة 

ومتشابكة لعدم املساواة )انظر الفصل الرابع(؛ وثالثًا، نوعية البيانات املتاحة 

وإمكانية املقارنة بينها ما بني البلدان وعىل مر الوقت.

وطاملا ظلت هذه التحديات قامئة بدون حل، سيكون من املستحيل تقييم 

خطى التقدم املحرز ومستواه يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة لصالح 

النساء والفتيات. وتشغل إحصاءات النوع االجتامعي أهمية بالغة يف رصد 

تأثري السياسات االقتصادية واالجتامعية والبيئية عىل الجنسني. وخالل السنوات 

األربعني املاضية، كان هناك تحسينات هائلة يف إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي 

واستخدامها، مبا يف ذلك املعايري والربوتوكوالت الدولية من أجل جمع البيانات 

املتعلقة بالعنف ضد النساء فضاًل عن بيانات استخدام الوقت )انظر الفصلني 

الخامس والسادس(. ومع ذلك، وعىل الرغم من أوجه هذا التقدم واالعرتاف 

املتزايد بأهمية إحصاءات النوع االجتامعي يف وضع السياسات وتقييم التقدم 

املحرز نحو تحقيق املساواة بني الجنسني، ال تزال الفجوات قامئة وواسعة. 

ويكشف االستعراض األويل واستعراض قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف 

التنمية املستدامة عن توافر البيانات الالزمة من أجل رصد مؤرشات النوع 

االجتامعي عىل الصعيد العاملي بنسبة ال تتجاوز 26 باملائة.1 كام أن البيانات عىل 

مر الوقت تكون أكرث تقييًدا: فال يتوفر حاليًا سوى 17 باملائة من بيانات النوع 

االجتامعي الالزمة لرصد التغيري.2 وهو ما يعني بالنسبة لكثري من مؤرشات النوع 

االجتامعي، عدم توفر البيانات إىل حد كبري عىل مستوى الدولة، وعندما تتوفر، 

فإنها تقترص عىل نقطة واحدة، ولذا ال ميكن تقييم التقدم املحرز.

ويف ضوء ذلك، يستعرض هذا الفصل إطار املؤرشات العاملية من منظور النوع 

االجتامعي، مؤكًدا عىل أهمية إحصاءات النوع االجتامعي ألغراض الرصد 

واملساءلة. ويدعو إىل زيادة تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي من خالل 

الشكل- وهي نقطة تم تناولها بأمثلة ملموسة يف الفصل الثالث، حيث تستخدم 

األدلة القامئة يف تسليط الضوء عىل أبعاد النوع االجتامعي لجميع األهداف 

السبعة عرش. كام يدعو أيًضا إىل النهوض بتصنيف البيانات من أجل معرفة 

التقدم الذي أحرزته املجموعات التي تواجه الكثري من أوجه عدم املساواة 

والحرمان إىل جانب رصد هذا التقدم- وهو موضوع سيجري بحثه بشكل أكرب من 

خالل دراسات حالة متعمقة يف الفصل الرابع. وينتهي الفصل بالدعوة إىل زيادة 

االستثامرات يف النظم اإلحصائية الوطنية باإلضافة إىل دعمها. فضاًل عن زيادة 

التعاون والرشاكات بني منتجي البيانات الرسمية وغريهم من منتجي بيانات النوع 

االجتامعي ومستخدميها.
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إطار عمل املؤرشات العاملية من منظور 
النوع االجتامعي

فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة هو 

هيئة حكومية دولية كلفتها الدول األعضاء بإعداد إطار املؤرشات العاملية بهدف 

رصد التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.3 ويتألف الفريق من 28 

ممثاًل عن املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جميع أنحاء العامل، فضاًل عن "مراقبني" 

مثل هيئات األمم املتحدة، واللجان اإلقليمية، واملجتمع املدين. ويف مارس 2016، 

وبعد عدة شهور من إجراء املناقشات واملشاورات أكمل الفريق عمله بشأن إطار 

املؤرشات، وقدم توصياته إىل اللجنة اإلحصائية لرصد 169 غاية من غايات التنمية 

املستدامة عىل الصعيد العاملي.4 واعتمدت الجمعية العامة الشكل الوارد يف قرار 

71/313 املؤرخ 6 يوليو 5.2017 ويف السنوات اإلثني عرش املتبقية قبل عام 2030، 

سيواصل فريق الخرباء عمله، ويقدم الدعم التقني الالزم لتنفيذ إطار املؤرشات 

والرصد املوافق عليه. 

ويُعد إطار املؤرشات العاملية ألهداف وغايات التنمية املستدامة الواردة يف خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 أداة طوعية قطرية، ورغم إمكانية إجراء تنقيحات 

طفيفة إال أن هذه املجموعة األولية من املؤرشات ستظل ثابتة حتى عام 2020، 

حيث من املقرر إجراء استعراض شامل لإلطار، باإلضافة إىل إجراء استعراض 

ثان يف عام 6.2025 وإضافة للمؤرشات الخاصة بالبلدان واإلقليم، سيؤدي 

الشكل حتاًم إىل معرفة العديد من املعلومات - أنشطة تجميع- مبا يف ذلك تلك 

املتعلقة بتقييم التقدم املحرز والفجوات والتحديات- رضورة لدعم الربنامج 

الجاري والعمل عىل وضع السياسات، وترسيع التقدم يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.7 ومع ذلك، وكام يتبني من األقسام التالية، فإن رصد أهداف التنمية 

املستدامة من منظور املساواة بني الجنسني يتقيد بتفاوت تغطية املؤرشات، 

والفجوات يف بيانات النوع االجتامعي، وضعف جودة البيانات، وقابليتها 

للمقارنة. ويؤدي الفشل يف معالجة هذه التحديات إىل العجز عن رصد مجاالت 

أساسية ألهداف التنمية املستدامة من منظور املساواة بني الجنسني.

تفاوت تغطية مؤرشات النوع االجتامعي

وهناك من بني 232 مؤرًشا، 54 مؤرًشا خاًصا بالنوع االجتامعي، أي يستهدف 

النساء والفتيات، ويدعو بوضوح إىل التفرقة حسب الجنس أو يشري إىل املساواة 

بني الجنسني باعتبارها الهدف األسايس )الصندوق 2.1(.8 وميكن العثور عىل 

أكرث من ربع مؤرشات النوع االجتامعي يف هدف التنمية املستدامة رقم 5 )14 

مؤرًشا(. كذلك ميكن العثور عىل 40 مؤرًشا خاًصا بالنوع االجتامعي يف إطار 

أهداف وغايات أخرى وردت يف خطة عام 2030. وتتضافر هذه املؤرشات يف رصد 

أبعاد متنوعة للمساواة بني الجنسني، إمل يكن جميعها.

هل تعلم...

...ما هي مؤرشات النوع االجتامعي التي تتوفر يف 

بلدك وتصدر بصورة معتادة؟
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إحصاءات ومؤرشات النوع االجتامعي الواردة يف أهداف التنمية املستدامة

ويف بعض الحاالت، ترتبط املؤرشات بنوع الجنس، أي أنها ترصد املجاالت التي 

تؤثر عىل النساء والفتيات بشكل غري مبارش لكنها ال تتيح لهم بسهولة التحليل 

عىل أساس النوع االجتامعي لألثر. فعىل سبيل املثال، يقوم مؤرش التنمية 

املستدامة رقم 6.1.1 )نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الرشب 

التي تُدار بطريقة مأمونة(، برصد التغري يف إمكانية الحصول عىل املياه من مصدر 

أفضل يقع يف املباين )داخل املسكن، أو حظرية، أو قطعة األرض(. ونتيجة كون 

النساء والفتيات مسؤوالت عن جمع املياه يف 8 من كل 10 أرس معيشية تحصل 

عىل املياه من خارج املباين، لذا يتعلق املؤرش بنوع الجنس.10 ومع ذلك، فهو 

مل يربز بوضوح األثر عىل النساء والفتيات. فعىل سبيل املثال، قد يحدد مؤرش 

النوع االجتامعي قدر الوقت الذي تم استغراقه يف جمع املياه، وتصنيفه بحسب 

الجنس، والدخل، والعمر، واملوقع الجغرايف، ملعرفة األدوار املختلفة للجنسني، 

واإلشارة إىل األهمية األساسية يف الحصول عىل املياه بهدف الحد من عبء 

األعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر امللقاة عىل املرأة.

وهناك ستة أهداف من ضمن أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش تفتقر متاًما 

إىل مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي. مثلام هو الحال بالنسبة لألهداف املتعلقة 

باملياه والرصف الصحي، والتصنيع واالبتكار، واالستهالك املستدام، والطاقة والبيئة 

)املحيطات، والنظم اإليكولوجية األرضية(. فعىل سبيل املثال، الغاية 6.2 بشأن 

الحصول عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية بشكل كاٍف ومنصف، 

إىل "إيالء اهتامم خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع 

هشة"، لكن حتى يرصد املؤرش هذا الهدف )نسبة السكان الذين يستفيدون من 

اإلدارة السليمة لخدمات الرصف الصحي( فإنه ال يرصد بوضوح احتياجات النساء 

والفتيات. وهو ما يتناقض عىل سبيل املثال مع هدف التنمية املستدامة رقم 4 

بشأن إتاحة الحصول عىل التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة، الذي يتتبع املساواة 

بني الجنسني يف مثان مؤرشات من مجموع املؤرش. وعىل العموم، يراعي الشكل 

اعتبارات النوع االجتامعي يف ستة من أبعاد خطة عام 2030 )أهداف التنمية 

املستدامة رقم 1 و3 و4 و5 و8 و16(، ويتناولها يف نطاق ضيق يف مجاالت أخرى 

مهمة )أهداف التنمية املستدامة رقم 2 و10 و11 و13 و17(، وال يلتفت إليها يف 

بقية األهداف )أهداف التنمية املستدامة رقم 6 و7 و9 و12 و14 و15( .)انظر 

الشكل 2.1(.

إحصاءات النوع االجتامعي هي تلك التي "تشري إىل االختالفات والتفاوتات بني أوضاع النساء والرجال يف جميع مجاالت الحياة عىل نحو واٍف"- وهي غالبًا 

اختالفات تنشأ عن تحيزات قامئة عىل النوع االجتامعي ومتجذرة يف املجتمع.9 وتبني هذه اإلحصاءات تنوع خصائص النساء والرجال، وعدم املساواة بينهم، 

باإلضافة إىل خصوصيات فئات مختلفة من النساء والفتيات )انظر الفصل الرابع(، وهي الزمة لرصد أهداف التنمية املستدامة وتطبيق املساءلة.

وتشمل إحصاءات النوع االجتامعي البيانات التي تم جمعها، وعرضها بحسب الجنس، والخصائص األخرى فضاًل عن البيانات التي ال تُصنف بحسب الجنس 

لكنها تعكس االحتياجات والفرص واملساهامت الخاصة بالنساء والفتيات يف املجتمع. ومن األمثلة عىل تلك هذه االحتياجات البيانات الخاصة بالعنف ضد 

املرأة، أو الخاصة باملساعدة التي تقدمها القابلة املاهرة عند الوالدة. وتتطلب هذه اإلحصاءات توفري أساليب لجمع البيانات تتفادى تحيزات عىل أساس النوع 

االجتامعي، والقوالب النمطية التي من شأنها أن تؤدي حتاًم إىل تشويه واقع الحال عىل األرض.

ويف هذا التقرير، استُخدم مصطلح "مؤرشات النوع االجتامعي" لإلشارة إىل املؤرشات التي تدعو بوضوح إىل التصنيف بحسب الجنس و/أو تشري إىل املساواة 

بني الجنسني باعتباره هدفًا أساسيًا. فعىل سبيل املثال، يالحظ أن مؤرش التنمية املستدامة 1.ج.5 يشري إىل النسبة املئوية للبلدان التي لديها نظم لتخصيص 

وتتبع املخصصات العامة املرصودة لسياسات وبرامج تعزيز املساواة بني الجنسني - أي أن الهدف األسايس هو تعزيز املساواة بني الجنسني. كذلك يستخدم هذا 

املصطلح لإلشارة إىل املؤرشات التي تُحدد النساء والفتيات بوصفهن فئة مستهدفة.

وقد تبنى الدعاة إحصاءات النوع االجتامعي مصطلح "بيانات النوع االجتامعي" باعتباره مسمى أكرث سهولة من مصطلح "إحصاءات النوع االجتامعي". ورغم 

وجود فرق واضح بني "البيانات" و"اإلحصاءات"، إذ أن البيانات هي معلومات تنشأ عنها اإلحصاءات، فقد بات مصطلح "بيانات النوع االجتامعي" مقبواًل عىل 

نحو متزايد باعتباره بدياًل مرشوًعا. ويستخدم هذا التقرير كال املصطلحني كمرتادفني.

الصندوق 2.1
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ويعود هذا التباين يف إطار املؤرشات العاملية إىل ثالثة أسباب رئيسية أولها 

نقص البيانات واملؤرشات املتاحة بقدر من اليرس وتستهدف النساء والفتيات 

و/أو تتناول عدم املساواة بني الجنسني.11 والثاين هو استمرار الفشل يف إدراج 

منظور النوع االجتامعي يف صميم عمليات املستوى الكيل، مثل اسرتاتيجيات 

النمو والشواغل املتعلقة بالبيئة واالستدامة. 12 أما العامل الثالث فهو يتعلق 

مبستوى تجميع البيانات املستخدم يف رصد التقدم املحرز يف تحقيق كل هدف 

من األهداف. وتسمح املؤرشات اإلجاملية التي تركز عىل تحليل املستوى القطري 

بإجراء املقارنة ما بني البلدان لكن ليس ما بني األفراد داخل البلدان. فعىل 

سبيل املثال، نجد يف إطار هدف التنمية املستدامة رقم 13 بشأن تغري املناخ، أن 

املؤرشات ذات الصلة مبساحة الغابات وحاميتها عىل درجة كبرية من األهمية، 

لكن املؤرشات التي ترصد تأثري اإلنسان عىل النضوب - ومنها املؤرش الذي يرصد 

كيف يتأثر النساء والرجال بالتدهور البيئي بطرق مختلفة- هي أيًضا مهمة 

ورضورية )انظر الفصل الثالث(.

الفجوات الكبرية يف بيانات النوع االجتامعي 

يتطلب رصد التقدم املحرز بشأن املساواة بني الجنسني يف أهداف التنمية 

املستدامة إتاحة الوصول إىل بيانات النوع االجتامعي ذات جودة تُجمع عىل نحو 

متواتر وعىل أساس دوري. غري أن تقييم مدى توافر بيانات النوع االجتامعي يشري 

إىل أن هناك شوطًا طوياًل يجب قطعه الستيفاء هذا املعيار. وتغطي العديد من 

مؤرشات النوع االجتامعي "مجاالت إحصائية مستجدة" حيث تحتاج منهجية 

القياس إىل التطوير- وهذا ينطبق عىل ثلث عدد مؤرشات النوع االجتامعي. 

وبالنسبة لحوايل نصف مؤرشات النوع االجتامعي، ياُلحظ أنه قد جرى تطوير 

املنهجية غري أن البيانات محدودة عىل املستوى القطري.

وقد صنف فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات األهداف اإلمنائية 

لأللفية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة استناًدا إىل مستواها من حيث التطوير 

املنهجي وتوافر البيانات بصفة عامة إىل ثالثة فئات وهي:

الفئة األوىل: املؤرش واضح من حيث املفهوم، واملنهجية واملعايري  ●

املعتمدة متوفرة، وتصدر البلدان البيانات الخاصة به بصورة منتظمة.

الفئة الثانية: املؤرش واضح من حيث املفهوم، واملنهجية واملعايري  ●

املعتمدة متوفرة، لكن البلدان ال تصدر البيانات الخاصة به بصورة 

منتظمة.

الفئة الثالثة: املؤرش ال تتوفر له أي منهجية أو معايري معتمدة عىل  ●

الصعيد الدويل ويواجه إطار الرصد العاملي بأكمله تحديات تتعلق 

بتوافر البيانات الخاصة به. 

تنسحب التحديات املتعلقة مبدى إتاحة البيانات عىل إطار عمل الرصد العاملي 

بالكامل.  واعتباًرا من ديسمرب 2017، من 93 مؤرًشا من مؤرشات الفئة األوىل، 

و66 مؤرًشا من مؤرشات الفئة الثانية، و68 مؤرًشا من مؤرشات الفئة الثالثة. فضاًل 

عن خمسة مؤرشات أخرى تصنف يف عدة فئات. إذ تتألف من عنارص مختلفة 

تندرج يف فئات مختلفة.13وقد كُلفت الوكاالت الدولية املنوط بها اإلبالغ العاملي 

بوصفها "راعية" للمؤرشات املختلفة بتطوير منهجية يُتفق عليها عىل الصعيد 

العاملي من أجل املؤرشات يف الفئة الثالثة )انظر الصندوق 2.2(. إضافًة إىل ذلك، 

يقوم حاليًا فريق الخرباء املشرتك املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

باالتصال بالوكاالت الراعية من أجل مناقشة إتاحة مصادر البيانات واملنهجيات 

لتعزيز إتاحة البيانات الخاصة مبؤرشات الفئة الثالثة عىل املستوى القطري 

باإلضافة إىل تحسني نوعيتها. 

ويبني عدد كبري من املؤرشات يف الفئة الثانية والفئة الثالثة حجم العمل الذي 

يحتاج فريق الخرباء املشرتك املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة ألن يقوم 

به حتى ميكن استخدام كافة املؤرشات العاملية يف تتبع التقدم املحرز. فضاًل عن 

ذلك يُعد غياب املعايري الدولية تحديًا بالنسبة للنظم اإلحصائية الوطنية التي 

طورت خططها الرامية إىل رصد أهداف التنمية املستدامة عىل نحو متاوٍز وتحتاج 

لهذه املعلومات حتى تنسق جهودها عىل نحو يتالءم مع العمليات عىل الصعيد 

العاملي وتضمن قابلية البيانات للمقارنة عىل املستوى الدويل.

هل تحققت...

...مام يحتاجه نظامك اإلحصايئ الوطني يك يقيس 
التقدم نحو املساواة بني الجنسني عرب أهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش؟
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.3
والرفاه  الجيدة  الصحة 

3.1.1   معدل الوفيات النفاسية
3.1.2   الوالدات التي يرشف عليها أخصائيون صحيون مهرة

3.3.1   اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية بحسب 
          الجنس

3.7.1   تنظيم األرسة الذي يلبي الحاجة بطرق حديثة
3.7.2   معدل الوالدات لدى املراهقات

3.8.1   تغطية الخدمات الصحية األساسية مثل الصحة اإلنجابية 
          وصحة األمهات

.1
الفقر عىل  القضاء 

1.1.1   السكان الذين يعيشون بأقل من 1.90 يف دوالر 
           اليوم بحسب الجنس

1.2.1   السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني 
           بحسب الجنس

1.2.2   النساء الاليت يعانني الفقر بجميع أبعاده
1.3.1   السكان الذين تشملهم الحامية االجتامعية بحسب الجنس

1.4.2   ضامن حقوق حيازة األرض بحسب الجنس
1.ب.1   نسبة اإلنفاق الحكومي للقطاعات التي تفيد املرأة، والفقراء، 

          والفئات الضعيفة 

.16
القوية واملؤسسات  والعدل  السالم 

16.1.1   القتل العمد بحسب الجنس
16.1.2   الوفيات املتصلة بالنزاع بحسب الجنس

16.2.2   ضحايا االتجار بالبرش بحسب الجنس
16.2.3   العنف الجنيس ضد الفتيات
16.7.1   النساء يف املؤسسات العامة

16.7.2   التصورات املتعلقة باإلدماج يف صنع القرار بحسب الجنس

 

 

2.3.2   متوسط إيرادات 
           صغار منتجي 

           األغذية بحسب 
           الجنس

10.2.1   السكان الذين 
             يعيشون دون 50 

             باملائة من متوسط 
             الدخل بحسب 

             الجنس

.2
الجوع القضاء عىل 

.10
الحد من أوجه عدم املساواة

11.2.1   الوصول إىل وسائل النقل العام بحسب الجنس
11.7.1   حصة األماكن املفتوحة لالستخدام العام يف املناطق 

             الحرضية املأهولة بحسب الجنس
11.7.2   ضحايا التحرش البدين أو الجنيس بحسب الجنس

.17
األهداف لتحقيق  الرشاكات  عقد 

.13
املناخي العمل 

1.ب13   عدد أقل البلدان منًوا
            والدول الجزرية الصغرية 
            النامية التي تتلقى دعاًم 

               من أجل التخطيط واإلدارة 
            املتعلقني بتغري املناخ

17.8.1   التصنيف الكامل ملؤرشات 
            أهداف التنمية املستدامة 

5.1.1   أطر قانونية تقوم بتعزيز وإنفاذ ورصد  املساواة وعدم 
           التمييز عىل أساس الجنس

5.2.1   النساء والفتيات الاليت تعرضن لعنف الرشيك 
5.2.2   النساء والفتيات الاليت تعرضن للعنف الجنيس
5.3.1   النساء والفتيات الاليت تزوجن يف سن الطفولة

5.3.2   النساء والفتيات الاليت خضعن لعملية تشويه/برت األعضاء التناسلية
5.4.1   األعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري مدفوعة

          األجر بحسب الجنس
5.5.1   النساء يف الربملانات والحكومات املحلية

5.5.2   النساء يف املناصب اإلدارية
5.6.1   نسبة النساء الاليت يتخذن بأنفسهن قرارات مستنرية خاصة بالصحة اإلنجابية

5.6.2   القوانني التي تكفل املساواة يف الحصول عىل الصحة اإلنجابية، واملعلومات،
          والتثقيف   

1.أ.5   حقوق ملكية األرايض الزراعية بحسب الجنس وضامنها
1.أ.5   القوانني التي تضمن املساواة يف الحقوق يف ملكية األرايض

1.ب.5   النساء الحائزات عىل هواتف محمولة
1.ج.5   البلدان التي لديها نظم لتتبع املساواة بني الجنسني

.5
الجنسني  املساواة بني 

.4
الجيد التعليم 

.8
االقتصاد الالئق ومنو  العمل 

4.1.1   الحد األدىن من مستوى الكفاءة يف القراءة والرياضيات يف نهاية املرحلة االبتدائية واملرحلة األوىل 
           من التعليم الثانوي بحسب الجنس

4.2.1   النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة بحسب الجنس
4.2.2   املشاركة يف التعليم قبل املرحلة االبتدائية بحسب الجنس

4.3.1   مشاركة الشباب والكبار يف التعليم بحسب الجنس 
4.5.1   مؤرشات التكافؤ لجميع مؤرشات التعليم

4.6.1   الكفاءة )خالل فئة عمرية معينة( يف املهارات الوظيفية التي تخص األمية والحساب بحسب الجنس
4.7.1   تعميم تعليم املواطنة العاملية، واملساواة بني الجنسني، وحقوق اإلنسان

1.أ.4   رفع مستوى املرافق التعليمية مثل مرافق غسل األيدي وكذلك املرافق الصحية األساسية غري املختلطة

8.3.1   نسبة العاملة غري الرسمية بحسب الجنس
8.5.1   متوسط الدخل يف الساعة للنساء العامالت

8.5.2   معدل البطالة بحسب الجنس
8.7.1   نسبة األطفال املنخرطني يف سوق عمل األطفال وعددهم بحسب الجنس

8.8.1   معدالت وقوع إصابات العمل املميتة وغري املميتة بحسب الجنس
8.8.2   مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل بحسب الجنس

8.9.2   نسبة الوظائف يف قطاعات السياحة املستدامة من مجموع الوظائف يف قطاع السياحة بحسب الجنس

أساس  عىل  ــؤرشات  م توجد  ال 
النوع االجتامعي

.6
الصحية والنظافة  النظيفة  املياه 

ال توجد مؤرشات عىل أساس النوع 
االجتامعي

.9
األساسيةالتحتية والهياكل  واالبتكار  الصناعة 

ال توجد مؤرشات عىل أساس النوع 
االجتامعي

.12
املسؤوالن واإلنتاج  االستهالك 

ال توجد مؤرشات عىل أساس النوع 
االجتامعي

.14
املاء تحت  الحياة 

ال توجد مؤرشات عىل أساس النوع 
االجتامعي

.15
الحياة يف الربّ

ملحوظة: يستخدم هذا التقرير مصطلح "مؤرشات النوع االجتامعي" لإلشارة إىل مؤرشات تدعو بوضوح إىل التصنيف بحسب الجنس و/أو اإلشارة إىل املساواة بني الجنسني بوصفها هدف أسايس،  وجميع املؤرشات 

الواردة يف هذا  التقرير "خاصة بالنوع االجتامعي".  وتم اختصار العناوين الرسمية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة باإلضافة إىل عناوين األهداف لتتالءم مع مساحات الشكل الضيقة. لالطالع عىل عناوين 

املؤرشات ورشحها بالكامل انظر امللحق األول.

.11
مستدامة محلية  ومجتمعات  مدن 

الشكل  2.1
مؤرشات النوع األجتامعي املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش
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ــؤرشات عىل  مـ تــوجــد  ال 
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.7
طاقة متوفرة ونظيفة
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قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة، بوصفها الوكالة الراعية ملؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 5، بتطوير خطة عمل بالتعاون مع الحكومات، واملجتمع املدين، 

ووكاالت أخرى رشيكة من أجل مؤرشات الفئة الثالثة. وأهم خطوات خطة العمل هي:

الخطوة 1: التكليف بإجراء ورقة مناقشة و/أو إعداد مرشوع دليل منهجي، استناًدا إىل املامرسات الجيدة، واألدبيات، واملعايري الحالية عىل الصعيد  ●

الدويل.

الخطوة 2: تنظيم حلقة عمل عىل الصعيد العاملي مع خرباء وطنيني، وإقليميني، ودوليني، من أجل االسرتشاد بالعمل املنهجي أو للوصول إىل مزيد  ●

من املؤرشات املتقدمة، أو للتحقق من مرشوع املبادئ التوجيهية املنهجية. وينبغي تنظيم حلقة العمل مع رشكاء من تخصصات متنوعة حتى تُقدم 

إسهامات من جهات مختلفة ومتميزة.

الخطوة 3: التامس املزيد من اإلسهامات بشأن مرشوع املنهجية واقرتاح عمليات جمع البيانات خالل املشاورات الوطنية واإلقليمية وتنقيح مرشوع  ●

املبادئ التوجيهية، بجانب أدوات املسح أو غريها من أدوات جمع البيانات، وذلك استناًدا إىل اإلرشادات والتعليقات الواردة يف حلقة العمل التي 

انعقدت عىل مستوى عاملي فضاًل عن تلك التي وردت خالل املشاورات الوطنية و/أو اإلقليمية.

الخطوة 4: القيام بجمع بيانات تجريبية بحيث تُخترب أداة املسح، و/أو عمليات جمع البيانات، و/أو املبادئ التوجيهية املنهجية يف البلدان. وبعد  ●

ذلك، يجري تنقيح عملية جمع البيانات التمهيدية/ األولية، و/أو أدوات املسح، و/أو املبادئ التوجيهية املنهجية عىل أساس الخربة املكتسبة من 

التجربة، واإلسهامات التي تقدمها الدول النظراء يف عملية جمع البيانات.

الخطوة 5: تجميع النتائج يف تقرير نهايئ، ووضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية املنهجية لتسهيل إرسال الدول لتقاريرها ونرشها من أجل  ●

الحصول عىل تأييد عام من ِقبَل أصحاب املصلحة.

الخطوة 6: عرض النتائج واملنهجية املقرتحة عىل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة من أجل إقرارها. ●

ويف االجتامع السادس الذي عقده فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة يف نوفمرب 2017، أُعيد تصنيف خمسة مؤرشات 

يف إطار هدف التنمية املستدامة رقم 5  إذ انتقلت من الفئة الثالثة إىل الفئة الثانية بسبب استكاملها العمل املنهجي - املؤرشات )ب(5.5.1 )نسبة النساء 

يف الحكومات املحلية(، 5.6.1 )نسبة النساء الاليت يتخذن بأنفسهن قرارات مستنرية بشأن الصحة اإلنجابية(، 1.أ.5 )نسبة النساء الاليت لديهن حقوق ملكية 

األرايض(، 2.أ.5 )نسبة البلدان التي يكفل فيها الشكل القانوين للمرأة املساواة يف الحقوق يف األرايض( و1.ج.5 )نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع 

املخصصات العامة املرصودة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة(- وأُعيد إدراج تصنيف املؤرش 1.ب.5 )نسبة األفراد الحائزين عىل هواتف محمولة، بحسب 

الجنس( من الفئة الثانية إىل الفئة األوىل. ومع ذلك، فقد ُخفض مؤرشان آخران من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة من الفئة األوىل إىل الفئة الثانية بسبب 

نقص تغطية البيانات الوافية وهام: املؤرش املؤرش 5.3.1 )نسبة النساء بني سن 20-24 والاليت تزوجن أو ارتبطن قبل أن يبلغن 15-18 سنة( واملؤرش 5.3.2 )نسبة 

الفتيات والنساء بني سن 15-24 الاليت خضعن لعملية تشويه لألعضاء التناسلية، بحسب العمر(. وللحصول عىل قامئة مؤرشات النوع االجتامعي وتصنيفاتها 

بحسب الفئات )انظر امللحق األول(.

تطوير منهجية مؤرشات الفئة الثالثة لهدف التنمية املستدامة رقم 5

الصندوق 2.2
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الفصل الثاين
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TURNING PROMISES INTO ACTION

واعتباًرا من ديسمرب 2017، من بني 54 مؤرًشا من مؤرشات النوع االجتامعي 

مدرجة يف إطار الرصد العاملي، يوجد 17 منها )32 باملائة( يف الفئة الثالثة، أي ال 

تتوفر لها منهجية معتمدة عىل الصعيد الدويل ألنها جديدة و/أو مل تكن حتى 

اآلن جزًءا من جهود املراقبة العاملية )انظر الشكل 2.2(. ومُتثل هذه املؤرشات 

فرصة للتوسع يف مجاالت جديدة. ومع الوقت، سيتمكنون من القيام بالرصد 

من خالل مجموعة أكرث تنوًعا من األبعاد. ومع ذلك، فعىل املدى القصري، يسلط 

توافر املؤرشات التي تندرج ضمن الفئة الثالثة الضوء عىل العمل الهائل الذي 

يهدف إىل تنفيذ ورصد أهداف التنمية املستدامة كلها، وال سيام من منظور النوع 

االجتامعي.

ويندرج 24 مؤرًشا أخرًا من مؤرشات النوع االجتامعي )44 باملائة( ضمن الفئة 

الثانية، حيث توجد معايري دولية قامئة لكن ال يزال هناك فجوات يف البيانات 

يف عدد كبري من البلدان.14 ويف بعض الحاالت، تتوفر البيانات املطلوبة إال أنها مل 

تُقدم إىل النظام اإلحصايئ الدويل إلعداد التقارير العاملية. ويف حاالت أخرى، ميكن 

الوصول إىل البيانات لكنها تكون غري قابلة للمقارنة وهو ما ال يناسب املقارنات 

بني البلدان. وتندرج مجاالت رئيسية يف خطة عام 2030 ضمن هذه الفئة حاليًا، 

مثل الغاية 5.2 )القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات(، والغاية 5.4 )االعرتاف 

بأعامل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوعة األجر وتقديرها( والغاية 8.5 )األجر 

املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية(، حيث توجد معايري دولية متفق 

عليها، وتتوفر بعض البيانات غري أن املقارنة تُشكل تحديًا بني البلدان فيام يتعلق 

بالتعريفات واملنهجية. 

وال تؤثر الفجوات يف البيانات عىل املستوى القطري تأثريًا مهاًم عىل رصد التقدم 

املحرز يف أهداف التنمية املستدامة عىل املستوى الوطني فحسب بل وعىل 

املستويني اإلقليمي والعاملي أيًضا، إذ تنشأ هذه املؤرشات اإلجاملية يف نهاية 

املطاف عن البيانات عىل املستوى القطري. ويجري إصدار 10 مؤرشات فحسب 

من 54 مؤرًشا من مؤرشات النوع االجتامعي ) 19 باملائة( عىل نحو منتظم وكاٍف 

حتى يقوم فريق الخرباء املشرتك املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

بتصنيفها ضمن الفئة األوىل. كذلك يُصنف مؤرشان فقط ضمن هدف التنمية 

املستدامة رقم 5  يف الوقت الحايل ضمن الفئة األوىل )انظر الصندوق 2.3(. 

وتشمل مؤرشات النوع االجتامعي الثالثة الباقية )6 باملائة( عىل عنارص تندرج 

ضمن فئات متعددة )انظر الشكل 2.2(. 

من بني 14 مؤرًشا  تم انتقاءهم لرصد هدف التنمية املستدامة رقم 5، ال يوجد سوى مؤرشان فحسب يندرجان يف الفئة األوىل، مام يعني أن البيانات متاحة عىل 

نطاق واسع وأنها مدعمة من خالل معايري قياس مقبولة عىل الصعيد الدويل.15 و هذان املؤرشان هام املؤرش 5.5.2 بشأن النساء يف املناصب اإلدارية و املؤرش 

1.ب.5 بشأن األفراد الحائزين عىل هواتف محمولة/ خلوية، بحسب الجنس.

وتندرج 9 مؤرشات من بني 12 مؤرًشا  متبٍق، ضمن الفئة الثانية، مبعنى أن بيانات هذه املؤرشات تُجمع وتتوفر يف عدد محدود من البلدان، وهي: 5.2.1 بشأن 

عنف الرشيك؛ 5.2.2 بشأن العنف الجنيس من أشخاص غري الرشيك؛ 5.3.1 بشأن الزواج املبكر؛ 5.3.2 بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ 5.4.1 بشأن 

األعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر؛ 5.6.1 بشأن النساء الاليت يتخذن بأنفسهن قراراتهن الجنسية واإلنجابية؛ 1.أ.5 بشأن حقوق املرأة املتساوية 

يف األرايض؛ 2.أ.5 بشأن األُطر القانونية التي تكفل حقوق املرأة يف األرايض؛ و 1.ج.5 بشأن البلدان التي لديها نظم لتتبع مخصصات امليزانية والنفقات من أجل 

تحقيق املساواة بني الجنسني. وفيام يتعلق بهذه املؤرشات، فإنه يصعب الرصد عىل املستوى العاملي بسبب عدم كفاية التغطية عىل املستوى القطري، فضاًل عن 

عدم قابليتها للمقارنة يف بعض الحاالت. 

كذلك يندرج مؤرشان يف الفئة الثالثة، وهي املؤرشات التي ليس لها معايري متفق عليها عىل الصعيد الدويل بعد كام ال تقوم غالبية البلدان بجمع البيانات عنها 

بصورة منتظمة، وهي: مؤرًشا  5.1.1 بشأن األطر القانونية من أجل املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس، ومؤرش 5.6.2 بشأن القوانني واألنظمة التي تكفل 

حصول النساء عىل خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف يف مجال الصحة اإلنجابية. أيًضا يندرج مؤرش 5.5.1 بشأن النساء يف الربملانات الوطنية والحكومات 

املحلية يف فئات متعددة: يندرج عنرص الربملانات الوطنية ضمن الفئة األوىل كام يندرج عنرص الحكومات املحلية ضمن الفئة الثانية.

ويُعد تطوير منهجيات من أجل مؤرشات الفئة الثالثة مسألة رضورية لرصد التنفيذ املحرز يف هدف التنمية املستدامة رقم 5. فبدون زيادة تغطية البيانات عىل 

مستوى الدولة وتوسيع نطاق العمل عىل الصعيد العاملي لتطوير املعايري الدولية، لن تُرصد الغالبية العظمى من غايات هدف التنمية املستدامة رقم 5 عىل 

املستوى العاملي.

حال مؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 5

الصندوق 2.3
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الشكل  2.2
تصنيف مؤشرات النوع االجتماعي حسب الفئات

املصادر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017أ؛ 2017ج وتحديثات يف التصنيف الفئوي بتاريخ 14 ديسمرب 2017 )انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

2017د(.

ملحوظة: يف املجمل، تُصنف 10 مؤرشات متعلقة مبنظور النوع االجتامعي من ضمن الفئة األوىل، ُوصنف 24 مؤرشًا من ضمن الفئة الثانية، و17 مؤرشًا من ضمن الفئة الثالثة، و3 مؤرشات )4.1.1، 4.5.1، 

و5.5.1( كمتعددي الفئات.

واضح من حيث املفهوم

منهجيته مستقرة ومعايريه متوافرة

البلدان تنتج البيانات بصورة منتظمة

واضح من حيث املفهوم

منهجيته مستقرة ومعايريه متوافرة

البلدان ال تنتج البيانات بصورة منتظمة

تحتاج إىل وضع مفهوم

ال تتوفر منهجية/معايري  مستقرة أو العمل جاٍر عىل وضعها أو 

اختبارها.

الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األوىل

جميع املؤرشات مصنفة من ِقَبل فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بأهداف التنمية املستدامة إىل ثالث فئات بناًء عىل مستوى تطورها املنهجي وإتاحة البيانات عىل املستوى العاملي، عىل النحو التايل:
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TURNING PROMISES INTO ACTION

وعىل الصعيد العاملي، يتوافر يف الوقت الراهن أقل من ثلث البيانات الالزمة

لرصد مؤرشات النوع االجتامعي. عىل املستوى اإلقليمي، تتوفر لدى أوروبا 

وأمريكا الشاملية وأمريكا الالتينية التغطية األوسع، حيث تبلغ كلتا املنطقتني عن 

30 باملائة من البيانات املحتاجة للرصد العاملي ملؤرشات النوع االجتامعي املتاحة؛ 

أما منطقة أوقيانوسيا فقد سجلت القدر األدىن بنسبة 13 باملائة )انظر الشكل 
16.)2.3

ويُشكل التباين بني حجم البيانات املتوفرة والطلب عىل البيانات يف سياق أهداف

 التنمية املستدامة مصدر قلق مشرتك للبلدان الغنية والفقرية عىل السواء - وكام 

أوضح أحد كبار اإلحصائيني: "جعلتنا أهداف التنمية املستدامة جميًعا نفتقر 

إىل البيانات". وتُعد االستقصاءات  الدميوغرافية والصحية باإلضافة إىل الدراسات 

االستقصائية ملجموعة املؤرشات املتعددة أهم مصادر اإلحصاءات املقارنة بني 

البلدان النامية بخصوص طائفة واسعة من املجاالت التي تتعلق بالسكان، 

والصحة، والتغذية. لكن مثل هذه األدوات ال توجد بسهولة يف البلدان املتقدمة. 

وال يعني ذلك أن بيانات هذه البلدان ال ميكن استخالصها من دراسات استقصائية 

أخرى، بل ستكون هناك حاجة ملزيد من الجهد لتنسيق املعلومات فيام بني 

البلدان.

كام يُعد توقيت وتكرارية البيانات مشاكل أكرب حجاًم. فـ 23 باملائة فقط من 

البيانات املتاحة حول مؤرشات النوع االجتامعي تعود إىل عام 2010 أو فيام بعد. 

وتُعد منطقة أوقيانوسيا ذات القدر األقل من بيانات النوع االجتامعي املالمئة من 

ناحية الزمن، حيث أن 8 باملائة منها تعود لعام 2010 أو فيام بعد )انظر الشكل 

2.3(. وعىل مستوى العامل، 16 باملائة فقط من مؤرشات النوع االجتامعي ذات 

البيانات لديها معلومات تخص نقطتني زمنيتني أو أكرث، ما يسمح بتحليل لالتجاه. 

يشري هذا إىل أن العديد من بيانات النوع االجتامع تعتمد عىل آليات جمع 

البيانات املخصصة لهدف معني واملستخدمة ملرة وحيدة، دون إدخالها يف الخطط 

اإلحصائية واالسرتاتيجيات الوطنية.

ويف حني أن تأخر البيانات أمر شائع يف اإلحصاءات الرسمية، ال سيام يف 

اإلحصاءات االجتامعية، فإن الفجوات يف إحصاءات النوع االجتامعي تتجاوز 

الفوارق الزمنية: فهي تُشري إىل نقص مزمن يف االستثامر )انظر القسم الخاص 

بتحديات البيانات( وغياب االلتزام السيايس.17 وإذا مل تُوسع جهود جمع البيانات 

عىل نحو رسيع، وتحديثها بشكل روتيني واستخدامها إلنتاج إحصاءات النوع 

االجتامعي، فلن تكون أبعاد النوع االجتامعي الرئيسية يف خطة عام 2030 

مجهولة كام لن يُنىس خطرها.  

وكمبدأ توجيهي، وافق فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف 

التنمية املستدامة عىل أنه ينبغي تصنيف املؤرشات يف الشكل العاملي للرصد، عند 

الحاجة، حسب "الدخل، أو الجنس، أو السن، أو االنتامء اإلثني، أو وضع الهجرة، 

أو اإلعاقة، أو املوقع الجغرايف، أو غري ذلك من الخصائص".18 إضافة إىل ذلك، 

ينبغي أن تقوم املؤرشات بتغطية مجموعات محددة من السكان وبتناول عنارص 

أخرى من التصنيف عند تحديدها يف الغاية. فعىل سبيل املثال، ينبغي أن تسجل 

النساء والفتيات عىل نحو مستقل، السيام عندما يُشار إىل هذه املجموعات 

مبارشة يف أهداف التنمية املستدامة وغاياتها.

ورغم تسليم هذا املبدأ العام بالحاجة إىل التصنيف بحسب الجنس، وغريه من 

الخصائص، فإن اإلشارة بوضوح إىل النساء والفتيات واملساواة بني الجنسني ال 

تحدث باستمرار خالل الشكل العاملي للرصد. وهناك تحٍد أخر، وهو الحصول 

عىل بيانات غري مصنفة بحسب الجنس، والسن فحسب )والتي ال تتوفر يف حد 

ذاتها يف كثري من األحيان( وإمنا بحسب أبعاد أخرى أيًضا، مثل االنتامء العرقي، أو 

االنتامء اإلثني، أو وضع الهجرة، أو اإلعاقة، أو الرثوة، أو الدخل أو غري ذلك من 

الخصائص. وهي بيانات رضورية لرصد التقدم املحرز نحو االلتزام "دون استثناء 

أحد" )انظر الفصل الرابع(. 

القضايا املتعلقة بنوعية البيانات 

وقابليتها للمقارنة

تقوم اإلحصاءات ذات النوعية الجيدة بتمكني صانعي السياسات من صنع قرارات 

مهمة، من أجل تقييم وضع بلدانهم بالنسبة إىل بلدان أخرى والتنبؤ باالتجاهات 

أو التفاعل معها. ويف حال شاب البيانات واآلليات األساسية عيوب، فإن 

االستجابات املتعلقة بالسياسات ستكون مشوبة باملثل. وتؤثر التحيزات القامئة 

عىل نوع الجنس، والتي تكون مضمنة يف املفاهيم، والتعاريف، والتصنيفات، 

التي تُستخدم، وأيًضا يف الطريقة التي تُطرح بها األسئلة، والكيفية التي تُصمم بها 

العينات و تُحسب من أجل الدراسات االستقصائية الخاصة بالسكان، باإلضافة 

إىل الكيفية التي تجمع بها البيانات تأثريًا سلبيًا عىل جودة البيانات وموثوقية 

املعلومات التي يقصد نقلها. كذلك تستخدم االختالفات يف املصادر، والتعاريف، 

واملفاهيم، وعمليات مسح عينات السكان، واآلليات املستخدمة يف إعاقة قابلية 

البيانات للمقارنة ما بني البلدان وما بني الفرتات الزمنية. 

ومع ذلك، ال تزال تنترش مثل هذه العيوب والتحيزات، وتؤثر عىل جودة 

إحصاءات النوع االجتامعي. فعىل سبيل املثال، هناك اعرتاف بوجود نقص يف 

التقارير الواردة عن تعداد النساء يف بعض البلدان. ففي جنوب آسيا، يقل احتامل 

إحصاء النساء غري املتزوجات أكرث من غريهم من النساء، وعىل مستوى النساء 

الاليت يعلن أرس معيشية يف العامل فعادة ال يُبلغ عنهن.19 ويف باكستان، قام مندوبو 

التعداد يف إحصاء 2017 يف إقليم بنجاب بالتواصل مع النساء يف األرس املعيشية 

التي تعيلها إناث "من خالل شقوق صغرية يف الباب" حيث مل تستطع النساء 

الخروج للتواصل مع مندوبو التعداد الذين يكون معظمهم من الذكور نتيجة 

قيم ثقافية/دينية. بل ورمبا مل يفتح آخرون الباب عىل اإلطالق، لذا مل يُحصني. 

ويف والية الِسْند، الحظ املراقبون احجام حوايل 4 باملائة من املشاركني عن كشف 
أسامء أفراد أرسهم من اإلناث.20

وتتسم عملية من يقوم بطرح السؤال وكيفية طرحه بأهمية بالغة. فالدراسات 

االستقصائية للقوى العاملة التي تسأل فحسب عن "النشاط االقتصادي األسايس" 

للمشارك تكشف عن أنه تُغفل مساهامت النساء الاليت يرين أن العمل مدفوع 

األجر ثانوي بالنسبة ألعامل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوعة األجر. ويف 

أوغندا، فإن السؤال عن النشاط الثانوي قد أدى إىل زيادة نسبة مشاركة املرأة يف 

القوى العاملة من 78 باملائة )عندما كان يُسأل عن النشاط األسايس فحسب( إىل 

87 باملائة.21 
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البيانات املتوفرة لـ 54 مؤرًشا خاًصا بالجنسني، حسب البلد واملنطقة والعامل، 2016-2000

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل الشعبة اإلحصائية، 2017أ. 

مالحظة: تستند الحسابات الواردة يف هذا الرقم إىل تقييم توافر البيانات لجميع مؤرشات النوع االجتامعي وعددها 54، ومكوناتها الفرعية فيام مجموعه 208 من البلدان واملناطق/األقاليم. ميثل كل سطر النسبة املئوية 

للمؤرشات الخاصة بنوع الجنس مع البيانات املتاحة لكل بلد/منطقة.

ويف مايل، نجد أنه برغم قابلية مقارنة الدراسات االستقصائية للقوى العاملة يف 

صيغة االستبيانات، تراوحت معدالت مشاركة النساء يف القوى العامة ما بني 

41 باملائة يف عام 2004، إىل 68 باملائة يف عام 2007، و52 باملائة يف عام 2010. 

ويؤدي غياب حدوث صدمات عىل صعيد االقتصاد الكيل خالل هذه الفرتة 

إىل صعوبة تفسري التغري ومن املحتمل أن يكون بسبب اختالف عمليات جمع 

البيانات.22 

وياَُلحظ أن نقص امليزانيات، وانخفاض القدرات البرشية والتقنية، وغياب تعميم 

مراعاة منظور النوع االجتامعي وعدم مالءمة املفاهيم واألساليب تشكل تحديات 

فعلية أمام إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي ذات جودة. وتتسم إحصاءات 

العنف ضد املرأة بأهمية خاصة يف هذا الشأن. وهناك حاجة إىل دراسة 

دقيقة للمسح وتصميم العينة، واختيار وتدريب مندويب التعداد، وآليات جمع 

البيانات والربوتوكوالت التفصيلية حتى نضمن سالمة كل من املشاركني والقامئني 

باملقابالت. كام يجب اتباع مبادئ توجيهية أخالقية، مثل أن يقوم مندوبو التعداد 

بإحالة املشاركني أثناء حاالت الخطر إىل الخدمات ذات الصلة. وفيام يتعلق 

بجودة البيانات، فإن تدريب مندويب التعداد يشكل عاماًل أساسيًا للتخيل عن 

التحيز أو اآلراء النمطية- باإلضافة إىل التحديات املتعلقة بسؤال النساء عن قضايا 

تخص الطابع الحميمي والحساس - التي إن مل تُفحص ستؤثر سلبًا يف الكشوف، 

وتعرض مصداقية البيانات للخطر.23 

وميكن أن تكون املعايري الدولية مفيدة يف التخفيف من بعض هذه املخاطر، ليس

فقط من خالل التقيد بتعاريف مشرتكة ومجموعة من معايري الجودة بل وأيًضا

من خالل تطوير بروتوكوالت تهدف إىل تقليل التحيز عىل أساس النوع االجتامعي

يف جمع البيانات ومعالجتها. ومن األمثلة عىل ذلك املبادئ التوجيهية القامئة
بشأن إعداد اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة.24

البيانات متاحة

)منذ عام 2000(

البيانات األخرية

)نقطة بيانية واحدة عىل األقل 

منذ 2010( 

بيانات االتجاه

)نقطتان بيانيتان عىل األقل 

منذ 2000 فصاعًدا(
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بيانات االتجاه

)3 نقاط بيانية عىل األقل منذ عام 

2000 فصاعًدا(

أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(

أسرتاليا ونيوزيالندا وسط وجنوب آسيا رشق وجنوب رشق آسيا أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

شامل أفريقيا وغرب آسيا أوروبا وأمريكا الشاملية أمريكا  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيعامليًا

الشكل 2.3
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التحديات املتعلقة بالبيانات وثورة 
بيانات النوع االجتامعي

كيف ميكن التعامل مع التحديات املذكورة أعاله؟ وما املطلوب حتى نضمن أن 

البلدان واملجتمع العاملي قادر عىل متابعة التقدم املحرز يف تحقيق املساواة بني 

الجنسني عىل نحو واسع وشامل من خالل خطة عام 2013؟

تدعو خطة العمل العاملية لعام 2017 إىل "ثورة بيانات" مبقتضاها يزيد حجم 

البيانات ورسعة الوصول إليها وأنواعها التي تُنتج ، ال سيام من خالل زيادة الدعم 

املقدم للنظم اإلحصائية، وأيًضا التعاون والرشاكات بني املواطنني، والحكومات، 

والقطاع الخاص.25 ومن أهم الركائز األساسية لثورة البيانات أن زيادة استخدام 

مصادر مختلفة للبيانات، ودمجها ونرشها سيؤدي يف نهاية املطاف إىل خلق 

صياغة لسياسات أفضل، ومتكني الناس من خالل توفري معلومات موثوقة عىل نحو 

أفضل، مع دور رئييس يف نتائج أفضل تعود عىل الناس والعامل.

ومن األهمية مبكان أن تكون حلول تحسني إحصاءات النوع االجتامعي جزًءا 

من ثورة البيانات. فالبيانات التي تعكس بدقة التحديات التي تواجهها النساء 

يف حياتهن اليومية، مبا يف ذلك يف املناطق املهمشة مثل الوقت الذي تقضينه يف 

العناية بأفراد العائلة، غري كافية عىل اإلطالق. )انظر الفصل الثالث(. ويف بعض 

الحاالت، ال تكون البيانات حول مجموعات بأكملها من النساء والفتيات متوفرة 

)انظر الفصل الرابع(. ويتطلب التصدي لهذه الفجوات القيام بتعزيز قدرات 

جمع البيانات التقليدية داخل النظم اإلحصائية الوطنية، وتسخري إمكانيات 

مصادر البيانات غري التقليدية، والقيام بذلك من خالل نُُهج تدعم وتعزز معايري 

حقوق اإلنسان.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي 

يف إنتاج البيانات

ما مل تُعمم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف االسرتاتيجيات اإلحصائية الوطنية 

وإعطائها األولوية يف عمليات الجمع املنتظم للبيانات، فستظل ندرة بيانات النوع 

االجتامعي والفجوات قامئة. وهو ما يعني أن زيادة الدعم السيايس والتقني 

واملايل ملنتجي اإلحصاءات الرسمية البد أن يكون يف صميم ثورة البيانات. 

وتستند املعلومات اإلحصائية الرسمية عىل املستوى القطري إىل ثالثة مصادر 

رئيسية هي: السجالت اإلدارية، والدراسات االستقصائية لألرس املعيشية، باإلضافة 

إىل تعدادات السكان.

هل تعلم...

...كيف ميكن ملؤسستك أو منظمتك املساعدة يف 

سد الفجوات يف بيانات النوع االجتامعي؟
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وميكن أن تكون السجالت اإلدارية وسجالت التسجيل مصادر بيانات فعالة من 

حيث التكلفة، ال سيام بالنسبة إلحصاءات األحوال املدنية ووفيات األمومة، غري 

أن نوعية هذه البيانات وتغطية السكان غالبًا ما تكون منخفضة يف الدول 
النامية.27 

وأكرث من ثلثي البلدان التي لديها أعىل معدالت الوفيات، متثل أكرث من 95 باملائة 

من جميع وفيات األمهات واملواليد الجدد واألطفال، تفتقر إىل سجالت املواليد 

والوفيات.28 ويتطلب بناء هذه األنظمة استثامر طويل املدى يف أنظمة التسجيل 

املدين وإحصاءات األحوال املدنية. وعندما نجري هذه االستثامرات فإن النتيجة 

قد تكون بيانات أفضل وتقديم خدمات أفضل عىل حد سواء، كام يوضح املثال 

الوارد يف الصندوق 2.4.

وغالبًا ما تكون الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية املصدر األسايس 

لإلحصاءات االجتامعية، بشأن أمور من بينها الفقر واملامرسات الضارة والعنف 

ضد املرأة والصحة الجنسية واإلنجابية، وهي دراسات مهمة ولكن مكلفة فيام 

يتعلق بتنفيذها، وعادًة ما تكون محدودة من حيث نطاق املعلومات الذي 

تغطيه، وحجم السكان الذي تشمله العينة. ويف العديد من البلدان، تجرى 

دراسات استقصائية متخصصة مثل تلك املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ملرة واحدة، 

وحيث تكون البيانات متاحة، وال تُجمع من النساء الاليت تجاوزت أعامرهن 

49 عاًما، مام يؤدي إىل فجوات يف املعرفة عن العنف الذي تعاين منه النساء 

املسنات. )انظر الفصلني الثالث والخامس(. وباملثل، ال غنى عن البيانات التي 

تتوفر يف الوقت املناسب لرصد الغاية 5.4. لكن يف حني أجرت 84 بلد استقصاءات 
استخدام الوقت، فإن 24 باملائة منهم لديه بيانات من عام 2010 أو بعده.29

تغطي إدارة الصحة يف هيئة بلدية دلهي، منطقة تضم 14 مليون مواطن، وقد قامت بحساب تسجيل حاالت الوالدة والوفاة يف عام 2003، واستهدفت عىل وجه 

التحديد الحد من األخطاء، وتحسني الرسعة والكفاءة، والسامح مبزيد من الوصول الشامل للمعلومات، وإتاحة الشفافية اآلنية.26 ويتوىل نظام دفع الرسوم مقابل 

الخدمة عىل اإلنرتنت حوايل 1,200 قيد، وينتج يوميًا حوايل 3,000 شهادة ميالد ووفاة. وقد حسنت حوسبة النظام إدارة البيانات وأتاحت تعزيز القدرة عىل رصد 

حاالت الوالدة بحسب الجنس واملنطقة يف املدينة. كذلك يقلل مخاطر الخطأ من خالل دمج خدمات الصحة ومهام التسجيل، حيث تُنقل املعلومات من املستشفى 

أو دور الوالدة إلكرتونيًا إىل مكتب التسجيل مبارشة.

واستمر إدخال تحسينات عل النظام عىل مدى سنوات. ويف عام 2006، تشكلت رشاكة ثالثية تألفت من هيئة بلدية دلهي، ومكتب املسجل العام، ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة، وذلك بهدف تجريب نظام تكامل البيانات وتنفيذه، والذي من شأنه أن ييرس توفري خدمات أساسية لألطفال. وقد غطت املرحلة التجريبية 

32 دور والدة، بهدف خلق جرس بيانات بني املعلومات املدخلة أثناء تسجيل املواليد والتطعيم. وقد امتدت املرحلة التجريبية يف عام 2008 لتغطي كل املنطقة 

الخاصة بهيئة البلدية.

ويف اآلونة األخرية، يف عام 2013، تم تحديث مكتب خدمة املواطن عىل شبكة اإلنرتنت بهدف أن يكون بوابة الكرتونية متكاملة سهلة االستخدام، وأن يدعم كل 

املستشفيات واملؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، يف تسجيل املواليد والوفيات ودعم املواطنني يف الوصول لخدمات مختلفة، مبا يف ذلك إصدار شهادات امليالد.

نظام التسجيل املدين يف هيئة بلدية دلهي، الهند

هل تحققت...

...ما إذا كان النظام اإلحصايئ الوطني الخاص بك 
لديه ما يكفي من املوارد املالية والبرشية إلنتاج 

إحصاءات النوع االجتامعي لرصد أهداف التنمية 
املستدامة؟

الصندوق 2.4
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وتشكل تعدادات السكان مصدًرا أساسيًا للمعلومات عىل املستوى القطري. 

وبالنظر لتغطيتهم الشاملة، فإنها ميكن أن تكون مفيدة يف تحليل املجموعات 

الضعيفة واملهمشة بشكل خاص، ورضورية لتصميم أطر املعاينة للمسوحات 

السكانية األخرى. ويف العديد من البلدان، تُعد بيانات التعداد هي الخيار الوحيد 

للمؤرشات التي تدعو إىل التصنيف بحسب وضع الهجرة، واإلعاقة، واالنتامء 

العرقي أو االنتامء اإلثني. وعموًما، ال تُجرى التعدادات إال مرة واحدة كل 10 

سنوات، ويف بعض البلدان تجرى بوترية أقل، وبالتايل ال يزال توقيت البيانات 

يشكل مشكلة. كذلك ميكن أن تكون التعدادات السكانية سياسية للغاية. فعىل 

سبيل املثال، شهد تعداد عام 2014 يف ميامنار جداًل إزاء ما اعتربه البعض جهوًدا 

متعمدة الستبعاد و/أو تخفيض عدد سكان الروهينغيا.30 ومتثل تحديات البيانات 

هذه مصدر قلق خطري يتطلب، من جملة أمور، التزاًما بعمليات جمع البيانات 

املستقلة التي تتسم باالستقالل السيايس وااللتزام مبعايري حقوق اإلنسان )انظر 

الصندوق 2.7(.

وتُعد املكاتب اإلحصائية الوطنية ومنتجو البيانات اآلخرون، مثل الوزارات 

التنفيذية، املصدر الرئييس لإلحصاءات عىل املستوى القطري، مبا يف ذلك 

إحصاءات النوع االجتامعي، من خالل املصادر املذكورة أعاله. غري أن العديد 

يعانون من معوقات عملية ومالية وسياسية، تتنوع من إمدادات الكهرباء غري 

املنتظمة إىل نقص الحواسيب وعدم كفاية عدد املوظفني. وغالبًا ما يتقاىض 

املوظفون املوجودون أجوًرا متدنية، ومبجرد حصولهم عىل تدريب فإنهم يغادرون 

للعمل يف وظائف بأجور أعىل يف القطاع الخاص أو يف املنظامت الدولية. عالوة 

عىل ذلك، فإنه حيثام تعوق البيانات إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي مبا يف ذلك 

ضعف مجال السياسات، فإنه تكون هناك محدودية يف املوارد وغياب تنسيق، 

السيام عىل املستوى الوطني. وقد أشار استعراض 2012 بشأن 126 بلد إىل أن 37 

باملائة من البلدان فحسب لديها هيئة تنسيق إلحصاءات النوع االجتامعي، وأن 

15 باملائة فحسب من البلدان لديها ترشيعات خاصة تتطلب من النظام اإلحصايئ 

الوطني إجراء استقصاءات متخصصة عىل أساس النوع االجتامعي، و13 باملائة 
فحسب لديها ميزانية مخصصة ومنتظمة إلجراء إحصاءات النوع االجتامعي.31

وعالوًة عىل املعوقات التقنية والتنظيمية واملالية، فإن األنظمة اإلحصائية الوطنية 

تواجه قيوًدا قانونية وسياسية متنع عن جمع أنواع معينة من البيانات. ويف بعض 

البلدان، نجد أنه من دون الحصول عىل توجيه سيايس، ال ميكن توسيع جهود 

جمع البيانات لتشمل مجاالت إضافية، مثل إحصاءات النوع االجتامعي. يُعد 

تقييم هذه القيود القانونية والسياسية وإزالة املعوقات خطوة متهيدية رضورية 

لجعل بيانات النوع االجتامعي متاحة عن رصد أهداف التنمية املستدامة. 

وليس بجديد الدعوة إىل االستثامر يف اإلحصاءات الشاملة والدورية بشأن وضع 

النساء، والرجال والفتيات والفتيان، مبا يف ذلك البيانات التي صنفت بحسب 

الجنس والسامت االجتامعية االقتصادية األخرى. ويف عام 1995، شدد إعالن 

ومنهاج عمل بيجني عىل أن الدعوة إىل "جمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس 

ونرشها" التي من شأنها أن تساعد عىل تخطيط السياسات وتقييمها.32 وباملثل، 

فإن اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، من خالل توصياتها العامة، 

أصدرت نداءات رصيحة تدعو إىل تحسني إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي 
واستخدامها.33

وقد أدت أوجه التقدم املعيارية إىل دعم أكرب إلحصاءات النوع االجتامعي. 

وهناك العديد من األدوات الجديدة متاحة اآلن مثل األدلة واملبادئ التوجيهية 

إلنتاج إحصاءات النوع االجتامعي.34 ولكن ال تزال هناك فجوات واسعة تشمل 

اإلحصاءات األساسية، عىل سبيل املثال ال الحرص قياس الفقر بحسب الجنس، 

والفجوة يف األجور بني الجنسني وانتشار العنف ضد النساء.

 

كذلك يهدف برنامج هيئة األمم املتحدة الرئييس الذي يُسمى "جعل كل امرأة 

وفتاة مهمة" إىل معالجة بعض هذه الفجوات وإحداث تحول جذري يف طريقة 

عمل إحصاءات النوع االجتامعي، واستخدامها والرتويج لها.

ويسعى الربنامج إىل تناول ثالثة تحديات مرتبطة، وهي: ضعف مجال السياسات 

والبيئة القانونية واملالية إلصدار إحصاءات النوع االجتامعي عىل املستوى الوطني؛ 

والتحديات التقنية داخل النظام اإلحصايئ الوطني التي تحد من إنتاج إحصاءات 

النوع االجتامعي؛ وعدم وصول املستخدمني وقدراتهم املحدودة عىل تحليل 

البيانات ونرش السياسات )انظر الصندوق 2.5(.

هل تحققت...

...إذا كان هناك إطار قانوين يف بلدك لجمع ونرش 
البيانات يتسق مع املعايري الدولية اإلنسان؟
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يهدف برنامج "جعل كل امرأة وفتاة مهمة" الذي أُطلق عام 2016 إىل كفالة مواجهة التحديات التي تعوق إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي واستخدامها لرصد 

أهداف التنمية املستدامة بطريقة كفء وفعالة من حيث التكلفة.35 

وكجزء من هذه الخمس سنوات، حيث تبلغ تكلفة هذا الربنامج 56 مليون دوالر أمرييك، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مجموعة من الرشكاء لدعم البلدان 

يف تحسني إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي، وإمكانية الوصول إليها، واستخدامها. ويركز الربنامج عىل ثالثة مجاالت: )1( تهيئة بيئة مواتية متكن من إضفاء الطابع 

النوع  بيانات  )2( سد فجوات  والدويل؛  الوطني  الصعيدين  بالسياسات عىل  املتعلقة  التعهدات  فعالية رصد  إىل  باإلضافة  االجتامعي،  النوع  املحيل عىل منظور 

االجتامعي عن طريق ضامن اإلنتاج املنتظم إلحصاءات النوع االجتامعي ذات نوعية جيدة وقابلة للمقارنة؛ )3( ضامن إمكانية الوصول إىل البيانات واستخدامها 

لالسرتشاد بها يف السياسات والدعوة إىل املنارصة. 

 
ويقدم الربنامج إطاًرا وخارطة طريق لجميع الفاعلون ذو الصلة مثل البلدان املستفيدة، والجهات املانحة، والرشكاء املنفذون، وذلك للعمل مًعا من خالل: 

الرشاكات عىل املستوى القطري: تعمل هيئة األمم املتحدة بشكل وثيق مع مكاتب اإلحصاء الوطنية كمبادرة تجريبية، بني عامي 2016 و63،2021  ●

يف البلدان التي تُختري لالستكشاف من أجل دعم الجهود الرامية إىل تحديد موقع األهداف التنمية املستدامة وتكييف مؤرشات النوع االجتامعي 

ألهداف التنمية املستدامة مع األوضاع الوطنية، ولتحسني إنتاج بيانات النوع االجتامعي، ولبناء قدرات املستخدمني حتى يتمكنوا من تحليل 

البيانات لالسرتشاد بها يف السياسات، والربامج، والبحوث، والدعوة إىل املنارصة.

الدعم الفني اإلقليمي: فعىل املستوى اإلقليمي، تقدم املرشوعات التقنية الدعم الفني املبارش للبلدان، ثم تعمل عن كثب مع الرشكاء اإلقليميني  ●

لدعم الخطط التي تقودها البلدان لتحديد أهداف التنمية املستدامة ورصدها. وخالل التعاون اإلقليمي، ستشمل هذه املرشوعات أنشطة الدعوة 

إىل املنارصة من أجل إزالة الحواجز أمام اإلنتاج املنتظم إلحصاءات النوع االجتامعي، وتعزيز التعاون بني بلدان الجنوب وتبادل أفضل املامرسات.

دعم السياسات العاملية: يركز العمل عىل املستوى العاملي عىل تحسني نوعية البيانات وقابليتها للمقارنة يف مجاالت رئيسية ألهداف التنمية  ●

املستدامة حيث ُسميت هيئة األمم املتحدة للمرأة بصفتها إحدى الوكاالت املسؤولة عن الرصد وتوفري التوجيه الفني واإلرشادات املتعلقة 

بالسياسات لرصد أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالجنسني.

جعل كل امرأة وفتاة مهمة: دعم رصد أهداف التنمية املستدامة وتنفيذها من خالل إنتاج إحصاءات النوع االجتامعي واستخدامها

الصندوق 2.5
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عقد مركز GovLab )التابع لجامعة نيويورك(، واليونيسيف، وDigitalGlobe، وUniversidad Del Desarrollo، ومركز Telefónica للبحوث وللتنمية، ومؤسسة 

ISI رشاكًة فيام بينهم فيام يخص استخدام البيانات الضخمة لدراسة التداخل بني التنقل الحرضي والنوع االجتامعي يف سانتياغو يف شييل.40  ويُعد التنقل حاجة 

إنسانية أساسية، وهو يحدد ما إذا كان الناس يستطيعون الوصول إىل الوجهة املنشودة أم ال، باإلضافة إىل مدى الوقت الذي يستغرقونه. كذلك فإن الوصول لوسائل 

البيانات، مثل املصادر التجارية  النقل يُعد رشطًا أساسيًا للتنمية البرشية وتكافؤ الفرص. ويسعى املرشوع من خالل الجمع بني سلسلة واسعة من مجموعات 

لسجالت تفاصيل املكاملات، وبيانات السواحل العالية التحليل، إىل اإلجابة عن أسئلة رئيسية هي: هل يلعب النوع االجتامعي دوًرا يف الطريقة التي يتحرك بها 

الناس يف املدن الكبرية مثل سانتياغو، وإذا كان األمر كذلك، فكيف؟ وهل هناك عدم مساواة يف التنقل من منظور النوع االجتامعي؟ وما الذي ميكن عمله لجعل 

تخطيط النقل أكرث مراعاة للنوع االجتامعي وشمواًل؟ وكيف ميكن للمنظور التحلييل املستخدم يف هذه الدراسة أن يصل لبحوث مامثلة يف أماكن وسياقات أخرى؟ 

ويُعد هذا التعاون واحد من 10 مرشوعات، وهو يتألف من 29 باحثًا من 20 مؤسسة مختلفة يف 8 بلدان، وأُختري بوصفه جزء من مبادرة بيانات النوع االجتامعي 

"البيانات الضخمة من أجل تحديات النوع االجتامعي"، التي تسعى الستخدام ابتكارات البيانات الضخمة والتعرف عليها لشغل الفجوات املتعلقة ببيانات النوع 

االجتامعي وتحسني فهم الجوانب الرئيسية يف حياة الفتيات والنساء.

النوع االجتامعي والتنقل الحرضي: معالجة عدم تكافؤ فرص وصول النساء والفتيات إىل وسائل النقل

اإلمكانيات وأوجه القصور 

املحتملة ملصادر البيانات غري 

التقليدية

عادًة ما تكون مكاتب اإلحصاء الوطنية حذرة من البيانات التي تُنتج خارج النظام 

اإلحصايئ الرسمي، ومع ذلك تقوم باختبار البيانات الجديدة، مثل االستامرات 

غري املنظمة وغري التقليدية، استجابًة للطلب املتزايد عىل املعلومات اآلنية. فعىل 

سبيل املثال، يستخدم أحد مرشوعات أوغندا بيانات األقامر الصناعية للتمييز بني 

أنواع مختلفة من األسطح كمقياس للفقر.37 وال تُضاف مصادر جديدة للبيانات 

إىل األدوات التي تستخدمها مكاتب اإلحصاء الوطنية فحسب بل تُدمج أيًضا مع 

مصادر البيانات التقليدية لطرح رؤى جديدة. 

ويف الوقت نفسه، تزداد مساحة البيانات زيادة كبرية، مع قيام عدد أكرب من 

الجهات الفاعلة الكبرية والصغرية بجمع كميات هائلة من "البيانات الضخمة" 

مبعدل دائم التزايد، وغالبًا ما يصاحبه مراقبة محدودة. وتشري "البيانات الضخمة" 

إىل مجموعات بيانات كبرية للغاية نتجت بصورة تلقائية باعتبارها أحد منتجات 

أنشطة الحياة اليومية، منها عىل سبيل املثال ال الحرص وسائل اإلعالم االجتامعي 

واستخدام الهاتف املحمول، ومعامالت بطاقات االئتامن وتتبع أماكن النظام 

العاملي لتحديد املواقع. وميكن ربط أشكال جديد من البيانات مثل التصوير 

الجوي املقرتن بالتعرف عىل الصور بالبيانات الضخمة لتحديد التغريات البيئية، 

وحركات السكان أو غريها من األمناط. وميكن أن يؤدي تزايد التشغيل البيني 

ملصادر البيانات املختلفة، مثلام يحدث من خالل التنمية، واستخدام تكنولوجيات 

جديدة، إىل طرح بعض الفرص املميزة للغاية ملعالجة فجوات البيانات يف املجاالت 

الرئيسية ألهداف التنمية املستدامة )انظر الصندوق 2.6(، لكن هناك أيًضا 

مخاوف بشأن احتامل إساءة استخدام البيانات.  

كذلك يكمن التحدي الذي يواجه استخدام البيانات الضخمة يف رصد أهداف 

التنمية املستدامة يف طريقة استغالل الفرص والفوائد الناجمة عن هذه املصادر 

الجديدة للبيانات وأيًضا الرشكاء يف البيانات أثناء التخفيف من املخاطر.

وأدت زيادة البيانات الكبرية إىل زيادة عدد من املخاوف عن مراقبة الحكومة 

والرشكات، والخصوصية، وملكية البيانات.38 كام يؤدي "استنباط البيانات" من 

حياة الناس اليومية، حيث تُجمع كافة أشكال املعلومات وتحويلها إىل بيانات 

محوسبة لبيعها واالتجار بها من أجل الربح، إىل طرح مسائل أخالقية خطرية.39 

مثل: هل يجري جمع البيانات من خالل موافقة مدروسة؟ كيف تُستخدم 

البيانات وما هي األرضار املحتملة التي تقع عىل األفراد أو املجموعات جراء 

استخدامها أو سوء استخدامها؟ وهذه بعض القضايا فحسب التي وإن مل تكن 

مقصورة عىل البيانات الضخمة لكنها زادت بسبب النطاق والرسعة التي مبوجبها 

يجرى جمع هذا النوع من البيانات. فمن األهمية مبكان إتباع نهج قائم عىل 

الحقوق للبيانات لحامية األشخاص من هذه املخاطر )انظر الصندوق 2.7(.

الصندوق 2.6
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عالوًة عىل ذلك، ويف حني أن البيانات الضخمة تطرح فرصة لجمع البيانات برسعة 

جيدة وبتكلفة زهيدة، فإنها ال تستطيع أن تحل محل اإلحصاءات عالية الجودة 

التي تنتجها أنظمة اإلحصاء الوطنية من خالل السجالت والتعدادات واملسوحات، 

والهدف األسايس منها هو توفري البيانات التي تساعد عىل صنع القرار بشأن رفاه 

الناس- والتي ستساعد عىل مراقبة أهداف التنمية املستدامة. ويف غضون ذلك، 

يضطلع منتجو اإلحصاءات الرسمية بدور مهم يف دعم معايري جمع البيانات التي 

تحمي حقوق األفراد وتشجع عىل استخدام هذه املعايري يف األشكال املستجدة من 

جمع البيانات. ويُعد دورهم أسايس يف بيئة البيانات التي تتسم بالتغيري الرسيع، 

حيث من املرجح أن تتضاعف الفرص باإلضافة إىل أوجه القصور املحتملة. 

هل تعلم...

...اإلمكانات وأوجه القصور املحتملة الستخدام 

البيانات الضخمة لسد فجوات بيانات النوع 

االجتامعي يف بلدك؟ 

يعني النهج القائم عىل الحقوق للبيانات بااللتزام باملعايري واملبادئ الدولية لحقوق اإلنسان يف عمليات جمع البيانات وعمليات نرشها حيث تشغل حقوق 

األفراد أهمية كربى.41 ويسرتشد النهج باملبادئ الستة اآلتية: املشاركة وتصنيف البيانات والتوصيف الذايت والشفافية والخصوصية املساءلة:

املشاركة: ينبغي أن تشمل كافة عمليات جمع البيانات مشاركة حرة ونشطة ألصحاب املصلحة املعنيني، بالرتكيز عىل املجموعات السكانية املهمشة.  ●

وينبغي استخدام منظور النوع االجتامعي طوال العملية، مع مشاركة متساوية بني النساء والرجال. وينبغي بذل الجهود لتعزيز قدرة الجامعات 

واملجموعات املستهدفة من املشاركني من أجل ضامن أنهم يعرفون الغرض من هذه العملية وزيادة معرفتهم اإلحصائية وفهمهم لعمليات جمع 

البيانات.

التصنيف: كثريًا ما يخفي جمع البيانات التقليدية، وتحليلها، ونرشها بناًء عىل املتوسطات الوطنية عن أوجه التفاوت بني املجتمعات. ويؤدي الرتكيز  ●

عىل أكرث الفئات تهميًشا وحرمانًا من خالل أساليب التصنيف والتجميع التي تسمح مبقارنة املجموعات السكانية املختلفة إىل تسهيل وجود رؤية 

أوضح ألوجه عدم املساواة. وينبغي اتخاذ القرارات املتعلقة بجمع البيانات عن الفئات الضعيفة أو املهمشة بالرشاكة مع الفئة )الفئات( املعنية.

التوصيف الذايت: متاشيًا مع مبدأ حقوق اإلنسان املتمثل يف "عدم اإلرضار"، ينبغي أال تؤدي عمليات جمع البيانات إىل خلق أو تعزيز كاًل من التمييز  ●

أو التحيز أو الصور النمطية ضد أي مجموعات سكانية، ويجب أن يأخذ منتجو البيانات اعرتاضات هذه املجموعات عىل محمل الجد. وينبغي 

أن تسمح األسئلة املتعلقة بالهوية الشخصية باالستجابات الطوعية، كام ينبغي أن تحدد خصائص األشخاص الخاصة بالنوع االجتامعي، أو امليول 

الجنسية، أو املعتقدات الدينية أو اإلثنية من خالل التوصيف الذايت.

املساءلة: تُشري إىل املساءلة يف جمع البيانات، وجمع البيانات من أجل املساءلة عىل حد سواء. ومن الرضوري أن يتاح لجامعات السكان املحرومة  ●

الوصول إىل البيانات املجمعة ومنهجيات الجمع. ويالحظ أن استخدام مؤرشات لرصد التقدم املحرز نحو الوصول إىل معايري، وتحسني أدوات تصوير 

البيانات وأدوات االتصال، واإلحالة املنهجية ملعايري حقوق اإلنسان كلها عوامل تعمل عىل تعزيز املساءلة.

نهج قائم عىل الحقوق يف التعامل مع البيانات 

الصندوق 2.7
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TURNING PROMISES INTO ACTION

الشفافية: ترتبط الشفافية ارتباطًا وثيًقا باملشاركة واملساءلة، وتُعرف أحيانًا بالحق يف الحصول عىل املعلومات، وتُعد الشفافية جزًءا أساسيًا من حرية  ●

التعبري وأحد املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. 42 ويتعني أن تكون البيانات الوصفية )البيانات املتعلقة بالبيانات( متاحة، وعند االقتضاء، تُوحد 

تلك البيانات بني جامعيها وأدوات الجمع، إلتاحة إمكانية الوصول والتفسري وبناء الثقة.

الخصوصية: يجب أن يكون هناك توازن بني الرغبة املتزايدة يف الوصول إىل املعلومات والحق يف الخصوصية، التي ترتبط ارتباطًا وثيًقا بقضايا  ●

الهوية الشخصية والتوصيف الذايت. ويجب أن تضمن عملية جمع البيانات لألغراض اإلحصائية الرسية التامة، وهو مبدأ أخر من املبادئ األساسية 

لإلحصاءات الرسمية التي أقرتها اللجنة اإلحصائية يف دورتها الرابعة واألربعني يف عام 43.2013 وينبغي أال تتيح البيانات املنشورة تحديد أشخاص 

األفراد مطلًقا، سواًء بشكل مبارش أو غري مبارش، كام يجب عند الرضورة تطبيق تقنيات تضمن عدم الكشف عن الهوية.

املحاسبة: تشري املحاسبة إىل كٍل من املحاسبة أثناء جمع البيانات وجمع البيانات بغرض املحاسبىة. فمن الرضوري أن تتمكن الفئات املحرومة من  ●

الوصول إىل البيانات املجمعة ومنهجيات الجمع. وباستخدام مؤرشات لصد التقدم نحو املعامل القياسية والتصوير املريئ املحسن للبيانات وأدوات 

التواصل والرجوع الدائم إىل معايري حقوق اإلنسان، سيؤدي كل ذلك إىل تقوية املحاسبة.

دعم التشاركية يف جمع البيانات، واإلملام بالبيانات، 

واستخدام بيانات النوع االجتامعي

يؤدي التزايد الهائل يف البيانات يف إطار اإلحصاءات الرسمية وخارجها إىل التعرض 

لخطر زيادة تضارب املعلومات بني املواطنني ومنتجي البيانات مبا يف ذلك 

الحكومة والقطاع الخاص. ومن املحتمل أن يؤدي ذلك، من دون الرقابة، إىل تركيز 

أكرب للمعرفة والقوة بني القلة- ومستوى جديد من عدم املساواة يف املجتمع. 

ولذلك، ينبغي أن يكون العنرص الرضوري لثورة البيانات هو زيادة إمكانية 

الوصول إىل بيانات جيدة بطريقة شفافة وعلنية وشاملة. ويقدم نهج املكسيك 

لتحسني البيانات املتعلقة بوفيات األمومة مثاالً ملموًسا عن الكيفية التي ميكن أن 

يؤدي بها التدقيق العام إىل أدلة أحسن ومقاييس أفضل للتقدم )انظر الصندوق 

.)2.8

وميكن أن يكون املواطنون منتجني فعالني للبيانات إن تم إعداد مبادرات 

للمشاركة. فعىل سبيل املثال، نجد مبادرة املدينة اآلمنة يف الهند كمنصة تعمل 

عىل تجميع القصص الشخصية للتحرش الجنيس وسوء املعاملة يف األماكن العامة، 

مبا يف ذلك تحديد املوقع الجغرايف الذي نشبت فيه الحوادث، من خالل الهواتف 

املحمولة واالتصال عرب االنرتنت. وتُجمع هذه البيانات كبؤر ساخنة عىل خريطة 

تشري إىل االتجاهات عىل املستوى املحيل. و تُتاح املعلومات بشأن حوادث 

التحرش وموقعها للمجتمعات املحلية واملسؤولني املحليني من أجل تحديد 

العوامل التي تسبب هذا السلوك وإبالغ االسرتاتيجيات والسياسات الرامية إىل 

إيجاد الحلول. 

وأدت املبادرة إىل تغيريات إيجابية. فعىل سبيل املثال، أدى إغالق املراحيض 

العامة يف أحد أحياء دلهي إىل ارتفاع معدل االعتداءات عىل النساء. وباستخدام 

هذه املعلومات التي تم جمعها، متكنت سلطات البلدية من ربط زيادة عدد 

االعتداءات باإلغالق، مام دفع السلطات املحلية إىل إعادة فتح املراحيض 
وصيانتها.47
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ُصممت مبادرة Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas )البحث واملراجعة املتعمدة لوفيات األمهات وإعادة تصنيفها( يف 

املكسيك لتصحيح الخطأ يف تصنيف املعلومات حول وفيات األمومة، وتحسني نوعها. ويف عام 2001، كانت هناك أدلة متزايدة عىل عدم تسجيل وفيات األمهات، 

مام يجعل تقديرات وفيات األمهات غري دقيقة وغري موثوقة. 44 وملعالجة هذه القضية، اتُخذ إجراء جديد ال يتيح الوصول للبيانات فحسب )ملزيد من التدقيق 

العام(، بل ُصمم أيًضا لغرض البحث املتعمد لوفيات األمومة، ومراجعتها وإعادة تصنيفها. و كانت تُحسب وفيات األمهات يف وقت سابق استناًدا إىل املعلومات 

من سجالت الوفيات وأسبابها، أما اآلن فتُقيم من خالل مراجعة شاملة لعدد 84 متغريًا من مختلف النظم اإلحصائية، 69 منها متاحة يف بوابة بيانات مفتوحة 

ملزيد من التدقيق من من ِقبَل الجمهور. ويقوم األطباء يف وزارة الصحة مبواصلة تحليل البيانات لضامن الدقة.45 ويف عام 2011، أدت عملية الفحص الشامل 

لوفيات األمهات إىل إعادة تصنيف 13 باملائة من مجموع الوفيات عىل أنها وفيات أمومة.46 وقد بدل هذا النهج ثقافة تبادل املعلومات وساهم يف زيادة جودة 

البيانات وتحسني قياس التقدم املحرز.

تحسني البيانات املتعلقة بوفيات األمومة: مبادرة املكسيك بشأن البحث واملراجعة املتعمدة لوفيات األمهات وإعادة تصنيفها  

اإلملام بالبيانات، الذي يرتبط بالقدرة عىل قراءة البيانات وفهمها وإنشاءها 

وتوصيلها، هو عنرص أسايس لزيادة مشاركة املواطنني. ومع ذلك، فهو ليس منترًشا 

بني جميع القطاعات يف املجتمع. وميكن القول إن املشاركة وحرية الوصول هام 

خطوتان أوليتان مهمتان، لكن هناك حاجة أيًضا إىل الجهود املتضافرة للوصول 

إىل مجموعة كبرية من الفئات االجتامعية. وتهدف الرشاكة بني املجتمع املدين 

والقطاع الخاص، من خالل برنامج مقاييس متكافئة 2030، إىل ضامن تزويد 

الحركات النسائية وغريها من املدافعني عن حقوق اإلنسان ببيانات وأدلة سهلة 

االستخدام لتوجيه الجهود من أجل الوصول إىل أهداف التنمية املستدامة بحلول 

عام 2030. ويعمل الربنامج يف ستة بلدان يركز عليها وهي- كولومبيا، والسلفادور، 

والهند، وإندونيسيا، وكينيا، والسنغال- وهو يهدف إىل دعم مجموعات الفتيات 

والنساء عىل مستوى القاعدة لتحديد الفرص املؤثرة عىل املستويني الوطني 

واإلقليمي، وإنشاء واستخدام تتبع البيانات واألدوات، وبناء قدرات أكرب من 

خالل مناهج إملام بالبيانات موجهة إىل املدافعني الذين سيساعدون يف الربط بني 
البيانات واألدلة مع الدعوة إىل العمل.48

يُعد توفري بيانات علنية ممكن الوصول إليها عن التقدم املحرز يف مؤرشات 

النوع االجتامعي واملشاركة امللموسة للمجتمع املدين عنرصان رئيسان للمساءلة. 

وباإلضافة إىل فتح البيانات للجمهور، هناك حاجة إىل بذل جهد أكرب يف املرحلة 

التي يجري فيها تطوير خطط البيانات. ومن األهمية مبكان إرشاك املدافعني عن 

املساواة بني الجنسني ومنظامت حقوق املرأة فضاًل عن جامعات املجتمع املدين 

األخرى يف القرارات املتعلقة بالبيانات التي تُجمع ، ومتى وكيف، وأي املؤرشات 

لها أولوية لضامن أن البيانات التي تم جمعها واملؤرشات التي اختريت قد عكست 

مخاوف الناس وأولوياتهم، والذين يتوخى خدمتهم من املعلومات املجمعة. فعىل 

سبيل املثال، ثم أُجريت 11 مشاورة بني العديد من أصحاب املصلحة منذ عام 

2012 يف الفلبني يف جميع املجموعات الجزرية الرئيسية، بهدف إدخال أصوات 

متنوعة يف عملية تحديد مؤرشات أهداف التنمية املستدامة للرصد الوطني.49  

ويف أوغندا، ُحدد 106 مؤرًشا للمساواة بني الجنسني لرصد أهداف التنمية 

املستدامة واالسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية. وأجريت عملية اختيار املؤرشات 

بالتشاور مع األوساط األكادميية واملجتمع املدين، مبا يف ذلك منظامت حقوق 
املرأة والقطاع الخاص.50

هل تحققت...

...ما إن كانت بلدك لديه اسرتاتيجية لتعزيز 

املشاركة وإتاحة الوصول للبيانات من أجل التنمية 

املستدامة؟

الصندوق 2.8
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وأُنشئ الفريق رفيع املستوى للرشاكة والتنسيق وبناء القدرات يف مجال 

اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 عام 2015 للقيام بالقيادة 

االسرتاتيجية لرصد أهداف التنمية املستدامة وإعداد التقارير عنها. 51  وقد قام 

الفريق يف خطة العمل العاملية لبيانات التنمية املستدامة، بتحديد ستة مجاالت 

اسرتاتيجية، تشمل تطوير وتعزيز الرشاكات بني النظم اإلحصائية الوطنية 

والدولية مع األوساط األكادميية واملجتمع املدين والقطاع الخاص وأصحاب 

املصلحة اآلخرين املشاركني يف إنتاج واستخدام البيانات من أجل التنمية 

املستدامة. ومن املجاالت املحددة واملدرجة بوصفها إجراءات رئيسية للميض قدًما 

إىل األمام: تعزيز تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي املنهجي يف جميع مراحل 

التخطيط، واإلنتاج، واستخدام البيانات واإلحصاءات؛ وتحسني الشفافية ووصول 

أصحاب املصلحة إىل اإلحصاءات الرسمية؛ وخلق فرص كثرية ودورية للتشاور مع 

أصحاب املصلحة.52 وتُشكل املبادرة التي اتخذتها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، 

وتقودها الدولة، إشارة واعدة للمقاربة التي تعتزم الحكومات اتخاذها والتي 

سيشكل إرشاك منظامت حقوق املرأة ودعاة املساواة بني الجنسني فيها جانب 

كبري من األهمية. 

هل تعلم...

...إذا كان هناك دعم ألنصار املساواة بني الجنسني 

ومنظامت حقوق املرأة للمشاركة يف تطوير 

االسرتاتيجيات اإلحصائية لرصد أهداف التنمية 

املستدامة يف بلدك؟ وهل لهم رأي يف تحديد 

البيانات التي يجب تجميعها؟

الخامتة

يؤدي نقص بيانات النوع االجتامعي وغياب مؤرشات النوع االجتامعي إىل صعوبة 

وضع األطر املرجعية األساسية للمساواة بني الجنسني. كذلك مثة نقص يف البيانات 

املتعلقة باالتجاه والتي ال غنى عنها لتقييم اتجاهات التقدم ورسعته. ومن دون 

الحصول عىل معلومات يف وقت مناسب وموثوقة عن املساواة بني الجنسني 

ووضع املرأة، من املستحيل معرفة ما إن كانت التدابري املتخذة ملعالجة عدم 

املساواة بني الجنسني لها األثر املنشود وما إن كانت النساء والفتيات يستفدن 

من التدابري األوسع التي اتخذت لتناول الغايات االقتصادية، واالجتامعية، والبيئة 

الواردة يف خطة عام 2030.

وتدعو أهداف التنمية املستدامة والنداءات إىل ثورة بيانات، جميع أصحاب 

املصلحة إىل العمل مًعا لتتبع التقدم املحرز، والتأثري يف وضع السياسات ومساءلة 

القادة بشأن الوعود التي قطعوها. ومع ذلك، فإن بناء تحالفات متنوعة بني 

منتجي ومستخدمي إحصاءات النوع االجتامعي ليست عملية بسيطة وال رسيعة، 

ولكنها عملية تحتاج إىل البناء مبرور الوقت، والعمل عىل مستويات متعددة، 

واالستفادة من املعرفة ومنرب الجامعات القامئة بالفعل.
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التوصيات

زيادة استخدام البيانات الحالية إلنتاج إحصاءات

النوع االجتامعي بصفة منتظمة

يلزم بذل مزيد من الجهد لتحديد مصادر البيانات املوجودة،

وتطوير قوائم جرد تضم إحصاءات مصنفة بحسب الجنس

ومؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي واستخدام البيانات

املوجودة لتحليل أهداف التنمية املستدامة من منظور

النوع االجتامعي. إن رصد هدف التنمية املستدامة رقم 1

بشأن الفقر املدقع بحسب الجنس، والعمر، وتكوين األرس

املعيشية )انظر الفصل الثالث( وإعادة جدولة وتحليل

البيانات الجزئية لرصد نتائج الجامعات املختلفة من النساء

املهمشات )انظر الفصل الرابع( ليست سوى بعض األمثلة

عىل كيفية استخراج البيانات املوجودة لتوفري معلومات أكرب

عن أشكال عدم املساواة والحرمان التي تتعرض لها النساء

والفتيات.

ترسيع تطوير منهجية ملؤرشات الفئة الثالثة

تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها من الوكاالت

الراعية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني األخريني، مبا يف

ذلك الحكومات ورشكاء املجتمع املدين، لتطوير منهجيات

سليمة ملؤرشات الفئة الثالثة. و بالفعل أُعيد تصنيف خمسة

مؤرشات يف إطار هدف التنمية املستدامة رقم 5 من الفئة

الثالثة إىل الفئة الثانية، كام أُعيد تصنيف مؤرش واحد

من الفئة الثانية إىل الفئة األوىل. ويتطلب النجاح يف امليض

قدًما الستمرار املشاركة والدعم من البلدان. كذلك مثة

حاجة لزيادة مشاركة املكاتب اإلحصائية الوطنية يف مراحل

التصميم والتجريب لضامن أن املنهجيات التي وضعتها

تعمل بفعالية يف مختلف السياقات. أيًضا يقتيض أن تقوم

البلدان بدمج هذه املؤرشات يف أطر الرصد الوطنية الخاصة

بها مبجرد أن تُطور.

دعم إدراج مؤرشات النوع االجتامعي يف جميع أهداف

التنمية املستدامة بحلول عام 2030

إن نقص مؤرشات النوع االجتامعي يف 6 من أصل 17

هدف للتنمية املستدامة ميثل فجوة خطرية ألن املجاالت

التي ال يوجد لها مثل هذا املؤرش تتعرض لخطر حقيقي

يتمثل يف إهامل النوع االجتامعي. وعىل الصعيد الدويل،

فإن استعراض عام 2020 إلطار املراقبة العاملية يتيح فرصة

ملناقشة الحاجة إىل مزيد من مؤرشات النوع االجتامعي من

خالل الشكل. لكن يستطيع دعاة بيانات النوع االجتامعي

أيًضا أن يلعبوا دوًرا يف صياغة األطر الوطنية، واإلقليمية التي

يجرى تطويرها اآلن من خالل الدعوة إىل مزيد من املواءمة

مع الشكل العاملي وزيادة إدراج مؤرشات النوع االجتامعي،

ال سيام يف األهداف التي ليس لديها مثل هذه املؤرشات يف

الوقت الحايل. 

تصنيف البيانات بشكل منهجي بخصوص جميع املؤرشات

ذات الصلة يف جميع األهداف والغايات بحسب الجنس

والسامت األخرى

مثة حاجة إىل التصنيف املنهجي بحسب الجنس للمؤرشات

ذات الصلة يف جميع األهداف والغايات، باإلضافة إىل

الحاجة إلدراج مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أخرى.

وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب العمر، حيث

تتعرض النساء والفتيات لعدم املساواة بني الجنسني عرب

دورة الحياة، باإلضافة إىل غريها من الخصائص االجتامعية-

االقتصادية البارزة، مبا يف ذلك الدخل، واملوقع الجغرايف،

واالنتامء العرقي، واالنتامء اإلثني، ووضع الهجرة، واإلعاقة،

وغري ذلك من الخصائص )انظر الفصل الرابع(.
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االستثامر يف القدرات اإلحصائية الوطنية

يُعد االستثامر يف القدرات اإلحصائية الوطنية، ال سيام يف 

البلدان النامية، عنرًصا أساسيًا لرصد املساواة بني الجنسني 

وأهداف التنمية املستدامة. ويلزم دعم زيادة تغطية جمع 

البيانات وجودتها وتواترها من خالل زيادة املوارد التقنية 

واملالية. ويتضح ذلك أكرث عىل وجه الخصوص يف إحصاءات 

النوع االجتامعي التي تعاين من حدة نقص االستثامر، ال 

سيام يف النظم اإلحصائية التي تعاين نقص املوارد يف العديد 

من البلدان النامية. ويتعني النظر إىل حلول إحصاءات النوع

االجتامعي ضمن السياق األوسع لبناء القدرات اإلحصائية

وإدماجها يف برامج الدعم املقدمة.

وضع ضامنات تكفل رسية البيانات، وجودتها، وسالمتها

لكونها تُعد ضامنة للبيانات العامة، تضطلع الدولة

بدور مهم يف ضامن تقييد إنتاج البيانات مبقاييس

الجودة، ومعايري حقوق اإلنسان، وغريها من املبادئ

األساسية لإلحصاءات الرسمية. وتتسم االبتكارات الناجمة

عن دمج البيانات التقليدية بأشكال جديدة من جمع

البيانات بأنها واعدة وميكنها أن تساعد يف ترسيع التقدم

نحو سد فجوات البيانات. لكن مثة حاجة إىل ضامنات تكفل

الحفاظ عىل الجودة والسالمة، فضاًل عن ضامن الخصوصية.

وميكن القول إن التحيزات يف أدوات القياس، سواء التقليدية

أو غري التقليدية، لها آثار حقيقية عىل موثوقية البيانات التي

ُجمعت ومن ثم يتعني تحديدها ومعالجتها.

تعزيز االلتزام عىل أعىل مستوى سيايس نحو سياسة علنية،

وشاملة، وشفافة، ومراعية العتبارات النوع االجتامعي

مثة حاجة إىل االلتزامات املتعلقة بعملية رصد أهداف

التنمية املستدامة عىل أعىل مستوى سيايس من أجل

عمليات املتابعة واالستعراض التي تستند إىل األدلة،

واالنفتاح، والشمول، والشفافية، ومراعاة اعتبارات النوع

االجتامعي. كذلك مثة حاجة إىل أنظمة إحصائية مستقلة

ومدعومة برسعة انتقال تكفي للتكيف الرسيع مع التغريات

يف مجال البيانات. وتلعب املنظامت املعنية بحقوق املرأة

وغريها من جامعات املجتمع املدين دوًرا مهاًم يف هذه

العملية، ليس بوصفهم مستخدمني للبيانات ومنتجني

للبيانات فحسب بل أيًضا بوصفهم مدافعني عن بيانات

النوع االجتامعي أكرث وأفضل. ويكفل تعزيز التعاون بني

هذه املجموعات وغريها أن تلبي البيانات التي تم جمعها

احتياجات مختلف أصحاب املصلحة كام تساعد عىل معرفة

املزايا االجتامعية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة.
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يؤثر التدهور البيئي، والكوارث الطبيعية عىل املرأة بشكل 

غري متناسب. إن الجفاف والفيضانات والتلوث وإزالة 

الغابات يلقي عبئًا كبريًا عىل النساء الاليت يرون أن الوقت 

الذي يستغرقه جمع املياه يزداد، ويعرقل جهود جمع 

الحطب واألعالف، كام أن القدرة عىل توفري الدعم ألرسهن 

والتصدي للكوارث تتأثر بشكل غري متناسب.

 ما مل تُتخذ إجراءات مالمئة للنهوض باملساواة بني الجنسني، 

فلن يتحقق ما وعدت به خطة عام 2030 – نحو عامل أفضل 

يوجد به احرتام عاملي لحقوق اإلنسان والكرامة واإلعامل 

الكامل لإلمكانيات البرشية.

عىل الصعيد العاملي، يُحتمل أن تكون النساء دون سن 

األربعني أفقر من الرجال. وفًقا للبيانات املتاحة بـ 89 دولة، 

4.4 مليون امرأة أكرث من الرجال الذين يعيشون عىل أقل 

من 1.90 دوالر أمرييك يف اليوم. التمييز بني الجنسني يف 

الوصول إىل املوارد االقتصادية والتحكم فيها هو السبب 

األسايس وراء فقر النساء فأوجه عدم املساواة بني الجنسني 

يف سوق العمل ال تزال قامئة إىل حد كبري بسبب الفصل 

املهني والفجوات يف األجور بني الجنسني.

بالرغم من التقدم الذي أُحرز مؤخرًا، ال يزال الحصول 

عىل التعليم الجيد غري شامل لـ 48.1 باملائة من الفتيات 

املراهقات بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ال يزاولن التعليم.  

ال تزال املرأة ممثلة متثياًل ناقًصا يف املناصب القيادية، ويف 

مجاالت أخرى فإن التقدم املُحَرز بطيء وغري مقبول مثل 

وفيات األمومة والزواج املبكر وتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث.

تظهر األدلة املتاحة أن نسبة كبرية من النساء والفتيات 

يتعرضن للعنف، وغالبًا ما يكون ذلك عىل أيدي رشكائهن. يف 

حاالت االضطرابات، تزداد حاالت العنف الجنيس والفتك، وال 

تُرتكب عادة من جانب الرشكاء الحميمني فحسب، بل أيًضا 

من جانب أفراد الرشطة والجيش.

يهدد التمييز القائم عىل النوع االجتامعي املتجذر والحارض 

عرب دول العامل بتقليص القدرة التحويلية لخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 برشوط حقيقية وقابلة للقياس، 

أبرزت هذه املراجعة املحللة لكل هدٍف عىل حدة أن 

التمييز القائم عىل النوع االجتامعي ال يزال منترًشا يف كل 

بعد من أبعاد التنمية املستدامة.  

الرسائل الرئيسية
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إن املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات ليس هدفًا رصيًحا يف 

إطار خطة عام 2030 فحسب، بل هو أيًضا محرك للتنمية املستدامة بجميع 

أبعاده، من القضاء عىل الفقر والجوع، وتعزيز الرخاء والنمو الشامل، وبناء سالم 

وعادل وشامل للجميع املجتمعات لضامن حامية الكوكب وموارده الطبيعية. 

وعىل النقيض من ذلك، حيث تُحرم النساء والفتيات من الحقوق والفرص، فإن 

التقدم سيتعرث حتاًم وستتعرض خطة عام 2030 بأكملها للخطر. ولذلك فإن 

تعميم منظور النوع االجتامعي بصورة منهجية يف تنفيذ ورصد أهداف التنمية 

املستدامة أمر بالغ األهمية.

ويف ضوء هذه الخلفية، يستعرض هذا الفصل حالة املساواة بني الجنسني عرب 

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ويرشح كيف وملاذا تجب مراعاة منظور 

نوع الجنس يف جميع األهداف. فبداًل من إجراء استعراض شامل للمؤرشات الـ 

54 الخاصة بنوع الجنس )انظر الفصل الثاين وامللحق األول(، يستخدم الفصل 

نهًجا لتسليط الضوء عليه، ويختار مؤرًشا واحًدا لكل هدف لتوضيح التقدم املُحَرز 

والثغرات والتحديات حتى اآلن. واالستثناء الوحيد لهذا النهج هو هدف التنمية 

املستدامة رقم 5 ، الذي يُغطى بشكل شامل عىل املستوى املستهدف باستخدام 

املؤرشات املقابلة مع البيانات املتاحة. وتسليط الضوء عىل كل من الثغرات يف 

البيانات والتحديات يف مجال القياس بالنسبة لكل دائرة تركيز.

باإلضافة إىل املؤرشات الشكلية، يستخدم الفصل بيانات ومؤرشات تكميلية 

لألهداف التي تفتقر إىل مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي ذات مغزى أو عندما 

تكون البيانات املتعلقة بهذه املؤرشات غري متاحة حاليًا أو غري كافية. وقد أُختريت 

اختيار هذه املؤرشات التكميلية بناء عىل مشاورات مفتوحة مع منظامت املجتمع 

املدين ومداخالت من خرباء دوليني آخرين )انظر الصندوق 3.1(.

املقدمة

يف أكتوبر 2016، أطلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة استقصاًء قصريًا عىل شبكة اإلنرتنت لجمع األفكار واالقرتاحات من أجل تحديد مؤرشات موضوعية ذات صلة 

بالنوع االجتامعي، وال سيام فيام يتعلق باألهداف والغايات التي ال يوجد فيها مؤرش خاص بالنوع االجتامعي يف إطار الرصد العاملي للتنمية املستدامة )عىل 

سبيل املثال، هدفا التنمية املستدامة رقم 14 و15( أو حني تصنف حاليًا املؤرشات الشكلية الخاصة بالنوع االجتامعي عىل أنها الفئة الثالثة )عىل سبيل املثال، 

هدف التنمية املستدامة رقم 11(. وقدم املجيبون، مبن فيهم الوكاالت الدولية ومنظامت املجتمع املدين، اقرتاحات بشأن مؤرشات إضافية، إىل جانب معلومات 

عن مدى مالءمتها ومصادر البيانات، حيثام أمكن، ومدى إنتاج البيانات. وشملت التوصيات، عىل سبيل املثال، رصد "متوسط الوقت األسبوعي الذي تقضيه 

النساء والفتيات يف جمع املياه" يف صالح هدف التنمية املستدامة رقم 6  "ونسبة النساء بني سن 15-49، والتي يقل مؤرش كتلة الجسم فيها عن 18.5 )نقص 

الوزن(" لهدف التنمية املستدامة رقم 2.

 ويف حاالت أخرى، ميكن استكامل املؤرشات القامئة املتعلقة بنوع الجنس مبؤرشات إضافية غري رسمية تسمح بإجراء تقييم أكرث جدوى للتقدم املُحَرز. عىل سبيل 

املثال، "نسبة األفراد الذين ميتلكون الهاتف املحمول، حسب الجنس" هو املؤرش الشكيل لرصد استخدام التكنولوجيا التمكينية لتعزيز متكني املرأة )الغاية 5.ب(. 

ومع ذلك، كشفت مشاورة هيئة األمم املتحدة للمرأة "الوصول إىل اإلنرتنت، حسب الجنس" كمؤرش إضايف، ويف بعض الحاالت أكرث مالءمة، للحصول عىل روح 

الهدف. ونتيجة لذلك، أدرج كالهام يف دائرة الضوء تحت الغاية 5.ب.

وإجاماًل، اقرُتح ما يعادل مجموعه 66 مؤرًشا من خالل عملية التشاور هذه. ولالطالع عىل القامئة الكاملة للمؤرشات الشكلية واملؤرشات التكميلية املتعلقة 

بالنوع االجتامعي املدرجة يف الفصل )انظر امللحق األول(.

اختيار مؤرشات تكميلية محددة للنوع االجتامعي

 الصندوق  3.1
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ألهداف التنمية املستدامة القدرة عىل إحداث تغيري إيجايب بالنسبة للنساء 

والفتيات، إال أنه يلزم اتخاذ مزيد من اإلجراءات للتعجيل بالتقدم، والتصدي 

نقاط العمى الحالية ومنع الرتاجع. ويؤكد تقييم كل هدف عىل حدة يف هذا 

الفصل أيًضا العقبات التي تشكلها الثغرات يف إحصاءات البيانات وإحصاءات 

النوع االجتامعي.

وباإلضافة إىل تحسني جمع البيانات وجودة البيانات، فإن التغلب عىل هذه 

العقبات سيتطلب عمال تحليليًا جاًدا يشحذ فهمنا لكيفية تصور وقياس ورصد 

التغيري الهام للنساء والفتيات يف املجاالت الجديدة والناشئة مثل اآلثار املرتتبة 

عىل تغري املناخ واملرتبطة بالنوع االجتامعي. 

ملاذا تحظى أهداف التنمية املستدامة بكل 
هذه األهمية؟ 

تشكل النساء والفتيات نصف سكان العامل وبذلك تحتل نصف الطاقات البرشية. 

فعندما تتحسن حيواتهن، تتضاعف الفوائد لكل املجتمع. الحصول عىل العمل 

الالئق والدخل املنتظم لدى النساء، عىل سبيل املثال، ال يساهم فقط يف الحد من 

الفقر )هدف التنمية املستدامة رقم 1(، بل ويؤدي أيًضا إىل نتائج أفضل يف مجال 

التعليم والصحة والتغذية للنساء والفتيات واألشخاص الذين يعتمدون عليها
)أهداف التنمية املستدامة رقم 2 و3 و4(.1

باملثل، فإن القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات )الغاية 5.2( 

ليس فقط عنرًصا أساسيًا يف هدف التنمية املستدامة رقم 5، ولكنه أيًضا عنرًصا 

حاساًملضامن حياة صحية ورفاهية للناس من جميع األعامر )هدف التنمية 

املستدامة رقم 3(. والنساء الاليت يتعرضن للعنف الجنيس أو الجسدي من ِقبَل 

الرشيك الحميم أكرث عرضًة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بحوايل 1.5 

مرة )الغاية 3.3(.2 كام أنهن أكرث عرضًة مبا يقارب الضعف لالضطرابات الناجمة 

عن االكتئاب والكحول )الغاية 3.5(.3 متتد العواقب الصحية للعنف ضد النساء 

والفتيات إىل أطفالهن، الذين قد يشهدون اإلساءة ويعانون من صدمة طويلة 

األمد ستؤثر عىل منوهم الجسدي والعاطفي واالجتامعي.4 ويبني الشكل 3.1 

بشكل عام كيف أن املساواة بني الجنسني أمر جوهري ال غنى عنه لنجاح جميع 

األهداف. 

غري أن التقدم املُحَرز يف مجال املساواة بني الجنسني كان متفاوتًا إىل حد بعيد 

عرب مختلف أبعاد خطة عام 2030. فرغم وجود تقدم عاملي يف حصول الفتيات 

عىل التعليم، إال أنه مازال غري كاٍف، ما يَُعرِّض النساء والفتيات للقبوع يف أفقر 

األرس )هدف التنمية املستدامة رقم 4(. ويف مجاالت مثل مشاركة املرأة يف القوى 

العاملة )هدف التنمية املستدامة رقم 8( واالبتكار وخلق املعرفة )هدف التنمية 

املستدامة رقم 9(، ال تزال هناك فجوات كبرية بني الجنسني، والتقدم ال يزال 

ضئياًل. ويف حاالت أخرى، مثل وفيات األمهات )هدف التنمية املستدامة رقم 

3(، فإن التقدم بطيء جًدا وغري متساٍو لتحقيق الغاية 3.1 من أهداف التنمية 

املستدامة بحلول عام 2030. وباملثل، يف حني أحرز تقدم نحو القضاء عىل مامرسة 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )هدف التنمية املستدامة رقم 5( فلم يكن 

ذلك التقدم كافيًا ملواكبة النمو السكاين، وهذا يعني أن عدد النساء والفتيات 

الخاضعات لختان اإلناث من املرجح أن يرتفع عىل مدى السنوات الخمسة عرش 
املقبلة.5

وما مل يُعجل بالتقدم املُحَرز يف تحقيق املساواة بني الجنسني، فإن املجتمع العاملي 

لن يفشل يف تحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 5 فحسب، بل سيتخىل عن 

األثر التحفيزي الذي ميكن أن تحققه املساواة بني الجنسني من أجل تحقيق خطة 

عام 2030 عىل نطاق أوسع. ويتبني من االستعراض أن النساء والفتيات يواجهن، 

عرب البلدان واملناطق، حواجز هيكلية هائلة تؤثر عىل جميع جوانب حياتهن. 

ومن ثم فإن القضاء عىل املعوقات املتعلقة بالنوع االجتامعي، فضاًل عن أشكال 

التمييز األخرى التي تتقاطع معها، أمر بالغ األهمية.
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الشكل  3.1
املساواة بني الجنسني عنرص أسايس يف تحقيق الرؤية التحولية لخطة عام 2030

                                                      الهدف 16 

تلعب املرأة دوًرا حيويًا يف منع النزاع والبناء واملحافظة عىل السالم. من خالل 

حامية حقوق املرأة حامية تامة، سوف تكون املجتمعات الشاملة واملتعايشة يف 

سالم سهلة املنال.

                                                        الهدف 12 

اإلنتاج واالستهالك غري املستدامان مرتبطان بالنوع االجتامعي، حيث أن النساء 

يعانني بشكل غري متناسب من ندرة املوارد والكوارث الطبيعية الناتجة عن تغري 

املناخ.

                                      الهدف 11 

متتع النساء بحقوق متساوية يف املدينة وسالمتهن يف األماكن 

العامة أسايس للتحرض املُستّدام.

                                الهدف 10   

املساواة بني الجنسني ترتبط ارتباطًا حاساًم مع املساواة 

العامة يف املجتمع.

                                                      الهدف 15  

 معرفة املرأة  واعتامدها عىل الغابات يجعلها املساهم الرئييس يف الحفاظ عىل 

الغابات وتجديدها.

                                                        الهدف 13 

           املساواة بني الجنسني أمر بالغ األهمية للتخفيف من التأثريات 

           املناخية: إدراج النساء يف مناقشات املناخ يؤدي إىل 

           تحسن نتائج املشاريع والسياسات ذات الصلة باملناخ .

                                                      الهدف 14 

متكني املرأة يف صنع القرار يف املصايد املحلية يؤدى لتحسني إدارة املوارد 

واملحافظة عليها.

                                                                   الهدف 17   

ستكون تعبئة املوارد الكافية حاسمة لتحقيق املساواة بني الجنسني، االلتزامات الواردة يف خطة 

عام 2030.

املصدر: يستند الشكل البياين إىل مراجعة للمعرفة الحالية حول كيفيات إمكانية التقدم يف مجال املساواة بني الجنسني أن يدعم 

تقديم الرؤية التحولية لخطة عام 2030، والتي تم تجميعها وتصنيفها بواسطة بيليس وجيلرب 2017.

مالحظات: اسُتخرجت الرسومات املعلوماتية من  أكرث من 600 منشوًرا ومقااًل باللغة اإلنجليزية منذ عام 2010. إن عرض  أشعة 

هدف التنمية املستدامة رقم 5 يف الشكل يتوافق مع عدد املقاالت التي متت مراجعتها. يف حني أن الشكل ال يهدف لتقديم عرض  

شامل لجميع التفاعالت املحتملة ذات الصلة بالنوع االجتامعي، فإنه يهدف إىل متثيل نقطة انطالق ملزيد من العمل نحو فهم أكرث 

اكتاماًل للدور التحفيزي الذي تلعبه املساواة بني الجنسني يف ترسيع التقدم عرب أهداف التنمية املستدامة. النتائج وامللخصات لكل 

مقالة و الدراسات والتقارير التي تم مراجعتها متاحة عند الطلب.
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الهدف 1

بينت األبحاث أن زيادة األموال يف أيدي النساء ال يساهم فقط يف القضاء عىل الفقر، ولكن أيًضا 

يف تعليم أفضل، ونتائج غذائية وصحية لألطفال وبقية أفراد املنزل.

الهدف 2

تلعب النساء دوًرا حيويًا يف إنتاج الغذاء ومعالجته وتوزيعه، وبالتايل فلهن دور 

أسايس يف تحقيق غايات اإلنتاجية الزراعية وأهداف التغذية لهدف التنمية 

املستدامة رقم 2.

الهدف 3

املساواة بني الجنسني يف الصحة هو واحد من أهم الطرق املبارشة الفعالة للتقليل 

من أوجه التفاوت بشكل إجاميل ولتحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 3.

الهدف 6

تلعب النساء والفتيات دوًرا مركزيًا يف توفري وإدارة مياه املنزل والنظافة الصحية 

وكذلك الحفاظ عليها. معالجة احتياجات املاء والنظافة الصحية للنساء يفيد الصحة 

ورفاه مجتمعات بأكملها.

الهدف 7

إلدارتهن األساسية للطاقة يف املنازل، ميكن للنساء أن تلعب دوًرا 

قويًا يف االنتقال الناجح نحو طاقة مستدامة للجميع.

الهدف 8

حصول املرأة عىل وظيفة الئقة أمر جوهري لنمو شامل 

ومستدام.

الهدف 9

تُعد زيادة مشاركة النساء يف التكنولوجيا والعلوم واالبتكار أمرًا حيويًا 

لتحقيق تقدم التحديات العاملية. 

الهدف 5

املساواة بني الجنسني هو أمر مركزي بالنسبة ألهداف التنمية املستدامة، 

وإذا مل يتحقق، فلن تتحقق معها بقية األهداف إال بشكل منقوص.

الهدف 4

تحقيق املساواة يف التعليم سيؤدي إىل زيادة عاملة املرأة ومتكينها، ما سيضيف إىل 

منو االقتصاد ويساهم بشكل إيجايب يف رفاه الطفل ومنوه.
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إن عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد االقتصادية والتحكم فيها يكمن يف جذور فقر املرأة. وميكن لألطر القانونية 

التمييزية والقوانني العرفية أن تضع قيوًدا كبرية عىل قدرة املرأة عىل كسب الدخل من خالل تقييد حصولها عىل 

املرياث واألرض واملمتلكات واالئتامن فضاًل عن قدرتها عىل التنقل. لكن حتى يف الحاالت التي تُزال فيها القيود 

الشكلية، تواجه النساء عوائق متعددة يف قدرتهن عىل الخروج من الفقر. وتظل تجزئة سوق العمل والفجوات يف 

األجور بني الجنسني وعدم املساواة يف الحصول عىل الحامية االجتامعية مصدًرا مستمرًا للحرمان االقتصادي للمرأة. 

واألعراف االجتامعية التمييزية وحصة املرأة غري املتناسبة يف أعامل الرعاية غري املدفوعة األجر تعيق من قدرتهن 

عىل كسب لقمة العيش. ونتيجة لذلك، فإن املرأة أقل احتاماًل عن الرجل يف أن يكون لها دخل خاص، مام يجعلها 
اعتامدية يف الجانب املايل، وبالتايل يزيد الفقر من ضعفها.6

تسليط الضوء عىل الفقر املدقع حسب الجنس

عىل الصعيد العاملي، أمام كل 100 رجل بني سن 25-34 يعيش يف فقر مدقع، هناك 122 امرأة من نفس الفئة 
العمرية يعشن يف نفس الحالة7

حتى اآلن ليست هناك تقديرات عاملية موثوقة ومصنفة لعدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع حسب 

نوع الجنس. ويف معظم الحاالت، استندت املناقشات املتعلقة بهذه املسألة إما إىل أرقام عفا عليها الزمن أو ذات 

مصداقية أقل  أو عىل أساليب شائعة8 لكن خاطئة تفسد التحليل عىل أساس النوع االجتامعي بربطها برئاسة األرس 

املعيشية.9 وتنبع صعوبة تقدير الفقر النقدي حسب الجنس من استخدام أدوات قياس مستوي املعيشة لجمع 

بيانات الفقر. غالبًا ما تفتقر هذه األدوات إىل املعلومات املتعلقة بالديناميكيات الداخلية لألرسة، مبا يف ذلك أمناط 

االستهالك عىل املستوى الفردي واملعلومات حول كيفية تجميع املوارد وتقاسمها بني أفراد األرسة.  ويف غياب مثل 

هذه املعلومات، كثريًا ما توضع افرتاضات حول توزيع املوارد داخل األرسة10 )عىل افرتاض تقاسمها بشكل منصف( 

قد تعكس ديناميكيات مستوى األرسة الحقيقية أو ال.

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش من 
منظور املساواة بني الجنسني

 الغايات

7
مؤرشات النوع االجتامعي

6

 هدف التنمية املستدامة

رقم 1
 القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل

مكان

1
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يف هذا التقرير، اشرتكت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع البنك الدويل يف إجراء 

تحليل جديد، باستخدام قاعدة البيانات العاملية الدقيقة التي تم تطويرها مؤخرًا. 

وبناًء عىل عمل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عىل 

مؤرش األنوثة،11 فإن تحليل 89 بلًدا ينظر إىل انتشار الفقر املدقع حسب الجنس 

والسن وخصائص إضافية مثل الحالة االجتامعية والتحصيل العلمي ومن خالل 

االختالفات يف تكوين األرسة )عىل سبيل املثال، مزيج ممن يكسبون الدخل وممن 

ال يكسبون حسب الجنس(.12 تبدو أن، عىل املستوى العاملي، النسبة املئوية 

للنساء والفتيات الاليت يعشن يف أرس فقرية )أي، معدل الفقر بني اإلناث( هو 12.8 

باملائة، مقارنة بنسبة 12.3 باملائة للرجال والفتيان.

وهذا ما يعادل مجموعه 330 مليون امرأة وفتاة فقرية مقارنة بـ 325 مليون 

من الرجال والفتيان الفقراء. وعند تعديلها بسبب تفوق عدد الرجال عىل عدد 

النساء، تشري النتائج إىل أن النساء عىل مستوى العامل أكرث عرضًة بنسبة 4 باملائة 

عن الرجال للعيش يف فقر مدقع، بينام ترتفع الفجوة بني الجنسني إىل 8 باملائة يف 
وسط وجنوب آسيا.13

وعىل املستوى اإلقليمي، فإن معدالت الفقر املدقع أعىل بني النساء منها بني 

الرجال يف وسط وجنوب آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

وأوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا( وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. يف 

رشق وجنوب رشق آسيا. يقل احتامل أن تعيش النساء يف فقر مدقع مقارنة 

بالرجال.14ومع ذلك، فإن االختالفات يف معدالت الفقر املدقع حسب الجنس 

تكون صغرية عرب األقاليم، وهي ذات أهمية إحصائية فقط يف وسط وجنوب آسيا، 

حيث يبلغ املعدل نحو 15.8 باملائة للنساء مقابل 14.5 باملائة للرجال.

تُعد معدالت الفقر بالنسبة لألطفال أكرث ارتفاًعا بشكل عام مقارنًة باملجموعات 

العمرية األخرى، وتنخفض برسعة نسبية حتى سن 24 )انظر الشكل 3.2(. 

ويتزامن التحول يف االتجاه بعد عمر 24 سنة مع فرتة التكاثر البيولوجي وتكوين 

األرسة، حيث قد يواجه اآلباء ومقدمو الرعاية نفقات متزايدة بينام يعانون أيًضا 

من ضغوط يف أوقاتهم. وينطبق هذا بشكل خاص عىل النساء الاليت يناضلن من 

أجل الجمع بني العمل املدفوع األجر ورعاية األطفال أو غريهم من املُعالني. 

ونتيجة لذلك، تتعرض النساء بشكل خاص للفقر - حيث تكون الفجوة بني 

الجنسني من أوسع ما ميكن - خالل هذه املرحلة من مسار الحياة. وعىل الصعيد 

العاملي، هناك 122 امرأة ترتاوح أعامرهن بني سن 25-34 لكل 100 رجل من 

نفس الفئة العمرية التي تعيش يف أرس فقرية للغاية، ويرتفع الرقم إىل 132 امرأة 

مقابل كل 100 رجل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )انظر الشكل 

3.3(. وبسن 55 سنة، تكون نسبة النساء الفقريات أقل من نسبة الرجال الفقراء، 

وبالتايل ال تُعد النسبة ممثلة بشكل مفرط بني الفقراء. هناك حاجة إىل مزيد من 

البحوث لفهم االختالفات بني الجنسني يف الفقر بني النساء والرجال األكرب سًنا، 

ألنها تختلف اختالفًا كبريًا عرب البلدان.
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المصدر: حسابات البنك الدويل باستخدام قاعدة البیانات الجغرافیة، 2017، انظر املصدر التايل لهيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الدويل.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة خالل الفرتة املحددة لـ 89 دولة نامية.

نسبة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، حسب الجنس والعمر، 2013-2009

الشكل 3.2
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املصدر: حسابات البنك الدويل باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية العاملية، لعام 2017 ، انظر هيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الدويل القادم.

مالحظات: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة خالل الفرتة املحددة لـ 89 دولة نامية. ال تشمل حسابات البنك الدويل املذكورة  البلدان عالية الدخل )باستثناء شييل وأوروغواي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي(. ونظرًا النخفاض التغطية السكانية ، فإن الرقم ال يشمل ثالثة من األقاليم املعنية بأهداف التنمية املستدامة : أسرتاليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشاملية وشامل أفريقيا وغرب آسيا. يُحسب مؤرش األنوثة عىل 

النحو التايل: )إجاميل عدد اإلناث يف األرس الفقرية(/ )إجاميل عدد الذكور يف األرس الفقرية(/ )إجاميل عدد اإلناث يف جميع األرس(/ )إجاميل عدد الذكور يف جميع األرس(. تشري القيم األعىل من 103 إىل أن النساء والفتيات 

ممثالت بشكل مفرط بني األشد فقرًا.

عاملي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رشق وجنوب رشق آسيا

وسط وجنوب آسيا

0–1415–2425–3435–3940–4950–5455–5960+
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60

مؤرش األنوثة حسب السن واملنطقة، 2013-2009

عدد النساء الفقريات أمام كل 100 رجل فقري

تحديات القياس 

يشري التحليل أعاله إىل مقاربات ميكن استخدامها ملعرفة املزيد عن النوع 

االجتامعي والفقر باستخدام البيانات الحالية، فإن بيانات الدخل واالستهالك عىل 

املستوى الفردي مطلوبة لرصد الفقر املدقع حسب الجنس. ومع ذلك، فإن جمع 

هذه البيانات ميكن أن يكون معقًدا ومكلًفا. يف الوقت الحارض، ال تُتاح معظم 

البيانات الجزئية من الدراسات االستقصائية الخاصة باملعايري املعيشية والتدابري 

األخرى املتصلة بالدخل للجمهور أو تنترش عىل نطاق واسع، مام يجعل من 

الصعب تقييم التفاوت يف الدخل واالستهالك يف العديد من البلدان. لهذا فهناك 

حاجة ُملّحة لتطوير منهجيات جديدة وزيادة تغطية البيانات لرصد العديد من 

مؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 1 - بعضها حاليًا من الفئة الثانية أو الثالثة 

- وجعل هذه البيانات ُمتاحة بشكل مفتوح.

الشكل 3.3
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تلعب املرأة دوًرا حاساًم يف إنتاج األغذية وتصنيعها وتوزيعها، وبالتايل فلها دور هام يف تحقيق غايات اإلنتاجية 

والتغذية الزراعية لهدف التنمية املستدامة رقم 2. ومع ذلك، فعدم كفاءة فرص الحصول عىل املوارد اإلنتاجية 

واألسواق والتدريب والتكنولوجيا، فضاًل عن التمييز بني الجنسني، غالبًا ما ترتك النساء تحت الحصار للقيام باألنشطة 

املنزلية واملساعدة، حيث ال يتمتعن فيها إال بقدر ضئيل من السيطرة عىل عوائد عملهن، سواء أكان طعاًما أم 

نقًدا.15 ويف نفس الوقت، فإن عالقات القوة غري املتكافئة عىل مستوى األرسة تجعل النساء أكرث عرضًة النعدام 

األمن الغذايئ. وال سيام عندما ترضب األزمات أو ترتفع أسعار املواد الغذائية، فإن النساء والفتيات غالبًا ما يُصبحن 

"ُممتصات للصدمات"، فيستهلكن غذاًء أقل من أجل إعالة أرسهن وقضاء املزيد من الوقت والطاقة لتأمني الغذاء 
لهم.16

تسليط الضوء عىل األمن الغذايئ

يف ثلثي البلدان تقريًبا، تكون النساء أكرث عرضة من الرجال لإلبالغ عن انعدام األمن الغذايئ

ويقدر أن نحو 789 مليون شخص، أي 11 باملائة من سكان العامل، يعانون من سوء التغذية.17 وإذا استمرت األمور يف 
ذلك االتجاه، فإن بحلول عام 2030، سوف يضيع هدف القضاء عىل الجوع.18

تظهر البيانات التي ُجمعت من ِقبَل منظمة األغذية والزراعة ، التي تستخدم مقياس انعدام الخربة باألمن الغذايئ 

يف سياق أصوات مرشوع أصوات الجياع عن 141 بلًدا يف عام 2014 و2015، أن من املرجح أن يتواجد انعدام األمن 

الغذايئ يف النساء فيام يقرب من ثلثي البلدان.19 وعرب األقاليم، توجد أعىل معدالت النعدام األمن الغذايئ يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى، حيث يعاين أكرث من نصف السكان من انعدام األمن الغذايئ عىل مستويات متوسطة أو 

شديدة. ومع ذلك، فإن انعدام األمن الغذايئ منترش يف أكرب االقتصادات يف العامل. ففي اململكة املتحدة، عىل سبيل 

املثال، أبلغ نحو 10 باملائة من النساء و9 باملائة من الرجال عن انعدام األمن الغذايئ.

يف حني تبلغ النساء عموًما عن انعدام األمن الغذايئ، فإن الفجوة بني الجنسني تختلف بدرجة كبرية يف جميع البلدان 

)انظر الشكل 3.4(. تُعد الفروق بني الجنسني أكرب بثالث درجات مئوية ومنحازة ضد النساء يف نحو ربع الـ 141 

دولة التي جرى فيها االستطالع، ومنحازة ضد الرجال يف سبع دول. ففي ألبانيا، عىل سبيل املثال، كانت النساء أقل 

عرضة بنسبة 7 نقاط مئوية عن الرجال ألن يقلن إنهن كن يصارعن للحصول بانتظام عىل الغذاء ألنفسهن وألرسهن. 

ولكن يف باكستان، كان انعدام األمن الغذايئ بني النساء أعىل مبقدار 11 نقطة مئوية عن الرجال.

الغايات

8
مؤرشات النوع االجتامعي

1

 هدف التنمية املستدامة

رقم 2
 القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ

وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة

2
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The boundaries and names shown and the
designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.

* Dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
has not yet been agreed upon by the parties.

**Final boundary between the Republic of Sudan
and the Republic of South Sudan has not yet been
determined.

**

*

الفجوة بني الجنسني )من اإلناث والذكور(

-10

ال توجد بيانات

15

الفجوة بني الجنسني يف انتشار انعدام األمن الغذايئ، 2015-2014

يؤدي انعدام األمن الغذايئ إىل تدهور الصحة وانخفاض نسبة املغذيات.20  وهذا 

تحٍد خاص لألطفال والنساء الحوامل واملرضعات الاليت غالبًا ما يعانني من فقر 

ر أن فقر الدم هو أحد األسباب الرئيسية لوفيات  الدم نتيجة بسبب ذلك. يُقدَّ

األمهات، ويؤثر عىل 29 باملائة من النساء بني سن 15-49 يف عام 2011. وهذا 

الرقم أعىل بالنسبة للنساء الحوامل )38 باملائة(.21  كام أن معدالت االنتشار أعىل 

عموًما بني النساء الريفيات. الذين يعيشون يف أفقر خمس نساء والنساء الاليت 
لديهن مستويات أدىن من التعليم.22

تحديات القياس

يتطلب قياس انعدام األمن الغذايئ للنساء والرجال، كٍل عىل حدة، إجراء دراسات 

استقصائية باستخدام عينات متثيلية عىل املستوى الوطني وحيث تكون وحدة 

التحليل هي الفرد وليست األرسة املعيشية. ومع ذلك، هناك خطر يف أن يكون 

املؤرش 2.1.2 عىل علم بالدراسات االستقصائية عىل مستوى األرس املعيشية. وقد 

يخلق هذا مشاكل يف توافر البيانات الخاصة بالتقييم املصنَّف حسب نوع الجنس 
وتقييامت عدم املساواة داخل األرسة يف بعض البلدان.24

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل مسوح مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ ملنظمة األغذية والزراعة، 2014-2015. انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، 2017أ.

مالحظات: يشري مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ إىل نسبة األفراد من إجاميل السكان الوطنيني الذين يقاسون انعدام األمن الغذايئ مبستويات متوسطة أو عالية أثناء فرتة الـ 12 شهرًا املرجعية. يستند التحليل إىل 
بيانات من 141 بلًدا جمعتها منظمة األغذية والزراعة يف سياق مرشوع أصوات الجوعي. انظر منظمة األغذية والزراعة 2017أ.23

الحدود واألسامء املبينة والتعيينات املستخدمة يف هذه الخريطة ال 

تنطوي عىل إقرار  أو قبول رسمي من جانب منظمة األمم املتحدة.

*ميثل الخط املنقط - عىل وجه التقريب- خط املراقبة بني جامو 

وكشمري املُتفق عليه من ِقبَل الهند وباكستان. مل يُتفق عىل الوضع 

النهايئ لجامو وكشمري من جانب األطراف.

**مل تُحسم بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية 

جنوب السودان.

الشكل 3.4
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TURNING PROMISES INTO ACTION

واألدوار  الحقوق  يف  اجتامعيًا  املحددة  االختالفات  وكذلك   - والرجال  النساء  بني  البيولوجية  االختالفات  تقوض 

واملسئوليات - صحة ورفاه النساء والفتيات. يعيق االفتقار إىل السيطرة عىل املوارد والعنف القائم عىل نوع الجنس 

وعبء الرعاية غري املدفوعة األجر والعمل املنزيل وساعات العمل الطويلة وظروف العمل غري الصحية قدرة املرأة 

عىل أن تعيش حياة صحية. كام تشكل األعراف والتحيزات عىل أساس النوع االجتامعي الكيفية التي يُنظر بها إىل 

احتياجات املرأة الصحية من ِقبَل نفسها ومن ِقبَل اآلخرين. فعىل مستوى األنظمة الصحية، عىل سبيل املثال، غالبًا ما 

يكون تحديد ودعم النساء ضحايا العنف غري كاٍف )انظر الفصل الخامس(. وعىل مستوى األرسة املعيشية، قد تعني 

عالقات القوة بني الجنسني أن النساء يفتقرن إىل املوارد للحصول عىل الرعاية الطبية أو يجب عليهن الحصول عىل 

موافقة من أفراد األرسة للقيام بذلك.

تسليط الضوء عىل وفيات األمهات

انخفضت نسبة وفيات األمومة منذ عام 1990، إال أن معدل االنخفاض أبطأ مام ينبغي يف سبيل تحقيق الغاية 1.3.1 

بحلول عام 2030

عىل الصعيد العاملي، توفيت حوايل 303,000 امرأة لألسباب املرتبطة بالحمل يف عام 2015، مام أدى إىل ارتفاع 

معدل وفيات األمهات 216 حالة وفاة بني األمهات لكل 100,000 والدة حية.25 عىل املستوى اإلقليمي، سجلت 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أعىل معدل وفيات لألمهات مبعدل 556 حالة وفاة لكل 100,000 حالة والدة، ما 

ينتج عنه ثلثي وفيات األمومة كل عام )انظر الشكل 3.5(. وعىل الصعيد العاملي، فإن الخطر التقديري العمري 

المرأة متوت بسبب سبب متعلق باألمومة هو 1 من بني 4900 حالة، ولكن النسبة ترتفع إىل 1 يف 180 يف البلدان 
النامية و1 يف 54 يف البلدان املعينة كدول هشة، حيث غالبًا ما تكون النظم الصحية معطلة أو غري كافية.26

وانخفضت نسبة وفيات األمومة بنسبة 44 باملائة بني عامي 1990 و2015، بانخفاض قدره 2.3 باملائة يف السنة. ومع 

ذلك، تحقيق الغاية 3.1 من أهداف التنمية املستدامة سيتطلب انخفاًضا بنسبة 7.5 عىل األقل سنويًا.27 لتسليط 

الضوء عىل مدى كرب حجم التحدي، فإن أكرب انخفاض يف نسبة وفيات األمومة كانت بني 1990 و2015 يف آسيا 

الرشقية )2.9 باملائة سنويًا(، إال أن هذا ال يزال أقل من نصف معدل االنخفاض السنوي الرضوري لتحقيق الغاية 

املطلوبة. تُعد الواليات املتحدة حالة شاذة عن االتجاه التنازيل بني الدول النامية. فحاالت الوفاة املرتبة بتعقيدات 

من الحمل أو الوالدة قد زادت هناك فيام بني عام 2000 و2014 من 18.8 إىل 23.8 لكل100,000. وتُعد معدالت 

الوفاة عالية بشكل ملحوظ بني األمريكيات ذوات األصل األفريقي وكذلك بني النساء ذوات الدخل املنخفض، والاليت 
يسكنَّ يف الريف، بغض النظر عن عرقهن وساللتهن.28
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املصدر: املتوسطات املرجحة التي حسبتها هيئة األمم املتحدة للمرأة باستخدام بيانات من اليونيسيف، 2017 أ.

مالحظة: استناًدا إىل بيانات 183 بلًدا.
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أسرتاليا ونيوزيلنداأوروبا

رشق وجنوب رشق آسياوسط وجنوب آسيا

شامل أفريقيا وغرب آسياأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

عاملي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربىأوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا

ت
فيا

لو
د ا

عد

معدل وفيات األمومة، الوفيات لكل 100,000 مولود حي بحسب املنطقة، 2015-1990

ميكن تجنب معظم وفيات األمهات إذا تلقت األمهات الرعاية الكافية قبل وبعد 

الوالدة، إذا متت من ِقبَل عاملني بالقطاع الصحي ذوي كفاءة وإذا كانت للنساء 

فرص الحصول عىل الرعاية الطبية للرشوط الصحية املرتبطة بارتفاع مخاطر 

مضاعفات الوالدة، مبا يف ذلك تلك التي تنشأ من اإلجهاض غري اآلمن.29 يُعد 

توسيع نطاق الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة وضامن وصول الجميع إىل 

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات أمر رضوري للحد من 

نسبة وفيات األمومة.30 عىل الصعيد العاملي، تزداد حاالت الوالدات التي يحرضها 

أخصائيون صحيون مهرة، من 61 باملائة يف عام 2000 إىل 79 باملائة يف عام 2016. 

31 ولكن هناك حاجة أيًضا إىل ترسيع الجهود يف املجاالت ذات الصلة مثل تنظيم 

األرسة، مبا يف ذلك الوصول إىل وسائل منع الحمل الحديثة، إذا كان يُرجى تحقيق 

الغاية 3.1 بحلول عام 2030

تحديات القياس

حاليًا، حوايل ثلث جميع البلدان واألقاليم لديها بيانات موثقة عن وفيات 

األمهات.32 بالنسبة للبلدان املتبقية، تعتمد نسبة وفيات األمومة عىل التقديرات. 

ففي العديد من البلدان، هناك أنظمة وطنية للتسجيل املدين واإلحصايئ الحيوي 

تقل عن عدد الوفيات )انظر الفصل الثاين، الصندوق 2.8(. وهذا هو الحال بصفة 

خاصة يف البلدان النامية ذات النظم الصحية غري املتطورة، إال أن تلك املشكلة 

تتواجد أيًضا يف البلدان املتقدمة.33 فهناك حاجة إىل التسجيل الشامل للوالدات 

الحية، فضاًل عن الوفيات وأسباب الوفاة، لتحسني تغطية ونوعية تقديرات وفيات 

األمومة. عالوة عىل ذلك، وألن وفيات األمومة هي يف الغالب حدث نادر نسبيًا 

من وجهة نظر إحصائية، فإن هناك حاجة ألحجام كبرية من العينات إذا لُجئ إىل 
استخدام املسوحات املنزلية.34

الشكل 3.5
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TURNING PROMISES INTO ACTION

لقد كانت الزيادة يف التحاق الفتيات باملدارس إحدى أبرز اإلنجازات التي تحققت يف العقود املاضية. فلكل سنة 

إضافية من التعليم ما بعد االبتدايئ للفتيات آثار مضاعفة هامة، مبا يف ذلك تحسني نتائج توظيف املرأة، وتقليل 

فرصة الزواج املبكر وتحسني صحتهم ورفاهيتهم وكذلك صحة األجيال املستقبلية.35 يوسع هدف التنمية املستدامة 

رقم 4 الرتكيز من الوصول املتساوي إىل التعليم االبتدايئ لتغطية نوعية التعليم وفرص التعلم مدى الحياة يف جميع 

األعامر، مع تداعيات خاصة عىل النساء والفتيات. ويف جميع أنحاء العامل، وخاصة يف البلدان النامية، تعاين املدارس 

من نقٍص حاٍد يف املوارد، وتدريب املعلمني محدود، واملستويات الطبقية مفرطة، كام أن الكتب املدرسية وغريها من 

املوارد غري متوفرة، مع وجود عواقب سلبية عىل الفتيات والفتيان عىل حٍد سواء.36 ويف نفس الوقت، تواجه الفتيات 

تحديات محددة. حيث يفتقرن، عىل سبيل املثال، إىل مرافق الرصف الصحي املالمئة، وقد قد تؤدي، عىل سبيل 

املثال، قد تؤدي املخاوف بشأن السالمة وإدارة النظافة الطمثية إىل ابتعاد الفتيات عن املدرسة أو تعرض تجربة 
التعلم للخطر.37

تسليط الضوء عىل عدم املساواة يف الوصول إىل التعليم

عىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخًرا، ال تزال الفتيات يواجهن عيوًبا كبرية يف التعليم: حيث ال يزال 48.1 

باملائة منهن خارج املدارس يف بعض املناطق.

تبني البيانات املستسقاة من عام 2015 أن 90.3 باملائة من الفتيات يف سن االلتحاق باملدارس االبتدائية قد التحقن 

باملدرسة يف ذلك العام، بزيادة عن 82.2 باملائة يف عام 2000، مقارنة بالفتيان عند 91.9 باملائة يف عام 2015 و87.6 

باملائة يف عام 2000. وبالتايل تضيق الفجوة بني الجنسني عامليًا بنسبة 3.8 نقطة مئوية عىل مدى الخمسة عرش سنة 

املاضية.38 ويف نفس الوقت، بني عامي 2000 و2015، خطت الفتيات خطوات كبرية مقارنة بالفتيان، مام قلل من 

معدل الخروج من املدرسة يف املرحلة االبتدائية - وهو مؤرش رئييس لالستبعاد من التعليم - من 17.8 باملائة إىل9.7 

باملائة مقارنة باالنخفاض من 12.1 باملائة إىل 8.1 باملائة للفتيان )انظر الشكل 3.6(.39 ومع ذلك، فبالرغم من هذا 

التقدم، ال تزال الفتيات يواجهن عيوبًا كبرية يف التعليم: يقدر أن 15 مليون فتاة لن تحصل أبًدا عىل فرصة لتعلم 
القراءة أو الكتابة يف املدرسة االبتدائية مقارنة بحوايل 10 ماليني فتى.40

يف التعليم الثانوي، كادت الفتيات تقرتب من الفتيان عىل املستوى العاملي، مع ارتفاع معدالت االلتحاق الصافية من 

53.1 إىل 64.8 باملائة بالنسبة للبنات مقارنة بالزيادة من 57.7 إىل 65.3 باملائة الفتيان بني عامي 2000 و2015. ومع 

ذلك، يف بعض املناطق تكون املراهقات أكرث احتاماًل للتعرض لالستبعاد من التعليم )عىل الرغم من تعرض الفتيان 

اآلخرين للرضر من الحرمان(.42 ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف غرب آسيا وشامل أفريقيا، فإن 48.1 باملائة41 
و25.7 باملائة من الفتيات املراهقات خارج املدرسة. باملقارنة مع 43.6 باملائة و21.7 باملائة من الفتيان، عىل التوايل.43

الغايات
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املصدر: اليونيسكو، 2017أ.

مالحظة: بالنسبة لجميع الفئات العمرية، يستخدم معهد اليونسكو لإلحصاء التعريف نفسه "الترسب من التعليم": األطفال )بني سن  6 - 11( واملراهقني )بني سن  12 - 14( والشباب )بني سن  15 - 17( من التعليم 

االبتدايئ واألدىن سن االلتحاق باملدارس الثانوية والعليا ممن مل يلتحقوا بالتعليم االبتدايئ أو الثانوي أو ما بعد الثانوي.

املعدل العاملي لاللتحاق باملدارس يف سن التعليم االبتدايئ والثانوي، 2015-2000

يلعب الفقر دوًرا رئيسيًا يف دفع االستبعاد من التعليم. يظهر تحليل بيانات األمية 

بني النساء والرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 15-49 يف 41 دولة نامية 

أن النساء الاليت يعشن يف أرس فقرية هن األشد عرضًة للحرمان مقارنة بجميع 

املجموعات األخرى، مبا يف ذلك الرجال الفقراء )انظر الشكل 3.7(. ويف دولة 

بوليفيا متعددة القوميات، يبلغ معدل األمية أو يقرتب من الصفر بني النساء من 

األرس الغنية وبني معظم الرجال.

ومع ذلك، فإن الرقم املقابل بني النساء يف األرس الفقرية يبلغ 23 باملائة، مام يعني 

أن امرأة واحدة من كل خمس نساء فقريات أميات. يرتفع الرقم إىل 29 باملائة 

للنساء البوليفيات من مجموعة السكان األصليني يف كويتشوا. تسهم معدالت 

األمية املرتفعة، من بني عوامل أخرى، يف الحرمان يف مجاالت أخرى، مبا يف ذلك 
فرص العمل األدىن يف املستوى.44
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2017.

مالحظات: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة خالل الفرتة املحددة يف 41 دولة. يف الشكل، تشري نسبة أغنى 20 باملائة إىل األرس يف أعىل رشائح توزيع وتشري رشيحة أفقر 20 باملائة إىل األرسيف أدىن رشائح توزيع 

الدخل من تلك النسبة.
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معدل األمية بني السكان بني سن 15-49 حسب نوع الجنس والرشائح الخمسية للرثوة، 2016-2005 

تحديات القياس

معظم المؤشرات الخاصة بالجنس يف هدف التنمية املستدامة رقم 4 تخص الفئة 

الثانية أو الثالثة، مام يجعل الرصد الشامل صعبًا. تظل التحديات قامئة حتى يف 

حالة مؤرشات التعليم من الفئة األوىل، ال سيام يف الحصول عىل نتائج التعليم 

األسايس )مثل محو األمية أو التحصيل( والنسب املئوية لألطفال غري امللتحقني 

باملدارس.

وتجري حاليًا جهود لتوسيع نطاق رصد هذه النتائج وما يتصل بها من نتائج 

لألطفال، ولكنها مكلفة، وقد تظل بعض الفئات السكانية صعبة الوصول إليها، 

وال سيام الفتيات يف الفئات السكانية املهمشة. عالوة عىل ذلك، فإن معدالت 

التسجيل واألرقام خارج املدرسة تعطي صورة جزئية فقط. وهناك احتياج أيًضا 

إىل البيانات حول مخرجات التعلم.

الشكل 3.7
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املساواة بني الجنسني يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030

5.1

 وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد النساء

والفتيات يف كل مكان

5.5

 ضامن مشاركة املرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ

 الفرص للقيادة عىل جميع مستويات صنع القرار يف

الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

5.3

 القضاء عىل جميع املامرسات الضارة ، مثل زواج

 األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي وختان

اإلناث

5.4

 االعرتاف وتقييم الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل

 املنزيل من خالل توفري الخدمات العامة والبنية

 التحتية وسياسات الحامية االجتامعية وتعزيز

 املسؤولية املشرتكة داخل األرسة واألرسة باعتبارها

مناسبة وطنيا

5.2

 القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء

 والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك

 االتجار واالستغالل الجنيس وغريه من أشكال

االستغالل

ملحوظة: لتسهيل التواصل، سيتم استخدام نسًخا مخترصة من أسامء الغايات يف الجزء التايل.

5.أ

 إجراء إصالحات إلعطاء املرأة حقوقًا متساوية يف

 املوارد االقتصادية ، فضالً عن إمكانية الوصول

 إىل امللكية والسيطرة عىل األرايض وغريها من

 أشكال امللكية والخدمات املالية واملرياث واملوارد

الطبيعية، وفًقا للقوانني الوطنية

5.ب

 تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ال سيام

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لتعزيز متكني

املرأة

5.ج

 اعتامد وتعزيز سياسات سليمة وترشيعات قابلة

 لإلنفاذ  من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني

 ومتكني جميع النساء والفتيات عىل جميع

املستويات

5.6

 ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة

 الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية عىل النحو

 املتفق عليه وفًقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل

 للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق

الختامية للمؤمترات استعراضها

 الغايات
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رقم 5
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TURNING PROMISES INTO ACTION

القضاء عىل جميع أشكال التمييز تجاه جميع النساء 

والفتيات يف كل مكان

يُعد إلغاء الترشيعات التمييزية واستبدالها بترشيعات يف صالح املساواة بني 

الجنسني أمر أسايس لتحقيق املساواة. فعىل مدار السنوات الخمسة والعرشين 

السابقة، تحقق التقدم عن طريق، كمثال، ترشيعات تحظر التمييز عىل أساس 

الجنس فيام يخص حقوق اإلرث واملواطنة، وترشيعات تضمن املساواة داخل 

العائلة، وقوانني تتعامل مع العنف املنزيل. إال أنه رغم التقدم امللحوظ، فام زالت 

األحكام الدستورية والترشيعية قامئة يف مكانها عرب العديد من البالد، ما يدع 

املرأة بال حامية أو أساس قانوين للمطالبة بحقوقهن.

تسليط الضوء عىل القوانني التمييزية 

ضد املرأة

ال تزال الترشيعات التميزية بني الجنسني مستمرة يف العديد من البلدان 

يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الخاصة بها، خاصًة اتفاقية 

إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، التزمت الدول 

بإزالة التمييز ضد النساء والدعوة للمساواة بني الجنسني، فيام يتضمن إطار 

العمل الترشيعي.

أُنشئت مراجعة وتقييم خمس سنوات ملنهاج عمل بيجني )بيجني + 5( عام 

2005 باعتباره التاريخ املُستَهَدف إللغاء القوانني التي متيز ضد املرأة. وقد جاء 

هذا املوعد النهايئ ووىل وما زالت البيانات من عام 2016 تظهر أنه يف 18 بلًدا 

ميكن للزوج قانونًا منع زوجته من العمل، ويف 39 بلًدا ال تتمتع الفتيات والفتيان 

بحقوق متساوية يف املرياث، وال توجد القوانني التي تحمي املرأة من العنف 

املنزيل يف 49 بلًدا، ويف 37 بلًدا يُعفى مرتكبو االغتصاب من املقاضاة إذا كانوا 
متزوجني أو سيتزوجون الحًقا من الضحية.45

وسيقوم املؤرش 5.1.1، الذي يجري تطويره حاليًا، برصد التقدم املُحَرز يف املجاالت 

القانونية األربعة التالية: )1( األطر القانونية الشاملة، مبا يف ذلك الدساتري والحياة 

العامة؛ )2( العنف ضد املرأة؛ )3( العاملة واملنافع االقتصادية؛ )4( الزواج 

واألرسة. ولن يراقب املؤرش إزالة القوانني التمييزية فحسب، بل سريصد أيًضا األطر 

القانونية التي تعزز وتنفذ وترصد املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك السياسات/

الخطط وآليات اإلنفاذ والرصد وتخصيص املوارد املالية. ومن املتوقع صدور

بيانات من الدراسات االستقصائية التجريبية يف النصف األول من عام 2018.

 تحديات القياس

إن الطبيعة الشاملة لهذا الهدف تجعل من الصعب قياسه باستخدام مؤرش واحد. 

يف الواقع، فإن من املؤرشات يف إطار هدف التنمية املستدامة رقم 5 وكذلك يف 

إطار األهداف األخرى ذات الصلة لرصد القضاء عىل التمييز ضد النساء والفتيات. 

يركز املؤرش املختار عىل األطر القانونية التي تشكل عنرًصا حاساًم يف دفع عجلة 

املساواة بني الجنسني. كام أن األطر القانونية واسعة النطاق، وبينام يكون هناك 

اهتامم بالتقاط قضايا مثل التمييز املتعدد الجوانب أو التحرش اإللكرتوين، قد 

يكون من الصعب قياس مثل هذه القضايا باستمرار عرب البلدان.

الغاية 5.1
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نسبة النساء والفتيات الاليت سبق لهن الزواج من الفئة العمرية بني سن 15-49 والاليت يتعرضن للعنف البدين أو الجنيس من جانب رشيك حاٍل 
أو سابق عىل مدى الـ 12 شهًرا السابقة بحسب املنطقة، 2016-2005 

املصدر: الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، 2017أ.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة من االستقصاءات الدميوغرافية والصحية وغريها من االستبيانات الوطنية لـ 87 دولة خالل الفرتة املحددة. تغطية البيانات حسب املنطقة: أوروبا وأمريكا الشاملية: 29 

بلًدا،  50 باملائة من السكان؛ رشق وجنوب رشق آسيا: 3 بلدان، بنسبة 5 باملائة من التغطية السكانية؛ شامل أفريقيا وغرب آسيا: 5 بلدان، 40 باملائة من السكان؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 10 بلدان، و24 

باملائة من السكان؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى: 27 بلًدا،  66 باملائة من السكان؛  وسط وجنوب آسيا: 7 بلدان،  81 باملائة كتغطية لسكان أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(: 6 بلدان، و11 باملائة من تغطية 

السكان.
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الغاية 5.2

القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع

النساء والفتيات

يُعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاًرا يف 

العامل اليوم ويحدث يف جميع البلدان. يحدث يف األماكن العامة والخاصة، ويف 

معظم الحاالت يُرتكب من ِقبَل شخص تعرفه الضحية، ويف الغالب رشيك حميم. 

ميكن أن يتخذ أشكااًل عديدة، مبا يف ذلك األشكال املادية والجنسية والنفسية 

واالقتصادية. وهناك أنواع أخرى من العنف، مثل االتجار - واملظاهر الجديدة 

مثل التشهري اإللكرتوين والتسلط - تنترش أيًضا عرب البلدان. تنتج عن ذلك مشاكل 

جسدية وعقلية وعاطفية عىل املدى الطويل، وحتى يف حاالت كثرية، املوت. 

ويؤثر هذا العنف أيًضا عىل املجتمعات واألرس النسائية، مبا يف ذلك أطفالها،

ومُتنع النساء من املشاركة الكاملة يف املجتمع. يُعد القبول االجتامعي واإلفالت 

من العقاب عىل نطاق واسع ملرتكبي الجرائم من بني العوامل الرئيسية التي 

تسهم يف استمراره.

 

تسليط الضوء عىل عنف الرشيك الحميم

ذكرت واحدة من كل خمس نساء وفتيات ترتاوح أعامرهن بني سن 15-49 أنها 

قد عانت من العنف البدين و/أو الجنيس من قَِبل رشيك حميم خالل اإلثني عرش 

شهًرا السابقة

تشري البيانات املقارنة املتوفرة من 87 بلًدا إىل أن 19 باملائة من النساء والفتيات 

بني سن 15-49 قد تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنيس عىل يد رشيك حميم 

خالل العرقي عرش شهرًا املاضية. أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا( هي 

املنطقة التي تتمتع بأعىل معدل انتشار عىل مدى 12 شهرًا .

الشكل 3.8
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TURNING PROMISES INTO ACTION

نسبة النساء والفتيات الاليت سبق لهن الزواج بني سن 15-49 وتعرضن للعنف الجسدي والجنيس أو أحدهام من جانب رشيك حاٍل أو سابق يف 
األشهر الـ 12 السابقة، وتحليل االتجاهات ومختلف السنوات، 2016-2004

املصدر: حسابات األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2017.

مالحظة: االختالفات مع مرور الوقت ذات داللة إحصائية عند مستوى 10 باملائة يف جميع البلدان باستثناء كولومبيا وهايتي واألردن. عىل الرغم من أن الدراسات االستقصائية قابلة للمقارنة عرب البلدان ومع مرور الوقت، 

فإن حساسية املوضوع تعني اإلبالغ تتأثر بشكل كبري بالطريقة التي يُنفذ بها املسح؛ لذلك ينبغي تفسري التغيريات يف االنتشار بحذر ألنها قد تعكس أو ال تعكس تغريًا حقيقيًا يف معدالت االنتشار. عدد سنوات الدراسة 

بحسب البلد هي: كمبوديا )2005 و 2014( ؛ الكامريون )2004 و 2011( ؛ كولومبيا )2005 و 2010( ؛ جمهورية الكونغو الدميقراطية )2007 و 2013.2014( ؛ جمهورية الدومينيكان )2007 و 2013( ؛ هايتي )06-2005 

و 2012( ؛ األردن )2007 و 2012( ؛ كينيا )2008-09 و 2014( ؛ مالوي )2010 و 2015-16( ؛ مايل )2006 و 2012-13( ؛ نيجرييا )2008 و 2013( ؛ الفلبني )2008 و 2013( ؛ رواندا )2010 و 2014-15( ؛ أوغندا )2006 

و 2011( ؛ جمهورية تنزانيا املتحدة )2010 و 2015–16( ؛ زامبيا )2007 و 2013–14( ؛ وزمبابوي )2010-2011 و 2015(. 

السنة الماضية
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من عنف الرشيك الحميم مع ما يصل إىل 40 باملائة من النساء الاليت ترتاوح 

أعامرهن بني سن 15-49 قد عانني من هذا. وكانت نسبة النساء يف نفس الفئة 

العمرية الاليت يعشن يف أوروبا وأمريكا الشاملية هي أقل نسبة انتشار تُقدر بنحو 

6 باملائة )انظر الشكل 3.8(.

ال تُتاح بيانات االتجاهات حول العنف ضد النساء والفتيات عىل نطاق واسع. 

فغالبًا ما تكون الدراسات االستقصائية متاحة فقط لنقطة زمنية واحدة أو 

تستخدم منهجيات مختلفة، مام يعيق إمكانية املقارنة مبرور الوقت بني البلدان 

وداخلها. أظهرت البيانات املقارنة من 17 دولة حول مدى انتشار عنف الرشيك 

الحميم البدين أو الجنيس تجاه النساء )بني سن 15-49( عىل مدى 12 شهرًا قبل 

االستبيان )انظر الشكل 3.9( إىل أن هناك تضاؤل يف مدى االنتشار بشكل

عام، خاصًة يف البلدان ذات معدالت االنتشار العليا. ففي جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، عىل سبيل املثال، حدث انخفاض كبري من 59 باملائة )2007( إىل 37 

باملائة )2013-2014(. وعىل الرغم من االتجاه العام نحو االنخفاض، لوحظت 

زيادة ذات داللة إحصائية يف انتشار عنف الرشيك الحميم يف 5 من أصل 17 

دولة. عىل سبيل املثال، يف الجمهورية الدومينيكية، ارتفع معدل االنتشار من 12 

باملائة يف عام 2007 إىل 16 باملائة يف عام 2013.

الشكل 3.9
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عىل الرغم من رضورة بيانات االتجاهات حول عنف الرشيك الحميم ملراقبة 

التقدم مع مرور الوقت، إال أنه قد يصعب تفسري تلك البيانات. وقد تؤثر القضايا 

املنهجية، مثل االختالفات يف جودة تدريبات املحاورين بني االستطالعات، عىل 

إفصاح املرأة عن عنف الرشيك الحميم. وعالوة عىل ذلك، قد تؤدي التغيريات 

السياسية واالجتامعية نحو عدم التسامح مع العنف إىل زيادة االعرتاف بالعنف 

والكشف عنه، مام يزيد من مستوى اإلبالغ ولكن ال يعكس بالرضورة زيادة 

مستويات العنف.

تسليط الضوء عىل الفتيات املراهقات والنساء

املسنات

النساء والفتيات من جميع األعامر عرضة للعنف

استناًدا إىل بيانات قابلة للمقارنة من 50 بلًدا، تشري التقديرات إىل أن نحو 15 

مليون فتاة مراهقة )ترتاوح أعامرهن بني سن 15-19( يعانني من مامرسة الجنس 

القرسي يف حياتهن.46 تظهر بيانات مستخرجة من 28 بلًدا أيًضا أن نحو 9 من 10 

فتيات مراهقات من الاليت تعرضن للجنس القرسي قد وقعن ضحية شخص قريب 

أو معروف لهن.47 وباإلضافة إىل ذلك، تواجه الفتيات املراهقات والشابات خطر 

العنف يف أماكن أخرى مثل املدرسة أو الحرم الجامعي. وتشري التقديرات إىل أن 

246 مليون بنت وفتاة عىل مستوى العامل قد تعرضن للعنف املرتبط باملدرسة، 

وواحدة من كل أربع فتيات مل يبلغن عن شعورهن باألمان أثناء استخدام 

املراحيض املدرسية.48 يف دراسة استقصائية أجريت يف 27 جامعة يف الواليات 

املتحدة يف عام 2015، أفادت 23 باملائة من اإلناث الجامعيات بأنهن قد تعرضن 
العتداء جنيس أو سوء سلوك جنيس.49

إن البيانات املتعلقة بالعنف ضد النساء املسنات شحيحة )العديد من 

االستطالعات تقابل فقط النساء بني سن 15-49(، لكنها تظهر أن النساء املسنات 

أكرث عرضًة من النساء األصغر سًنا ألشكال معينة من العنف، مثل االستغالل 

االقتصادي واإلهامل، وتوسع نطاق الجناة ليشمل األقارب اآلخرين والغرباء 

ومقدمي الرعاية والجريان.50 وجدت دراسة أجريت يف خمسة بلدان أوروبية 

أن 28 باملائة من النساء يف سن الستني فام فوق قد أبلغن عن شكل من أشكال 

اإلساءة يف العام السابق، وأكرث الجناة شيوًعا من جميع األنواع العنف )باستثناء 
اإلهامل( كان ال يزال رشيًكا أو زوًجا )انظر الفصل الخامس(.51

تحديات القياس

تشكل الطبيعة الحساسة للعنف ضد النساء والفتيات عدًدا من التحديات 

املنهجية واألخالقية يف جمع وتحليل ونرش البيانات. ويتطلب التصدي لهذه 

التحديات االنتباه إىل سالمة كل من املستجيبني واملقابالت الشخصية، وتقديم 

الدعم للنساء الاليت يفصحن عن حوادث العنف ونهج املسح وجمع البيانات 

املصمم بعناية والذي يتضمن التدريب الشامل للمقابالت )انظر الفصل الثاين(.

عىل الرغم من توافر املزيد من البيانات، تظل قابلية املقارنة عرب البلدان فيام 

بينها تحديًا، نظرًا ألن العديد من جهود جمع البيانات تعتمد عىل منهجيات 

مختلفة للمسح وصيغ مختلفة لسؤال االستطالع ومجموعات عمرية متنوعة. 

هناك حاجة إىل بذل املزيد من الجهود لجمع بيانات مفصلة حسب العمر - مبا 

يف ذلك توسيع حجم العينة واستهداف األسئلة إىل النساء األصغر سًنا أو املسنات 

- لإلبالغ عن توفري خدمات الدعم الكافية ووضع اسرتاتيجيات وقائية فعالة تصل 

إىل النساء من جميع األعامر.

القضاء عىل جميع املامرسات الضارة

إن املامرسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي وتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية هي انتهاكات لحقوق اإلنسان ولها مجموعة من التوابع 

السلبية عىل الفتيات. يرتبط الزواج املبكر بفرص أقل للتعلم وزيادة احتامل 

حمل املراهقات، والذي غالبًا ما يؤدي إىل مضاعفات أثناء الوالدة وارتفاع نسبة 

وفيات األمومة عند املراهقات. ويف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية انتهاك 

صارخ للسالمة الجسدية للنساء والفتيات، مدفوع جزئيًا بالقوالب النمطية عن 

الجنس واألدوار القامئة عىل نوع الجنس ومحاوالت السيطرة عىل أجساد النساء 

والفتيات والجنس. يف تقرير 2016 ملجلس حقوق اإلنسان، أعاد املقرر الخاص 

املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية واالَّ إنسانية/أو املعاملة أو 

العقوبة املهينة، التأكيد عىل أن الزواج املبكر وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، 

فضاًل عن مامرسات ضارة أخرى مثل "جرائم الرشف"، تشكل عنًفا جنسيًا وسوء 
معاملة وتعذيب.52

تسليط الضوء عىل الزواج املبكر

يف كل عام، تُجرب 51 مليون فتاة دون سن الثامنة عرشة عىل الزواج

وفًقا لألشكال الخاصة بعام 2017، فإن ما يقدر بـ 750 مليون امرأة وفتاة قد 

تزوجن قبل سن الثامنة عرشة. ويف كل عام، تُجرب 15 مليون فتاة دون سن الثامنة 

عرشة عىل الزواج. ما مل ترُسع التقدم يف هذا الهدف، سيزيد الرقم إىل 16.5 
مليون يف عام 2030 وإىل أكرث من 18 مليون يف 53.2050

ويف املناطق التي تتوافر فيها البيانات املتاحة، توجد يف وسط وجنوب آسيا أعىل 

معدالت الزواج املبكر، حيث تزوجت 16 باملائة من النساء الاليت ترتاوح أعامرهن 

حاليًا بني سن 20-24 قبل أن يبلغن 15 سنة، و43 باملائة قد تزوجن قبل بلوغهن 

18 سنة، يف حني أن رشق وجنوب رشق آسيا وأوروبا ويف أمريكا الشاملية توجد 

أدىن معدالت النتشار زواج األطفال بنسب 15 و 8 باملائة، عىل التوايل.54 وباملثل، 

تسجل هذه املناطق أيًضا أدىن معدالت الزواج قبل 51 سنة، بنسب 2 و0 باملائة، 
عىل التوايل )انظر الشكل 3.10(.55
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حساب النساء يف األمم املتحدة عىل أساس الشعبة اإلحصائية 2017أ.

مالحظة: بناء عىل عينة من 120 دولة. تغطي األرقام حوايل 65 باملائة من سكان العامل من النساء بني سن 20-24. ويف حالة أوروبا وأمريكا الشاملية ورشق وجنوب رشق آسيا، فإن تغطية البيانات تقل عن 50 باملائة من 

سكان املنطقة. استُبعدت منطقة أسرتاليا  و نيوزيلندا بسبب نقص البيانات.
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نسبة النساء بني سن 20-24 وسبق لهن الزواج أو االرتباط قبل سن 15 و18 بحسب املنطقة، 2016-2003
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املصادر: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2017 ومنظمة اليونيسيف، 2017ج.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة لـ 29 دولة خالل الفرتة املرجعية.
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تختلف معدالت الزواج املبكر بشكل ملحوظ من بلد إىل أخر داخل نفس 

املناطق، عىل األرجح نتيجة ملزيج من العوامل، مبا يف ذلك الفقر، ومحدودية 

الفرص للفتيات واألعراف والتقاليد املتعلقة بالنوع االجتامعي.56 يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، عىل سبيل املثال، تختلف املعدالت من نسبة عالية تصل إىل 76 

باملائة يف النيجر إىل أقل من 10 باملائة يف ناميبيا ورواندا وسوازيالند.57 وميكن 

أيًضا مالحظة تغريات كبرية داخل البلدان، حيث تتفاوت النسب بشكل كبري 

حسب الدخل واملوقع وغري ذلك من الخصائص )انظر الفصل الرابع(.

تختلف االتجاهات أيًضا حسب البلد. فبينام يوجد يف بعض البلدان دليل عىل 

انخفاض معدالت الزواج املبكر، كانت النتيجة عكسية يف بلدان أخرى، مع 

معدالت أعىل بني النساء األصغر سًنا باملقارنة باألجيال األكرب سًنا. ففي إندونيسيا 

وإثيوبيا، عىل سبيل املثال، تنخفض معدالت زواج األطفال بني النساء يف سن 20-

24 بنسبة 27 و32 نقطة مئوية عىل التوايل، مقارنًة بالنساء بني سن 45-58.49 ومع 

ذلك، ال تزال إثيوبيا، بنسبة 41 باملائة، واحدة من البلدان ذات أعىل معدالت 

انتشار زواج األطفال قبل سن 18 سنة يف العامل.59 ويف مايل، ارتفعت نسبة النساء 

املتزوجات قبل سن الخامسة عرش بنسبة 6.6 نقاط مئوية وبنسبة 17.4 نقطة 

مئوية للنساء املتزوجات قبل سن 18 عاًما عند مقارنة النسب بني النساء الاليت 

ترتاوح أعامرهن بني سن 20-24 وبني سن 49-45.

نسبة النساء الاليت خضعن لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث بحسب الفئة العمرية )بني سن 20-24 و49-45(، 2016-2004
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تسليط الضوء عىل تشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث

إذا استمرت االتجاهات الحالية، فستزيد معدالت تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية عىل مدى السنوات الخمس عرشة القادمة

تشري التقديرات إىل أن نحو 200 مليون امرأة وفتاة عىل األقل يف 30 بلًدا قد 

خضعن لعملية ختان اإلناث.60 وتشري البيانات إىل بعض التحسنات، وعىل األخص 

يف ليبرييا وكينيا وإثيوبيا، حيث يبلغ معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية بني النساء بني سن 20-24 نحو 20 نقطة مئوية، أو أقل من النساء 

املسنات بني سن 45-49 )انظر الشكل 3.11(.61 عىل الرغم من انخفاض املعدالت 

بني النساء األصغر سًنا بني سن 20 – 24، ال تزال معدالت االنتشار عالية. وحاليًا، 

تتمتع جيبويت وغينيا ومايل وسرياليون والصومال والسودان بأعىل معدالت انتشار 

لتشويه تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عىل مستوى العامل، بنسبة 85 باملائة 

أو أكرث بني النساء بني سن 20-24. وما مل يتم ترسيع التقدم، فإن معدل الرتاجع 

لن يواكب النمو السكاين وسيزيد من عدد النساء والفتيات الاليت يخضعن لختان 
اإلناث خالل السنوات الخمس عرشة القادمة.62

تُعد التدخالت التي تتناول األعراف واملواقف االجتامعية، باإلضافة إىل القوانني 

التي تحظر هذه املامرسة، رضورية لتحقيق هدف اإلزالة التامة لهذه املامرسة 

الضارة )انظر الصندوق 5.7 يف الفصل الخامس(.

تحديات القياس

تُعد الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية مصادر مفيدة ملعلومات الزواج املبكر، 

ولكن ألن التعايش ميكن تعريفه بشكل مختلف عرب البلدان مختلفة، فإن بعض 

االستطالعات ال تغطي سوى الزواج الشكيل يف حني تغطي بلدان أخرى مجموعة 

أوسع من أشكال املعارشة، التي متثل قيوًدا لتحليل االتجاهات وللمقارنة الدولية. 

قد تكون أنظمة التسجيل املدين مصادر معلومات مناسبة يف بعض البلدان، ولكن 

تُستبعد األشكال غري الرسمية للمعارشة.

إن الطبيعة الحساسة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية تشكل تحديات أمام 

جمع موثوق ومقارنة لهذه البيانات حيث أن العائالت ال ترغب يف تقديم هذه 

التفاصيل. وباإلضافة إىل ذلك، ال تكون مستويات االنتشار بني مختلف املجموعات 

و/أو املناطق داخل البلدان متاحة دامئًا، تاركة فقط معدالت االنتشار الوطنية 

التي تحجب االختالفات.

االعرتاف وتقييم الرعاية غري مدفوعة األجر

والعمل املنزيل

عىل الرغم من كونها أساسية لكل املجتمعات، فإن الرعاية غري مدفوعة األجر 

والعمل املنزيل غري معرتف بها كعمل أو قيمة. فهي تنطوي عىل رعاية وتربية 

األطفال؛ رعاية املرىض أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واإلدارة اليومية 

لألرسة واألعامل املنزلية، والتي تسهم جميعها يف استدامة الناس بشكل يومي 

ومن جيل إىل جيل. إن التوزيع غري املتكافئ لهذا النوع من العمل - بني النساء 

والرجال وبني العائالت واملجتمعات عىل نطاق أوسع - يعمل مبثابة قيد قوي 

عىل املساواة بني الجنسني، مع تشعبات هامة عىل األهداف والغايات األخرى 

)انظر الفصل السادس(. يف جميع أنحاء العامل، تؤدي النساء والفتيات الجزء األكرب 

من هذا العمل، مام يرتكهن مع وقت أقل للتعليم، وتوليد الدخل، واملشاركة 

السياسية، والراحة والرتفيه.

تسليط الضوء عىل الرعاية غري مدفوعة األجر 

والعمل املنزيل

تقوم النساء بـ 2.6 ضعف من الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل الذي 

يقوم به الرجال

تظهر البيانات الواردة من 83 دولة ومنطقة أن النساء يؤدين معظم األعامل 

املنزلية، مثل الطهي والتنظيف، وهن مقدمات الرعاية الرئيسيات لألطفال 

والبالغني الذين يحتاجون إىل الرعاية. وتنفق النساء يف املتوسط 18 باملائة من 

يومهن عىل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل، يف حني يخصص الرجال 7 

باملائة فقط من يومهم لتلك املهمة )انظر الشكل 3.12(.

وبتصنيف العمر بحسب الجنس، فإن الوقت الذي يُنفق عىل الرعاية غري مدفوعة 

األجر والعمل املنزيل هو األعىل بني النساء بني سن 25-44، مقارنًة بالنساء بني 

سن 15-24 وسن 45-64. 63 تتزامن تلك القمة يف عبء الرعاية للنساء مع الفرتة 

التي من املرجح أن يكون األطفال الصغار يف املنزل. أميا تتوفر البيانات، تشري 

الدالئل إىل أن النساء الاليت لديهن أطفال أصغر سًنا يقمن بعمل أكرث بدون أجر، 

مبا يف ذلك عمل الرعاية، عن الاليت ليس لديهن أطفال.64 تتنوع االختالفات بني 

النساء أيًضا بعوامل أخرى مبا يف ذلك دخل األرسة، وما إذا كانت هناك إمكانية 

للحصول عىل مياه الرشب والوقود يف املنزل، والسياسات املتعلقة برعاية األطفال 

)انظر الفصل السادس(.
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القيم الوطنية
متوسط القيم

إن توقع كون أعامل الرعاية هي مسؤولية املرأة يبدأ منذ سن مبكرة. تُظهر 

دراسة أجريت عىل 33 بلًدا أن الفتيات بني سن 7-14 يقمن باملزيد من العمل 

املنزيل أكرث من األوالد يف نفس العمر وأداء املهام األخرى، مبا يف ذلك رعاية 

األشقاء األصغر سًنا.65 يستمر تقسيم العمل إىل "عمل املرأة" و "عمل الرجال" 

لكثري من النساء عندما يبدأن عائالتهن ويرتددن يف القوى العاملة )هدف التنمية 

املستدامة رقم 8(. تؤثر القوالب النمطية للجنسني عىل نوع العمل الذي تقوم 

به النساء خارج املنزل، والظروف التي يُقدم هذا العمل والدفع الذي يتلقاه. كام 

يؤثر عىل قدرة املرأة عىل االنخراط يف جوانب أخرى من الحياة العامة، مبا يف ذلك 

املشاركة السياسية )الغاية 5.5(.

نسبة الوقت املستغرق أثناء اليوم يف العمل املنزيل وأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر بحسب نوع الجنس، 2016-2000

املصدر: الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، 2017أ.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة يف 83 دولة. متوسط القيم هي وسائل غري مرجحة.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تحديات القياس

إن فهم اختالفات استخدام الوقت بني النساء والرجال وكذلك ضمن مجموعات 

النساء لهو الخطوة األوىل لتخفيض أشكال الرعاية األشد إرهاقًا وإعادة توزيع 

الرعاية بشكل أكرث توازنًا بني النساء والرجال وبني العائالت واملجتمعات. ومع 

ذلك، تظل الدراسات االستقصائية املتعلقة باستخدام الوقت غري متاحة أو 

مخصصة يف العديد من البلدان، والقليل منها يجري بشكل منتظم للسامح 

بتحليل االتجاهات. عالوة عىل ذلك، فغالبًا ما تتداخل رعاية األطفال واملسنني 

واملرىض مع العمل املنزيل، ما يجعل من الصعب الحصول عىل إحصاءات دقيقة 

عن الرعاية الشخصية.

ضامن مشاركة املرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص 

للقيادة

إن تواجد صوت املرأة ومشاركتها يف العمليات والقرارات التي تؤثر عىل حياتهن 

هو جانب أسايس من جوانب حريات النساء والفتيات. تشارك النساء يف السياسة 

وصنع القرار عىل جميع املستويات ويف وظائف مختلفة ويف جميع مجاالت 

الحكومة، مبا يف ذلك كناخبات ومرشحات لالنتخابات الوطنية أو املحلية، 

وعضوات الربملان أو املجالس املحلية، ورئيسات الدول و/أو الحكومات ووزيرات. 

ولكن غالبًا ما تكون مشاركتهن عىل أساس رشوط غري متساوية، محفوفة باملبادئ 

والتوقعات املتعلقة بالنوع االجتامعي التي تحد من وصولهن إىل فرص القيادة. 

هذه فرصة ضائعة بالنظر إىل أن مشاركة املرأة قد ثبت أن لها تأثريًا إيجابيًا 

عىل أمناط اإلنفاق العام وتقديم الخدمات.66 وينطبق اليشء نفسه عىل القطاع 

الخاص، حيث ال تزال املرأة ممثلة متثياًل ناقًصا يف مجالس إدارة الرشكات ويف 

املناصب اإلدارية عىل الرغم من األدلة يدل عىل أن وجود املرأة يرتبط بارتفاع 
أسعار األسهم واألرباح.67

تسليط الضوء عىل متثيل املرأة يف الربملانات

الوطنية

عىل الرغم من التقدم املُحَرز، تبقى املرأة ممثلة متثياًل ناقًصا يف الربملانات يف 

جميع أنحاء العامل

رغم إحراز تقدم عىل مدى العقد املايض، ال تزال املرأة ممثلة متثياًل ناقًصا يف 

الربملانات يف جميع أنحاء العامل )انظر الشكل 3.13(. وعىل الصعيد العاملي، تشغل 

النساء نحو 23.7 باملائة من املقاعد الربملانية، أي بزيادة قدرها 10 باملائة منذ عام 

2000. 86وعىل املستوى القطري، تشغل املرأة مقاعد أكرث يف الربملان عن الرجال 

فقط يف رواندا )61 باملائة( ودولة بوليفيا املتعددة القوميات )53 باملائة(.

وقد أدى استخدام الحصص االنتخابية املتعلقة بالجنسني وغري ذلك من التدابري 

الخاصة املؤقتة إىل رفع حصص متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار الوطنية يف 

العديد من البلدان. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، أظهرت الحصص زيادة 

متثيل املرأة يف السياسة، يف حني شهدت بلدان يف املنطقة ذات عدد قليل من 

الحصص انتكاًسا كبريًا يف عام 69.2016 يف أمريكا الالتينية، زادت حصص النوع 

االجتامعي، إىل جانب الحصص التي تستهدف األقليات العرقية، من متثيل 

الجامعات املهمشة.70 ومع ذلك، وعىل الرغم من التأثري الواضح، فإن أقل من 

نصف البلدان يف جميع أنحاء العامل لديها شكل ما من أشكال الكوتا املعمول بها.

ويف حني أن نظام الحصص وغريه من تدابري الدعم املؤقتة فعالة يف تعزيز التمثيل 

السيايس للمرأة، فإنه يلزم إجراء مراجعات دورية لضامن عدم فرض سقف عىل 

متثيل املرأة دون قصد.
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة باستخدام بيانات من االتحاد الربملاين الدويل، 2017أ.

ملحوظة: بناًء عىل بيانات مستخرجة من 193 بلًدا. الحالة اعتبارًا من 1 سبتمرب 2017. البلدان التي لديها أعىل نسبة يف املنطقة هي املعروضة.
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نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية، بحسب املنطقة، 2017

تسليط الضوء عىل متثيل املرأة يف الحكومات 

املحلية

إن التوافر املحدود للبيانات يعيق التقييامت الدقيقة ملشاركة املرأة يف الحكومات 

املحلية وأثرها

يف حني أن اإلحصاءات العاملية عن متثيل املرأة يف الربملانات متاحة عىل نطاق 

واسع ويُبلغ عنها، فال توجد حاليًا إحصائيات قابلة للمقارنة لرصد متثيلها يف 

الحكومات املحلية. وبالتايل، ال يوجد حساب أسايس ألعداد النساء بني ماليني 

أعضاء الحكومات املحلية التي تؤثر عىل حياة املجتمعات املحلية يف جميع أنحاء 

العامل. وكان هناك حاجز كبري متمثاًل يف استخدام مؤرشات مختلفة لرصد متثيل 

املرأة يف الحكومات املحلية عرب مختلف مناطق العامل وبوصفها. الوكالة املسؤولة 

عن رصد املؤرش 5.5.1، تقود هيئة األمم املتحدة للمرأة الجهود العاملية لتطوير 

تدبري واحد يُستخدم باستمرار يف جميع البلدان واملناطق.  يشري املؤرش املقرتح 

ب.5.5.1 إىل متثيل املرأة يف املناصب املنتخبة للهيئات الترشيعية للحكومة 

املحلية )استكاماًل للمؤرش أ.5.5.1 بشأن متثيل املرأة يف الربملان(. ويتسق هذا مع 

األطر القانونية الوطنية التي تحدد وتنظم الحكومة املحلية، وميكن إنتاج البيانات 

الالزمة بتكلفة منخفضة عىل أساس السجالت االنتخابية.

وقد أدرجت بعض البلدان بالفعل املؤرش يف خططها اإلمنائية الوطنية وبدأت يف 

إنتاج البيانات ذات الصلة، كام هو موضح يف حالة أوغندا )انظر الصندوق 3.2(.
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استجابًة ملتطلبات البيانات الخاصة برصد التقدم الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة واألهداف الواردة يف خطة التنمية الوطنية، اعتمدت حكومة 

أوغندا مؤخرًا مجموعة من مؤرشات املساواة بني الجنسني ذات األولوية الوطنية. وقام بتنسيق هذه العملية مكتب اإلحصاءات األوغندي وشارك الكيانات ذات 

الصلة يف النظام اإلحصايئ الوطني، مبا يف ذلك الوزارات واإلدارات والوكاالت.

يُعترب املؤرش ب.5.5.1 - نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الحكومة املحلية - أحد مقاييس القيادة واملشاركة السياسية. حيث تأيت أحدث املعلومات الخاصة 

باملؤرش يف أوغندا من السجالت االنتخابية للفائزين والخارسين يف االنتخابات املحلية لعام 2016 التي قامت بتجميعها وزارة الحكم املحيل. تغطي البيانات 

نوعني من املقاعد: )أ( املتنافس عليها بشكل مبارش و)ب( املخصصة للعمل اإليجايب. ينص إطار العمل القانوين للبلد عىل تخصيص نسبة 30 باملائة من كوتة 

الجنسني للهيئات التداولية يف كل مستوى من مستويات الحكم املحيل. كام تُوفر كوتة للمجموعات األخرى، مبا يف ذلك الشباب وكبار السن واألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

وتبني البيانات األولية أن متثيل املرأة عموًما يف املناصب املنتخبة للهيئات التداولية يف الحكومة املحلية بنسبة 46 باملائة، أعىل من نسبة متثيلهن الوطني يف 

الربملان )34 باملائة(. كام يتبني أن مشاركة املرأة تختلف باختالف مستويات الحكومة: فهي متثل 42 باملائة من وظائف مجالس املقاطعات والبلديات و47 

باملائة من وظائف مجلس املقاطعات الفرعية )انظر الشكل 3.14(. ومع ذلك، فإن جميع املقاعد التي يحتفظن بها تقريبًا هي تلك التي تشكل جزًءا من الكوتة 

املحجوزة، ونسبة 1 باملائة فقط هي مقاعد متنازع عليها مبارشة. وعىل مستوى الرؤساء املنتخبني، حيث ال تنطبق حصة الجنسني، فإن النساء يتمثلن فقط يف 1 
باملائة.71

نسبة املقاعد التي تشغلها النساء والرجال يف الحكومة املحلية يف أوغندا، حسب نوع الحكم املحيل، 2016

املصدر: مكتب اإلحصاء األوغندي  وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، وزارة الحكم املحيل وهيئة األمم املتحدة للمرأة، 2017.

مالحظة: البيانات عىل LC-I وLC-II غري متوفرة. جرت االنتخابات األخرية لهذه املستويات من الحكومة يف عام 2001.
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املرأة يف الحكومة املحلية: دراسة حالة يف أوغندا
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المصدر: حسابات هيئة األمم المتحدة للمرأة علی أساس منظمة العمل الدولیة، 2017ب.

مالحظات: تشري البيانات إىل أحدث ما هو متاح يف الفرتة املرجعية. تُحسب نسبة التغري يف النقاط باستخدام نقطة البيانات )2004-2006( وأحدث نقطة بيانات )2014-2016(، وهو فارق 10 سنوات بني نقطتي 

البيانات، باستثناء منغوليا حيث يبلغ فارق التوقيت 8 سنوات. بسبب كرس يف السلسلة، ينبغي تفسري األرقام بحذر. تشري األرقام إىل االتجاه ولكنها قد ال تعكس الحجم الحقيقي.
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تحديات القياس

غالبًا ما تستند البيانات املتعلقة بتمثيل املرأة يف الحكومة املحلية إىل السجالت 

االنتخابية التي تحتفظ بها هيئات إدارة االنتخابات  أو الكيانات الوطنية املامثلة 

املكلفة بتنظيم االنتخابات املحلية. يُعترب هذا املصدر للبيانات اإلدارية مفيًدا 

النخفاض تكلفته، لكن يجب تحسينه يف بعض البلدان بطرق كدمج الخاصية 

الفردية "للجنس" يف السجالت االنتخابية؛ منح هيئات اإلدارة االنتخابية والية 

واضحة وموارد إلنتاج اإلحصاءات؛ ومن خالل الرشاكات بني هيئات اإلدارة 

االنتخابية واملكاتب اإلحصائية الوطنية لتنسيق اإلنتاج اإلحصايئ. أما يف البلدان 

القليلة التي ال تكون فيها السجالت االنتخابية إلكرتونية أو غري مركزية، قد تحتاج 

إىل استكشاف مصادر بديلة للبيانات واستخدامها، مبا يف ذلك البيانات اإلدارية 

التي تحتفظ بها الوزارات التنفيذية وتعدادات/استطالعات الحكومة املحلية.

تسليط الضوء عىل النساء يف املناصب 

اإلدارية 

تُعد املرأة ممثلة متثياًل ناقًصا يف املناصب اإلدارية العليا واملتوسطة يف جميع 

البلدان التي لديها بيانات متاحة وفيام يتعلق بسلطة اتخاذ القرار داخل الحكومة 

واملؤسسات الكبرية واملؤسسات، فإن متثيل النساء ناقص يف املناصب اإلدارية 

العليا واإلدارة الوسطى. رغم بعض التقدم، ال تزال نسبة النساء يف اإلدارة العليا 

واملتوسطة أقل من 50 باملائة يف جميع البلدان باستثناء الجمهورية الدومينيكية، 

حيث وصلت إىل 53 باملائة تقريبًا. يف عام 72.2015 وعىل الصعيد العاملي، تقل 
نسبة النساء يف املناصب اإلدارية العليا واملتوسطة عن أقل من الثلث.73

نسبة اإلناث من العاملة يف اإلدارة العليا واملتوسطة )املحور األيرس( والنسبة املئوية للتغري )منذ منتصف العقد األول من القرن الحادي 

والعرشين( )املحور األمين(، سنوات مختلفة

الشكل 3.15
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نظرًا لكرس السلسلة اإلحصائية )عىل سبيل املثال، استناًدا إىل مراجعات املنهجية(، 

فإن التغري يف حصة املرأة يف العمل يف اإلدارة العليا واملتوسطة يكون من الصعب 

تقييمه بكل الثقة. ومع ذلك، تشري بيانات االتجاهات، املتاحة لـ 35 بلًدا، إىل 

حدوث تحسن يف بعض البلدان، ولكن مع انخفاض حصص يف بلدان أخرى. 

عىل مدى العقد املايض، شهدت 11 دولة نسبة النساء يف اإلدارة العليا واإلدارة 

الوسطى بنسبة 7.4 نقطة مئوية يف املتوسط. ومع ذلك، انخفضت النسبة )بأكرث 

من 3 نقاط مئوية( يف 8 بلدان. ويف 16 بلًدا أخرًا، مل يتجاوز التغري يف نسبة النساء 

يف املناصب اإلدارية +/- 3 نقاط مئوية )انظر الشكل 3.15(.

تحديات القياس

ال تتوافر البيانات املتعلقة بنسبة النساء يف املناصب اإلدارية إال لعدد محدود 

من البلدان، ويحّد عدم قابلية هذه التقديرات للمقارنة من القدرة عىل اإلبالغ 

العاملي. يتطلب حساب هذا املؤرش استخدام بيانات حول التوظيف حسب 

الجنس واملهنة، وذلك باستخدام تصنيفات املهن التي تلتزم بالتصنيف الدويل 

املوحد للمهن.74 البلدان التي ال تستخدم التصنيف الدويل للمسح اإلحصايئ يف 

مسوحات القوى العاملة وغريها من الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية ذات 

وحدات التوظيف قد يصنف املواقف اإلدارية بشكل مختلف. قد يؤدي تصنيف 

هذا املؤرش حسب النشاط االقتصادي واملجموعات املهنية التفصيلية إىل تقديم 

رؤى مهمة حول السقف الزجاجي يف الصناعات املختارة. ومع ذلك، قد تكون 

ھذه التصنيفات محدودة بالحجم والتصميم املحدد إلطار العينات يف استقصاءات 

القوي العاملة.

ضامن حصول الجميع عىل الصحة الجنسية واإلنجابية 

والحقوق اإلنجابية

تواجه النساء والفتيات املراهقات العديد من التحديات واملخاطر فيام يتعلق 

بصحتهن وحقوقهن الجنسية واإلنجابية. وتشمل هذه العوائق القانونية، مثل 

تقييد الوصول إىل الخدمات عىل أساس العمر والحالة االجتامعية، وكذلك 

متطلبات ترخيص الطرف الثالث، مام يعني أن النساء يُرَغمن عىل طلب موافقة 

الزوج أو الوالدين قبل الوصول إىل الخدمات. ويف حاالت أخرى، تُعترب نوعية 

الخدمات الجنسية واإلنجابية والقدرة عىل تحمل تكلفتها، حتى وإن توافرت، 

حواجز كبرية. كام تفتقر املرأة إىل االستقاللية يف صنع القرار - عىل سبيل املثال، يف 

رفض الجامع الجنيس مع األزواج أو الرشكاء، ويف استخدام وسائل منع الحمل ويف 

خيارات الرعاية الصحية الخاصة.

تسليط الضوء عىل الصحة والحقوق الجنسية 

واإلنجابية

25 باملائة فقط من النساء املتزوجات أو يف املرتبطات خارج إطار الزواج يقررن 

بأنهن أحرار يف قراراتهن املتعلقة بالعالقات الجنسية واستخدام وسائل منع 

الحمل والرعاية الصحية

ال توجد يف الوقت الحارض قاعدة بيانات عاملية شاملة بشأن القوانني املتعلقة 

بالصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية )انظر الفصل الثاين(، ولكن 

البيانات املتعلقة باستقالل املرأة يف صنع القرار فيام يتعلق بصحتها وحقوقها 

الجنسية واإلنجابية متاحة ملجموعة فرعية من البلدان. استناًدا إىل بيانات من 54 

بلًدا، معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فإن 52 باملائة فقط من النساء 

بني سن 15-49 من املتزوجات أو مرتبطات خارج إطار الزواج يتخذن قراراتهم 

املستنرية بشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والخدمات 

الصحية )الشكل 3.16(.

بالنسبة للمراهقات، باإلضافة إىل الحواجز التي تحول دون الوصول، فإن الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية تتعرضان للخطر بسبب االفتقار إىل التثقيف 

الجنيس الشامل واملامرسات الضارة. تُعد املضاعفات املتعلقة بالوالدة والحمل من 
بني األسباب الرئيسية للوفاة بني الفتيات بني سن 75.19-15
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94



95

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 km

0 1,000 2,000 3,000 mi

The boundaries and names shown and the
designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.

* Dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
has not yet been agreed upon by the parties.

**Final boundary between the Republic of Sudan
and the Republic of South Sudan has not yet been
determined.

**

*

%80 أو أكرث  

80%< - 60%

60%< - 40%

أقل من 20%

ال يوجد بيانات

 40%< - 20%

املصدر: الشعبة االحصائية باألمم املتحدة، 2017أ.

مالحظة: يبني الشكل البيانات املتاحة من 45 دولة )متثل 7 باملائة من سكان العامل( خالل الفرتة املشار إليها. تُعد التغطية القطرية للدول غري كافية لحساب املتوسط لجميع املناطق باستثناء أفريقيا الواقعة جنوب 

الصحراء الكربى.

نسبة النساء بني سن 15-49 )املتزوجات أو املرتبطات خارج إطار الزواج( ويتخذن قراراتهن املدروسة بشأن العالقات الجنسية واستخدام 

وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، 2015-2007

وعىل الدول االلتزام بتوفري إمكانية الوصول للخدمات الصحية والجنسية 

واإلنجابية بأسعار معقولة. فحتى مع توفر الخدمات إال أن النساء تجد يف تكلفتها 

عقبة يصعب التغلب عليها، ففي عينة أُجريت يف 65 دولةُحددت التكلفة بشكل 

متكرر كعامل يعيق قدرة املرأة يف الحصول عىل الرعاية الصحية. عىل سبيل 

املثال، انطبقت هذه الحالة عىل 11 باملائة من النساء يف مرص و86 باملائة من 
النساء يف ساو تومي وبرينسيبي.76 

تحديات القياس

ال تتوفر البيانات القابلة للمقارنة عن الدور الفعال للمرأة يف القرارات املتعلقة 

بصحتها الجنسية واإلنجابية إال ملجموعة أسئلة الدراسات االستقصائية التي 

تستهدف النساء من مختلف الفئات العمرية، وحاالت اجتامعية مختلفة، 
والعادات املتنوعة الستخدام وسائل منع الحمل.77

إجراء إصالحات ملنح املرأة حقوًقا متساوية 

يف املوارد االقتصادية 

توفر املوارد االقتصادية - مبا فيها األرايض وغريها من أشكال املمتلكات واألصول 

املالية واملرياث واملوارد الطبيعية - لألفراد واألرس املعيشية وسائل إدرار للدخل، 

كام أنها تساعد عىل مواجهة الصدمات والتقلبات، كام ميكن استخدامها كضامن 

لتمكني الوصول إىل االئتامن )مبا يف ذلك االئتامن من النظام املرصيف الرسمي(. 

ولتحقيق مساواة أكرب بني الجنسني يف توزيع املوارد االقتصادية آثار إيجابية 

مضاعفة لتحقيق منو اقتصادي شامل ومنصف ومستدام، باإلضافة إىل مجموعة 

من النتائج اإلمنائية الرئيسية مبا يف ذلك الحد من الفقر، واألمن الغذايئ وصحة 

ورفاهية املجتمعات املحلية والبلدان، كام أن املساواة يف الحصول عىل املوارد 

االقتصادية والتحكم فيها توفر للمرأة قدرة أكرب عىل التفاوض داخل أرستها 

املعيشية باإلضافة إىل القدرة عىل االستقالل االقتصادي. 

الحدود واألسامء املبينة والتعيينات املستخدمة يف هذه الخريطة ال 

تنطوي عىل إقرار  أو قبول رسمي من جانب منظمة األمم املتحدة.

*ميثل الخط املنقط - عىل وجه التقريب- خط املراقبة بني جامو 

وكشمري املُتفق عليه من ِقبَل الهند وباكستان. مل يُتفق عىل الوضع 

النهايئ لجامو وكشمري من جانب األطراف.

**مل تُحسم بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية 

جنوب السودان.

  الشكل 3.16
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تسليط الضوء عىل املساواة يف حقوق املرأة 

يف األرايض 

تشري البيانات املتعلقة بحقوق املرأة وحصولها عىل األرايض إىل وجود تفاوت 

عميق بني الجنسني

بغرض رصد الغاية 5.أ، ُوضع مؤرشان جديدان هدفهام الرتكيز عىل جوانب 

متعددة لحيازة األرايض والتحكم فيها، مبا يف ذلك تعزيز حقوق املرأة يف حيازة 

األرايض ضمن إطار القانون، حيث يعكس موضوع الرتكيز عىل حيازة األرايض 

االعرتاف بأنه مورد اقتصادي رئييس يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالوصول إىل املوارد 

االقتصادية واإلنتاجية األخرى واستخدامها والتحكم بها، كام ميكن أيًضا استخدامه 

كضامن للحصول عىل املوارد املالية وتوسيع الخدمات أو االنضامم إىل املنظامت 

املنتجة، كام ميكن أن تكون مصدر إلدرار الدخل بشكل مبارش يف حال تأجريها أو 

بيعها، باإلضافة إىل كونه مصدر رئييس لإلنتاج الزراعي. 

كام تشري البيانات املتعلقة بدور املرأة يف القطاع الزراعي إىل وجود متييز بني 

الجنسني، فالنساء أقل احتاماًل ألن ميلكن أراٍض زراعية، حيث ترتاوح حصتهن من 

ذلك فيام بني 0.8 باملائة يف اململكة العربية السعودية و51 باملائة يف كابوفريد، 

بحصة عاملية إجاملية قدرها 12.8 باملائة. 78وتظهر األدلة املتوفرة إىل أنه عند 

امتالك املرأة لألرايض، فإن قطع األرايض التي متتلكها عادة ما تكون أصغر وأقل 

جودة من األرايض التي ميتلكها الرجال، كام أن حقوقهن يف حيازة األرايض تكون 
أقل أمانًا.79

تحديات القياس 

مؤخرًا أُعيد تصنيف كل من رصد مؤرشات األرايض للهدف 5.أ )1.أ.5 و2.أ.5( 

كمؤرشين من املستوى الثاين، ويستند املؤرش 1.أ.5 إىل العمل املنهجي الذي 

يضطلع عليه مرشوع األدلة والبيانات املتعلقة باألدلة املتعلقة باملساواة بني 

الجنسني ، وهي عبارة عن مبادرة تقودها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة  

وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ويركز عىل حصول املرأة عىل ' مجموعة'  من 

الحقوق التي تشمل امللكية املوثقة، والقدرة/الحق يف بيع األرايض، والقدرة/الحق 

يف توريث األرض ألشخاص آخرين، وقد بدأ جمع البيانات من خالل عمليات 

تجريبية، لكن البيانات مل تتوفر بعد عىل نحو واسع. من جهة أخرى، يغطي 

املؤرش 2.أ.5 املساواة يف املرياث، وحق الترصف فيها أثناء الزواج، ومتثيل املرأة 

يف مؤسسات األرايض، والتمويل الحكومي لدعم املرأة لحيازة األرايض، وحامية 

حقوق املرأة يف النظم العرفية املعرتف بها قانونًا. حيث أن مصادر البيانات  

لهذا املؤرش هي عبارة عن السياسات الوطنية، والقانون األسايس، والترشيعات 

الثانوية، وستشكل البيانات املتعلقة باملؤرشين جزًءا من الرصد العاملي الدوري 

يف املستقبل، ولكن إحراز تقدم يف ذلك يتطلب مشاركة قوية من الدول لجمع 
البيانات عىل املستوى الوطني وتقديم تقرير عن التقدم املحرز.80

تعزيز استخدام التكنولوجيا امليرسة وال سيام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أحدثت جوانب التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك االتصاالت 

السلكية والالسلكية والحواسيب وشبكة اإلنرتنت تحواًل يف العامل، ولكن مل تَُوزَع

املنافع توزيًعا عاداًل، حيث توجد فجوات بني الجنسني يف الوصول إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واستخدامها، ففرص النساء أقل من الرجال يف امتالك 

الهاتف املحمول81 – وهو مؤرش أهداف التنمية املستدامة لهذا الهدف – كام 

أنهن محرومات يف مجاالت أخرى، مبا يف ذلك الوصول إىل اإلنرتنت وعىل نطاق 

أوسع املشاركة يف االقتصاد الرقمي، ونتيجة ذلك فهناك تزايد للفجوة الرقمية بني 

الرجل واملرأة، وتعميق ملبدأ عدم املساواة بني الجنسني عىل نطاق واسع، حيث 

استُبعدت املرأة من الفرص الهامة لخلق املعرفة واالبتكار وريادة األعامل.

تسليط الضوء عىل املرأة وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت

تتأخر النساء عن الرجال يف الوصول إىل اإلنرتنت82 وامتالك الهاتف املحمول

تزداد إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت بشكل كبري، حيث تُستخدم التكنولوجيا يف 

التواصل وتبادل املعلومات يف البيئات املدرسية وأماكن العمل واملنزل، ولكن 

ال تصل إليه النساء بنفس الوترية التي يصل بها الرجال. ويف عام 2017 كانت 

نسبة النساء الاليت يستخدمن اإلنرتنت عامليًا أقل بـ 5.9 باملائة مقارنة بالرجال 

)انظر الشكل 3.17(، حيث متتلك كل من رشق وجنوب رشق آسيا أكرب فجوة 

بني الجنسني: إذ أن 28 باملائة فقط من النساء لديهن القدرة عىل الوصول إىل 

اإلنرتنت مقابل 42 باملائة من الرجال، ويف أوروبا وأمريكا الشاملية تُعد نسبة 

انتشار استخدام اإلنرتنت لدى النساء والرجال عالية، حيث متثل نسبة االستخدام 

بني النساء )75 باملائة( وهي أقل من نسبة استخدام بني الرجال والتي متثل 

)%82(، أما يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد كانت فقط نسبة 

استخدام النساء لإلنرتنت أعىل من الرجال: حيث كانت النسبة 67 باملائة مقابل 
65 باملائة.83

الغاية 5.ب
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املصدر: االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  2017أ.

مالحظة: تشري معدالت انتشار اإلنرتنت إىل عدد النساء والرجال الذين يستخدمون اإلنرتنت، كنسبة مئوية من مجموع اإلناث والذكور.

 العامل

 أوروبا وأمريكا الشاملية

 أمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي

 أفريقيا الشاملية واسيا الغربية

 أسرتاليا ونيوزيلندا

أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(

  وسط وجنوب اسيا

 رشق ورشق جنوب اسيا

 أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء
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النسبة املئوية
رجال نساء

وأصبحت تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية أكرث تكاماًل، حيث تتجاوز 

الهواتف املحمولة واألجهزة اللوحية واملنتجات االخرى يف بعض األسواق، وميكن 

للهواتف املحمولة أن تسهم يف الجوانب الهامة فيام يخص متكني واستقاللية 

املرأة: فهي متكن املرأة من البقاء عىل اتصال مع عائلتها وأصدقائها، وتسهيل 

معامالتها املالية، وتوفري الوقت يف تنسيق وإدارة األنشطة اليومية. 

وتفيد النساء أيًضا يف الدول النامية أنهن يشعرن باالستقاللية واألمان بشكل أكرب 

عند وجود الهاتف املحمول عىل الرغم من وجود مضايقات من الغرباء من خالله 
والذي يُعد مصدر إزعاج.84

وعىل الرغم من املنافع املحتملة للهاتف املحمول، فإن ما يقدر بـ 7.1 مليار امرأة 

يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط ال ميلكن هاتفا محمواًل: فامتالك النساء 

للهاتف املحمول أقل احتاماًل من الرجال بنسبة 14 باملائة. ويختلف استخدام 

الهاتف املحمول حسب نوع الجنس، حيث تقل احتامالت استخدام الرجال 

لهواتفهم املحمولة يف الرسائل والبيانات واإلنرتنت، مام يحد من فرص متكني 
التكنولوجيا.85

وبالتايل فإن سد الفجوة الرقمية بني الجنسني يتطلب بذل جهود أكرب ليس فقط 

لزيادة ومكافئة فرص الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل أيًضا 

لضامن متكني النساء والفتيات من استخدامها لزيادة فرص خيارات حياتهن 

االسرتاتيجية وذلك من خالل الحصول عىل املعلومات ذات الصلة بالنسبة لهن، 

والتواصل بحرية ودون متييز، والتنظيم بشكل سيايس للمطالبة بحقوقهن.

معدل انتشار اإلنرتنت حسب نوع الجنس واملنطقة، 2017 

  الشكل 3.17
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TURNING PROMISES INTO ACTION

 تحديات القياس

تُعترب السجالت مصدًرا هاًما للبيانات املتوفرة عىل اإلنرتنت عىل مستوى األرسة 

املعيشية، ويقوم مقدمو خدمات اإلنرتنت بجمع هذه البيانات بشكل مستمر، 

لكن هذه املعلومة ال توفر تفاصيل عن مستخدمي اإلنرتنت وحاالت عدم 

املساواة داخل نطاق األرس املعيشية، ويُعد إجراء دراسات استقصائية عىل 

املستوى الفردي أمر هام لتحديد مقدار الوقت الذي يقضيه كل مستخدم عىل 

اإلنرتنت واالغراض املختلفة الستخدام اإلنرتنت حسب نوع الجنس، وميكن إلجراء 

الدراسات االستقصائية عن الوقت تقييم وقت استخدام اإلنرتنت من ِقبَل اإلناث 

والذكور لجمع معلومات لغرض معني.

اعتامد وتعزيز سياسات سليمة وترشيعات قابلة 

للتنفيذ لتعزيز املساواة بني الجنسني

تلتزم خطة عام 2030 بإحراز زيادة كبرية يف االستثامرات وذلك لسد الفجوة بني 

الجنسني حيث يُعد تقدير املوارد الالزمة لتحقيق سياسات وبرامج املساواة بني 

الجنسني –والذي بشكل عام يشار إليه باسم امليزانية املراعية العتبارات النوع 

االجتامعي – عنرًصا أساسيًا يف تحقيق هدف وجميع األهداف الخاصة بالجنسني 

داخل نطاق اإلطار، يف حني أن الغاية 5.ج يهدف بشكل عام إىل تعزيز السياسات 

والترشيعات التي تعزز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، فإن املؤرش املرتبط 

به )1.ج.5( يتناول عىل وجه التحديد الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع وتنفيذ 

نظم لتتبع املساواة يف توزيع املوارد بني الجنسني. 

وتتبع املوارد املخصصة للمساواة بني الجنسني من دورها أن تعزز الشفافية 

وميكن أن تؤدي يف النهاية إىل قدر أكرب من املساءلة، وتُعد خطوة أوىل هامة نحو 

سد الفجوة بني السياسات والتنفيذ )انظر أيًضا خلق أوجه التآزر صفحة 234(.

تسليط الضوء عىل تتبع مخصصات املساواة 

بني الجنسني

وضع معيار دويل للميزانية املراعية ملنظور النوع االجتامعي

يعيق التمويل غري الكايف تنفيذ القوانني والسياسات التي تراعي الجنسني، ومن 

الخطوات الهامة يف معالجة الفجوة الحاصلة يف تنفيذ السياسات والقوانني هو 

وضع نظم شاملة لتتبع توزيع موارد املساواة بني الجنسني. 

ويُعد املؤرش 1.ج.5 املؤرش الوحيد إطار رصد أهداف التنمية املستدامة والذي 

يربط بني نظم املوازنة الوطنية وبني تنفيذ الترشيعات والسياسات املتعلقة 

باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. 

وهو يضع معياًرا دوليًا للموازنة املراعية ملنظور النوع االجتامعي، حيث جرى 

تنقيح منهجية املؤرشات استناًدا إىل األدلة املستمدة من أعامل املوازنة الشاملة 

واملتعلقة بنوع الجنس والتي أُجريت يف أكرث من 100 دولة لضامن تناسق 

البيانات وقابليتها للمقارنة بني مختلف البلدان. وقد تم تطوير نظام تقييم 

لتصنيف الدول إىل أحد ثالث فئات: "تلبي املتطلبات متاًما" و "تقارب املتطلبات" 

و "ال تلبي املتطلبات". 

وبعد إجراء 86 عملية تجريبية شملت 15 دولة،86 تم من خاللها تحديد منهجية 

املؤرشات املنقحة عىل أنها مؤرشات واضحة وذات صلة من ِقبَل وزارات املالية، 

واألجهزة النسائية الوطنية، واملكاتب االحصائية الوطنية، حيث أُعيد تصنيف 

املؤرش عىل أنه مؤرش من املستوى الثاين، جاء هذا التصنيف من ِقبَل فريق خرباء 

أهداف التنمية املستدامة يف نوفمرب 2017. 

تحديات القياس

يتمثل التحدي األول يف القياس يف تحديد ما يشكل التوزيع الذي يراعي منظور 

النوع االجتامعي، حيث تسهم األبعاد املتعددة، والطابع الشامل للمساواة بني 

الجنسني يف تعقيد القدرة عىل تحديد هذه التوزيعات، كام أنه من الرضوري 

توفري خصوصية كافية وأيًضا التأكد من أن التعريف شامل مبا فيه الكفاية 

لتحصيل التوزيعات عل كامل امليزانية. باإلضافة إىل ذلك، فإن عدم وجود بيانات 

للتصنيف حسب نوع الجنس من جميع القطاعات ميكن أن يعيق املتابعة 

النظامية لتوزيع املساواة بني الجنسني، والقدرة عىل استخدام هذه البيانات يف 

ابالغ القرارات املتعلقة بامليزانية. ومثل هذا التحدي يف القياس يُعد أحد األمور 

التي تؤثر عىل العديد من الدول ويتطلب التعاون املكاتب االحصائية ملعالجة 

الفجوة الحالية.

الغاية 5.ج
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رقم 6
 ضامن توافر املياه وخدمات الرصف

الصحي للجميع وإدارتها عىل نحو مستدام

6
تُعترب املياه الصالحة للرشب وخدمات الرصف الصحي أمرًا أساسيًا للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق اإلنسان.87 

وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والاليت بالغالب ما يُعتربن املستخدمات الرئيسيات ويقدمن 

ويدرن عملية استخدام املياه يف منازلهن، وعند عدم توفر املياه الجارية يف املنزل، فإن النساء والفتيات يف هذه 

الحالة يُجرَبن عىل السفر ملسافات طويلة لتلبية احتياجات املنزل من مياه الرشب.88 وتزيد سوء الحالة الصحية 

الناجمة عن نقص املياه الكافية وعدم وجود رصف صحي من الحاجة إىل رعاية أفراد األرسة املرىض، وهذه املسؤولية 

تقع بشكل رئييس عىل عاتق النساء والفتيات. كام أن النساء معرضات أيًضا لإلصابة مبخاطر صحية كبرية نتيجة 

وجود أمراض يف بعض املياه والرصف الصحي، مثل اإلصابة مبرض الرتاخوما )الرمد(، وذلك بسبب دورهن املبذول 

يف مجال الرعاية باألرسة.98 ويُعد توفر البيئة النظيفة مبا يف ذلك املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي خالل فرتة 

العمل والوالدة أمرًا بالغ األهمية من أجل حياة وصحة األم والطفل.90، حيث قد يؤدي عدم وجود مرافق صحية 

كافية إىل تعريض النساء والفتيات للمرض ومخاطر السالمة والعنف يف املدرسة والعمل ومجتمعاتهن املحلية، والذي 

بدوره يعيق قدرتهن عىل التعلم، وكسب الدخل، والتحرك بحرية.91  

 تسليط الضوء عىل الوصول إىل الوصول إىل مياه الصالحة للرشب

تتحمل النساء والفتيات مسؤولية جمع املياه يف 80 باملائة من األرس التي ال ميكنها الحصول عىل املياه يف أماكن 

العمل

عىل الرغم من أن العديد منهن قد متكنَّ من الحصول عىل خدمات املياه والرصف الصحي األساسية منذ عام 2000، 

إال أن التقدم متفاوت، وأصبحت بعض املنجزات هشة عىل نحو متزايد مع تزايد الضغط عىل مصادر املياه الناتج 

عن تغري املناخ، واالستهالك غري املستدام، والنشاط الزراعي املكثف، وتدهور األرايض الزراعية.92 ويف عام 2015، 

افتقر 2.1 مليار شخص إىل امكانية الحصول عىل خدمات مياه الرشب املدارة بشكل آمن )أي املياه التي ميكن 

الوصول إليها يف أماكن العمل املتاحة عند الحاجة وغري امللوثة(، ففي الواقع، تشري التقديرات إىل أن 71 باملائة فقط 

من سكان العامل يستخدمون الخدمات التي تُدار بشكل آمن.93 أما أوقيانوسيا وأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 

الكربى فقد سجال أعىل نسبة يف األشخاص الذين يعتمدون عىل مصادر مياه غري صالحة للرشب، مبا يف ذلك املياه 

السطحية من األنهار، وجداول املياه، والربك، وكذلك مياه اآلبار املفتوحة دون وقاية.94 ويف أنحاء مناطق العامل النامي 

تكون إمكانية الحصول عىل املياه األساسية يف املناطق الحرضية أعىل منها يف الريف، يف حني أن املجموعات ذات 

الدخل املرتفع تتمتع بإمكانية وصول أفضل بكثري من تلك املجموعات ذات الدخل املنخفض.95 فعىل سبيل املثال، يف 

باكستان تستطيع 41 باملائة من األرس املعيشية الحرضية الحصول عىل مياه الرشب التي تُدار بشكل آمن مقابل 32 

باملائة من األرس املعيشية يف الريف، حيث توجد أيًضا اختالفات كبرية بني فئات الدخل واملجموعات العرقية )انظر 

الفصل الرابع(.96 

وعند عدم توفر املياه الصالحة للرشب يف أماكن العمل، فإن عبء جمع املياه ومعالجتها يقع إىل حد كبري عىل عاتق 

النساء والفتيات، والاليت يُجربن عىل تخصيص كميات كبرية من أوقاتهن والحد من مشاركتهن يف مجاالت أخرى مثل 

العمل مدفوع األجر والتعليم )انظر الفصل السادس(. وتظهر بيانات الدراسات االستقصائية أُجريت يف 61 دولة أن 

80 باملائة من األرس املعيشية التي ال تستطيع الحصول عىل املياه.
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2.9%

فتياتنساء

فتيانرجال

املصدر: منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف، 2017ب.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث الدراسات االستقصائية املتاحة من الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية والدراسات االستقصائية متعددة املؤرشات يف 61 دولة، حيث رُجحت من ِقبَل السكان واملياه التي تتواجد 

املياه خارج النطاقات التي يستطيعون الوصول إليها.

ويف أماكن العمل، تتحمل النساء والفتيات مسئولية جمع املياه )انظر الشكل 

3.18(، وهذا ينطبق بصفة خاصة عىل األرس املعيشية األشد فقرًا يف الريف.

ففي بنني عىل سبيل املثال، يبلغ متوسط الوقت للوصول إىل مصدر املياه ملن ال 

يتوفر لديهم داخل البيوت إىل 21.5 دقيقة، ولكن هذه املدة تختلف بشكل كبري 

يف أوساط األرس املعيشية: يستغرق متوسط الوقت يف األرس الريفية 24 دقيقة، يف 

حني يستغرق 16 دقيقة من الوقت يف األرس املعيشية يف املناطق الحرضية. ويبلغ 

متوسط الوقت بني األرس األشد فقرًا إىل 26.5 دقيقة مقابل 12.5 دقيقة يف األرس 

الغنية.97 

تحديات القياس

عىل الرغم من أن البيانات املتعلقة باستخدام خدمات مياه الرشب التي تُدار 

بشكل آمن يف تزايد، إال أن الثغرات ال تزال موجودة وال يجري تصنيفها جغرافيا 

عىل نحو متسق. وعىل سبيل املثال يُعد تحسني السجالت اإلدارية بشأن نوعية 

املياه وتوافرها أمرًا رضوريًا لرصد فيام إذا كانت خدمات املياه تُدار بشكل 

آمن، ولكن البيانات التنظيمية ال تغطي يف العادة سوى أنظمة املياه املنقولة 

باألنابيب يف املناطق الحرضية. ومن أجل تقييم مدى أمان مجموعة واسعة من 

املصادر، فقد بدأ عدد متزايد من الدراسات االستقصائية عىل األرس املعيشية يف 

دمج اختبار مبارش لنوعية مياه الرشب.98 ومن املهم أن تتجاوز هذه الدراسات 

االستقصائية تقييامت جودة املياه وتتضمن أسئلة لتقييم العبء الذي تتحمله 

األرس لجمع املياه يف األماكن التي ال تتواجد فيها. وميكن أن يساعد إدراج األسئلة 

املتعلقة بالوقت إىل جانب املعلومات املتعلقة بأفراد االرسة الذين يقومون عادة 

مبهمة جمع املياه عىل تحسني الصورة العاملية ألدوار الجنسني يف جمع املياه 
ومعالجتها.99

توزيع األرس حسب الشخص املسؤول عادة عن جمع املياه، 2017 

  الشكل 3.18
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رقم 7
 ضامن الحصول عىل طاقة حديثة ميرسة

 ومستدامة للجميع

7
يُعترب الحصول عىل الطاقة النظيفة بأسعار معقولة أمرًا أساسيًا ملكافحة تغري املناخ، فضاًل عن تعزيز التخفيف من 

وطأة الفقر، والنمو املستدام، والتصنيع، والحصول عىل املياه. ومع ذلك فإن 1.1 مليار شخص حول العامل يفتقرون 

إىل إمكانية الحصول عىل الكهرباء، حيث يعتمد أكرث من 3 مليارات شخص عىل الوقود مثل الفحم، والكريوسني، 

والكتل الحيوية )الخشب، الفحم النبايت، املخلفات الزراعية، الروث الحيواين(، كمصدر للطهي واالضاءة وغري ذلك 

من احتياجات الطاقة املنزلية.100 وعىل غرار الوضع الحالة املتعلقة باملياه، فكثريًا ما تضطر النساء والفتيات إىل 

السفر ملسافات طويلة بحثًا عن الحطب، حيث تتوافر مصادر أخرى للطاقة. ولذلك فهن معرضات لخطر التعرض 

للعنف أثناء طريقهن ويواجهن مشاكل صحية عىل املدى الطويل والتي تتعلق بتأثري تلوث الهواء يف األماكن املغلقة، 

والحمل الثقيل عىل أجسادهن. 

 تسليط الضوء عىل الوقود النظيف للطاقة املنزلية

يعتمد أكرث من نصف األرس عىل مستوى العامل عىل الوقود الصلب الذي يعرض صحة املرأة وسبل عيشها للخطر

تعتمد 64 باملائة من األرس املعيشية يف 92 دولة عىل الوقود الصلب مبا يف ذلك الخشب، أو النفايات، أو مخلفات 

املحاصيل، أو الفحم النبايت، أو الروث )انظر الشكل 3.19(، وغالبًا ما تستخدم هذه األنواع من الوقود وغريها من 

أنواع الوقود النظيف )مبا يف ذلك الكريوسني( مع التكنولوجيا غري الفعالة مثل إشعال الحرائق يف الهواء الطلق 

واملواقد التي يترسب منها الغاز والتي تؤدي إىل مستويات عالية من تلوث الهواء املنزيل.101 ويُستخدم الوقود الصلب 

للطهي والتدفئة بشكل كبري يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى وأوقيانوسيا، حيث يعتمد 85.7 و 86.2 

باملائة من األرس املعيشية ، عىل الرتتيب، وتظهر بشكل عام األرس املعيشية يف شامل أفريقيا وغرب آسيا اعتامدها 

بشكل أقل عىل الوقود الصلب، حيث تبلغ نسبة اعتامدها 12.4 باملائة.  وكام يُظهر الشكل 3.19، فإن الرثاء والتباين 

بني الريف والحرض يُعد أمرًا مهاًم يف جميع املناطق، حيث تعتمد األرس ذات الدخل املنخفض واألرس الريفية عىل 

الوقود الصلب بدرجة أكرب من األرس ذات الدخل املرتفع واألرس املعيشية يف املناطق الحرضية. وميكن أن تكون 

اآلثار الصحية والبيئية للوقود غري النظيف والتكنولوجيا غري الفعالة مصدًرا لتدمري صحة النساء واألطفال الذين 

يقضون يف العادة وقتًا أطول يف املنزل، ففي عام 2012 تسبب تلوث الهواء يف األماكن املغلقة 4.3 ماليني حالة وفاة 

مبكرة، حيث بلغت نسبة النساء والفتيات 6 حاالت من بني كل 10 حاالت. ونتيجة لوجود األمراض غري املعدية مثل 

االنسداد الرئوي املزمن ورسطان الرئة وأمراض القلب، فقد أصبح تلوث الهواء يف األماكن املغلقة مصدر قلق رئييس 

عىل الصحة البيئية.102 
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة باستخدام بيانات منظمة الصحة العاملية، 2015ب، وحسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الدول التي توفرت فيها البيانات الجزئية من بعد عام 2013 والتي كانت متوفرة يف 

االستقصاءات الدميغرافية  والصحية.

مالحظة: تشري البيانات إىل ما هو متوفر حديثًا يف الفرتة املشار إليها لـ 92 دولة، حيث تستند املجاميع االقليمية عىل أساس عدد سكان الدولة املعنية. تشري األخامس إىل الرشائح الخمسية لتوزيع الدخل،، حيث األرس 

األشد فقرًا موجودة يف نسبة الـ 20 باملائة األدىن يف توزيع الرثوة، واألرس األكرث ثراًء بنسبة الـ 20 باملائة العليا من األرس يف توزيع الرثوة. 
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املتوسط الحرض الرشيحة الخمسية 5 )األكرث ثراًء( الريف      الرشيحة الخمسية 1 )األشد فقرًا)

نسبة األرس التي تعتمد بشكل أسايس عىل الوقود الصلب، حسب املنطقة واملوقع والرشائح الخمسية للرثوة، 2016-2013 

وإىل جانب اآلثار الصحية الضارة املرتبطة بتلوث الهواء يف األماكن املُغلََقة 

االعتامد عىل الوقود الصلب فإن ذلك يعني أن النساء والفتيات بقضني وقتًا 

أكرث يف جمع الوقود، حيث تقيض الفتيات يف األرس التي تستخدم الوقود الصلب 

ألغراض الطهي متوسط 18 ساعة يف األسبوع لجمع الوقود مقابل 5 ساعات يف 

األسبوع بالنسبة للفتيات يف األرس التي تستخدم الوقود النظيف. وتقدر دراسة 

أُجريت مؤخرًا يف 22 دولة افريقية أن النساء والفتيات يقضني متوسط ساعتني 

كل يوم يف جمع الوقود، وتعترب هذه مهمة شاقة تعرضهن لخطر التعرض لإلصابة، 

والتعرض للهجوم من الحيوانات، والتعرض للعنف الجسدي والجنيس، والتأثري 

عىل تعليم الفتيات وعىل أوقات فراغهن، )انظر الفصل السادس(.103 

تحديات القياس

من أجل دعم االنتقال الكامل من الوقود األحفوري، والكتلة الحيوية، والوقود 

غري النظيف إىل استخدام الطاقة الحديثة والنظيفة، فالبد من وجود معلومات 

أكرث دقة عن نوع وقيمة وغرض الوقود املستخدم يف األرس املعيشية. وهناك أيًضا 

حاجة إىل بيانات عن نوع األجهزة والتكنولوجيا املستخدمة يف املنزل ألغراض 

الطهي والتدفئة واالضاءة، ففي الوقت الحايل تركز معظم البيانات، التي تُجمع 

من خالل الدراسات االستقصائية عل األرس املعيشية، عىل تحديد النوع األويل 

للوقود أو التكنولوجيا املستخدمة يف الطهي، وتجاهل املعلومات يف الحاالت 

التي ميكن فيها استخدام أنواع مختلفة من الوقود ألغراض مختلفة داخل األرس 

املعيشية، مثل التدفئة واالضاءة. حيث ميكن لزيادة تفاصيل املعلومات ذات 

الصلة بهذا املوضوع، والتي تُجمع من خالل الدراسات االستقصائية، أن توفر 

تقديرات أكرث دقة عن تأثريات الصحة والبيئة ملثل هذه املامرسة. حيث البد أيًضا 

من إدراج أسئلة استقصائية اضافية بشأن الوقت الذي يُقىض يف جمع الحطب 

واألنواع األخرى من الوقود، فضاًل عن الشخص املسؤول عن جمع األموال، وذلك 

لضامن مراعاة منظور النوع االجتامعي.

 الشكل 3.19
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ليك يساهم النمو االقتصادي يف التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر والحد من عدم املساواة داخل الدول وفيام 

بينها، يجب أن يكون شاماًل ومتوافًقا مع األبعاد االجتامعية والبيئية للتنمية املستدامة. وتُعد كيفية توزيع فوائد 

النمو االقتصادي، وتكاليف األزمة االقتصادية يف املجتمع أمرًا هاًما، باإلضافة إىل أن التوظيف يُعد إحدى اآلليات 

الرئيسية التي يجري من خاللها هذا التوزيع. وبالتايل فإن املساواة بني الجنسني يف العاملة، وإمكانية حصول املرأة 

عىل العمل الالئق هي تدابري أساسية للنمو الشامل.104 فمصدر الدخل املنتظم واملستقل ال يوفر للمرأة أن تكون 

ذات كلمة مسموعة وسلطة داخل األرسة فحسب، بل أثبت أيًضا أنه يزيد من االستثامر يف رفاه أفراد األرسة 

وخصوًصا األطفال، مع وجود منافع للنمو عىل املدى الطويل.105 ومع ذلك فإن أوجه عدم املساواة بني الجنسني يف 

سوق العمل ال تزال منترشة، حيث ال يقترص األمر عىل مشاركة املرأة فحسب، وإمنا احتاملية مشاركتها تكون أكرب 

وسط العاملة غري اآلمنة أو يف األماكن التي ال تتمتع بحامية أو حتى بأعامل ذات أجور متدنية، وال تزال الفجوات يف 

نسبة األجور بني الجنسني قامئة بشكل ثابت يف كل مكان. 

 تسليط الضوء عىل مشاركة القوى العاملة

يبلغ معدل املشاركة يف القوى العاملة عاملًيا بني النساء )التي ترتاوح أعامرهن بني بني سن 25 و54( يف سن العمل 

بنسبة 63 باملائة مقابل 94 باملائة بالنسبة للرجال، مع اختالفات عىل مستوى املناطق

تُعد نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل )63 باملائة( أقل بـ 31 درجة مئوية عن مشاركة الرجال )94 باملائة(.106 إال 

أن الفجوات بني الجنسني يف مشاركة املرأة تختلف بشدة عرب املناطق والبلدان.107 حيث تتواجد أوسع الفجوات، 

التي تقرب من 60 درجة مئوية، يف شامل وسط أفريقيا، وجنوب وغرب آسيا، حيث تقل مشاركة النساء عن 50 

باملائة.

عىل مدى السنوات العرشين املاضية، عىل مستوى عاملي، ظلت الفجوة يف نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة بني 

البالغني يف سن العمل )بني سن 25-54( ثابتة نسبيًا دون تغيري مع وجود استثناء ملحوظ يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي. فمنذ الثامنينات دخلت أكرث من 70 مليون امرأة يف القوى العاملة يف هذه املنطقة، والذي أدى 

بدوره إىل زيادة معدل مشاركتهن.108 حيث تظهر البيانات منذ عام 1997 أن نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن 

بني سن 25-54 زادت من 57 باملائة إىل 68 باملائة. وازدادت نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة بشكل ضعيف 

بالنسبة للنساء الاليت يف سن العمل كام حدث يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، بينام انخفضت الفجوة بني 

الجنسني، ولكن هذا حدث إزاء خلفية قلة معدالت مشاركة الرجال )انظر الشكل 3.20(. وتُعد وسط وجنوب آسيا 

هي املنطقة الوحيدة التي تراجعت فيها نسبة النساء املشاركات يف القوى العاملة بشكل مستمر منذ عام 1997.

 الغايات

12
مؤرشات النوع االجتامعي

7

 هدف التنمية املستدامة

رقم 8
 الرتويج لالستدامة الشاملة والنمو

 االقتصادي املستدام والتوظيف اإلنتاجي

والكامل والعمل املناسب للجميع
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: ُحسبت املتوسطات املرجحة من ِقبَل هيئة األمم املتحدة للمرأة باستخدام بيانات من منظمة العمل الدولية،  2017ب. 

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث البيانات املتاحة يف الفرتة املرجعية لـ 193 دولة. 

120

100

80

60

40

20

0

دل
ملع

ا

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

19
97

20
07

20
17

 أسرتاليا
 ونيوزيلندا

 أفريقيا الشاملية وآسيا
 الغربية

 أوقيانوسيا )باستثناء أوروبا وأمريكا الشاملية رشق ورشق وسط آسيا
أسرتاليا ونيوزيلندا(

العامل وسط وجنوب آسيا  أمريكا الالتينية والبحر
 الكاريبي

 أفريقيا الواقعة جنوب
 الصحراء

9390
959491909393

97969291
8683

97969594

7679
7273

42
37

6663

7977
7175

57
6870

77

29
34

 النساء

الرجال

معدل مشاركة القوة العاملة بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 25-54 ، بني الجنسني واملنطقة، 2017-1997 

من 42 باملائة إىل 37 باملائة، وذلك وفًقا ألخر تقديرات العام 2017، حيث سجلت 

دول املنطقة أعىل انخفاضات يف نسبة النساء بني سن 25-54 كالتايل: قريغيزستان 

)14.7 نسبة مئوية(، وبنغالديش )10.3 نسبة مئوية(، والهند )8.1 نسبة مئوية(. 

تحديات القياس

متيل الدراسات االستقصائية للقوى العاملة القياسية إىل تقليص حجم عاملة املرأة، 

والتي ترجح أن تكون مثل هذه العاملة موسمية، وغري رسمية، ومتقطعة، وغري 

مدفوعة االجر.109 ومن املرجح أيًضا أن يقل عدد النساء العامالت مدفوعات األجر 

ألن الدراسات االستقصائية غالبًا ال تبحث إال عن إجابات لنشاط العمل األسايس، 

بينام ينظر للعمل مدفوع األجر عىل أنه نشاط ثانوي )مبعنى الرعاية التي تؤديها 

املرأة لكن غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل( فهو غري قابل لالستيعاب )انظر 

الفصل الثاين(.

تسليط الضوء عىل الفجوة يف األجور بني 

الجنسني 

ال يزال عمل املرأة غري ُمَقَدر قيمته: تبلغ الفجوة يف األجور بني الجنسني 23 

باملائة عاملًيا

تشري التقديرات عىل الصعيد العاملي إىل أن املرأة تجني نسبة 77 باملائة مام 

يكسبه الرجل. بينام تشري البيانات التي ُجمعت من 37 دولة أن الفجوة يف األجور 

بني الجنسني تتناقص ببطء، فإن التوجهات املتساوية لن تتحقق قبل عام 2086 

دون اتخاذ إجراءات مستهدفة.110 ومبا أنه ال ميكن حساب الفجوات يف األجور 

بني الجنسني إال بصورة موثوقة بالنسبة للعاملة مدفوعة االجر، فإن هذه األرقام 

تعمل بشكل فعيل عىل تقليص الفوارق يف الدخل يف العديد من الظروف وبشكل 

ملحوظ يف الدول النامية حيث ينترش فيها العمل الحر غري الرسمي.

والتمييز املهني القائم عىل أساس نوع الجنس – والذي مييل فيه النساء والرجال 

إىل العمل يف مهن مختلفة )التمييز األفقي(، ويف مستويات أو رتب أو مناصب 

عليا مختلفة )التمييز العمودي( يعد أحد العوامل الرئيسية لفجوة األجور بني 

الجنسني. 

  الشكل 3.20
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ومع ذلك توجد مساوئ لدفع األجور سواء يف أسفل او أعىل السلم الوظيفي 

وعىل مستوى جميع املهن تقريبًا.111 وقد حدث انخفاض طفيف عىل مدى 

العقدين املاضيني فيام يتعلق مبوضوع التمييز املهني، حيث انتقل عدد كبري من 

النساء للعمل يف قطاعات مختلطة. ويف الوقت نفسه استمرت الوظائف التي 

كان ميتهن الرجال غالبيتها بشكل تقليدي بتقديم فرص عمل أقل للنساء، بينام 

أصبحت الوظائف التي متتهنها النساء والتي متيل إىل أن تكون وظائف ذات أجور 
أقل وأدىن منزلة تسود غالبيتها النساء.112

تحديات القياس

تُحسب الفجوة يف األجور بني الجنسني عىل أساس األجور بالساعات ومرتبات 

املوظفني، وبالتايل فإنها ال تغطي سوى أجور ومرتبات العمل، وال تحتسب أجور 

العمل الحر )مبا يف ذلك حسابات العامل الخاصة والعامل املساهمني يف نفقات 

األرسة( والذي يتمثل يف العديد من السياقات حصة كبرية من الناس التي لديها 

وظائف ويهدف الحساب القائم عىل أجور الساعات إىل ازالة تأثري الفوارق 

ساعات العمل عىل العامل ذكوًرا وإناثًا، وتركز فقط عىل الفوارق يف األجور التي 

ال تُحدد بعدد الساعات التي جرى العمل فيها. غري أن دراسة البيانات املتعلقة 

بالفجوة بني الجنسني ميكن أيًضا أن تكشف وتقدم رؤى عن وضع النساء يف سوق 

العمل. ويف هذا الخصوص ميكن أن تكون املؤرشات األخرى مثل معدل العاملة 

الناقصة املتعلقة بالوقت وحصة العمل بالتعاقد الجزيئ غري الطوعي، تدابري 

تكميلية مفيدة. باإلضافة إىل ذلك، فإن الفجوة يف األجور بني الجنسني ال تسلط 

الضوء عىل الفروق بني الرجل واملرأة مام يؤدي إىل عدم تكافؤ يف فرص الحصول 

عىل عمل ذي أجر عاٍل – عىل سبيل املثال، الفوارق التي تظهر نتيجة التحيزات 

االجتامعية والثقافية والتي تعمل عىل تقييد أو فرض أنواع الفرص املتاحة للمرأة 

مقارنًة بالرجل.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تُعد البنى التحتية والتصنيع واالبتكار عنارص هامة لتحقيق هذا النوع من التحوالت االقتصادية والتي تضع الدول 

يف املسار نحو النمو الشامل )انظر هدف التنمية املستدامة رقم 8(. ونادًرا ما يُعد التغري الهيكيل – مثل االنتقال 

من الزراعة إىل الصناعة أو الخدمات أو االقتصاد القائم عىل املعرفة – محايًدا بني الجنسني.113 فعىل سبيل املثال، 

خلقت اسرتاتيجيات التصنيع املوجهة نحو التصدير فرص عمل جديدة للنساء يف جميع أنحاء آسيا وأمريكا الالتينية. 

ومع ذلك، فإن القدرة التنافسية الدولية والتغري التكنولوجي مدعومان باألجور املنخفضة للنساء، وكثريًا ما كانت 

الصناعات املتطورة بسبب التكنولوجيا تحل محل النساء العامالت.114 وقد فتح قطاع الخدمات املتوسع آفاقًا لفرص 

عمل يف العاملة الرسمية والتي تتطلب مهارات كثرية ألقلية من النساء الحاصالت عىل تعليم عاٍل، إال أن غالبية 

النساء ال يزلن يقعن يف رشك العمل يف املناطق غري اآلمنة واألعامل ذات االجور املتدنية مثل األعامل املنزلية أو البيع 

يف الشوارع.115 وال يزال الرجال يهيمنون عىل الوظائف يف مجال البحث واالبتكار التي تدفع بالتحول نحو ما يسمى 

بـ"االقتصاد املعريف".

 تسليط الضوء عىل االقتصاد املعريف

تشغل النساء عاملًيا أقل من ثلث جميع املناصب املتعلقة بالبحوث 

متثل النساء عامليًا 28.8 باملائة من الباحثني، ولكن مع وجود تباينات واسعة بني املناطق.116 ففي الدول النامية ميثل 

الرجال ثالثة أضعاف النساء يف املجال البحثي، بينام يف البلدان املتقدمة ميثل الرجال ضعف النساء. أما عىل الصعيد 

اإلقليمي، فهناك تباينات واسعة، حيث لوحظ وجود مستويات عالية من التمثيل يف أسرتاليا ونيوزيلندا )52 باملائة(، 

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )47 باملائة(، كام لوحظ وجود مستويات منخفضة يف رشق آسيا وجنوب 

رشق آسيا، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، حيث متثل فيها نسبة النساء يف املتوسط 25 

باملائة، و33 باملائة، و31 باملائة من نسبة الباحثني عىل التوايل. 

ويظهر أيًضا الشكل 3.21 إىل وجود تباينات مختلفة يف جميع الدول، حيث سجلت النساء أعىل نسبة يف مجال 

البحث يف تايالند )56 باملائة(، وفنزويال )55 باملائة(، لكن كان سجلت نسبة 10 باملائة أو أقل يف دول مثل النيبال 

وتوغو. ومل تحقق املساواة بني الجنسني سوى يف نحو واحدة من كل خمس دول، حيث حيث متثل النساء ما يرتاوح 

بني 45 إىل 55 باملائة من جملة الباحثني.

 الغايات

8
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املصدر: معهد اليونيسكو لإلحصاءات،  2017أ.

مالحظة: تشري البيانات إىل أحدث املعلومات املتوفرة من 143 دولة، وتستند البيانات إىل املعنيني مبنسقي الشئون االنسانية، باستثناء الكونغو، والهند، وإرسائيل والتي تستند البيانات فيها إىل معادالت الدوام الكامل 

)املتفرغني(. أما البيانات من الصني تستند إىل هيئة البحث والتطوير الشامل عوًضا عن الباحثني. تستند البيانات يف الربازيل إىل التقديرات. 
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The boundaries and names shown and the
designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.

* Dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
has not yet been agreed upon by the parties.

**Final boundary between the Republic of Sudan
and the Republic of South Sudan has not yet been
determined.

**

*

 تحديات القياس

عادًة ما تكون البيانات حول نسبة اإلناث الباحثات  إما غري متوفرة أو غري كاملة 

أو قدمية، ويتمثل اتجاهات رصد البيانات فيها بشكل دقيق تحديًا. كام يعد توافر 

إحصاءات لتقييم األسباب وراء عدم وجود باحثات عىل الرغم من ارتفاع معدالت  

نسبهن يف إنهاء تعليمهن الجامعي مقارنة بالرجال أمرًا نادًرا، واستجابة لذلك

يقوم معهد اليونيسكو لإلحصاء بتطوير سلسلة من املؤرشات الجديدة وذلك من 

خالل مرشوعه الخاص بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وشئون النوع 
االجتامعي، ولكن هذه املؤرشات غري متوفرة بشكل كبري.117

نسبة اإلناث الباحثات عىل مستوى الدول، 2015-1999 

70%< - %55

55%< - %45

%45< - %30 70% أو أكرث  

أقل من %30

توجد بيانات

الحدود واألسامء املبينة والتعيينات املستخدمة يف هذه الخريطة ال 

تنطوي عىل إقرار  أو قبول رسمي من جانب منظمة األمم املتحدة.

*ميثل الخط املنقط - عىل وجه التقريب- خط املراقبة بني جامو 

وكشمري املُتفق عليه من ِقبَل الهند وباكستان. مل يُتفق عىل الوضع 

النهايئ لجامو وكشمري من جانب األطراف.

**مل تُحسم بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية 

جنوب السودان.

  الشكل 3.21
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تشري الدالئل املتزايدة إىل أن الحد من عدم املساواة بني الجنسني ال يُعد هدفًا هاًما فقط يف حد ذاته، إمنا يُعد أيًضا 

أمرًا أساسيًا من أجل تحسني الكفاءة االقتصادية، واالستدامة البيئية واالنتاجية، والذي كل ذلك لديه انعكاساته 

عىل الجنسني.118 إن عدم املساواة بني البلدان يحد من القدرات ويقلل من حيز السياسات بالنسبة للبلدان الفقرية 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مبا يف ذلك التزامات املساواة بني الجنسني. وتتطلب معالجة عدم املساواة بني 

الجنسني مزيًدا من التعاون العاملي، مبا يف ذلك التعاون يف سياسات النمو الشامل وقضايا مثل التمويل، واالتفاقيات 

التجارية التي تدعم الدول النامية والهجرة املخطط لها والتي تتسم باإلدارة الجيدة )انظر أيًضا خلق أوجه التآزر، 

صفحة 234(. أما عىل الصعيد الوطني فهناك حاجة إىل سياسات مالية واجتامعية تراعي منظور النوع االجتامعي 

وذلك للحد من عدم املساواة يف الدخل بني الرجل واملرأة، وما يبينه البحث هو عبارة عن مساهم رئييس لعدم 

املساواة يف الدخل الكيل بني الجنسني يف املجتمع. 

 تسليط الضوء عىل عدم املساواة داخل األرسة يف الدول املتقدمة

تزيد احتامالت معيشة النساء عىل أقل من 50 باملائة من متوسط الدخل مقارنة بالرجال يف جميع الدول

تشري أحدث التقديرات املتوفرة حول عدم املساواة عىل املستوى العاملي إىل وجود تغري بسيط يف توزيع الدخل 

بني مختلف دول العامل: فقد انخفض مستوى عدم املساواة عامليًا يف السنوات األخرية، ولكن يشري عدم االبالغ عن 

مستويات الدخل العليا إىل أن االنخفاض هاميش يف أحسن األحوال، حيث استقر مؤرش جيني العاملي عند 70.5 

باملائة يف عام 2008، إن ميكن أن يصل إىل ما يقارب 76 باملائة عند تعديل نقطة عدم االبالغ.119 وتشري التقديرات إىل 

أن نسبة 44 باملائة من الدخل العاملي ارتفع يف الفرتة ما بني 1988 و 2008 إىل خمسة باملائة، يف حني شهدت الدول 

الفقرية مكاسب أقل يف الدخل سواء بصفة نسبية أو مطلقة. وقد ساهم النمو االقتصادي العاملي يف تراجع نسبة 

الفقر، إال أن هذا الرتاجع كان بصورة غري متساوية، مع وجود تأثري االستقطاب عىل توزيع الدخل بني الدول.120 يف 

حني أن درجة عدم املساواة يف العامل بني الدول قد يكون من الصعب متييزها، إال أن ارتفاع درجة عدم املساواة بني 

الدول موثًقا توثيًقا جيًدا. ففي دول منظامت التعاون االقتصادي والتنمية، ازداد متوسط دخل العرشة باملائة األكرث 

ثراًء من السكان خالل الـ 25 السنة املاضية من سبعة أضعاف إىل تسعة أضعاف متوسط دخل العرشة باملائة األشد 

فقرًا من السكان، وتُعد عدم املساواة يف الدخل يف أعىل مستوياتها خالل نصف القرن املايض.121 ويف الدول النامية، 
ارتفعت نسبة عدم املساواة يف الدخل بنسبة 11 باملائة بني عامي 1990 و2010. 122

وتشكل عدم املساواة داخل األرس املعيشية، عىل سبيل املثال بني النساء والرجال عاماًل مساهاًم قويًا يف عدم املساواة 

يف الدخل الكيل يف املجتمع، وهو ما ميثل نسبة تصل إىل 30 باملائة وفًقا لدراسة حديثة.123 حيث تتقاىض النساء 

بشكل عام أجرًا أقل من الرجال )انظر هدف التنمية املستدامة رقم 8(، والحصول عىل ممتلكات أقل، وبالتايل 

يحصلن عىل ثروة أقل من الرجال. وبذلك تزيد احتامالت معيشة النساء عىل أقل من 50 باملائة من متوسط الدخل 

مقارنة بالرجال يف جميع أنحاء الدول. 

 الغايات

10

مؤرشات النوع االجتامعي

1

 هدف التنمية املستدامة

رقم 10
 الحد من عدم املساواة داخل الدول وفيام

بينها
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أم غري متزوجة

يبني الشكل 3.22 االختالفات حسب الجنس يف نسبة األشخاص الذين يعيشون 

عىل أقل من 50 باملائة من متوسط الدخل لبعض الدول املختارة والتي توافرت 

عنها معلومات، حيث توجد أكرب االختالفات بني الجنسني يف جمهورية كوريا، 

وجنوب أفريقيا ، والواليات املتحدة. ويف جميع البلدان التي شملتها العينة من 

األرجح أن ينخفض معدل متوسط الدخل لألرس املعيشية التي ترعاها أم غري 

متزوجة إىل أقل من 50 باملائة. وتظهر الواليات املتحدة كأعىل دولة تسجل 

نسبة انخفاض معدل متوسط الدخل لألرس املعيشية التي ترعاها أم غري متزوجة 

حيث وصلت النسبة إىل 44 باملائة وهي أقل من نسبة الدخل املتوسطة البالغة 

50 باملائة، )تليها الربازيل وجنوب أفريقيا بنسبة تبلغ 43 باملائة، و ولوكسمربغ، 

وإيطاليا، وإسبانيا بنسبة 42 و41 و40، باملائة عىل الرتتيب(.

 تحديات القياس

تتمثل اآلثار الواضحة للتحليل املذكور أعاله - وكام تم استعراضه بشكل موسع 

يف الفصل الرابع -  ملعالجة التفاوتات، ويجب إيالء أهمية كبرية لتوزيع البيانات 

حسب مجموعات فرعية من السكان من أجل تحديد األشد حرمانًا ووضع 

سياسات مُتَكِّن من الوصول إليهم. ويتطلب تقديم البيانات ملختلف املجموعات 

الفرعية باستخدام متغريات توزيع متعددة يف كثري من األحيان إىل استخدام 

مجموعات بيانية والتي متثل السكان يف هذه املجموعات الفرعية. وميكن تحقيق 

ذلك يف كثري من األحيان من خالل التعدادات، أو بيانات السجل، أو الدراسات 

االستقصائية بالقدر الكايف ومتثل أحجام العينة، ولكن تحليل البيانات يُعد من 

املوارد الضخمة وميكن أن تعمل عىل تشويه الحساسيات السياسية.

املصدر: نيوفنهويس وآخرون، املصدر التايل.

مالحظات: تستند املعلومات إىل أحدث مجموعات بيانات دراسة الدخل للكسمبورغ  املتوفرة من 42 دولة، حيث تم جمع املعلومات من حوايل عام 2013 )املجموعة التاسعة( لـ 35 دولة، وعام 2010 لـ 6 دول، وعام 

2007 يف حالة دولة واحدة )جمهورية الدومينيكان(. وتشري "األرس التي ترعاها أم غري متزوجة" يف هذا التحليل إىل األرس التي لديها أطفال دون سن السابعة عرش وال يوجد لديها ذكور بالغون )فوق سن الثامنة عرشة( 

يقيمون يف املنزل.

النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون دون 50 باملائة من متوسط الدخل حسب نوع الجنس، 2013-2007

  الشكل 3.22
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يف الوقت الراهن، يعيش أكرث من نصف سكان العامل يف املستوطنات الحرضية، وتشري التقديرات إىل أنه بحلول عام 

2030 ستستضيف املناطق الحرضية 60 باملائة من جميع سكان العامل. حيث يعيش واحد من كل ثالثة أشخاص 

يف املدن ملا يقارب عىل األقل نصف مليون نسمة.124 ويوجد عدد كبري من املدن يف الدول النامية التي يغلب فيها 

أو يتزايد فيها عدد النساء، مام يعكس أن الهجرة من الريف إىل الحرض تتسم بنوع الجنس.125 وبالنسبة للنساء 

والفتيات، فإن التحرض غالبًا مرتبط بزيادة فرص الحصول عىل التعليم والتوظيف، وانخفاض معدالت اإلنجاب، 

وزيادة االستقاللية. ومع ذلك فإن مساواة املرأة يف "الحق يف املدينة"126 – يف االستفادة من الفوائد والفرص التي 

تقدمها املدن، واملشاركة يف تصميمها وإعادة تصميمها عىل أساس املساواة مع الرجال – ال تزال بعيدة املنال، خاصًة 

بني النساء ذوات الدخل املتدين. ويتجىل ذلك عىل سبيل املثال يف افتقار املرأة إىل السالمة الشخصية عند استخدام 

وسائل النقل، والعنرصية التي يعانني منها كعامالت يف األماكن العامة؛127 ومحدودية ملكيتهن لألرايض والعقارات؛128 

والعواقب الوخيمة غري املكافئة يف عدم توفر الخدمات الخاصة برعايتهن ورفاهيتهن. فالنساء يف األحياء الحرضية 

الفقرية يعانني من صعوبات خاصة.

 تسليط الضوء عىل األحياء الحرضية الفقرية

ة، حيث ال تزال االحتياجات األساسية مثل الحصول  تتعرض النساء الاليت يعشن يف األحياء الحرضية الفقرية ملصاعب جمَّ

عىل املياه النظيفة وتحسني مرافق الرصف الصحي غري ملباة يف األغلب

يف عام 2014، عاش 23 باملائة من سكان الحرض يف أحياء فقرية، يف انخفاض للنسبة التي كانت 28 باملائة يف عام 

2000، ولكن يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، ال يزال أكرث من نصف سكان الحرض )56 باملائة( يعيشون 

يف أحياء فقرية.129 ومن نسبة 67 باملائة من الدول التي تتوفر فيها البيانات، فإن أكرث من نصف إناث سكان املناطق 

الحرضية والتي ترتاوح أعامرهن بني سن 15-49 يعشن يف أحياء فقرية )انظر الشكل 3.23(. وأكرث من 50 باملائة 

من نساء الحرض يعشن يف ظروف يفتقدن فيها عىل األقل أحد األمور التالية: الحصول عىل املياه النظيفة، واملرافق 

الصحية الحديثة، أو السكن أو السكن الدائم، أو منطقة سكن كافية. والعديد من النساء ال يعانني فقط من 

حرمانهن من أمر واحد بل يعانني من حرمانهن من العديد من هذه االحتياجات األساسية األربعة التي ال تُلبى. 

ففي نسبة 30 باملائة من الدول -  معظمها تقع يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى–مل تُلبى يف الحال ثالثة 

من هذه األربعة االحتياجات األساسية ألكرث من 5 باملائة من جميع النساء الاليت يعيشن يف املدن. وكذلك هو الحال 

يف كل من تشاد، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وأثيوبيا، ومدغشقر، وموزمبيق، وساوتومي، وبرينسبي، وأوغندا، 

حيث تصل النسبة إىل أكرث من 10 باملائة. ويف تشاد، ارتفعت نسبة نساء الحرض الاليت يفتقرن إىل ثالثة من أصل 

أربعة من االحتياجات األساسية إىل 24.8 باملائة.

 هدف التنمية املستدامة

رقم 11
 جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة

 للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود

ومستدامة
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 الغايات
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نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 يف األحياء الفقرية، 2016-2003

املصدر: تستند حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل بيانات جزئية من وكالة األمن الوطني لستني دولة من الدول النامية آلخر سنة تتوفر فيها البيانات. 

مالحظات: يقوم املؤرش 11.1.1 من أهداف التنمية املستدامة بتصنيف "األرس الفقرية" باعتبارها األرس التي تستويف معيارًا واحًدا عىل األقل من أصل خمسة معايري: )1( عدم الوصول إىل مصادر املياه املحسنة، )2( عدم 

الوصول إىل مرافق الرصف الصحي الحديثة، )3( عدم وجود مساحات كافية للسكن، )4( عدم وجود سكن دائم، )5( انعدام األمن الوظيفي. وتستخدم هذه املعايري التعريف الدويل "األرس املعيشية يف األحياء الفقرية" 

عىل ما تم االتفاق عليه من ِقبَل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية-شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة- غري أنه من الناحية العملية ال توجد منهجية لقياس األمن الوظيفي. وبالتايل تُقيم حالة األحياء الفقرية 

باستخدام املعايري األربعة األوىل. وقد تم استخدام عينة من النساء والفتيات بني سن 15-49 يف جميع الدول باستثناء فيتنام، والتي تستند إىل بيانات عن النساء  بني سن 49-18.

يف الدول التي يُعد السكن العشوايئ منترش فيها بشكل خاص بني النساء 

الحرضيات،130 فإن الشكلني األكرث انتشاًرا لعدم تلبية االحتياجات املنزلية هام 

مواد اإلقامة الدامئة، وانعدام مرافق الرصف الصحي الحديثة، والتي بدورها تفرض 

مخاطر وأعباء كبرية عىل النساء ألنهن يقضني املزيد من الوقت يف املنزل وبالتايل 

يصبحن أكرث عرضة ملخاطر صحية ولنظافتهن الشخصية. عىل الرغم من انتشار 

ذلك فهو ليس مثل انعدام الرصف الصحي واإلقامة الدامئة، إال أن عدم الحصول 

عىل املاء النظيف وحالة االكتظاظ التي يعاين منها سكان األحياء الفقرية تجعل 

العائالت أكرث عرضة لإلصابة باألمراض، وتزيد من العبء الزمني امللقى عىل كاهل 

النساء املسؤوالت عن جمع املياه واالهتامم باملرىض.

 تحديات القياس

تجعل الخصائص الوطنية واملحلية املتعلقة بتصنيف الوحدات السكنية الفقرية 

وغري الرسمية من مقارنة البيانات عرب الدول تحديًا. وقد جرى العمل عىل 

تحسني القياس بواسطة استبيانات استقصائية مطورة، ولكن لدى استخدام 

البيانات االستقصائية قيود كبرية عىل دقة املؤرش، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 

االستقصاءات تستبعد السكان املرشدين وغالبًا ما تكون مجموعات سكانية غري 

محسوبة يف العينة، حيث يصعب جًدا الوصول إليها يف البحث، مثل أولئك الذين 

يعيشون يف مناطق جغرافية كبرية ومكتظة بالسكان، فمن املحتمل أن تُصنف 

هذه العينات عىل أنها من سكان األحياء الفقرية. باإلضافة إىل ذلك، فإن معظم 

الدراسات االستقصائية ال تجمع معلومات عن سكان األحياء الفقرية حسب نوع 

الجنس.

  الشكل 3.23
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يُعد االستهالك واإلنتاج املسؤوالن الدافع الرئييس وراء االستنزاف التدريجي للموارد الطبيعية والتقدم الرسيع لتغري 

املناخ، والذي يتسبب يف خسائر غري متناسبة يف سبل العيش للنساء والفتيات، خصوًصا يف الدول النامية )انظر 

أهداف التنمية املستدامة 13 و14 و15(. وتركز النقاشات بشكل أسايس بشأن هدف التنمية املستدامة رقم 12 عىل 

اإلفراط يف االنتاج واالستهالك. ومع ذلك فإن مثل هذه األمور تتم يف عامل غري متكافئ وبشكل متزايد حيث يعيش 

فيه ما يقارب 767 مليار شخص عىل أقل من دوالرين يف اليوم ويكافحون من أجل تغطية احتياجات االستهالك 

األساسية )انظر هديف التنمية املستدامة 1 و2(. وغالبًا ما تركز النداءات التي تهدف إىل الحد من النفايات واستهالك 

املواد إىل تغيري قرارات االستهالك واالنفاق للمستهلكني األفراد. ويف حني أن مثل هذا األمر يعد مهاًم، إال أنه ال يعد 

كافيًا. وللحكومات والرشكات دور أسايس يف تعزيز مامرسات االنتاج املستدام بشكل أكرب، واإلفراط يف استغالل 

املوارد الطبيعية، وتشجيع االبتكارات التي تدعم تحقيق االستدامة عن طريق سلسلة التوريد، والتي ستعود بالفائدة 

عىل النساء والفتيات بطرق مختلفة.

 تسليط الضوء عىل استهالك املركبات الخاصة وعىل وسائل النقل

 العام باعتبارها بديل أكرث استدامة

تتشكل "خيارات" السفر واستدامتها تبًعا لنوع الجنس وغري ذلك من أوجه عدم املساواة

يستهلك الناس حول العامل الكثري من السلع تاركني آثار ما يستهلكونه، وتربز آثار هذه املواد لدولة ما يف حجم املواد 

األولية املطلوبة عرب سلسلة التوريد بأكملها -  املحلية واألجنبية – لتلبية احتياجات االستهالك املحيل. وعىل الصعيد 

العاملي فقد ارتفع نصيب الفرد من 8 طن مرتي يف عام 2000 إىل 10.1 طن مرتي يف 2013. 131 وهذا االرتفاع زاد يف 

جميع املناطق تقريبًا، ولكن آثار هذه املواد بالنسبة للفرد من املناطق املتقدمة تفوق بكثري اآلثار الخاصة باملناطق

النامية. مبعنى أخر، معظم املواد الخام املستخرجة عامليًا تخدم احتياجات االستهالك وعادات األفراد يف املناطق 

املتقدمة. 

تُعد سيارات الركوب، وهي ممتلكات تتعرض لالستهالك الشديد، إحدى املساهامت الرئيسيات يف تلوث الهواء 

عن طريق تركها آلثار مادية وكربونية.132 وعالوًة عىل ذلك فإن قيادة السيارة ليست فقط غري مستدامة وإمنا أيًضا 

"خياًرا" غري متكافئ بتاتًا للسفر. فعىل سبيل املثال، يف حني أن 85-89 باملائة من األرس متتلك سيارة يف دول مثل 

إيطاليا، وأملانيا، والواليات املتحدة، فإن هذا ينطبق عىل فقط من 2-3 باملائة من األرس يف بنغالديش، وأوغندا، 

وفيتنام. وحتى يف االقتصادات الصاعدة مثل ما يف املكسيك وجنوب أفريقيا، فإن حوايل ثلث األرس فقط متتلك 

سيارة.133 ويف البلدان النامية أيًضا يُعد السفر بالسيارة خياًرا متاًحا يف لغالب ألقلية مميزة، ففي الربازيل عىل سبيل 
املثال متلك ثلثا األرس ذوات الدخل املرتفع سيارة واحدة مقارنًة فقط بربع األرس ذوات الدخل املنخفض.134

 الغايات

11
مؤرشات النوع االجتامعي

0

 هدف التنمية املستدامة

رقم 12
ضامن أمناط االستهالك واالنتاج املستدام

12
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ورغم االفتقار إىل  وجود بيانات مصنفة تصنيًفا منهجيًا حسب نوع الجنس 

فيام يخص وسائل النقل، إال أن األدلة املوجودة تشري إىل أن النساء أقل احتاماًل 

لقيادة السيارة من الرجال وأكرث اعتامًدا عىل وسائل النقل العام.135 ويف حال 

انعدام خيارات وسائل النقل العام القل ميرسة واآلمنة، فإن الوسيلة الرئيسية 

للنقل بالنسبة للفقراء، والنساء عىل وجه الخصوص، هي السري. وتظهر البيانات 

املتوفرة من جوهانسربغ - حيث يوجد ارتباطًا وثيًقا بني العرق والدخل -  عىل 

سبيل املثال، أن النساء والرجال البيض يقودون سيارات ألكرث من 50 باملائة من 

رحالتهم. يف املقابل، فإن النساء األفريقيات و ذوات البرشة امللونة، ال يقدن 

السيارات فعليًا )عىل الرغم من أن حوايل 7 باملائة من الرجال األفريقيني وأكرث 

من 20 باملائة من الرجال ذوي البرشة امللونة يقودون سيارات(، ويعتمدن عىل 
سياراتهن بداًل من السري )أقل من 40 باملائة من جوالتهم(.136

وهذا يدل عىل أن خيارات السفر تتحدد حسب الدخل والتي تُحدد يف إطار 

عالقات قوى عدم املساواة فيام بني األرس والدول.137 وهناك حاجة إىل زيادة 

االستثامر يف مجال مراعاة نظم النقل العام التي تراعي منظور النوع االجتامعي 

والبنية التحتية الحرضية )مثل ممرات للدراجات ووجود اضاءة كافية يف 

الشوارع(، وذلك للحد من االعتامد عىل سيارات األجرة الخاصة ولتزويد النساء 

بخيارات سفر آمنة وموثوقة.

 تحديات القياس

مل يوضع هدف التنمية املستدامة رقم 12 بغرض النظر يف أمناط اإلفراط يف 

االستهالك ويف االنتاج من منظور النوع االجتامعي. كام أن العمليات ذات الصلة 

مثل اإلطار العرشي للربامج املتعلقة باالستهالك واالنتاج املستدامني، والتي 

اعتَُمِدت يف عام 2012 خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو + 20(، 

يبني أيًضا الحاجة إىل وجود عدم متييز بني الجنسني.138 غري أن تسليط الضوء 

هذا يدل عىل الحاجة إىل مراعاة ملنظور النوع االجتامعي، حيث أن هناك حاجة 

إىل مزيد من العمل التحلييل من أجل إجراء تقييم كامل آلثار هدف التنمية 

املستدامة رقم 12 عىل املساواة بني الجنسني.
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 الغايات

5
مؤرشات النوع االجتامعي

1

 هدف التنمية املستدامة

رقم 13
 اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ

 وآثاره

13
يؤثر تغري املناخ بفعل االنسان تأثريًا عميًقا عىل النظم البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة، وتزيد التغريات 

الهامة يف درجة حرارة اليابسة واملسطحات املائية من تواتر وشدة الظواهر املناخية الشديدة والكوارث الطبيعية، 

مبا يف ذلك الجفاف والحرائق والفيضانات. ويؤثر ذلك تأثريًا سلبيًا بصورة غري متكافئة عىل النساء واألطفال الذين 

يتعرضون للوفاة أثناء وقوع كارثة مبعدل 14 ضعًفا مقارنة بالرجال.139 وتتأثر سبل العيش للمرأة باآلثار السلبية 

لتغريات املناخ، مبا يف ذلك انخفاض املحاصيل الزراعية واألغذية وزيادة الحموضة يف مياه املحيطات، مام يؤثر سلبًا 

عىل حصاد لحياة البحرية. وعىل الصعيد العاملي، تشارك املرأة بشكل كبري يف الزراعة )هدف التنمية املستدامة 

رقم 2(، ومسؤولة إىل حد كبري عن البحث عن الغذاء )هدفا التنمية املستدامة رقم 15 و17(، وجلب املياه )هدف 

التنمية املستدامة رقم 6(، وتلعب دوًرا هاًما يف مصايد األسامك الصغرية وتسويق األغذية البحرية )هدف التنمية 

املستدامة رقم 14( -  وجميع املناطق التي تواجه اضطراب. وهناك حاجة ماسة إىل اتخاذ إجراءات من أجل حامية 

صحة وسبل عيش جميع الناس املترضرين من جراء تغري املناخ.

 تسليط الضوء عىل تغري املناخ والزراعة

تتعرض سبل عيش النساء الفقريات للخطر بسبب تقلص املحاصيل الزراعية

يتأثر بتغري املناخ بشكل غري متناسب كل أولئك الذين يعتمدون اعتامًدا كبريًا عىل املوارد الطبيعية واملحلية من 

أجل كسب رزقهم، مثل النساء الفقريات الاليت يعشن يف الريف والسكان األصليني. فعىل الصعيد العاملي، يشارك 

ربع النساء الناشطات اقتصاديًا يف الزراعة.140 وال سيام آسيا وأفريقيا التي تعتمد بشكل كبري عىل الزراعة، وتشغل 

غالبية النساء العامالت وظائف يف الزراعة، ومتثل املهن املتعلقة بالزراعة حصة أكرب نسبيًا من عاملة النساء مقارنًة 

بالرجال )انظر الشكل 3.24(.141 وتشري التوقعات إىل أنه بحلول عام 2050، سيؤدي تغري املناخ إىل خفض إنتاج األرز 

والقمح والذرة بنسبة 15 و49 و9 باملائة عىل الرتتيب يف جنوب آسيا، أما يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى 

فتتمثل النسبة 15 و36 و7 باملائة، مام يؤدي إىل زيادة أسعار املواد الغذائية وانعدام األمن الغذايئ.142 وستؤثر أيًضا 

االنخفاضات الحاصلة يف غلة املحاصيل الزراعية عىل توزيع الغذاء داخل األرس املعيشية، مع وجود احتامل نتائج 

التغذية يف املساواة بني الجنسني.143 ومن املرجح أيًضا أن يزداد الوقت الالزم إلنتاج األغذية، وتجهيزها واعدادها، 

والتي تساهم فيها املرأة بالفعل بنسبة ترتاوح بني 60 إىل 70 باملائة من مجموع وقت عملها )انظر الفصل السادس(، 
نتيجة قلة املحاصيل الزراعية.144

تواجه العديد من النساء العامالت يف مجال الزراعة تفاوتًا كبريًا يف إمكانية الحصول عىل األرايض، واملدخالت 

األساسية واملعتمدة، مثل األسمدة، والري، والتكنولوجيا، واملعلومات، واألسواق. لذا فإن التكيف مع تغري املناخ، 

ومامرسات التخفيف التي تتطلب استخدام التطورات الفنية والتي ميكن أيًضا أن تصل إىل أصناف املحاصيل الزراعية 

املقاومة للحرارة واملحافظ عىل املياه. 
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أوروبا وأمريكا الشاملية، رجال

أمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي، رجال

 أسرتاليا ونيوزيلندا، رجال

 أفريقيا الشاملية وغرب آسيا، رجال

 وسط وجنوب آسيا، رجال

 أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(، رجال

رشق وجنوب رشق آسيا، رجال

أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، رجال

أوروبا وأمريكا الشاملية، نساء

 أمريكا الالتينة وجزر البحر الكاريبي، نساء

 أسرتاليا ونيوزيلندا، نساء

أفريقيا الشاملية وغرب آسيا، نساء

وسط وجنوب آسيا، نساء

 أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا(، نساء

 رشق وجنوب رشق آسيا، نساء

أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، نساء
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نسبة السكان العاملني يف القطاع الزراعي، حسب نوع الجنس واملنطقة، 2020-2009  

املصدر: تم جمع املتوسطات املرجحة من ِقبَل هيئة األمم املتحدة للمرأة باستخدام بيانات من منظمة العمل الدولية، 2017ب.

مالحظة: تشري البيانات إىل تقديرات وإسقاطات لـ 183 دولة.

 تحديات القياس

تُعد اإلحصاءات املتعلقة بالتأثريات الخاصة بالنوع االجتامعي الناتجة عن تغري 

املناخ وإدارة املوارد الطبيعية التي تعتمد عليها حيوات النساء بشكل كبري 

شديدة النقصان. ويُعد تعزيز املعلومات املصنفة حسب نوع الجنس واملتعلقة 

باألصول وملكية استخدام التكنولوجيا غري الضارة بالبيئة أولوية قصوى. كام تعد 

اإلحصاءات التي تم تطويرها بشأن مدى تواتر وكرثة جمع الحطب واالعالف145 

)انظر هدف التنمية املستدامة رقم 15(، إىل جانب األرقام املتعلقة باالستخراج 

البحري وحفظه )انظر هدف التنمية املستدامة رقم 14( أمرًا رضوريًا.146 

وهناك حاجة أيًضا إىل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لتقييم التقدم املحرز 

يف مجاالت أخرى تحت الهدف الثالث عرش من أهداف التنمية املستدامة، مبا 

يف ذلك الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية وغريها من املؤرشات املتعلقة بنوع 

الجنس يف أوضاع الكوارث. وتستمد العديد من األرقام املتعلقة بالكوارث من 

قواعد بيانات الخسائر الناتجة عن الكوارث، والتي ال تسجل باستمرار املعلومات 
املصنفة حسب نوع الجنس.147

 الشكل 3.24
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تُعد اإلدارة املستدامة للمحيطات والبحار واملوارد البحرية أمرًا رضوريًا لحامية كوكبنا ودعم سبل العيش ملا يقارب 

12 باملائة من سكان العامل، أو ما يقارب مليار نسمة. وتتلوث املحيطات واملياه الداخلية يف العامل بشكل متزايد 

جراء االنسكابات النفطية، والنفايات البالستيكية ومياه الرصف الصحي غري املعالجة وامللوثات الناتجة عن الجريان 

الصناعي وميثيل الزئبق الناتج عن حرق الفحم والتعدين، حيث تؤثر هذه امللوثات سبل العيش للرجال والنساء 

وصحتهم اإلضافة إىل صحة أطفالهم. غري أن هناك بشكل عام نقص يف البيانات والتحليل لنوع الجنس فيام يتعلق 

باملوارد البحرية. ففي الواقع، ال يوجد يف هدف التنمية املستدامة رقم 14 ما يتناول املساواة بني الجنسني أو 

عالقة املوارد البحرية بسبل العيش للنساء والرجال، مبا يف ذلك الدور الذي ميكن أن تلعبه بالنسبة لألمن الغذايئ، 

والتوظيف، والحد من الفقر.

تسليط الضوء عىل الصيد وتربية األحياء البحرية

إن صيد األسامك وتربية األحياء البحرية أمر مهم بالنسبة لسبل عيش النساء، ولكن يحتل التمييز الوظيفي مكانة كبرية

يوجد متييز مهني بشكل واسع يف قطاعي صيد األسامك وتربية األحياء البحرية، يف حني أن الرجال يف الغالب 

يشتغلون يف الصيد وتربية األحياء البحرية )81 باملائة من العاملني يف عام 2014(، فالنساء يشاركن بأغلبية ساحقة يف 

مجاالت ثانوية مثل عملية تجهيز األسامك، وتسويق وصيانة آالت الصيد )90 باملائة(، والتي غالبًا ما تكون منخفضة 

أو غري مدفوعة األجر، ويواجهن عوائق كبرية يف الحصول عىل املارد املالية ودعم املشاريع.148 وتختلف درجة اعتامد 

النساء عىل الصيد وتربية األحياء البحرية، سواء يف املياه الداخلية واملفتوحة عىل مستوى املناطق، فعىل سبيل املثال 

20.3 باملائة من هؤالء العاملني يف مجال الصيد وتربية األحياء البحرية يف أوقيانوسيا هن من النساء، بينام تبلغ 

النسبة 0.4 يف شامل أفريقيا وغرب آسيا )انظر الشكل  3.25(. وتشكل النساء نصيبًا كبريًا من العاملني يف األعامل 

البحرية، عىل سبيل املثال تصل نسبة النساء يف بعض املناطق إىل 60 باملائة يف مجال تسويق األغذية البحرية، حيث 

أن 72 باملائة من الذين يشتغلون يف انتاج تربية األحياء البحرية من النساء.149 

ويعني عدم الحصول عىل املوارد مبا يف ذلك التكنولوجيا من أجل الحفاظ عىل األسامك الطازجة أن النساء يحافظن 

عىل خسائر كبرية بعد الحصاد.150 وعالوًة عىل ذلك فإن الرجال يهيمنون بشكل كبري عىل اإلدارة )انظر الشكل 

3.25(. ويف الصناعة البحرية التي تشمل وظائف من الصيادين والسامرسة األخصائيني يف اإلدارة البحرية والتخفيف 

من التلوث، فال تشكل النساء سوى 2 باملائة من األيدي العاملة العاملة، وهي غائبة إىل حد كبري من املواقع 

الوظيفية التي تختص بصنع القرار.151 ففي عام 2016، خضعت رشكة واحدة من ضمن أفضل 100 رشكة لألغذية 

البحرية إلدارة امرأة،152 وغابت النساء عن مجالس إدارة 54 باملائة من إجاميل رشكات األغذية البحرية التي تم 

تحليلها.153 ينبغي أن يصبح التصدي للقيود املحددة التي تواجهها املرأة العاملة يف مجال صيد األسامك وتعليب 

األسامك جزًءا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات التي تهدف إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 14، كام ميكن 

للمساءلة عن اختالل التوازن يف السلطة أن مُيَكِّن املرأة من القيام بدور رئييس يف حفظ البيئة البحرية.
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املصدر: البنك الدويل وآخرون، 2012، جدول 3.3.

مالحظة: يستخدم الرقم املتعلق بعمليات الصيد وما بعد عمليات الحصاد تصنيف املصدر املنصوص عليه يف البنك الدويل وآخرون 2012، وبالتايل يختلف عن معيار التصنيف الجغرايف، انظر امللحق 4.
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 تحديات القياس

هناك حاجة لزيادة االستثامر يف اإلحصاءات املصنفة حسب نوع الجنس، 

وخصوًصا السجالت وحفظها، وذلك بغرض تحسني فهم مساهمة املرأة يف إدارة 

املوارد  البحرية ووضع سياسات تزيد من مشاركتها يف صنع القرار.154حيث أن 

هناك افتقار إىل حد كبري لإلحصاءات املتعلقة بإنشاء وإدارة املناطق املحمية، 

والرثوة السمكية واملوارد البحرية، ولكنها ال تزال أساسية لرصد مساهمة املرأة 

يف جهود املحافظة عىل ذلك. وينبغي جمع البيانات بشكل مستمر حول أساليب 

اإلدارة التي تستخدمها النساء والرجال وفعالية جهود الحامية، مبا يف ذلك "قوائم 
املنتجات الخرضاء".155

عمل املرأة يف صيد األسامك وتربية األحياء املائية والصناعات األخرى ذات الصلة يف سنوات مختلفة 

نسبة األشخاص الذين يشتغلون يف الصيد وتربية األحياء املائية حسب نوع الجنس، 2015-2009

 الشكل 3.25
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TURNING PROMISES INTO ACTION

يزداد استنزاف الغابات يف مختلف أنحاء العامل يزداد بنسبة مذهلة وذلك عىل حساب الناس الذين يعتمدون عليها 

يف كسب رزقهم. وعىل الرغم من أن ذلك سيؤثر عىل سبيل املعيشة كل من املرأة والرجل، فإن األثر سيكون مختلًفا، 

وذلك بسبب االختالفات الكبرية بني الجنسني يف طبيعة ومدى اعتامدهم عىل الغابات يف كسب رزقهم. ونظرًا 

لدورهن يف مجال الطهي، ورعاية املاشية، واستكامل تغذية األرس، واملهام ذات الصلة، والنساء والفتيات – خاصة 

من األرس املعيشية التي ال متلك أرًضا أو األرس الفقريية التي متلك أرًضا -  الاليت يستخدمن الغابات بشكل رئييس 

لجمع منتجات مثل الحطب والعلف واملواد الغذائية وغريها من غري األخشاب قصري االستخدام. ومن ناحية أخرى، 
فينشغل الرجال بقطع األخشاب بغرض استخدامها لبناء املنازل، أو إصالح املنازل، أو كأدوات زراعية.156

 تسليط الضوء عىل تأثري إزالة الغابات

تُعد النساء، وخاصة الاليت من األرس املعيشية التي ال متلك أرًضا أو معدمة، أكرث املتأثرات جراء إزالة الغابات

تشري التقديرات إىل أن 1.6 مليار شخص حول العامل يعتمدون عىل الغابات يف سبل عيشهم، فام بني عامي 1990 

و2015 تقلصت مساحات الغابات من 31.7 باملائة من إجاميل مساحة اليابسة إىل 30.7 باملائة، ويعزى ذلك أساًسا 

بسبب تحويل أرايض الغابات إىل أراض زراعية وبنى تحتية.157 وهذا يعني خسارة قدرها 3.3 مليون هكتار سنويًا 

بني عامي 2010 و2015 فقط.158 

بسبب عدم حصول النساء عىل أراٍض خاصة، فإن النساء الريفيات الفقريات يعتمدن أكرث من الرجال عىل املوارد 

املجمعة املشرتكة مثل الغابات واألرايض املشرتكة.159 حيث أن مسؤوليتهن يف تلبية الغذاء لألرس املعيشية واحتياجات 

الوقودت يعني أنهم يتأثرون بشكل خاص جراء االستنفاذ الذي تعرضت له الغابات )انظر الشكل 3.26(. وأظهرت 

دراسة أجريت يف مالوي أن إزالة الغابات تجرب النساء املسنات عىل امليش أكرث من 10 كيلومرتات يوميًا لجمع خشب 

الوقود. ويف زامبيا تقيض النساء يف املتوسط 800 ساعة يف السنة يف نفس املهمة، أما يف جمهورية تنزانيا املتحدة 

يقضني 300 ساعة يف السنة.160 وتؤدي مصادرة األرايض بسبب أغراض تجارية والذي تزايد يف السنوات األخرية مام 

أدى إىل تفاقم هذه املشكلة )انظر الصندوق 3.3(.
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يُشار يف بعض األحيان إىل ظاهرة تجريد الناس من أراضيهم بالقوة "باالستيالء عىل األرايض"، وهي تظهر يف كل مكان، ولكن مامرسة مثل هذه الظاهرة هي أكرث 

انتشاًرا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. وغالبًا ما تؤدي عمليات االستيالء عىل األرايض يف مساحات الغابات إىل نشوب رصاع بني املجتمعات املحلية، وتدمري 

سبل العيش، واستحداث زراعة محصول واحد يف النطاق الصناعي إىل جانب املبيدات. ويهدد االستيالء عىل األرايض التنوع البيولوجي، كام أن له آثاًرا سلبية 

خطرية عىل السكان عىل الذين يعتمدون عىل الغابات – خاصًة النساء الاليت يعتمدن اعتامًدا كبريًا عىل منتجات الغابات القامئة عىل تأمني القوت. وتقدر األرقام 
األخرية أن 227 مليون هكتار من األرايض يف الدول النامية تم بيعها أو تأجريها ملستثمرين دوليني بني عامي 2001 و2011 فقط.161

 منذ الثامنينات كان للتوسع يف مزارع زيت النخيل سببًا رئيسيًا يف االستيالء عىل األرايض وإزالة الغابات يف كثري من دول جنوب رشق آسيا. ففي إندونيسيا، 

أكرب منتج يف العامل لزيت النخيل، كان إلزالة الغابات ونزع ملكية األرايض من أجل إنتاج زيت النخيل آثار مدمرة عىل املرأة ومركزها يف املنزل ويف مجتمعاتها 

املحلية. 

ويف مقاطعة كاليمنتان الغربية أدى إزالة الغابات مؤخرًا إىل إنتاج زيت النخيل إىل فقدان النساء إلمداداتهن من الخرضوات والفواكه لالستهالك، باإلضافة 

إىل املواد الخام املستخدمة يف االنتاج الحريف كمصدر للدخل.162 أما سياسات التعويض عن التحول إىل زراعة زيت النخيل، فقد عكست حقوق امللكية، حيث 

استُبدلت املساواة يف حيازة األرايض )أي ممتلكات الزوجني( بتفرد الرجال بامللكية )عىل أنهم أرباب األرس(. 

 ويف املزارع الجديدة، غالبًا ما تحصل النساء عىل عمل مضاعف ذي أجر منخفض وأعامل خطرية )مثل رش األسمدة(، بينام يحصل الرجال عىل وظائف ذات 

أجور أعىل، حيث أدى عدم املساواة يف الدخل داخل األرسة إىل زيادة حدة النزاع الداخيل وزيادة تعرض املرأة للعنف املنزيل.

إن معرفة النساء الخاصة واالعتامد عىل الغابات يجعلهن مساهامت رئيسيات يف 

حفظ الغابات. وتبني األبحاث أن وجود عدد كبري من النساء )بني 25 و33 باملائة( 

يف مؤسسات الغابات املجتمعية له أثر ايجايب عىل حالة الغابات وتجديدها 
وتقوية متثيلها السيايس.163

 تحديات القياس

تُجمع البيانات بشكل دوري حول مناطق الغابات، ومخزون الكتلة الحيوية، 

ومناطق الغابات املحمية، ومناطق الغابات الخاضعة لخطط اإلدارة وإصدار 

الشهادات اإلدارية من البلدان وتسليمها إىل النظام اإلحصايئ الدويل، وهذه 

املعلومات تُعد مهمة لتقييم معدالت إزالة الغابات، وكفاءة جهود الحفاظ عليها، 

ولكنها غري كافية لتحديد العبء املتباين إلزالة الغابات الذي يقع عىل عاتق 

النساء والرجال أو اآلثار املختلفة عىل املحافظة التي ميكن أن تقوم بها النساء 

والرجال. وميكن استخدام سجالت الدراسات االستقصائية عىل املستوى الفردي 

لتحليل املعلومات وتقديم إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس حول مسؤوليات 

جمع الوقود لألرس املعيشية، وقضاء الوقت يف البحث عن الغذاء وإدارة 

الغابات، وتوجهات العاملة املتعلقة بالغابات، ونشاطات املحافظة عىل الغابة.          

تصب االستقصائات السكانية والصحية، والدراسات االستقصائية متعددة 

املؤرشات، والدراسات االستقصائية للقوى العاملة، والدراسات االستقصائية بشأن 

استخدام الوقت جميعها حول تجميع معلومات معينة حول بعض هذه القضايا 

عىل املستوى الفردي، ولكن املعلومات املتعلقة بجهود املحافظة عىل الغابات 

مفقودة إىل حد كبري من أدوات جمع البيانات، حيث ميكن لتوسيع نطاق 

استبيانات الدراسات االستقصائية لتشمل أسئلة حول هذا املوضع أن تقدم رؤى 

هامة حول دور املرأة يف املحافظة عىل الغابات.

أثر االستيالء عىل األرايض بالنسبة للسكان املعتمدين عىل الغابات 

  الصندوق 3.3
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املصدر: أغاروال 2016ب.

مالحظة: يُعد هذا مخططا عاًما للتكاليف والفوائد الرئيسية املبارشة، وال ينطبق كل من النقاط املذكورة عىل كل املجتمعات، فقد يكون هناك أيًضا بعض التكاليف والفوائد فري املبارشة. عىل سبيل املثال، يعود توفري 

كميات أكرب من الحطب بالفائدة بشكل غري مبارش عىل جميع أفراد األرسة. 
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يُعد السالم والعدل واملؤسسات القوية والخاضعة للمساءلة والشاملة ذات أهمية كبرية لتحقيق املساواة بني 

الجنسني والتنمية املستدامة من خالل متكني املرأة من الوصول إىل العدالة وغريها من الخدمات العامة األساسية. 

ويف الحاالت التي تفشل فيها مؤسسات الحكم من أداء دورها، وينترش الفساد والجرائم املنظمة، وعدم املساواة 

بني الجنسني، واالضطرابات االجتامعية، فإن كل ذلك يزداد - غالبًا مع وجود عواقب وخيمة عىل النساء والفتيات. 

ويف الدول املتقدمة والدول النامية عىل حد سواء، ومؤسسات القانون والعدالة، - مثل الرشطة، واملحاكم، والسلطة 

القضائية -   ال يزال يُخيب ظن املاليني من النساء والفتيات، بينام يظل التسامح واالفالت من العقاب عىل الجرائم 

املرتكبة ضدهن منرشة بشكل كبري.164 ويسهم نقص متثيل املرأة يف مؤسسات الحكم العاملي واالقليمي والوطني، 

وعدم قدرتها يف تشكيل هذه املؤسسات يف استمرار التحيز عىل أساس النوع االجتامعي. وعىل الرغم من األبعاد 

التي تعني بنوع الجنس بشأن الرصاع والدور املحوري الذي تلعبه النساء يف بناء السالم واستدامته فإنه يصبح معرتفًا 

به بصورة متزايدة، ولكن الفرص التي تشجع القيادة النسائية، وتعزز من وصولهن إىل العدالة وتعمل عىل بناء 

مجتمعات أكرث سالمة وشمولية للجميع، ليست مستغلة استغالاًل كافيًا.

  تسليط الضوء عىل القتل املتعمد لإلناث

تنترش جرائم قتل اإلناث واالغتصاب وغريها من أشكال العنف ضد املرأة أثناء النزاع وبعده

عىل الرغم من أن الغالبية العظمى من ضحايا جرائم القتل العاملية هم من الرجال، إال أن نصف النساء تقريبًا هن 

من ضحايا القتل العمد يف عام 2012 -  وهو آخر عام توافرت فيه املعلومات -  عىل يد رشيك حميم من ِقبَل أحد 

أفراد عائلتهن، مقارنًة بنسبة 6 باملائة من القتىل الرجال: حيث تعرضت ما يقرب من 44,000 امرأة للقتل العمد 

من ِقبَل رشيك حميم لهن يف تلك السنة، مقارنة بـ 20,000 رجل.165 ووفًقا آلخر التقديرات املتوفرة 166، فإن املعدل 

العاملي لقتل اإلناث يبلغ 2.3 لكل 100,000 شخص، عىل الرغم من أن األرقام تختلف اختالفًا كبريًا بني املناطق 

وداخلها، وُسجل أكرب متوسط اقليمي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث كانت أعىل املعدالت يف دول 

أمريكا الوسطى. وياُلحظ أيًضا ارتفاع معدالت قتل االناث يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، حيث تظهر 

دول النزاع وما بعد النزاع يف املنطقة بعض أعىل معدالت قتل االناث. 

وتزداد معدالت القتل خالل أوقات النزاع وغريه من أشكال الجرائم العنيفة زيادة كبرية. ويف حني أن الرجال أكرث 

عرضة للقتل يف ساحات القتال، فإن النساء يتعرضن أكرث من غريهن للعنف الجنيس، ويُختصصن باالختطاف، 

ويُعذبن ويُجربن عىل مغادرة منازلهن.167 وكثريًا ما تُستخدم عمليات القتل املستهدفة، واالغتصاب، وغري ذلك من 

أشكال العنف ضد املرأة كأسلحة للحرب. فغالبًا ما تكون نسب ضحايا جرائم قتل النساء يف دول النزاع وما بعد 

انتهاء النزاع أكرب منها يف املتوسطات االقليمية، عىل سبيل املثال يف الشكل 3.27 تقع جميع دول النزاع أو ما بعده. 

 الغايات

12
مؤرشات النوع االجتامعي

6

 هدف التنمية املستدامة

رقم 16
 تشجيع املجتمعات السلمية والشاملة

 لتحقيق التنمية املستدامة، وتوفري

 امكانية الوصول إىل العدالة للجميع،

 وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة

 للمساءلة عىل جميع املستويات

16
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، مؤرخ.

مالحظة: تشري البيانات إىل تقديرات عام 2010 لـ 185 دولة، وتتوافر نسبة جرائم قتل االناث لسنة واحدة فقط )حول عام  2010(، حيث استخدمت تقديرات عام  2010 لحساب اجاميل عدد جرائم قتل اإلناث، 

وتُصنف أوروبا وأمريكا الشاملية من ضمن املناطق الفرعية ألهداف التنمية املستدامة: أوروبا وأمريكا الشاملية، كٌل عىل حدة.
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بابوا غينيا الجديدة

النزاع يف ليسوتو يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، وبابوا غينيا 

الجديدة يف أوقيانوسيا وقريغيزستان يف وسط وجنوب آسيا يف مقدمة توزيعها 

االقليمي.168وتسجل أيًضا العديد من دول النزاع وما بعد النزاع )جمهورية 

الكونغو الدميقراطية، والنيبال، وأوغندا، وغريها( بعض أعىل معدالت انتشار 

العنف الجنيس يف العامل، كام هو موضح يف الشكل 3.28، حيث أن احتامل 

ارتكاب أفراد الرشطة أو العسكريني ألعامل عنف جنيس أعىل أثناء النزاع وبعده. 

عىل سبيل املثال يف ليبرييا، أسفرت حربان أهليتان عن مقتل اآلالف وأرغمت 

الكثريين عىل الفرار، وتجاوزت نسبة ضحايا العنف الجنيس الذين أبلغوا عن 

تعرضهم العتداء من ِقبَل أفراد األمن باملائة، وهي أكرب نسبة من بني الدول التي 

تتوفر فيها املعلومات.

 تحديات القياس

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية عند قياس معدل القتل وحاالت الوفيات بسبب 

العنف يف أن معلومات القتل التي غالبًا ما تُجمع يف السجالت الوطنية من 

مجموعة من السجالت من نظامي العدالة الجنائية والصحة قد ال تكون مصنفة 

بسهولة حسب نوع الجنس والعمر.169 كام أن تسجيل املعلومات حول الجاين 

بدقة، مبا  يف ذلك نوع الجنس وعالقة الجاين بالضحية، باإلضافة إىل سبب الوفاة، 

ال يزال يشكل تحديًا كبريًا وال يجري بصورة متسقة. ويُعد تعزيز املعلومات 

عن الجرمية والعدالة الجنائية، باإلضافة إىل معلومات السجل الصحي، من أجل 

استيعاب هذه األبعاد للحصول عىل إحصاءات موثوقة عن جرائم القتل التي 

تكشف عن حجم جرائم العنف املتعلقة بنوع الجنس. 

  أفريقيا الشاملية

وآسيا الغربية

 أمريكا الالتينية
وجزر البحر الكاريبي

أوقيانوسيا )باستثناء أسرتاليا 
ونيوزيلندا(

رشق و جنوب
رشق آسيا
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أمريكا الشامليةأوروبا وسط و جنوب
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ونيوزيلندا

 الشكل 3.27

جرائم القتل العمد لكل 100,000 نسمة بحسب املنطقة، 2010
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املصدر: تستند حسابات األمم املتحدة للمرأة إىل آخر البيانات املتوفرة من وزارة األمن الوطني لـ 47 دولة.

مالحظة: املعلومات املتوفرة عن العنف الذي يرتكبه رجال الرشطة/الجيش متاحة فقط من  24 دولة.
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النسبة املئوية للنساء والفتيات بني سن 15-49 الاليت تعرضن للعنف الجنيس
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وباملثل فإن كثريًا من حاالت العنف الجنيس ال يُبلغ عنها ألن النساء قد يخشني 

من االنتقام أو العار يف املجتمع أو كليهام .

يُعد تحسني معايري جمع البيانات لتقييم جميع أشكال العنف واستكامل بيانات 

السجل مع وجود تقديرات للدراسات االستقصائية من املقاييس األساسية لتقييم 

ومعالجة كافة أشكال العنف - مبا يف ذلك القتل، والعنف الجنيس، وتجارة البرش 

- والتي تَِخل باملجتمعات التي يسودها السالم. ويشكل الرصد بالقدر الكايف 

لالتجاهات يف حاالت النزاع تحديًا خاًصا نظرًا لتدهور النظم االحصائية الوطنية 

واملؤسسات العامة يف هذه الحاالت والتي غالبًا ما تعيق تجميع إحصاءات 

موثوقة دون انقطاع.

نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 وكن ضحايا العنف الجنيس )املحور األمين( وحصة الحوادث التي يرتكبها أفراد الرشطة/الجيش )املحور 

األيرس(، 2016-2007

 الشكل 3.28
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TURNING PROMISES INTO ACTION

 الغايات

19
مؤرشات النوع االجتامعي

1

 هدف التنمية املستدامة

رقم 17
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة

 العاملية من أجل التنمية املستدامة

17
يتطلب تحقيق أهداف التنمية املستدامة للنساء والفتيات توفري بيئة متكينية والتزام قوي بالرشاكة والتعاون، 

ويُعد التكامل لتعزيز "وسائل التنفيذ" من االلتزامات التي تركز عىل حشد موارد كافية، والتجارة العادلة، والتقدم 

التكنولوجي للتنمية املستدامة وبناء القدرات وذلك من خالل الرشاكات القامئة عىل املساءلة والتضامن، واملعلومات 

الكافية لرصد عملية التنفيذ. كل هذه األمور تُعد أيًضا مهمة للمساواة بني الجنسني، عىل سبيل املثال قد يؤثر رفع 

القيود التجارية بشكل سلبي عىل عاملة املرأة يف الحاالت التي تكون فيها ممثلة متثياًل زائًدا يف القطاعات املنافسة 

للواردات مثل املحاصيل الغذائية الزراعية. وقد يؤدي التقليص من امليزانية التي تحد من النفقات االجتامعية إىل 

زيادة طلب النساء للعمل غري مدفوع األجر يف املنازل، يف حني أن الحصول عىل التكنولوجيا التي توفر العاملة قد 

يسهم يف الحد من شدة هذا العمل.

 تسليط الضوء عىل حشد املوارد للدول النامية

يف عام 2012 بلغت حجم املوارد املالية املتدفقة من الدول النامية 2.5 ضعف حجم املعونات املتدفقة، واالعتامدات 

حسب نوع الجنس تكاد تقارن مبثل هذه التدفقات الخارجية

تدعو الغاية 17.3 إىل زيادة حشد املوارد املالية للدول النامية، حيث أن رصد هذا الهدف من منظور املساواة بني 

الجنسني يتطلب تقييم مدى حشد املوارد املالية من مصادر متعددة من أجل دعم الدول النامية ومقدار املوارد 

املصممة من أجل االلتزامات باملساواة بني الجنسني. ومع ذلك، فإن جميع املوارد التي تأيت إىل الدول النامية، تُعد 

املعونة االمنائية الخارجية هي الوحيدة التي ميكن حاليًا تتبعها من منظور النوع االجتامعي. 

ومن بني 114 مليار دوالر أمرييك من التزامات املساعدة االمنائية الرسمية املقدمة للدول النامية يف الفرتة 2014 

– 2015 يوجد 40.2 مليار دوالر أمرييك مخصص للرتكيز عىل املساواة بني الجنسني.170 حيث كانت القطاعات التي 

تلقت أكرب قدر من الربامج املتعلقة بنوع الجنس هم املجتمع املدين والحكومي )18 باملائة( والتعليم )10 باملائة( 

والسكان والصحة االنجابية )10 باملائة(. والتُزم بتخصيص قدر أقل للمساواة بني الجنسني يف القطاعني االقتصادي 

االنتاجي – عىل سبيل املثال مل يُلتزم إال بنسبة 2 باملائة فقط لألعامل التجارية واملرصفية. 

يف حني ال تزال املساعدة االمنائية الرسمية مصدًرا مهاًم من مصادر املعونة للدول ذات الدخل املنخفض، إال أن هناك 

تدفقات غري املساعدة االمنائية الرسمية حظيت بأهمية عىل مدى السنوات املاضية.171 وتظهر الخريطة يف الشكل 

3.29 مصادر متويل متنوعة قادمة، مع إعطاء نفس القدر من األهمية للمبلغ الذي يتدفق يف الوقت ذاته. ويف عام 

2012، تلقت الدول النامية 1.3 تريليون دوالر أمرييك عىل شكل مساعدات، واستثامرات، ودخل من الخارج، إال أن 

هناك 3.3 تريليون دوالر أمرييك تدفق للخارج عىل شكل فوائد مدفوعة عىل الديون
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حقوق امللكية

املساعدة الرسمية للتنمية

التدفقات الرسمية األخرى

االستثامر األجنبي املبارش

دين قصري األمد

اليوجد بيانات

الديون طويلة األجل )مصادر تجارية(

التحويالت

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 km

0 1,000 2,000 3,000 mi

The boundaries and names shown and the
designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations.

* Dotted line represents approximately the Line of
Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India
and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir
has not yet been agreed upon by the parties.

**Final boundary between the Republic of Sudan
and the Republic of South Sudan has not yet been
determined.

**

*

املصدر: مبادرات التنمية، 2017.

مالحظات: استُند إىل بيانات 140 دولة نامية. وتستبعد البلدان التي ال متلك بيانات لتدفقني أو أكرث من املساعدات اإلمنائية الرسمية ، والصناديق األجنبية ، واالستثامر األجنبي املبارش، والتحويالت. بالنسبة للبلدان 

الخمسة التالية ، ال تتوفر بيانات عام 2015، وبالتايل تُستخدم آخر سنة متاحة: جمهورية أفريقيا الوسطى )2000( ؛ إريرتيا )2002( ؛ ليبيا )2014( ؛ ناورو )2009( ؛ والصومال )2014(. احتُسبت جميع البيانات بناء عىل 

وحدات بالدوالر األمرييك.

الخارجية، واالستثامر األجنبي، والعائد لصالح الوطن، وهروب أصحاب رأس 

املال.172 وتفيد التقديرات بأن 84 باملائة من هذه التحويالت الصافية للموارد 

يعود إىل عدم تسجيل عدد هروب أصحاب رأس املال مبا يف ذلك التدفقات غري 

املرشوعة إىل الخارج.173 وهذه الخسارة تعمل عىل تقليل قدرة الدول عىل تحويل 

اقتصادها، واملحافظة عىل بيئاتها واالستثامر يف شعوبها. وتُعد املساعدات التي 

التُزم بها لصالح املساواة بني الجنسني، رغم أهميتها، محدودة جًدا لتعويض 

الخسارة يف اإليرادات التي كان ميكن استثامرها بطريقة أخرى يف البنية التحتية 

والخدمات التي تعود بالفائدة عىل النساء والفتيات )انظر أيًضا الفصل السادس 

وخلق أوجه التآزر، صفحة 234(.

 تحديات القياس

هناك حاجة ماسة إىل مزيد من املعلومات عىل مجموعة واسعة من املوارد املالية 

القادمة من الدول والخارجة منها، واستخدام هذه املوارد لدعم التنمية املستدامة 

وأثر هذه التدفقات عىل النساء والفتيات. باإلضافة إىل ذلك، فإن هناك حاجة 

إىل مزيد من الجهود عىل املستوى العاملي واالقليمي والوطني لتتبع حشد املوارد 

.)5.c بشكل كاٍف لسياسات وبرامج املساواة بني الجنسني )انظر الغاية

الديون طويلة األجل )مصادر رسمية(

الحدود واألسامء املبينة والتعيينات املستخدمة يف هذه الخريطة ال 

تنطوي عىل إقرار  أو قبول رسمي من جانب منظمة األمم املتحدة.

*ميثل الخط املنقط - عىل وجه التقريب- خط املراقبة بني جامو 

وكشمري املُتفق عليه من ِقبَل الهند وباكستان. مل يُتفق عىل الوضع 

النهايئ لجامو وكشمري من جانب األطراف.

**مل تُحسم بعد الحدود النهائية بني جمهورية السودان وجمهورية 

جنوب السودان.

الشكل 3.29

أكرب تدفقات املوارد حول العامل، 2015
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املجموعات  بني  التفاوت  أوجه  تعريف  يف  املبذول  املجهود 

ووصفها هو خطوة أوىل رضورية نحو تحدي األشكال السائدة 

من القوة والتفاوت – والتي، إن مل يُتعامل معها، سوف تعيق 

الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

النوع  أدوات ذات جودة عاملية إلحصائيات  إنتاج  زيادة  إن 

أن  إال  جوهري.  أمر  لهو  وإتاحتها  واستخدامها  االجتامعي 

التي  الفئات  أكرث  الجنس غري كاٍف. فتحديد  التوزيع حسب 

تتضمن  متعددة  ألبعاد  تفكيًكا  يتطلب  االستثناء  من  تعاين 

الدخل والجنس والسن واالنتامء العرقي والساللة والوضع من 

حيث الهجرة اإلعاقة-القدرة الخاصة واملوقع الجغرايف وغريها 

من الصفات املتعلقة بالسياقات الوطنية.

التي تساهم يف معاناتهن ال تعمل بشكل منفصل.  العوامل 

واملوقع  بالرثوة  متعلقة  عوامل  املثال  سبيل  عىل  فهناك 

والساللة تتجمع مًعا لتشكيل جوانب عميقة من الحرمان من 

الحصول عىل  بدًءا من  املستدامة،  التنمية  أهداف  عدد من 

التعليم والعناية الصحية إىل املياه النظيفة والوظائف الجيدة.

هناك أشكال أخرى من التمييز عىل أساس النوع االجتامعي 

فهي  النقاش.  ذلك  يف  حارضة  الهجرة  حيث  من  والوضع 

أهم  يف  رئييس  موضوع  وهي  الوطنية،  الحدود  تتخطى 

مجلس  قرارات  وكذلك  اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقيات 

النساء والفتيات الاليت  البيانات حول  حقوق اإلنسان، إال أن 

تعانني من تلك األشكال من التمييز تكون ناقصة يف كثري من 

األحوال.

جمع  وأدوات  إحصائية  اسرتاتيجيات  تصميم  دعــم  إن 

متضمًنا  املحرومة،  الفئات  واقع  مع  تتوافق  موجهة  بيانات 

املجموعات املخبئة أو التي يصعب الوصول إليها – مع ضامن 

املعايري األخالقية – مسألة ذات أهمية قصوى. فذلك سيسمح 

لذلك  لالستجابة  وبرامج  سياسات  وتطوير  املعلومات  بجمع 

الواقع.

أن  يجب  املستدامة  التنمية  مثار  أن  يعني  أحد  يُستثنى  أال 

املختلفة،  البالد  الحايل، عرب  الوقت  أنه يف  إال  للجميع.  تصل 

من  مختلفة  أمناط  من  يعانني  الاليت  والفتيات،  النساء  تُعد 

الفئة  فتلك  الهدف.  ذلك  عن  تخلًفا  األشد  الفئة  التمييز، 

تسجل نتائج أسوأ عن كل الفئات األخرى يف األبعاد الرئيسية 

للرفاه.

الرسائل  الرئيسية
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مقدمة

إن االلتزام بـ "أال يُستثنى أحد" متأصل يف قلب خطة عام 2030. فهو يتحدث 

عن الوعد بتحقيق أهداف الخطة، وهو الوعد الذي اتخذه قادة الدول لتحقيق 

العيش يف عامل أكرث عداًل وإنصافًا للجميع، مع وضع احتياجات األشد حرمانًا 

عىل قمة األولويات. ومن منظور النوع االجتامعي، تتطلب ترجمة خطة عام 

2030 إىل فعل عىل األرض ضامن كون النساء والفتيات كلهن متمتعات بحقوق 

وفرص متساوية، بغض النظر عن مكان معيشتهن وسنهن وطبقتهن االجتامعية 

وقدراتهن وانتامئهن العرقي وساللتهن وتوجههن الجنيس ونوعهن االجتامعي 

والوضع من حيث الهجرة أو أية عوامل أخرى.

إال أن هذا ليس الوضع اليوم، فالكثري من النساء والفتيات يواجهن أشكااًل 

متعددة من التمييز عىل أساس جوانب من هوياتهن الاليت متيزهن عن الفئات 

األكرث رخاًء. فتلك النساء والفتيات يواجهن أوجًها معينة من االفتقار إىل الحصول 

عىل املوارد والخدمات والفرص. إال أن تلك األوجه من الحرمان، بسبب قياس 

التقدم يف األغلب باملجموع الكيل، ليست دوًما ظاهرة يف اإلحصائيات الرسمية. 

والخطوة األوىل يك ال يُستثنى أحد تبدأ بتحديد من هم الفئات األشد تهميًشا، 

وكيف يسجلون يف املقاييس الرئيسية للرفاه، خاصًة باملقارنة مع املجموعات 

األخرى يف املجتمع.

وانطالقًا من تلك الخلفية، يركز التحليل املُتََخذ يف ذلك الفصل عىل تحديد 

أوجه التفاوت بني النساء والفتيات يف أربعة بلدان: كولومبيا ونيجريا وباكستان 

والواليات املتحدة. وكل دراسة حالة سرتكز عىل النتائج الخاصة بعرشة أهداف 

خاصة بالتنمية املستدامة )ستة أهداف يف حالة الواليات املتحدة(. تشري النتائج 

إىل أوجه تفاوت واسعة بني خربات النساء عرب البلدان وداخلها، وتظهر كيف 

تكمل أهداف التنمية املستدامة بعضها بعًضا. فهي تبني أن النساء والفتيات 

املحرومات يف جانب معني تكن يف األغلب أكرث عرضة للحرمان يف جوانب أخرى 

أيًضا. ويشتد ذلك الحرمان بني النساء الاليت يواجهن أشكااًل متعددة ومتداخلة 

من التمييز – وتلك هي الفئة التي تتعرض لالستثناء.

وتكرار ذلك النوع من التحليل يف بلدان أخرى يتطلب بيانات ذات جودة يُعتمد 

عليها ومالمئة لوقتها عن السكان األشد عرضة لالستثناء. باإلضافة إىل ذلك، 

من ضمن االسرتاتيجيات األخرى، ميكن لدمج البيانات من املصادر املوجودة 

واستخدام تقنيات أكرث تطوًرا لجمع العينات )ما يتضمن الدراسة الهادفة للفئات 

املحرومة( أن يقوي قاعدة األدلة حول الفئات املحرومة. واألكرث من ذلك،يجب أن 

توضع البيانات واإلحصائيات حول املجموعات التي تظل خفية بشكل كبري - عن 

اإلحصائيات الرسمية – مثل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة املهاجرات والالجئات 

والنساء والفتيات النازحات ومتعددات الهوية عىل أساس النوع االجتامعي – يف 

األولوية. إال أن املعايري األخالقية يجب أن تُرسخ لحامية تلك املجموعات واألفراد 
من األذى املمكن، سواًء كان بقصد أم ال.1

تتعقد األسباب الجذرية للتفاوت بني املجموعات: فاستناًدا إىل العوامل البنيوية 

الرئيسية، فهي يف األغلب مرتسخة يف املؤسسات االقتصادية واالجتامعية 

والسياسية يف سياقات خاصة. يُعد الكشف عن تلك األسباب الجذرية وتحليلها 

أمر هام، ولكنه يتجاوز نطاق ذلك الفصل. وبداًل من ذلك، يسعى هذا الفصل 

الستعراض الكم الرثي من املعلومات املتاحة يف االستقصاءات املوجودة، لتشجيع 

اآلخرين عىل القيام باألمر نفسه من خالل سياقاتهم الوطنية والستخدام 

اإلحصائيات الوصفية لفتح حوار وطني حول من يتعرضون لالستثناء: عن 

هويتهن، وأماكن معيشتهن، وماهية األفعال التي يجب اتخاذها للسامح لهن 

بالتمتع بحقوقهن.
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بينام ركز الفصل الثالث عىل االختالفات بني النساء والرجال، والفتيات والفتيان، 

يسلط هذا الفصل الضوء عىل أوجه التفاوت بني مجموعات مختلفة من النساء 

والفتيات. وهو يظهر كيف ميكن ملجموعة من أشكال التمييز أن تتفاعل وتُحدث 

حرمانًا يف عدد من مقاييس الرفاه. وقبل عرض نتائج تحليل لعدد من دراسات 

الحالة، تصف األقسام الفرعية التالية باختصار مبدأين رئيسني للتحليل: األول 

يخص األشكال املتقاطعة من التمييز، وخاصًة استخدام البيانات املصنفة للكشف 

عن اآلليات متعددة الجوانب وعالقتها بتوزيع الرفاه يف املجتمع؛ أما املبدأ الثاين، 

والذي نلقبه بالحرمان املتكتل، فهو يشري لتوجه أوجه الحرمان، يف بعض الحاالت، 

للتجمع مع بعضها البعض إلنتاج مجموعات محرومة بشدة.

إن قياس التفاوت بشكل مبارش أمر صعب ألسباب عدة: أواًل، يظهر التفاوت 

بطرق مبارشة وغري مبارشة. فيمكن له أن يتخذ شكل قوانني ترسخ التمييز، والتي 

ميكن متييزها بسهولة بشكل نسبي، ولكن ميكن أن يظهر أيًضا يف طرق غري 

ملموسة مثل الصور النمطية واملعايري االجتامعية املنحازة والتوزيع غري املتساوي 

للسلطة واملوارد والفرص. وتكون النتيجة يف الغالب تفاوتًا منهجيًا يف املخرجات. 

وليست أوجه التفاوت يف املخرجات كلها بسبب التمييز، ولكن وجود تفاوت 

منهجي بني املجموعات لهو إشارة قوية إىل العوائق الهيكلية التي تشكل أوجه 

القوة والضعف غري العادلة عرب املجموعات. التفاوت يف املخرجات – محل تركيز 
هذا الفصل – أداة مفيدة لقياس أثر التفاوت.2

األمناط املتقاطعة من التمييز

يف عامل تعلو فيه شتى أشكال التفاوت، ما عاد يكفي التصنيف عىل أساس الجنس 

وحده بغرض متابعة النتائج الخاصة بالنساء والفتيات. فهناك أشكال أخرى من 

التفاوت الهيكيل التي تتقاطع وتتضمن تفاوتًا عىل أساس النوع االجتامعي، وهو 

ما يرتك عدًدا من املجموعات تعاين من االستثناء عرب عدد من مقاييس التنمية. 

التقاط ذلك التعقيد يتطلب النظر يف أوجه التفاوت بني النساء. فمجرد ميالد 

املرء أنثى، رغم كل يشء، ال يعني تلقائيًا الفقر. وإمنا هو تداخل النوع االجتامعي 

مع أشكال أخرى من التمييز الذي يدفع النساء والفتيات من الفئات الفقرية 

واملهمشة إىل التخلف والتعرض لالستثناء. وتطوير مقاربة منهجية للوضع يف 

االعتبار تكتل تلك اآلليات لهو أمر هام، ألنه يجعل تلك املجموعات من النساء 

مرئية من وجهة نظر إحصائية. وهذه خطوة أولية مهمة نحو ضامن االعرتاف 

بوجود الجميع، وأن واقعهن يؤخذ به يف االعتبار أثناء صياغة اسرتاتيجيات 

لتحقيق املساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة.

عىل الرغم من ذلك، فهناك العديد من التحديات لتفعيل مقاربة منهجية لرصد 

التداخل بني األمناط املختلفة من التفاوت. فالقيود املفروضة عىل البيانات إحدى 

هذه التحديات، ويُعد تحديد أي شكل من أشكال التفاوت مرتبط بالسياق 

تحٍد أخر. فالرثوة والتمييز عىل أساس الدخل )أو التمييز عىل أساس الطبقة 

االجتامعية( مرتبطان بسياقات بعض الدول، إال أن أشكااًل أخرى من التفاوت أكرث 

ارتباطًا بسياقها الخاص. يبني الشكل 4.1 بعًضا من األمناط املتعارف عليها بني 

املجتمعات. حني تتداخل تلك األمناط مع التمييز عىل أساس النوع االجتامعي 

)واملتعارف عليه بني البلدان، كام يوضح الفصل الثالث(، ينتج  عنها أمناطًا شديدة 

من الحرمان والتي يصعب تخطيها. 

األمناط املتقاطعة من التمييز 
والحرمان املتكتل
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التمييز القائم عىل العائلة والحالة الزوجية مثال للتمييز الذي قد تتعرض له 

النساء والفتيات يف فرتات مختلفة من حيواتهن )انظر الصندوق 4.1(. ففي 

مدغشقر ومايل وأوغندا وزمبابوي عىل سبيل املثال، بعض من املنازل األفقر 

هي التي تقوم عليها أرملة. وبالنسبة لكثري من تلك النساء، إن الرتمل يجلب 

معه خسارة املنزل وامللكية نظرًا لغياب حقوق اإلرث. كام أنها تعرضهن للعنف 

الجنيس والوصمة االجتامعية والعزلة من املجتمع والحرمان من استخدام األصول 

العامة.3 التفاوت يف الحصول عىل املوارد والفرص يعني بال شك أن نتائج الرفاه 

بالنسبة لهن ستكون مختلفة بشكل كبري، ليس فقط عن األرامل الرجال، ولكن 

أيًضا عن النساء األخريات الاليت ال يقعن عرضة لشكل مختلف من العزلة والوصم 

االجتامعي التي تأيت مبزج األنوثة بالرتمل. فحالة الرتمل مهمة يف تلك السياقات، 

إال أنها ممكن أن تكون أقل ارتباطًا يف سياق تحديد األشد تخلًفا يف حاالت تتواجد 

فيها أشكال من الحامية االجتامعية لألشخاص األكرب سًنا، حيث ال يَُعد الرتمل 

أساس لنبذ النساء والفتيات.

ما الذي يختبئ وراء املتوسطات الوطنية؟

يُستخدم املتوسط والوسيط عادًة يف اإلحصاء لقياس مستوى رفاه الناس 

عرب املجتمع. إال أن تلك املقاييس للميول املتوسطة، والتي يُشار إليها 

عادًة بـ “املتوسط الوطني"، تخفي أوجه التفاوت الواسعة التي تظهر 

عادًة بني املجموعات املختلفة اجتامعيًا، ما يتضمن مجموعات مختلفة 

من النساء والفتيات. فعىل سبيل املثال، ميكن أن يَُصَدر انخفاض بنسبة 

10 باملائة يف وفيات األمهات عىل أنه نسبة متساوية بني مجموعات 

مختلفة من النساء والفتيات، أو ميكن أن يخبئ فروقًا جوهرية عىل 

أساس الساللة والرثوة وغريهام من العوامل. ويف بعض األحوال، 

يخبئ الشكل التصنيفي مواقًفا ال يظهر فيها تقدم، أو ينتج فيها حتى 

مخرجات أكرث سوًءا بني مجموعات بعينها من السكان، والذين غالبًا ما 

يواجهون أشكااًل متداخلة من التمييز.
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الشكل 4.1
 أوجه التمييز الشائعة التي تواجهها النساء والفتيات

يتقاطع التمييز عىل أساس الجنس عادًة مع أشكال أخرى من التمييز لصنع حاالت يشتد فيها الحرمان

الطائفة

األصل أو الجنسية

الدين

الوضع العائيل

فريوس نقص املناعة 

البرشية

الوضع الزوجي

الجغرافيا

العرق/الساللة

التوجه الجنيس والنوع االجتامعي

االنتامء لشعب أصيل

السن

القدرة

الدخل

حالة الهجرة

أوجه التمييز 
املتقاطعة
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عادًة ما تتخفى أوجه التمييز تحت ستار الوضع الزوجي والعائيل. فالتمييز والوصمة االجتامعية التي تواجهها النساء عىل أساس أوضاعهن العائلية، ما يشمل 

حالة األم العزباء، يقوى من التمييز عىل أساس النوع االجتامعي، ويضعهن يف حالة أشد من الحرمان. يف الوقت نفسه، عادًة ما تفضل القوانني والعادات 

األشخاص املتزوجني )عىل من يعيشون مًعا بال زواج عىل سبيل املثال(، مع منح عدة حقوق للنساء من خالل أزواجهن فقط، وتكرار فكرة املسؤولية الرئيسية 

للرجل بدعم  العائلة وحاميتها، مام يؤدي إىل وصمة اجتامعية تجاه النساء املطلقات والعزباوات.

يظهر أثر تلك الوصمة االجتامعية بشكل نفيس واقتصادي، فاألم العزباء قد تُنبذ )يف العمل واملجتمع(، وميكن أن تتحمل عبئًا نفسيًا ووصمة اجتامعية مرتبطة 

برتبية أطفال خارج إطار الزواج. عالوة عىل ذلك، متيل القوانني التي تنظم آثار فسخ عقد الزواج ألن يكون لديها انحيازات عىل أساس النوع اجتامعي، مثل 

التي ترتبط بحق املرأة يف امللكية الخاصة، وتوزيع األدوار عىل أساس النوع االجتامعي ألفراد العائلة، وكذلك املسؤوليات املالية وغري املالية غري املتساوية بعد 
الطالق.4 أضف إىل ذلك فشل قوانني املرياث يف عدد ملحوظ من الدول يف ضامن املساواة يف حقوق النساء.5

بينام تصعب الربهنة عىل وجود رابطة سببية بني التمييز واملخرجات املالية، فالبيانات اآلتية من الدول املتقدمة والنامية تشري إىل أن العائالت التي تقوم عليها 

أم عزباء أو مطلقة مُتَثَّل بشكل كبري للغاية بني الفئات الفقرية.6  ففي كندا لوكسمبورغ والواليات املتحدة، تعيش أكرث من نصف األمهات العزباوات الاليت لديهن 

أطفال صغار يف فقر؛ ويظهر يف الشكل أن أقل من ربع الرجال الُعزب يعيشون يف تلك الحالة.7 استناًدا إىل البيانات اآلتية من 89 دولة نامية، تُعداألم املطلقة 

التي تبلغ 15 عاًما فأكرب أكرث عرضة مبرتني ألن تواجه الفقر عن الرجال يف - املجموعة العمرية نفسها )انظر الرسم البياين 4.2(.  أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي 

املنطقة أصحاب أكرب قدر من النساء املطلقات الاليت يقبعن يف الفقر، بنسبة 15.8 باملائة.8 

املصدر: هيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الدويل.

ملحوظة: يستند ذلك الرسم  إىل البيانات املجمعة يف 2009 أو بعدها يف 89 دولة، ما يغطي 84 باملائة من السكان يف العامل النامي.
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بطريقة مامثلة، عادًة ما ينتج التفاوت عىل أساس العرق أو النوع االجتامعي 

أمناطًا من الحرمان الشديد. ففي أمريكا الالتينية، تعاين النساء السوداوات 

واملنتميات للشعوب األصلية من مساوئ شديدة يف املناطق التي يسيطر عليها 

الذكور البيض أو السود، متضمًنا تفاوتًا يف الوصول إىل سوق العمل مع وجود 

فروق جوهرية يف األجور.9 ويف الواليات املتحدة، تؤثر العالقات القامئة عىل أساس 

العرق عىل كل جوانب الحياة، من ضمنها تعليم األطفال وطريقة معاملتهم يف 

املدرسة. ففي تقرير يعود لعام 2014، ُوجد أن الطلبة السود كانوا أكرث عرضة 

ثالث مرات عن األطفال البيض ألن يُعاقبوا ويُفصلوا من املدرسة. والفتيات 

السوداوات كن أكرث عرضة للعقاب عن كل الفتيات األخريات وأغلب الصبيان.10  

أما الطلبة السود والالتينيني واملنتمون للشعب األمرييك األصيل وألالسكا كانوا أكرث 

عرضة ألن يكونوا يف مدارس بها نسبة كبرية من املعلمني غري الحاصلني عىل شهادة 

أو رخصة ملزاولة التعليم وتقل بها الخيارات للمقررات التعليمية املتقدمة، منها 
الرياضيات والعلوم املتقدمة.11

والتمييز القائم عىل أساس النوع االجتامعي واألصل الوطني وحالة الهجرة لهو 

عامل مشرتك أخر للنبذ والحرمان. فالنساء املهاجرات عادًة ما يزداد متثيلهن 

يف مقاييس املهن ذات األجور الضعيفة والجودة الرديئة، وكذلك يف املهن غري 

املنظمة كالعمل املنزيل، ويعانني من تهديد عاٍل بالتعرض لعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي )انظر الفصل السادس(. والنساء ذوات األحوال القانونية غري املنظمة 

يواجهن مواقًفا أكرث خطرًا، وعادًة ما يُحرمن من الحصول عىل الحقوق األساسية 

مثل حامية العامل والحامية االجتامعية والصحية والحامية من العنف وسوء 

املعاملة. وقد بينت دراسة عن نساء يف رسيالنكا يعملن يف الشامل األفريقي 

وغرب آسيا كعامالت منزليات أن 17 باملائة منهن قد تعرضن للتحرش الجنيس، 

و5 باملائة منهن قد تعرضن لالغتصاب.12 ويف إسبانيا، تضطر النساء املهاجرات 

الاليت يواجهن التمييز يف سوق العمل عىل أن يقبلن مبناصب أقل يف املستوى أو 
أن يعملن يف املنزل، رغم تدريبهن املرتفع بصورة نسبية ومستواهن التعليمي.13

كون النساء والفتيات الاليت يعانني من الحرمان يوجدن يف حالة أشد عندما 

يواجهن أشكااًل متعددة من التمييز ليست بالفكرة الجديدة. فالعالِم الرائد يف 

مجال النظرية النقدية للعرق، كِمربىل كِرنشاو، يقول: "إذا كنت تقف يف الطريق 

ذات األشكال املتعددة من اإلقصاء، ففي األغلب ستقع عرضة لها كلها"،14 ما 

يعني أن الفئة التي تعاين من الحرمان بشكل مضاعف عىل أساس انتامئها لنوع 

اجتامعي أو عرق ستواجه أوجًها أخرى من الحرمان والتفاوت كأثر ممزوج 

لكليهام، وبالتايل منفصاًل عمن يواجه شكاًل وحيًدا من أشكال التمييز دونًا عن 

الباقي. وذلك يعني أيًضا أنه ليس كل أعضاء فئة اجتامعية ما سيواجهون نفس 

الشكل من أشكال الحرمان. نتيجًة لذلك، فإن الرتكيز عىل االنتامء العرقي دون 

النوع االجتامعي، عىل سبيل املثال، غري مالئم، ألن أوجه الحرمان املحددة التي 

تواجها نساء بداخل مجموعة عرقية ستميض بال متييز لها.

باإلضافة إىل ذلك، ال تشبه التجارب بعضها البعض. فبشكل متكرر، تتداخل 

محاور مختلفة من املزايا واملساوئ إلنتاج هرميات اجتامعية معقدة. ففي دراسة 

ملخرجات الصحة مبنطقة كوبال يف كارناتاكا )الهند(، عىل سبيل املثال، ُوجد أنه 

بينام كانت النساء الفقريات األشد افتقاًرا للخدمات الصحية بشكل دائم، ظهرت 

النساء غري الفقريات يف مكاٍن ما يف املنتصف، مع مخرجات تشبه تلك املتعلقة 

بالرجال الفقراء. فقدرة هؤالء النساء يف رفع مستواهن االقتصادي أبقاهن بعيًدا 

عن الفئة األشد تخلًفا، إال أن العوائق القامئة عىل أساس النوع االجتامعي أدت 

إىل عدم بعدهن بشكٍل كبري عن الرجال الفقراء، والذين يواجهون أنفسهم عوائق 
اقتصادية، ولكن ليست عوائق عىل أساس النوع االجتامعي.15

الحرمان املتكتل

متيل النساء والفتيات الاليت يواجهن أشكااًل متداخلة من التمييز ألن يكن يف مرتبة 

أكرث سوًءا عرب األبعاد املتعددة للرفاه – مبعنى أخر، فهن يواجهن أشكااًل متعددة 

األبعاد لحرمان تتسم بالتكتلية. فالفقر، عىل سبيل املثال،  مرتبط بقوة بالنتائج 

التعليمية الفقرية؛ وهو أيًضا أحد الدوافع الرئيسية لزواج األطفال. وتلك األشكال 

الثالثة من الحرمان ستتجمع يف األغلب وستقوي بعضها بعًضا.

ومن خالل تحليل 53 بلًدا تتوافر فيها البيانات الكافية، يتبني أن النساء بني سن 

20-24 من املنازل الغنية أقل عرضة للزواج )أو العيش املشرتك بال زواج( قبل 18 

عاًما، وأكرث احتاماًل ألن يكملن تعليمهن عن النساء الاليت يعشن يف منازل فقرية. 

ومن خالل العينات املدروسة، نجد أن معدالت الزواج املبكر يف املتوسط  أعىل 

بـ 24 نقطة مئوية بني أفقر النساء، مقارنًة بأغنى النساء.16 واستكامل التعليم 

الثانوي هو األعىل بني أغنى النساء بـ 45 نقطة مئوية عن أفقر النساء. إال أنه بني 

تلك الفجوات، تجتمع الرثوة وزواج األطفال مًعا إلنتاج أوجًها كبرية من التمييز يف 

معدالت استكامل التعليم الثانوي. ففي نيجريا، عىل سبيل املثال، استكمل 96.2 

باملائة من النساء يف املنازل األغنى الاليت تزوجن يف سن 18 عاًما أو أكرث التعليم 

الثانوي أو ما فوق الثانوي. عىل النقيض من ذلك، أقل من 2 باملائة من النساء 

األغنى والاليت تزوجن قبل سن 18 عاًما قد قمن بذلك )انظر الشكل 4.3(.

كام أن الفتاة التي تتزوج قبل 15 عاًما هي أكرث عرضة ألن تنجب طفاًل قبل 

أن تصل هي نفسها لسن الرشد، ما يعرض صحتها ومنوها وفرصها فيام بعد 

للخطر. واستناًدا إىل بيانات من 57 دولة نامية، فمتوسط إنجاب الطفل األول 

بني الفتيات الاليت تزوجن قبل سن 15 عاًما هو 15.6، بينام من يتزوجن يف سن 

15 عاًما أو بعدها، فمتوسط عمرهن عند إنجابهن للطفل األول هو 18.9 عاًما. 

يف طاجكستان، تنجب الفتيات الاليت تزوجن قبل 15 عاًما مولودهن األول يف 

متوسط عمر 17 عاًما، مقارنة بعمر 21 عاًما للفتيات الاليت تزوجن عند الـ 15 

عاًما أو بعدها.
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األثر املشرتك للرثوة واملوقع ينتج أيًضا تفاوتات واسعة. ففي الهند عىل سبيل 

املثال، تُعد الفتاة التي يقع عمرها بني سن 20-24 من بيت ريفي فقري أكرث 

عرضة بـ 5.1 مرة للزواج قبل سن 18 عاًما من الفتاة التي تسكن يف بيت حرضي 

غني، وأكرث عرضة بـ 21.8 مرة ألال تكون ذهبت أبًدا للمدرسة، و5.8 مرة ألن 

تكون أًما يف سن املراهقة، و1.3 مرة ألال يكون لديها قدرة عىل متلك مااًل خاًصا 

بها، و2.3 مرة ألال يكون لها رأي يف كيفية إنفاق املال )انظر الشكل 4.4(. 

وإمكانية أن تقع تحت طائلة الفقر أكرب إذا كانت بال أرض ومن طائفة مصنفة. 

وسيؤدي مستواها املنخفض من التعليم واملرتبة يف الهرم املجتمعي إىل أنها إذا 
عملت بأجر، فستتعرض لظروف عمل استغاللية.17

ماذا يعني الحرمان املتكتل؟

يشري الحرمان املتكتل لتوجه أوجه الحرمان املتعددة ألن تتكتل بشكل 

مشرتك وتتجمع، ما يعني أن وجًها من أوجه الحرمان يف مجال واحد غالبًا 

فالفقر عىل سبيل  أخر.  للحرمان يف مجال  أخر  لوجه  يكون مصاحبًا  ما 

حياة  لعيش  املحتاجة  للموارد  الوصول  من  حرمانًا  يعترب  والذي  املثال، 

كرمية، عادًة ما يرتبط بقوة بأشكال أخرى عديدة من الحرمان، ما يتضمن 

التعليم والصحة والرفاه.

املصدر: حسابات األمم املتحدة للمرأة عيل أساس آخر دورة من األستقصاء الدميوغرايف والصحي.

ملحوظة: استُند إيل بيانات 35 دولة. ويف حالة أذربيجان وغابون وغيانا واألردن وليسوتو وناميبيا، كان حجم عينة أغنى النساء املتزوجات قبل سن 18 أقل من 30 )مل تظهر(.
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املتوسط   الوطني األغني )الرشيحة الخامسة( للمتزوجات بعد 18 سنة

األفقر )الرشيحة األويل( للمتزوجات بعد 18 سنة األغني )الرشيحة الخامسة(األغني )الرشيحة الخامسة( للمتزوجات قبل 18 سنة

األفقر )الرشيحة األويل(

استكامل مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعلوها للنساء بني سن 20-24، بحسب الرثاء والسن عند الزواج األول، 2016-2003

األفقر )الرشيحة األويل( للمتزوجات قبل 18 سنة

الشكل 4.3
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا لبيانات جزئية من املسح الهندي الوطني لصحة العائلة.

أفقر نساء الريف
أغنى نساء الريف

عدم إمكانية الوصول 

ملاٍل خاص

عدم املشاركة بالرأي يف 

كيفية إنفاق املال

اإلنجاب يف سن 

املراهقة 

عدم الذهاب إىل املدرسة 

مطلًقا

الزواج املبكر

42.0

39.2

70.2

27.0

15.7
8.3

1.8

53.5

11.9

2.7

التفاوت بني أفقر نساء الريف وأغنى نساء الحرض، وفًقا لعدة مؤرشات، مع النسبة املئوية، 2016-2015

تستعرض تلك األمثلة كيف يرتبط الحرمان يف مجال ما بالحرمان يف مجاالت 

أخرى. فاملرأة التي تتزوج مبكرًا، تُثقل مبسئوليات الرعاية وتُحرم من التعليم 

وتتعرض لحياٍة فيها الكثري من أوجه الحرمان. وغالبًا ما ستتعرض لتلك األوجه من 

الحرمان بشكٍل أكرث حدة إذا كانت من فئة فقرية أو مهمشة.

يتضمن توجه الحرمان للتكتل احتياًجا لتقييم الحرمان من خالل عدسة متعددة 

األبعاد، حيث ميكن للفتيات والنساء الاليت يواجهن أشكااًل متقاطعة من التمييز، 

وال يظهرن عادًة يف اإلحصائيات املجمعة، أن يكن أكرث ظهوًرا، وأن يَُسلَط الضوء 

عىل تجاربهن. والقسم القادم يقدم مقاربة للقيام بذلك من خالل استخدام 

بيانات من مسوح عىل مستوى املنازل.

الشكل 4.4
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TURNING PROMISES INTO ACTION

يستخدم هذا القسم أربع دراسات حالة الستعراض إمكانيات تصنيف البيانات 

املتاحة وتحليلها بطرق تربز التفاوت الذي تعانيه املجموعات املختلفة من النساء. 

أُختريت تلك الدراسات بناًء عىل مدى توافر البيانات وحسن توقيتها وحجم 

العينات )انظر الصندوق 2.4 حول التحديات الخاصة بالبيانات(، وأيًضا عىل 

أساس ما إذا كانت االستقصاءات املتاحة قد تضمنت متغريات تيرس من التصنيف 

متعدد املستويات، متضمًنا مؤرشات للساللة والعرق والدخل واملوقع.

تفرض ندرة البيانات واألحجام املحدودة للعينات تحديات ملحوظة لتحديد أوضاع املتعرضني لالستثناء ومتابعتهم. فأدوات جمع البيانات مصممة يف األغلب 

لتقييم املخرجات الوطنية، مبنهجية ال تستطيع أن تستوعب التحليل املكثف للمجموعات الفرعية. التصنيف عىل أساس بُْعَديْن يف املرة – مثل الجنس واملوقع 

أو الجنس والدخل – هو أمر ممكن للغاية، إال أن تحلياًل أكرث دقة للمجموعات املحرومة باستخدام تصنيف متعدد املستويات – عىل سبيل املثال، النساء من 

األقليات العرقية الاليت يعشن يف منازل فقرية ومناطق ريفية – ليس ممكًنا. والعينات األكرب حجاًم بحاجة للقيام بذلك، إال أن التكاليف الزائدة لتوسيع حجم 

العينة غالبًا ما مينع األنظمة اإلحصائية الوطنية من القيام بذلك. هناك تحديات أخرى تتضمن جودة البيانات )انظر الفصل الثاين( وحسن توقيتها )اإلحصائيات 

الرسمية للسكان، عىل سبيل املثال، مصدر مهم للبيانات، إال أنها تُجرى مرة واحدة كل عرش سنوات، وغالبًا ما تكون أقل تكراًرا يف البلدان النامية(. جمع 

البيانات املجزئة من املصادر املختلفة، واالستغالل األفضل للسجالت اإلدارية، والتناول الهادف للعينات يف تصميم املسح واستخدام تقنيات لتقدير املساحات 

الصغرية ميكن أن يساعد يف زيادة توافر البيانات املصنفة بني الفئات السكانية املستهدفة. وتُستخدم تلك التقنيات بشكل متزايد لتكملة أشكال أكرث تقليدية من 

التحليل، إال أنه مازالت هناك عدة تحديات ملحوظة.

املقاربة

دراسة حالة ألربع دول عمن 
يتعرضون لالستثناء

تحديات والقيود املفروضة عىل البيانات يف تحديد من يتعرضون لالستثناء

الصندوق 4.2

136136



137

 البلدان املستهدفة هي: كولومبيا )أمريكا الجنوبية( و نيجريا )أفريقيا

 جنوب الصحراء الكربى( وباكستان )آسيا الجنوبية(. البيانات املستخدمة من
 االستقصاءات الدميغرافية والصحية هي املتعلقة بكولومبيا ونيجريا وباكستان.18

 يف حالة الواليات املتحدة، حيث ال تتوافر تلك الدراسة، استُخدم مسح املجتمع

 األمرييك  بداًل منه. واستكاماًل ملا استعرضناه للفجوات بني الجنسني التي أُبرزت

 يف الفصل الثالث، تشري دراسات الحالة هنا إىل أوجه التفاوت بني املجموعات

 املختلفة من النساء والفتيات من خالل 10 أهداف للتنمية املستدامة – متعلقة

 باملخرجات التي ندرسها )6 يف حالة الواليات املتحدة(. يجري استخدام مؤرش

 رسمي ألهداف التنمية املستدامة أو مؤرش بديل لقياس التفاوت عرب املجاالت

 محل الدراسة. تختلف املقاييس املختارة عرب البلدان استجابًة لخصوصيات كل بلد

ومدى توافر البيانات :

هدف التنمية املستدامة رقم 2 )القضاء عىل الفقر(: تُقاس الحالة  ●

الغذائية للنساء بني سن 18-49 باستخدام مؤرش كتلة الجسم، حيث 

يُعرف انخفاض الوزن عىل أنه تسجيل نتيجة أدىن من 18.5 يف مؤرش 

كتلة الجسم بالنسبة للسيدات البالغات غري الحوامل.19 هذا املؤرش 

متاح فقط يف بيانات نيجريا وباكستان، ولهذا فهو مغطى فقط يف 

الدراستني الخاصتني بهام.

هدف التنمية املستدامة رقم 3 )الصحة الجيدة والرفاه(: تُقاس  ●

النتائج املتعلقة بالتفاوت يف الصحة والرفاه باستخدام املؤرشات 

التالية: "نسبة الوالدات التي متت عىل أيدي عاملني يف مجال 

الصحة" و"نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 الاليت ال يساهمن 

بآرائهن )بأنفسهن أو مع أحد( فيام يخص القرارات الخاصة بالعناية 

بصحتهن.20 تتوفر تلك املؤرشات يف ثالث من األربع دراسات املتوفرة 

)كولومبيا، نيجريا، وباكستان(. يف دراسة الحالة الخاصة بالواليات 

املتحدة، استُخدم "الوصول إىل التأمني الصحي" ليكون مؤرًشا بدياًل 

لقدرة النساء عىل الوصول لخدمات صحية حرجة. أما دراسة الحالة 

الخاصة بكولومبيا، فيُستكشف التفاوت املتعلق بالصحة عرب استخدام 
مؤرش ثالث: نسبة النساء الاليت ينجنب قبل بلوغ سن الرشد.21

هدف التنمية املستدامة رقم 4 )التعليم الجيد(:  بالنسبة لكولومبيا  ●

ونيجريا وباكستان، تُستخدم نسبة النساء والفتيات 22 الاليت قضني 6 

أعوام أو أقل يف التعليم الستعراض االختالفات يف املستويات املبدئية 

من التعليم املدريس عرب الفئات املختلفة.23  تُحسب تلك النسبة عرب 

جميع النساء والفتيات يف العينة – ما يغطي النساء بني سن 49-15 

يف نيجريا وباكستان ومن يبلغن 13-49 يف كولومبيا. يف الواليات 

املتحدة، حيث يستكمل أغلب الناس التعليم ملدة أطول من 6 

سنوات، استُخدم استكامل التعليم الثانوي كمقياس بديل للنساء بني  
سن 49-15 .24

هدف التنمية املستدامة رقم 5 )املساواة بني الجنسني(: العديد من  ●

املؤرشات حارضة يف ذلك السياق )واستُعرضت يف الفصل الثالث(. يف 

ذلك القسم،  تَُحلل معدالت زواج األطفال قبل سن 18 عاًما ومقارنتها 

عرب املجموعات املختلفة من النساء بني سن 18-25.49 تُستكشف 

أيًضا تجارب النساء وتعرضهن ألشكال مختلفة من عنف الرشيك 

الحميم يف دراستني من األربع: كولومبيا ونيجريا. إضافًة إىل ذلك، يف 

حالة الواليات املتحدة، يُعد الوصول إىل اشرتاك خدمة اإلنرتنت املنزيل 
متاًحا ومستخدًما يف تحليل البيانات كبديل للمؤرش 1.ب.26.5 

هدف التنمية املستدامة رقم 6 و7 )املياه النظيفة والنظافة الصحية  ●

وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة(: يُنظر لقدرة املنازل عىل الوصول 

إىل املياه النظيفة وخدمات النظافة الصحية واستخدام طاقة نظيفة 

للطبخ لتحليل الهدفني املذكورين.27 ورغم أن تلك مؤرشات عىل 

مستوى املنازل، إال أن لها تضمينات مهمة تتعلق بالنوع االجتامعي. 

فالنساء والفتيات الاليت يعشن يف منازل محرومة من تلك املرافق 

سيواجهن آثاًرا صحية سلبية وقيوًدا عىل أوقاتهن، مام سيحد من 

فرصهن يف الوصول إىل التعليم والعمل ذات األجر وأوقات الراحة 
والفراغ )انظر الفصل السادس(.28

هدف التنمية املستدامة رقم 8 )العمل الالئق ومنو االقتصاد(: يوجه  ●

االستقصاء الدميغرايف والصحي أسئلًة للمجيبني البالغني بني سن 

18-49 ما إذا كانوا يعملون وقت إجراء املسح. ويف الدراسة الخاصة 

بالواليات املتحدة، اعتُمد عىل مؤرش بديل مشابه ملعرفة عدد النساء 

بني سن 18-49 الاليت ال يعملن.

هدف التنمية املستدامة رقم 11 )مدن ومجتمعات محلية  ●

مستدامة(: اعتُمد عىل نسبة النساء والفتيات الاليت يعشن يف املنازل 

حيث يشرتك ثالث أشخاص أو أكرث يف غرفة نوم  لتكون مؤرًشا بدياًل 

لالكتظاظ29  ملعرفة االحتياجات املنزلية غري املشبعة عرب املجموعات 

واملجموعات الفرعية يف كولومبيا، ونيجريا وباكستان. حيث يرتبط 

االزدحام يف املنزل بقوة مع اآلثار الصحية املتعرسة، ما يتضمن زيادة 

خطر انتقال أمراض معدية. يتوافر املقياس يف البيانات الكاملة، ما 

يتضمن النساء والفتيات بني سن 15-49 يف نيجريا وباكستان، والنساء 

والفتيات بني سن 13-49 يف حالة كولومبيا.

دراسة حالة ألربع دول عمن يتعرضون لالستثناء
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نتائج ذلك التحليل للبيانات معروضة يف رسومات بيانية رادارية يف بداية كل 

دراسة حالة. باإلضافة إىل ذلك، فيام يشبه الفصل الثالث، اتُبعت مقاربة لتسليط 

الضوء عيل وصف نتائج لألبعاد املختارة يف كل دراسة حالة. أُختريت نتائج متعلقة 

بهدفني إىل ثالثة أهداف للتنمية املستدامة عرب كل بلد لتسليط الضوء عليها. 

واألمثلة املعروضة تجعلنا نركز بشدة عىل التفاوت يف املخرجات التي توجد عرب 

الفئات السكانية املختلفة. ففي كل بلد، تُصنف العينة وفًقا ألخامس حسب 

غناها، لتبني الفروق يف املخرجات بني أغنى رشيحة خمسية من السكان وأفقرها 

مع األخذ يف االعتبار مواقعهم )حرضية كانت أو ريفية(. وحني تسمح البيانات،  

تَُحلل الفروق استناًدا إىل الجمع بني الرثوة واملوقع واألبعاد اإلضافية – ما يتضمن 
الدين، والعرق والساللة - )انظر الصندوق 4.3(.30

نظرة عامة عىل املجموعات الفرعية التي تغطيها دراسات الحالة

النساء والفتيات عرب توزيع الرشائح الخمسية للرثوة. غالبًا ما يتداخل التفاوت يف الرثوة مع التمييز عىل أساس النوع االجتامعي بطرق تعرض . 1

النساء والفتيات من املنازل األغنى لالستثناء يف املجاالت الرئيسية ألهداف التنمية املستدامة، ما يتضمن الوصول للتعليم وللخدمات الصحية. 

يُستخدم مؤرش الرثوة، وهو مؤرش مركب ملستوى املعيشة املرتاكم يف املنزل، ليكون مؤرًشا بدياًل لألوضاع االقتصادية يف ثالث من دراسات الحالة 

األربع.  أما يف الواليات املتحدة، فيُستخدم الدخل الشخيص اإلجاميل.31 حني تشري الدراسات إىل الرشيحة األغنى، تكون تلك اإلشارة للنساء والفتيات 

الاليت يعشن يف املنازل التي تقع من ضمن أفقر 20 باملائة يف توزيع الرثوة. أما أغنى رشيحة خمسية فتشري إىل أغنى 20 باملائة من املنازل.

النساء والفتيات من مناطق جغرافية منفصلة. ميكن للجغرافيا أن تتنبأ بنواتج التنمية: فالعيش يف الريف يتسم مبعدالت عالية من الفقر، واملناطق . 2

النائية تتسم بضعف البنية التحتية، ومناطق النزاعات واألحياء الفقرية والتجمعات غري الرسمية غالبًا ما ترتفع فيها نسبة املحرومني، ما يتضمن 

النساء والفتيات، الاليت يعانني حرمانًا مضاعًفا وفًقا للتمييز عىل أساس املوقع والنوع االجتامعي.32 يف الواليات املتحدة كلها، يُصنف املوقع إىل ثالث 

مجموعات: حرضية )مدينة داخلية( وريفية )منطقة غري حرضية( والضواحي )املناطق املحيطة(.

النساء والفتيات من املجموعات العرقية والسالالت املختلفة. إن املاليني من البرش حول العامل ضحايا للتمييز عىل أساس العرق والساللة. . 3

فبالنسبة للنساء والفتيات، تداخل العرق/الساللة مع التمييز عىل أساس النوع االجتامعي غالبًا ما يؤدي إىل تهديد أكرب بالفقر والحرمان االجتامعي 

واالقتصادي.33 ويف األغلب، تعكس التفاوتات العرقية تفاوتات جغرافية، باألخص يف البلدان ذات املساحات املنفصلة عىل أساس الخطوط العرقية.  

فدراسات الحالة األربع كلها تصور اختالفات يف املخرجات بني النساء والفتيات من خلفيات عرقية أو ساللية مختلفة.

النساء والفتيات الاليت ينتمني ملجموعات فرعية خفية أو صعبة القياس. بالنسبة لبعض النساء والفتيات، من الصعب استخدام أدوات جمع . 4

البيانات القياسية، بسبب صغر العينات أو صعوبة جمع البيانات. تلك هي الحالة، عىل سبيل املثال، للنساء والفتيات الاليت ينتمني ألقليات عرقية 

أو دينية ذات حجم صغري للغاية أو مجموعات سكانية شديدة االنعزال ذات لغات وتقاليد نادرة. هناك أيًضا نقص يف البيانات التي تخص النساء 

والفتيات املتنقالت )النازحات داخليًا و الالجئات واملهاجرات والرحالة(، والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة ومن لديهن هويات نوع اجتامعية متعددة 

)والاليت ال يُسجلن عادًة يف اإلحصائيات الرسمية(. تتناول دراسات الحالة بعًضا من تلك املجموعات، وليس كلها. يناقش القسم 4.4 بعًضا من تلك 

الصعاب والقيود لقياس مخرجات رفاه تلك املجموعات.

الصندوق 4.3
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يف كولومبيا وباكستان ونيجريا، يركز التحليل عىل النساء بني سن 18-49 الاليت يواجهن حرمانًا متزامًنا مع السياقات اآلتية: الزواج قبل 18 عاًما واستكامل ست 

سنوات أو أقل من الدراسة والبطالة وانعدام القدرة عىل اتخاذ القرار فيام يخص الوصول إىل خدمات الصحية.  استُبعدت املؤرشات املرتبطة بالحرمان عىل 

املستوى املنزيل، مثل الوصول إىل املياه النظيفة، والنظافة الصحية والوقود، من ذلك الجزء من التحليل. وستُستخدم لوصف أحوال املعيشة للنساء الاليت يواجهن 

الحرمان عرب كل بعد عىل حدة من األبعاد األربعة.

استُبعدت ثالثة مؤرشات من التحليل التكتيل لعدم جمع املعلومات عن جميع نساء العينة: عنف الرشيك الحميم )ُسئلت النساء املتزوجات فقط عن ذلك(، 

ومؤرش كتلة الجسم )مل تُجمع من النساء الحوامل أو الاليت مل متر عليهن ثالثة أشهر عىل الوالدة( والقابالت املاهرات )القاسم املشرتك هو الوالدة يف آخر 

خمس سنوات، ال النساء(. بالنسبة للواليات املتحدة، يركز التحليل عىل النساء بني سن 18-49 الاليت يواجهن حرمانًا متزامًنا يف املجاالت الثالثة اآلتية: التعليم، 

والتوظيف والعناية الصحية )والتي استُبدلت بانعدام التأمني الصحي(.

يضيق نطاق تحليل الحرمان املتكتل إىل النساء بني سن 18-49، بسبب االحتياج إىل قاسم مشرتك عرب املؤرشات.37 بعض املؤرشات، مثل التوظيف، ليست مالمئة 

لتكون مقياًسا للحرمان بالنسبة لألطفال يف سن املدرسة، ولهذا استُبعدت الفتيات أقل من 18 عاًما. ال تتوافر بيانات عن النساء فوق 49 يف االستقصاءات 

الدميغرافية والصحية.

الحرمان املتكتل متعدد األبعاد:

ما هي األبعاد التي يتضمنها التحليل التكتيل؟

عىل الرغم من أن بعض االستقصاءات املختارة تسمح باملزيد من التفصيل، إال 

أن املعلومات التي توفرها مازالت مقيدة باألسئلة املطروحة واملجموعات التي 

تصل إليها. فلم يؤخذ يف الحسبان مجموعات النساء والفتيات جميعهن، ما قد 

يتسبب يف إهامل البعض ممن يتعرض لحرمان معني. عىل سبيل املثال، ثالث من 

دراسات الحالة األربع مبنية عىل بيانات استقصاءات دميغرافية وصحية، ما يجيب 

عن األسئلة املتعلقة باملخرجات الرئيسية ألهداف التنمية املستدامة، ولكن فقط 

للنساء والفتيات بني سن 15-34.49 مخرجات التقدم للنساء والفتيات الاليت ال 

يقعن تحت تلك الفئة العمرية غري منعكسة. ويف حاالت أخرى، تتواجد البيانات 

حول مجموعات محددة – عىل سبيل املثال، النساء والفتيات املنتميات لسالالت 

وجامعات دينية – إال أن أحجام العينات أصغر من أن تُحسب عىل أساسها 

تقديرات يُعتمد عليها. لذلك، تأيت دراسات الحالة املعروضة عىل سبيل املثال ال 

الحرص.

باإلضافة إىل مراجعة املخرجات التفاضلية ملؤرشات محددة تحت مجموعة من 

أهداف التنمية املستدامة )انظر فوق(، تقوم دراسات الحالة أيًضا بتقييم مدى 

تكتل أوجه الحرمان املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة.35 ويف ذلك الجزء من 

التحليل، تُستخدم املؤرشات التي تسمح بتقييم مستوى رفاه األفراد فقط )انظر 

الصندوق 4.4(. ولذلك، فالرتكيز ينحدر من 10 أبعاد متعلقة بأهداف التنمية 

املستدامة إىل أربعة. تُعد دراسة الحالة الخاصة بالواليات املتحدة استثناء: فمن 

بني املؤرشات الستة املتاحة، تُستخدم ثالثة منها للتحليل متعدد األبعاد للحرمان 

املتكتل.

تشري النتائج إىل أشكال حادة من الحرمان بني النساء والفتيات الاليت يواجهن 

أشكااًل متقاطعة من التمييز. يهدف هذا التحليل إىل استعراض - وجود 

مجموعات من النساء والفتيات التي يتضاءل حظوظهن يف الحياة عرب األبعاد 

املختلفة،36 وذلك عرب مختلف املجتمعات.  يتطلب صنع اختالف يف حيواتهن 

فهاًم أفضل ألسباب وكيفية تكتل أنواًعا مختلفة من الحرمان، ويتطلب كذلك 

إقراًرا بأنظمة القمع التي تجعل من مجموعات معينة من النساء والفتيات األشد 

عرضة لتلك األشكال األكرث حدة من الحرمان.

الصندوق 4.4

دراسة حالة ألربع دول عمن يجري استثناؤهم
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة استناًدا إىل االستقصاءات الدميغرافية والصحية ومسوح املجتمع األمرييك يف حالة الواليات املتحدة.

ملحوظة: يشري مصطلح "األشد حرمانًا" إىل مجموعات لديها النسب العليا من زواج األطفال يف العينة. يف كولومبيا، يشري ذلك إىل النساء الكولومبيات ذوات األصل اإلفريقية من أفقر الريف؛ يف نيجريا، 

نساء الهاوسا من أفقر الريف؛ يف باكستان، النساء الاليت ينتمني ملجموعات السارايكا والسندي العرقية يف أفقر الريف؛ ويف الواليات املتحدة، النساء ذوات األصل اإلسباين من ضمن الرشيحة الدنيا يف توزيع 

الدخول. انظر دراسات الحالة املحددة وجدول امللحق 3 ألجل وصف شامل للمجموعات واملجموعات الفرعية املذكورة يف التحليل.
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األشد حرمانًاأفقر نساء الريفاإلجاميل الوطنيأغنى نساء الحرض

نظرة عامة
تظهر دراسات الحالة تفاوتات كبرية داخل البلدان وبني بعضها البعض عرب نطاق 

واسع من املخرجات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة. كام توجد اختالفات 

صادمة بني النساء والفتيات من أغنى الحرض مقارنًة بالنساء والفتيات يف أفقر 

الريف. ويف بعض الحاالت، يكشف التصنيف عىل أساس الرثوة واملوقع واألصل 

العرقي عن تفاوتات أكرب حجاًم.

زواج األطفال

يف كولومبيا، يصل املعدل الوطني لزواج األطفال إيل 23.7 باملائة، إال أن ذلك 

املعدل يقل إىل 9.2 باملائة بني من يعيشون يف املنازل األغنى، ويزيد إىل 49.9 

باملائة بني النساء الكولومبيات ذوات األصل اإلفريقي، والاليت يعشن يف أفقر 

الريف. الفئة األخرية أزيد بنسبة طفيفة عن املتوسط الوطني يف نيجريا: 

46.8 باملائة. كام تختلف معدالت زواج األطفال يف نيجريا بشكل واسع. فعىل 

سبيل املثال، رغم أن املتوسط الوطني يشري إىل معدالت عليا يف نيجريا مقارنة 

بباكستان، إال أن النيجريني يسجلون نسبًا فضىل يف أغنى الحرض: 16.5 باملائة 

يف نيجريا مقارنًة بـ 23.9 باملائة يف باكستان. عىل صعيد أخر، تصل معدالت 

الفئات األشد حرمانًا يف نيجريا إىل 87.6 باملائة. وباملثل، يف الواليات املتحدة، بينام 

تنخفض املعدالت بشكل عام، فهناك تفرقة ظاهرة بني أفقر الفئات الريفية وأغنى 

الفئات الحرضية. تسجل النساء من أصل إسباين أعىل معدالت لزواج األطفال يف 

الواليات املتحدة )انظر الشكل 4.5(.

سوء التغذية

وباملثل، تخبئ املعدالت الوطنية للنساء بني سن 18-49 - والاليت يعانني من سوء 

التغذية – أوجًها  مهمة من التفاوت عرب البلدان وداخلها. عىل سبيل املثال، رغم 

أنه يبدو أن نيجريا وباكستان لديهم معدالت أعىل من النساء الاليت يعانني من 

سوء التغذية مقارنًة باملجموعات األغنى )4.2 يف األوىل و4.0 باملائة يف الثانية(، 

تختلف املخرجات بشكل كبري مبقارنة بعًضا من املجموعات األشد حرمانًا: 18.9 

باملائة من نساء الفوالين من أفقر الريف يف نيجريا يعانني من نقص الوزن، مقارنًة 

بـ 40.6 باملائة بني أغنى نساء الريف والاليت ينتمني للمجموعة العرقية املسامة 

بالسندية يف باكستان )انظر الشكل 4.6(.

زواج األطفال وفًقا للمجموعات الفرعية: اإلجاميل الوطني، أفقر الريف، أغنى الحرض، األشد حرمانًا، 2015-2012

الشكل 4.5
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل أحدث مسح متوفر لالستقصاءات الدميغرافية والصحية )2013-2012(.

مالحظة: يشري مصطلح "األشد حرمانًا" إىل املجموعات التي تعاين من أعىل معدالت سوء التغذية يف العينة: يف نيجريا، نساء الفوالين من أفقر الريف؛ يف باكستان، نساء من مجموعة السندي العرقية يف 

الريف. مل تجمع كولومبيا معلومات بخصوص مؤرش كتلة الجسم يف مسح 2015 الخاص بها. انظر للنتائج املحددة لدراسات الحالة وجدول امللحق 3 من أجل وصف شامل للمجموعات واملجموعات 

الفرعية املذكورة يف التحليل.
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األشد حرمانًا نساء من أفقر الريف اإلجاميل الوطني نساء من أغنى الحرض

مؤرش كتلة الجسم املنخفض بحسب املجموعات الفرعية: اإلجاميل الوطني، أفقر الريف، أغنى الحرض، األشد حرمانًا، 2013-2012

التعليم

ميكن مالحظة التفاوت يف املخرجات عرب املؤرشات كلها، إال أن بعض املؤرشات 

الكربى للتمييز داخل الدولة ميكن مالحظتها يف فرص الحصول عىل التعليم. يف 

كولومبيا، أقل من 5 باملائة من النساء من أغنى الحرض يتسمن بضعف التعليم 

)املَُعرَّف عىل أنه استكامل ست سنوات أو أقل من التعليم(. يتناقض ذلك بشدة 

مع املعدالت الخاصة بالنساء املنتميات للسكان األصليني والفتيات من أفقر 

الريف، حيث إن 61.4 باملائة منهن ضعيفات التعليم. يف نيجريا، 12.9 باملائة من 

النساء يف أغنى الحرض ضعيفات التعليم، مقارنًة بـ 99.4 باملائة من نساء الفوالين 

من أفقر الريف، و98.6 باملائة من نساء الهاوسا من أفقر الريف. ياُلحظ وجود 

تفاوت متشابه يف باكستان، حيث إن 98.8 باملائة من النساء من املنازل األغنى 

ضعيفات التعليم مقارنًة بـ 29.3 باملائة من املقيامت بأغنى الحرض.38 هناك أيًضا 

تفاوت صاعق يف التعليم يف حالة الواليات املتحدة. من ضمن أغنى الحرض، 4.1 

باملائة فقط مل يستكملن تعليمهن الثانوي، مقارنًة باملتوسط الوطني املعادل لـ 

10.3 باملائة. يزيد ذلك املعدل كثريًا بني النساء ذوات األصل اإلسباين يف الرشيحة 

األغنى بنسبة 38.3 باملائة )انظر الشكل 4.7(، والاليت يُعتربن األشد حرمانًا.

العناية الصحية

عرب دراسات الحالة األربع، نساء وفتيات الريف ذوات الرتكيز العايل للفقر 

لديهن فرًصا أدىن يف الحصول عىل خدمات رعاية صحية )انظر الشكل 4.8(.39 يف 

كولومبيا، أقل من 1 باملائة من املقيامت بأغنى الحرض يلدن دون إرشاف عنارص 

مدربة. يزيد املعدل إىل 14.5 باملائة بني النساء والفتيات من أفقر الريف، وإىل 

أكرث من الثلث )33.4 باملائة( بني النساء والفتيات املقيامت يف أفقر الريف ويف 

– الوقت نفسه ينتمني إىل السكان األصليني. يف باكستان، يُعد الفرق بني الفئات 

األكرث حظًا واألشد حرمانًا كبريًا )13.4 باملائة للفئة األوىل و70.2 باملائة للفئة 

الثانية(، ولكنه أكرب يف نيجريا: حيث إن هناك 12.1 باملائة فقط من نساء وفتيات 

أغنى الحرض ال يلدن تحت إرشاف عنارص مدربة، أما بني النساء والفتيات يف 

أفقر الريف، فالوالدة دون إرشاف أي عنارص مدربة هي السائدة بينهن. يظهر 

أيًضا التمييز يف األجور ويف مدى توافر الخدمات واملوارد يف املواقع السكنية 

حني نتحدث عن الحصول عىل العناية الصحية يف الواليات املتحدة. فبني الفئات 

األغنى، تُعد النساء ذوات األصل اإلسباين واملنتميات للسكان األصليني ولشعب 

أالسكا أشد عرضة للحرمان من التأمني الصحي.  تشري النساء املنتميات للسكان 

األصليني، والاليت يقل متوسط أعامرهن املتوقعة بعرشين سنة عن بقية السكان، 

إىل عوامل الجغرافيا )البعد عن أقرب مركز عناية صحية( ونقص وسائل املواصالت 

– وكذلك التمييز من جانب موفري الخدمة الصحية وتكلفة الخدمات – عىل 
كونها القيود الرئيسية التي تعيق الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية.40
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية مستخرجة من االستقصاء الدميغرايف والصحي )2012-2015( ومسوح املجتمع األمرييك )2015( يف حالة الواليات املتحدة.

مالحظة: يف كولومبيا، يشري مصطلح "األشد حرمانًا" إىل النساء والفتيات املنتميات إىل السكان األصليني واملنحدرات عن أفقر الريف؛ ويف نيجريا، نساء وفتيات الهاوسا والفوالين من أفقر الريف؛ يف باكستان 

النساء والفتيات من املنازل األغنى، بغض النظر عن موقعهن وانتامئهن العرقي؛ ويف الواليات املتحدة، النساء ذوات األصل اإلسباين يف الرشيحة الدنيا، أي 20 باملائة، يف توزيع الدخول، مع النساء املنتميات 

لألمريكيني األصليني وشعب أالسكا. انظر لدراسة حالة محددة وجدول امللحق 3 ألجل وصف شامل للمجموعات واملجموعات الفرعية التي يتضمنها التحليل.
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املخرجات التعليمية املحددة: اإلجاميل الوطني، أفقر الريف، أغنى الحرض، األشد حرمانًا، 2015-2012

املخرجات التعليمية املحددة: اإلجاميل الوطني، أفقر الريف، أغنى الحرض، األشد حرمانًا، 2015-2012

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية مستخرجة من االستقصاء الدميغرايف والصحي )2012-2015( ومسوح املجتمع األمرييك )2015( يف حالة الواليات املتحدة.

مالحظة: يف كولومبيا، يشري مصطلح "األشد حرمانًا" إىل النساء والفتيات املنتميات إىل السكان األصليني واملنحدرات عن أفقر الريف؛ ويف نيجريا، نساء وفتيات الفوالين من أفقر الريف؛ ويف الواليات املتحدة، 

النساء ذوات األصل اإلسباين يف الرشيحة الدنيا من توزيع الدخل. يف حالة باكستان، 99.5 باملائة من نساء وفتيات الباشتون املنتميات ألفقر الريف الاليت أكملن أقل من ست سنوات من التعليم )أعىل 

معدل موجود يف العينة(، عىل الرغم من ذلك، فنساء وفتيات الساراييك والسندي يعانون من حرمان مامثل )أي أن االختالفات بني تلك املجموعات ليست ملحوظة إحصائيًا عىل مستوى الـ 10 باملائة(. 

انظر لدراسة حالة محددة وجدول امللحق 3 ألجل وصف شامل للمجموعات واملجموعات الفرعية التي يتضمنها التحليل.
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األشد حرمانًاالنساء والفتيات يف أفقر الريفالنساء والفتيات يف أغنى الحرض اإلجاميل الوطني

األشد حرمانًاالنساء والفتيات يف أفقر الريفالنساء والفتيات يف أغنى الحرض اإلجاميل الوطني
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عدم الوصول إىل وقود طهي نظيف: اإلجاميل الوطني، أفقر الريف، أغنى الحرض، األشد حرمانًا، 2012-2015

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة وفًقا ألحدث استقصاء دميغرايف وصحي )2015-2012(.

مالحظة: يف كولومبيا، يشري مصطلح "األشد حرمانًا" إىل النساء والفتيات املنتميات إىل السكان األصليني واملنحدرات عن أفقر الريف؛ ويف نيجريا، املنازل الريفية الفقرية هي األشد حرمانًا، دون النظر إىل 

االنتامء العرقي؛ ويف باكستان، تسجل النساء والفتيات من أفقر الريف أعىل معدالت للحرمان )ال توجد فروق عىل أساس االنتامء العرقي بني أفقر الريف(. انظر دراسة الحالة املحددة وجدول امللحق 3 

من أجل وصف شامل للمجموعات واملجموعات الفرعية التي يتضمنها التحليل. "ال فرق" يشري إىل أن اختيار "الفرق يف الوسائل" مل يكشف عن اختالف إحصايئ ملحوظ لدى فئة الـ 10 باملائة الواقعة بني 

املجموعات. إال أنه يف بعض األحوال، يكون أفقر الريف هو األشد حرمانًا.
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األشد حرمانًاالنساء والفتيات يف أفقر الريفالنساء والفتيات يف أغنى الحرض اإلجاميل الوطني

نيجرياباكستان كولومبيا

 الوصول إىل املياه النظيفة وخدمات النظافةالصحية

ولوقود طهي نظيف

الوصول إىل املرافق املنزلية األساسية مثل املياه النظيفة، والنظافة الصحية والوقود 

النظيف يتسم أيًضا بالتفاوت عرب البالد )انظر الشكل 4.9(، حيث ميتلك أغنى 

الحرض القدرة األكرب عىل الوصول لتلك الخدمات، أما أفقر الريف فهم األكرث 

افتقاًرا لها. إن التفاوت يف أبعاد املستوى املنزيل أكرب بكثري يف كولومبيا وباكستان 

عام هو الحال يف نيجرييا. ففي كولومبيا، تعجز 75.8 باملائة من النساء والفتيات 

املنتميات للسكان األصليني املقيامت يف أفقر الريف عن الوصول إىل وقود نظيف 

للطبخ، مقارنًة بصفر باملائة من النساء والفتيات املقيامت يف أغنى الحرض.41  

يتكرر األمر يف باكستان بني املجموعات األشد حرمانًا واألغنى: أكرث من 99 باملائة 

من النساء والفتيات املقيامت يف أفقر الريف يعجزن عن الوصول إىل وقود 

نظيف، مقارنًة بواحد باملائة ممن يقمن بأغنى الحرض. إال أنه يف نيجرييا، يصل 

الحرمان من الوصول إىل الخدمات األساسية والبنية التحتية إىل نسب متساوية 

للغني والفقري عىل حٍد سواء: 88.6 باملائة من املقيامت بأغنى الحرض يعجزن 

عن الوصول لوقود طهي نظيف، مقارنًة بـ 100 باملائة ممن يقمن بأفقر الريف. 

الوصول لوقود طهي نظيف، مقارنًة بـ 100 باملائة ممن يقمن بأفقر الريف.

الشكل 4.9
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TURNING PROMISES INTO ACTION

 خصائص نساء الجامعات العرقية
الرئيسية يف باكستان

مصدر الصورة: اليونيسيف/شيهزاد نوراين

الخلفية

باكستان، بتعداد سكانها البالغ 207.7 مليون، هي سادس أكرب بلد من حيث 

تعداد السكان يف العامل.42 هي دولة ثرية يف تنوعها اللغوي والعرقي. استناًدا إىل 

أحدث تعداد للسكان يف 2017، يبلغ تعداد السكان البنجابيني حوايل 44.2 باملائة 

من اإلجاميل الوطني. أما البختون )واملعروفني أيًضا كالبشتون(، فيُقدر تعدادهم 

بنحو 15.4 باملائة، يتبعهم السندي بـ 14.1 باملائة، والسارايكيات )أو الساراييك( 

بنسبة 10.5 باملائة، ثم فئة املهاجرين املتحدثني باللغة األردية بنسبة 7.6 باملائة، 

وفئة البلوش بنسبة 3.6 باملائة، ومجموعات أخرى أصغر حجاًم يشكلون حوايل 
4.7 باملائة.43

جمع االستقصاء الدميغرايف والصحي لباكستان عام 2012-2013 44 مجموعة واسعة 

من املعلومات حول أوضاع النساء يف البالد. كام طُرح السؤال "ما هي لغتك 

األم؟" كمؤرش بديل ملعرفة األصل العرقي. إىل جانب الرثوة واملوقع، يسمح ذلك 

العامل املتغري بنظرة أكرث قربًا لكيف ميكن للمخرجات أن تختلف عرب املجموعات 

املختلفة من النساء الباكستانيات. تركز دراسة الحالة عىل أوجه التفاوت عرب 

املجموعات الرشيحة الكربى، والتي توفرت فيها أحجام كافية للعينات للسامح 

بتصنيف متعدد املستويات: البنجايب، والبشتون، والساراييك، والسندي، واملتحدثني 

باللغة األردية )انظر الخصائص(.

 الرثوة، والجغرافيا واالنتامءباكستان:
العرقي

144

السندي

ُمرَكَزَات بشكل كبري يف الرشائح الفقرية واألغنى، ويعشن يف األغلب يف 

مجتمعات ريفية، ويعيش أقل من 25 باملائة منهن باملدن.

الساراييك 

يعشن يف األغلب يف منازل تقع يف النصف األسفل من توزيع الرثوة يف 

الريف.

البنجايب 

يقعن بشكل كبري يف النصف األعىل من توزيع الدخل؛ تُعد أغلبيتهن سكان 

يف الحرض، إال أن 40 باملائة منهم يعشن يف مناطق ريفية.

البشتون

موزعات عرب كل أخامس توزيع الرثوة، يقع الكثري منهن يف املجموعات 

املتوسطة والفقرية، ويعشن بشكل كبري يف الريف.

املتحدثات باللغة األردية

يعشن يف األغلب يف أغنى األرس املعيشية وغالبًا يف الحرض. يف ذلك القسم، 

يُستعمل لفظ "أردي/ـة/ـات" كاختصار للنساء والفتيات الاليت اعتربن اللغة 

األردية كلغتهن األم.
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 التفاوت يف املخرجات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بني املجموعات املختلفة من النساء والفتيات،
باكستان، 2013-2012

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من خطط التنفيذ الوطنية ومنظمة ICF الدولية، 2013.

ملحوظة: استُخدمت مقاييس مختلفة عرب كٍل من املحاور العرشة، ويتصل كل محور بالقيم العليا والدنيا لكل مؤرش معني. تظهر املجموعات املختارة مبساحات محدودة؛ ألجل تصنيف كامل للمجموعة، 

انظر الجدول بامللحق 3. يُستخدم لفظ أردية اختصاًرا للمتحدثني باللغة األردية، انظر الخصائص. عدم الحصول عىل املياه النظيفة: يسكن البشتون يف األغلب مبنطقة خيرب بختونخا، حيث هناك قدر عاٍل 

من االعتامد عىل اآلبار غري املحمية والينابيع. وقام زلزال 2005 وفيضانات 2010 بإثارة القلق حول جودة املياه لسكان تلك املنطقة. تساهم تلك العوامل وأخرى يف معدالت أعىل من عدم الحصول عىل 

مياه نظيفة إلجاميل أفراد البشتون، وخاصًة ملن يسكنون أفقر الريف.
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هدف التنمية املستدامة رقم 2
نسبة النساء بني سن 18-49، الاليت 
يعانني من نقص الوزن )مؤرش كتلة 

الجسم أدىن من 18.5 كجم/م2(

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 
املحرومات من اإلدالء برأي مستقل أو 

مشرتك فيام يخص رعايتهن الصحية

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة الوالدات التي متت دون إرشاف 

عاملني ذوي كفاءة من القطاع الصحي 
)الوالدات يف آخر خمس سنوات(

هدف التنمية املستدامة رقم 4
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 

وحاصالت عىل ست سنوات أو أقل 
من التعليم

هدف التنمية املستدامة رقم 5
 نسبة النساء بني سن 19-49 الاليت 

وتزوجن قبل سن 18 عاًما

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15  

سنة دون الحصول عىل خدمات مياه 
الرشب األساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتياتبني سن 49-15  
دون القدرة عىل الوصول إىل مرافق 

صحية أساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 7
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

دون القدرة عىل الحصول عىل وقود 
نظيف للطهي

هدف التنمية املستدامة رقم 8
نسبة النساء بني سن 18-49 ويعانني 

من البطالة

هدف التنمية املستدامة رقم 11
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

ويعشن يف منازل مزدحمة

هدف التنمية املستدامة رقم 6
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تحديد من يتعرضن لالستثناء يف باكستان

تسليط الضوء عىل الحالة الغذائية )هدف التنمية املستدامة رقم 2(

يف املتوسط، 13.3 باملائة من النساء بني سن 18-49 يعانني من سوء التغذية )مؤرش كتلة الجسم>18.5(؛ تختلف تلك املعدالت بشكل جذري وفًقا للموقع 

والرثوة والعرق )انظر الشكل 4.11(

يشري تحليل البيانات إىل فجوات كبرية يف اإلنجاز، بوجود النساء من املجموعات 

العرقية املهمشة الاليت يعشن يف منازل ريفية فقرية ويسجلن أسوأ النتائج عىل 

مستوى عدد من مقاييس الرفاه والتمكني )انظر الشكل 4.10(.

فعرب تسعة من أصل عرشة مقاييس، تسجل النساء والفتيات املقيامت بأفقر 20 

باملائة من الريف نتائج أسوأ عن النساء والفتيات املقيامت بأغنى 20 باملائة من 

الحرض. كام كشف التصنيف عىل أساس العرق عن اختالفات أخرى: ففي حالة 

سوء التغذية )املُستَبَْدل بانخفاض مؤرش كتلة الجسم(، تسجل نساء السندي يف 

أفقر الريف نتائج أسوأ عن أية مجموعة أخرى عرب كل أخامس الرثوة واملواقع. 

إال أن املجموعة العرقية األشد حرمانًا غالبًا ما تختلف عرب املؤرشات، متذبذبة 

بني السندي والساراييك والبشتون. من خالل نظرة أقرب للُمَعرَِضني يف األغلب 

للحرمان – أي أفقر نساء الريف– ميكن العثور عىل أنه يف 6 من أصل 10 أبعاد 

قيد الدراسة، تسجل نساء وفتيات السندي والساراييك نتائج أسوأ، بينام متيل نساء 

البشتون والبنجايب لتسجيل نتائج أفضل. ميكن مالحظة بعض االستثناءات يف بعض 

املجاالت، كالوصول إىل وقود طهي نظيف، حيث إن أفقر الريف كان محروًما 

بشكل متساٍو بغض النظر عن العرق.45  أما الحرمان من الحصول عىل وظيفة فهو 

فريد من نوعه: فعىل غري األبعاد التسعة األخرى، تُعد الفئة األكرث ثراًء أكرث عرضة 

ألن تفتقر إىل وظيفة مقارنًة باألشد فقرًا، 86.8 و53.3 باملائة، عىل الرتتيب. فبينام 

يدفع الفقر أفقر النساء إىل عمل خطر، وغالبًا ما يكون غري رسمي وغري مدفوع 

األجر، فهناك بني الفئة األكرث ثراًء عدة قيود – تتضمن معايري منحازة عىل أساس 

النوع االجتامعي، متييز يف األجور ومحدودية االختيارات الوظيفة – تساهم يف 
ضعف نسب مشاركة القوة العاملة.46

أثر املوقع: النساء يف الريف أكرث عرضة بـ 2.2 مرة لسوء التغذية  ●

عمن يعشن يف مناطق حرضية: بنسبة 16.3 باملائة مقارنًة بـ 7.4 

باملائة، عىل الرتتيب.

أثر الرثوة: النساء يف املنازل األغنى أكرث عرضة بـ 6.2 مرة لسوء  ●

التغذية عمن يعشن يف املنازل األغنى: بنسبة 26.0 باملائة و42.2 

باملائة، عىل الرتتيب.

أثر العرق: تعلو املعدالت عن املتوسط الوطني بالنسبة لنساء  ●

السندي والساراييك، وتنخفض بالنسبة للبنجايب والبشتون واألرديات. 

وذوات النسب العليا )السندي( عرضة بنسبة أكرب بـ 7.1 مرة عن 

ذوات النسب الدنيا )البشتون( ألن يعانني من نقص التغذية، وذلك 

بنسبة 27.5 و3.9 باملائة، عىل الرتتيب.

األثر املركب: الرشائح السكانية التي تواجه الحرمان عىل أساس  ●

االنتامء العرقي والرثوة واملوقع هي من أكرث الرشائح التي تعاين من 

الحرمان. مثلام أن 40.6 باملائة من نساء السندي يعشن يف أفقر 

الريف يعانني أيًضا من سوء التغذية. من الطرف األخر، تسجل 

نساء البنجايب املنتميات ألغنى الحرض أدىن معدالت لسوء التغذية        

)2.4 باملائة(.
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مؤرش كتلة الجسم املنخفض للنساء بني سن 18-49 يف باكستان، وفًقا للموقع والرثوة والعرق، 2013-2012

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من خطط التنفيذ الوطنية ومنظمة ICF الدولية، 2013.

ملحوظة: النساء الحوامل والاليت مل متر عىل والدتهن أكرث من ثالثة شهور غري مشموالت يف حسابات مؤرش كتلة الجسم املنخفض، انظر قسم املقاربة من أجل املزيد من التفاصيل. يف الرسم البياين ناحية اليسار، تظهر كل 

املجموعات وتُنظم من األقل إىل األشد حرمانًا، فقط املجموعات التي ليس لها حجم عينة كاف هي التي مل تُعرض )عدد  > 100(. رشيط الرسم البياين عىل اليمني يستعرض نتائج اختيار بعًضا من املجموعات. من أجل 

تصنيف كامل للمجموعات، انظر الجدول بالقامئة 3، لفظ أردية يُستخدم كاختصار للمتحدثني باللغة األردية، انظر الخصائص.
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أثر املوقع: النساء والفتيات يف الريف أكرث احتاماًل بـ 1.3 مرة لإلبالغ  ●

بانعدام رأيهن فيام يخص قرارات العناية بصحتهن مقارنًة بالحرض: 

52.5 و39.3 باملائة، عىل الرتتيب.

أثر الرثوة: النساء والفتيات يف املناطق األغنى أكرث احتاماًل بـ 1.5 مرة  ●

لإلبالغ عن انعدام رأيهن فيام يخص قرارات العناية بحصتهن مقارنًة 

املناطق األغنى: 39.3 و58.5 باملائة، عىل الرتتيب.

أثر االنتامء العرقي: اختالف االنتامء العرقي يكشف عن أكرب أشكال  ●

التفاوتات، حيث إن نساء وفتيات البشتون والسندي أكرث احتاماًل 

لإلبالغ بانعدام رأيهن )65.2 و62.5 باملائة، عىل الرتتيب(، أما األرديات 

والبنجايب والساراييك فهم األقل احتاماًل )31.9، 40.4، و44.0 باملائة، 

عىل الرتتيب(.

األثر املركب: األشد عرضة لالستثناء هن النساء والنساء الاليت يواجهن  ●

أثرًا مركبًا لألشكال املتقاطعة من التمييز )االنتامء العرقي، الرثوة، 

واملوقع(. يتجاوز االنتامء العرقي يف بعض األحوال الرثوة واملواقع 

كمؤرش للتنبؤ بانعدام الرأي فيام يخص قرارات العناية بصحتهن. 

عىل سبيل املثل، نسب انعدام الرأي بني نساء وفتيات البشتون 

أعىل عن املتوسط الوطني، بغض النظر عن الرثوة واملوقع: 69.5 

باملائة من النساء بأفقر الريف ليس لديهن رأي فيام يخص العناية 

بحصتهن، مقارنًة بـ 65.2 باملائة للبشتون يف املجمل و62.7 يف أغنى 

الحرض. عىل الطرف املعاكس من توزيع القدرة عىل اتخاذ القرار، 

29.3 باملائة من النساء والفتيات األرديات الاليت يعشن يف أغنى 

الحرض ليس لهن رأي فيام يخص القرارات املتعلقة بالعناية بصحتهن                 

)مقارنًة بـ 31.9 باملائة لألرديات يف املجمل(.
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تسليط الضوء عىل اإلنابة يف قرارات العناية الصحية )هدف التنمية املستدامة رقم 3(

يف املتوسط، 48.1 باملائة من النساء والفتيات بني سن 15-39 ليس لهن رأي فيام يخص القرارات املتعلقة بالرعاية بصحتهن، إال أن النسب تختلف بشكل ملحوظ وفًقا 

للمكان والرثوة واالنتامء العرقي )انظر الشكل 4.12(

الشكل 4.11
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نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 يف باكستان الاليت ال ميلكن القرار فيام يخص الرعاية بصحتهن، وفًقا للموقع والرثاء، والعرق، 2012-2012

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من خطط التنفيذ الوطنية ومنظمة ICF الدولية، 2013.

ملحوظة: يف الجانب األيرس من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل إىل األشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل يتم استعراضها )عدد  > 100(. العواميد البيانية 

عىل اليمني تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3. من بني املجموعات األشد حرمانًا، ال يبدو أن الفروقات بني السندي والبشتون يف أفقر الريف مختلفة إحصائيًا بشكل 

ملحوظ. وبشكل متشابه، فليس لالختالفات بني أفراد فئة البنجايب من أغنى الحرض وأفقر الريف داللة إحصائية. يُستخدم لفظ "أردية" اختصارًا للمتحدثني باللغة األردية، انظر الخصائص.
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تسليط الضوء عىل التمييز يف الوصول للطاقة النظيفة )هدف التنمية املستدامة رقم 7(

ينترش الحرمان عىل املستوى املنزيل يف باكستان: 63.3 باملائة من كل النساء والفتيات بني سن 15-49 يعجزن عن الوصول لوقود طهي نظيف )انظر الشكل 4.13(

أثر املوقع: نساء وفتيات الريف أكرث احتاماًل بـ 6.2 مرة مقارنًة بنساء  ●

الحرض عىل أن عن الوصول لوقود طهي نظيف. وبينام تعجز 87.6 

باملائة من نساء وفتيات الريف عن الوصول للوقود، تعجز 14.2 

باملائة من نساء وفتيات الحرض يعجزن عن ذلك.

أثر الرثوة: بينام تعجز 8.9 باملائة من نساء وفتيات الرشيحة األغنى  ●

من السكان عن الوصول للوقود النظيف، تعجز 99.1 باملائة من أفقر 

النساء والفتيات عن ذلك. إال أن األفقر معرضني 11.1 مرة مقارنًة 

باألغنى بالعجز عن الوصول إىل وقود طهي نظيف.

أثر االنتامء العرقي: نساء وفتيات الساراييك هن األشد حرمانًا. فبينام  ●

تعجز 85.2 باملائة منهم عن الوصول للوقود النظيف، تعجز 17.8 

باملائة من النساء والفتيات األرديات عن ذلك، ما يجعل من نساء 

وفتيات الساراييك أكرث احتاماًل بـ 4.8 مرة بأن يُحرمن من الوصول 

لطاقة نظيفة للطهي.

األثر املركب: غالبية النساء والفتيات األرديات الاليت يعشن يف منازل  ●

حرضية تقع يف الرشيحة األغنى يستخدمن مصدًرا نظيًفا للطاقة من 

أجل الطهي. عىل النقيض من ذلك، ما يقارب إجاميل نساء وفتيات 

البنجايب الاليت يعشن يف مناطق ريفية ويف املنازل األغنى أكرث احتاماًل 

200 مرة مقارنًة بالنساء والفتيات األرديات األغنى بأن يعجزن عن 

الوصول إىل وقود نظيف. إذن فالرثوة، أكرث من املوقع واالنتامء 

العرقي، هو العامل الرئييس يف التفاوت الحاصل يف الوصول لطاقة 

نظيفة.

الشكل 4.12
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نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 يف باكستان ويعشن يف منازل بال سبيل لوقود الطهي النظيف، وفًقا للموقع، والرثاء، والعرق، 2013-2012

الحرض

الريف

أفقر البنجايب

الحرمان املتكتل متعدد األبعاد

النتائج الرئيسية

يف باكستان، 12 باملائة من كل النساء بني سن 18-49 )أو 4.9  ●

مليون( محرومات بشكل متزامن يف األبعاد األربعة ألهداف التنمية 

املستدامة )انظر الشكل 4.14(. هؤالء النساء لسن فقط متزوجات 

من قبل سن الـ 18 وضعيفات التعليم، ولكنهن محرومات أيًضا من 

اتخاذ القرارات فيام يخص الرعاية بصحتهن، ويف وقت إجراء املسح، 
قلن إنهن ال يعملن.47

النساء الاليت تعاين من ذلك الحرمان غالبًا ما يعشن يف الريف )79.8  ●

باملائة( ويف املنازل املرتكزة يف أدىن 40 باملائة من توزيع الثورة )57.0 

باملائة(. الغالبية العظمى )79.8 باملائة( يعجزن عن الوصول لوقود 

نظيف للطهي. وأبلغ ربعهن أيًضا عن نقص يف الخدمات النظافة 

الصحية و7 باملائة يحتجن ألكرث من 30 دقيقة للوصول إىل أقرب 

مصدر للمياه النظيفة.

التصنيف وفًقا لالنتامء العرقي يجعل من نساء البشتون ممثالت  ●

بشكل زائد بني الاليت يعانني من أشكال متكتلة من الحرمان. وكذلك 

السندي والساراييك املمثالت بشكل زائد، وكذلك الفئة العرقية تحت 

تصنيف "أخرى". إال أن الفئات العرقية تحت تصنيف "أخرى" – ما 

يشمل البالويش، الباراوهي، الهندكو، الشينا، وغريهم الكثري – أقل من 

أن تَُصَنف بشكٍل مستقل.

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من خطط التنفيذ الوطنية ومنظمة ICF الدولية، 2013.

ملحوظة: يف الجانب األيرس من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل لألشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل يتم استعراضها  )عدد  > 100(. العواميد البيانية 

عىل اليمني تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3. من بني املجموعات األشد حرمانًا، ال تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني أفقر الريف، فئة السندي من أفقر الريف، 

وفئة البنجايب من أفقر الريف. يُستخدم لفظ "أردية" اختصارًا للمتحدثني باللغة األردية، انظر الخصائص.
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نسبة النساء بني سن 18-49 يف باكستان املحرومات بشكل متزامن يف األبعاد األربعة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، 2013-2012

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من خطط التنفيذ الوطنية ومنظمة ICF الدولية، 2013.

عامل يجعل من مجموعة فرعية ممثلة بشكل غري متناسب 

بني املحرومني بشكل متزامن
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الشكل 4.14
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الفوالين

يف  أغلبهن  ويعيش  السكان،  من  األفقر  الرشيحة  يف  كبري  حٍد  إىل  يرتكزن 

ُمرتحلة. وجميعهن  تكون مجتمعات  ما  وغالبًا  الريفية  املحلية  املجتمعات 

تقريبًا مسلامت.

الهاوسا

يعشن يف الغالب يف األرس املعيشية األغنى والفقرية يف الريف، ويعيش نحو 

30 باملائة منهن يف املدن. وجميعهن تقريبًا مسلامت.

إغبو

من  معظمهن  ويتألف  الرثوة  توزيع  من  األول  النصف  يف  معظمهم  يقع 

سكان الحرض، ويعيش نحو 20 باملائة منهن يف الريف. وجميعهن تقريبًا من 

الكاثوليك أو الطوائف املسيحية األخرى.

يوروبا

يعيش معظمهن يف األرس املعيشية األغنى وبصفة عامة يف الحرض. نصفهن 

تقريبًا مسيحيات والنصف األخر مسلامت.

 خصائص نساء الجامعات العرقية
الرئيسية يف نيجريا الخلفية

يف نيجريا، بلد بها أكرث من 250 مجموعة عرقية، غالبًا ما ترتبط الجغرافيا بالهوية 

العرقية – الدينية. 48 نيجرييا هي أكرب شعب أفريقي من حيث تعداد السكان، 

كام تتميز أيًضا بتنوع الديانات فيها: حوايل 49 باملائة من النيجريني مسيحيني، 49 

باملائة مسلمني، وبقية الـ 1.9 باملائة يَُعرِّفون عن أنفسهم بأنهم بال انتامء ديني أو 
ينتمون لدين تقليدي. 49

تشري تحليل دراسة نيجرييا االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام 2013 50 إىل أن 

تقاطع االنتامء العرقي والجغرافيا والفقر يعرض بعض مجموعات النساء والفتيات 

لالستثناء. إال أنه بسبب القيود عىل حجم العينات، ميكن فقط األخذ يف االعتبار 

املجموعات العرقية األربع الكربى )الهاوسا، الفوالين، اإلغبو واليوروبا – انظر 

الخصائص(. تشري النتائج إىل تفاوتات كبرية بني الغني والفقر، من يعيشون يف 

الريف والحرض ومن يواجهون أشكااًل متداخلة من التمييز عىل أساس الطبقة 

االجتامعية، والجغرافية، والهوية العرقية-الدينية.51 

مصدر الصورة: اليونيسيف/شيهزاد نوراين

 الرثوة، والجغرافيا، والدين،نيجرييا:
واالنتامء العرقي
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دراسة حالة ألربع دول عمن يجري استثناؤهم

التفاوت يف املخرجات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بني املجموعات املختلفة من النساء والفتيات، نيجريا، 2013

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من االستقصاءات الدميغرافية والصحية لدولة نيجريا 2013 )اللجنة الوطنية النيجريية املعنية بالسكان، جمهورية نيجريا الفيدرالية، 

ومنظمة ICF الدولية

ملحوظة: استُخدمت مقاييس مختلفة عرب كٍل من املحاور العرشة، كل محور يتصل بالقيم العليا والدنيا لكل مؤرش معني. تظهر املجموعات املختارة مبساحات محدودة؛ ألجل تصنيف كامل للمجموعة، 

انظر الجدول بامللحق 3.
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هدف التنمية املستدامة رقم 2
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هدف التنمية املستدامة رقم 2
نسبة النساء بني سن 18-49، الاليت 
يعانني من نقص الوزن )مؤرش كتلة 

الجسم أدىن من 18.5 كجم/م2(

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 
املحرومات من اإلدالء برأي مستقل أو 

مشرتك فيام يخص رعايتهن الصحية

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة الوالدات التي متت دون إرشاف 

عاملني ذوي كفاءة من القطاع الصحي 
)الوالدات يف آخر خمس سنوات(

هدف التنمية املستدامة رقم 4
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 

وحاصالت عىل ست سنوات أو أقل 
من التعليم

هدف التنمية املستدامة رقم 5
 نسبة النساء بني سن 19-49 الاليت 

وتزوجن قبل سن 18 عاًما

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15  

سنة دون الحصول عىل خدمات مياه 
الرشب األساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتياتبني سن 49-15  
دون القدرة عىل الوصول إىل مرافق 

صحية أساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 7
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

دون القدرة عىل الحصول عىل وقود 
نظيف للطهي

هدف التنمية املستدامة رقم 8
نسبة النساء بني سن 18-49 ويعانني 

من البطالة

هدف التنمية املستدامة رقم 11
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

ويعشن يف منازل مزدحمة

هدف التنمية املستدامة رقم 6
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أغنى الحرض هم األوفر حظًا عرب كل األبعاد العرشة مقارنًة بأفقر سكان الريف. 

ترتكز نساء وفتيات الفوالين املنتميات ألفقر الريف يف أدىن القاع )أي األشد 

حرمانًا( يف األبعاد الرشيحة – التغذية )املستبدلة مبؤرش كتلة الجسم املنخفض(، 

الوالدة تحت إرشاف عنارص مدربة، التعليم، التوظيف والوصول إىل خدمات 

املياه الرئيسية – بينام نساء وفتيات الهاوسا املنتميات ألفقر سكان الريف هن 

األشد حرمانًا يف األبعاد األربعة األخرى: إبداء الرأي فيام يخص العناية بالصحة 

الشخصية، زواج األطفال، الوصول إىل الخدمات الصحية الرئيسية، والعيش يف 

منازل مكتظة.52  أما يف بقية األبعاد )الحصول عىل وقود نظيف(، فالحرمان 

منترش: 97 باملائة من النساء والفتيات يعشن يف منازل ينقصها مصدر نظيف 

لوقود الطهي، أما بني أفقر نساء الريف، فكان الحرمان شاماًل )100 باملائة( بغض 
النظر عن االنتامء العرقي )انظر الشكل 4.15(.53

تحديد من يتعرضون لالستثناء يف نيجرييا

أثر املوقع: نساء وفتيات الريف أكرث عرضة بـ 2.2 مرة لضعف  ●

التعليم مقارنًة بسكان الحرض: 32.3 باملائة من نساء وفتيات الحرض 

أبلغن بأن أقىص ما بلغوه من التعليم هو ست سنوات أو أقل، مقارنًة 

بـ 72.2 باملائة من نساء وفتيات الريف.

أثر الرثوة: أفقر النساء والفتيات هن األشد عرضة بـ 7.4 مرة لضعف  ●

التعليم مقارنًة بالفئة األغنى: 13.0 باملائة من أغنى الحرض قلن بأن 

أقىص ما بلغوه من التعليم هو ست سنوات أو أقل، مقارنًة بـ 96.5 

باملائة من النساء والفتيات ضعيفات التعليم.

أثر االنتامء العرقي: نساء وفتيات اإلغبو واليوروبا هن املجموعات  ●

األقل عرضة لضعف التعليم )23.8 و23.9 باملائة عىل الرتتيب(، بينام 

الفوالين، بنسبة 92.5 باملائة، أكرث عرضة بـ 3.9 مرة ألن يكملن ست 
سنوات فقط أو أقل من التعليم.54

األثر املركب: الرثوة هي الدافع الرئييس، متبوعًة باالنتامء العرقي،  ●

والتي حني تتجمع مع املوقع تعظم مدى حظ أو حرمان النساء 

النيجرييات يف املخرجات التعليمية. فنسبة 99.4 باملائة من نساء 

وفتيات الفوالين من ضمن أغنى الريف تفشل يف استكامل أكرث من 

ست سنوات من التعليم، ما يعني أنها 18.1 مرة األشد عرضة ألن 

يكن ضعيفات التعليامت، بينام 5.5 باملائة فقط من أغنى الحرض من 

نساء وفتيات اإلغبو يُعتربن ضعيفات التعليم.

تسليط الضوء عىل التعليم )هدف التنمية املستدامة رقم 4(

يف نيجريا، 55.4 باملائة من النساء والفتيات بني سن 15-49 ضعيفات التعليم، ما يعني أنهم استكملن ست سنوات أو أقل من التعليم )مقارنًة بـ 38.3 باملائة من الرجال 

والصبيان(. وبني النساء والفتيات، تختلف املخرجات وفًقا للموقع، واالنتامء العرقي والرثوة )انظر الشكل 4.16(
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من اللجنة الوطنية النيجريية املعنية بالسكان، جمهورية نيجريا الفيدرالية، ومنظمة ICF الدولية،  2014.

ملحوظة: يف الجانب األيرس من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل لألشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل  تُستعرض )عدد  > 100(. العواميد البيانية عىل 

اليمني تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3.

نسبة النساء والفتيات بني سن 15-49 يف نيجريا الاليت استكملن ست سنوات أو أقل من التعليم، وفًقا للموقع، والرثاء، والعرق، 2013
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تسليط الضوء عىل الزواج املبكر )هدف التنمية املستدامة رقم 5(

عرب البالد، 46.8 باملائة من النساء النيجريات بني سن 18-49 تزوجن قبل سن 18 عاًما. تختلف املعدالت حسب االنتامء العرقي واملوقع والرثوة )انظر الشكل 4.17(

أثر املوقع: نساء الريف 2.1 مرة أكرث عرضة ألن يتزوجن قبل سن 18  ●

عاًما عن نساء الحرض: 60.0 باملائة من نساء الريف قد تزوجن حني 

كن أطفااًل، مقارنًة بـ 28.6 باملائة من نساء الحرض.

أثر الرثوة: ترتبط الرثوة باالنتامء العرقي بشكل كبري يف نيجريا )انظر  ●

الخصائص(. التفاوت يف الرثوة وحدها )4.8 مرة( مشابه ملا ميكن 

مالحظته يف االنتامء العرقي، حيث إن16.6 باملائة من أغنى نساء 

الحرض يتزوجن قبل 18 عاًما، مقارنًة بـ 80.1 باملائة من أفقر النساء.

أثر االنتامء العرقي: مقارنًة باإلغبو )18.5 باملائة( واليوروبا )17.2  ●

باملائة(، سجل الفوالين والهاوسا أعىل معدل لزواج األطفال بنسبة 

79.7 و78.2 باملائة، عىل الرتتيب.55 املجموعة ذات املعدالت العليا 

)الفوالين( كانت 4.6 مرة أكرث عرضة للزواج قبل 18 عاًما مقارنًة 

باملجموعة ذات املعدالت الدنيا )اليوروبا(. 

محاور املزايا وأوجه الحرمان: لدى نساء الهاوسا بشكل عام معدالت  ●

عالية من زواج األطفال )78.2 باملائة(. إال أن ميزة االنتامء ملنطقة 

حرضية غنية قد تخفف من خطر زواج األطفال. فاحتاملية زواج 

نساء الهاوسا من أغنى الحرض مبكرًا يقل بشكل ملحوظ، بنسبة 48.2 

باملائة.

األثر املركب: يتجمع الرثاء واالنتامء العرقي، بجانب املوقع، لزيادة  ●

خطر زواج األطفال يف نيجريا بشكل ملحوظ. وألن لدى مجموعة 

اليوروبا تعدد يف األديان، فيمكن تصنيف البيانات بشكل إضايف وفًقا 

للديانة بالنسبة لتلك املجموعة. تشري النتائج إىل أن نساء اليوروبا 

املسيحيات من أغنى الحرض لديهن أقل نسبة من زواج األطفال )9.3 

باملائة(. عىل النقيض من ذلك، بالنسبة إىل نساء الهاوسا من الريف، 

يرتفع املعدل إىل 87.6 باملائة 56  أعىل 9.4 مرة عن املجموعة ذات 
املعدالت الدنيا من زواج األطفال.57

الشكل 4.16
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من اللجنة الوطنية النيجريية املعنية بالسكان، جمهورية نيجريا الفيدرالية، ومنظمة ICF الدولية، 2014.

ملحوظة: يف الجانب األيرس من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل لألشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل تُستعرض )عدد > 100(. العواميد البيانية عىل 

اليمني تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3. اليوروبا هي العرق الوحيد ذات تعداد سكاين كاٍف عرب الديانات املختلفة، ولهذا تم عمل التصنيف عىل أساس الدين لفئة 

أغنى الحرض.

نسبة النساء بني سن 18-49 يف نيجريا الاليت تزوجن قبل 18 سنة، وفًقا للموقع والرثاء، والعرق، 2013
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 يف بؤرة الرتكيز: العنف ضد النساء يف نيجريا

يف نيجريا، 16.1 باملائة من النساء والفتيات بني سن 15-49 أبلغن عن التعرض 

العتداءات جسدية أو جنسية ملرة واحدة عىل األقل يف حياتهن، وذلك من ِقبَل 

رشكائهن الحميميني الحاليني أو السابقني. وحني يؤخذ يف االعتبار العنف العاطفي 

أو النفيس، يزيد املعدل إىل 24.5 باملائة.

ورغم أن كل فئات السكان تعاين من العنف، إال أن هناك اختالفات كبرية. 

فباالختالف عن مؤرشات أخرى عديدة، ليس بالرضورة أن تكون أغنى نساء 

الريف هن أكرث من يتعرضن للعنف: فـ 10.1 باملائة من النساء والفتيات من 

املناطق األغنى يبلغن عن التعرض لعنف جسدي أو جنيس مرة واحدة عىل 

األقل من ِقبَل رشيكهن، مقارنًة بـ 20.1 باملائة يف الرشيحة متوسط الغنى. تزيد 

معدالت االنتشار قلياًل يف الحرض عن الريف، كام تزيد أربع مرات بني اإلغبو عن 

الهاوسا.58 

يف املتوسط، 43.8 باملائة من الناجيات من العنف الجسدي أو الجنيس من 

ِقبَل الرشيك الحميم يسعني لطلب املساعدة، يف األغلب من ِقبَل أفراد العائلة 

)29.9 باملائة(، و2.4 باملائة فقط يطلنب املساعدة من مؤسسات رسمية )الرشطة، 

محامي، أخصايئ صحي أو عامل يف الحقل االجتامعي(. ضحايا اليوروبا واإلغبو هم 

األكرث احتاماًل لطلب املساعدة )51.5 و51.2 باملائة، عىل الرتتيب(، بينام الفوالين 

والهاوسا األقل احتاماًل )31.9 و30.7 باملائة، عىل الرتتيب(. والنساء الاليت يعشن 

يف الحرض أكرث احتاماًل أيًضا لطلب املساعدة مقارنًة بنظرائهن الريفيات )48.2 

و40.6 باملائة، عىل الرتتيب(.

األثر املركبالرثوةاملوقع/املكان العرق

الشكل 4.17
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية للجنة الوطنية النيجريية املعنية بالسكان، جمهورية نيجريا الفيدرالية، ومنظمة ICF الدولية ، 2014. مل تُظهر التقديرات للعنف 

الجسدي/الجنيس من ِقبَل الزوج السابق لنساء اإلغبو بسبب حجم العينة )عدد >100(.

مدى انتشار أنواع العنف ضد النساء والفتيات بني سن 15-49 يف نيجريا، 2013

 عنف جسدي/جنيس من ِقبَل
الرشيك الحايل

 عنف جسدي/جنيس/عاطفي من ِقبَل الرشيك
الحايل

 عنف جسدي/جنيس من ِقبَل األقارب )مععنف جسدي/جنيس من ِقبَل الزوج السابق
)استبعاد األصهار

ختان اإلناث

اليوروبا اإلغبو لفوالين ا الهاوسا الريف الحرض األفقر اإلىن اإلجاميل الوطني
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ورغم أن الرشكاء الحميميني هم الجناة الرئيسيون يف نيجريا، إال أن العديد من 

النساء يقاسني العنف من تجاه شخص أخر غري رشيكهن الحايل: 23 باملائة من 

النساء كن ضحايا للعنف الجسدي أو الجنيس لزوٍج سابق، و17.3 من ِقبَل قريب 

أخر )انظر الشكل 4.18(.

نساء وفتيات اإلغبو هن األكرث احتاماًل لإلبالغ عن التعرض لعنف من ِقبَل قريب: 

25.2 باملائة، بينام الهاوسا هي صاحبة النسبة األقل، 5.1 باملائة. أما أغنى نساء 

الحرض األشد عرضة للتعرض للعنف من ِقبَل أفراد العائلة واألزواج السابقني.

أما ختان اإلناث، شكل أخر من أشكال العنف ضد النساء، فمنترش بشكل أكرب يف 

نيجريا. يف املتوسط، 39.3 باملائة من النساء قد تعرضن لتلك املامرسة، مع وجود 

اختالفات عميقة تبًعا لعوامل الرثاء واملوقع وخاصًة عرب األعراق.

النساء يف أغنى الحرض والحرض أكرث عرضة لختان اإلناث )42.3 و45.7 باملائة، 

عىل الرتتيب( عمن يف أفقر الريف )28.4 و33.6 باملائة، عىل الرتتيب(، بينام نساء 

اليوروبا 2.7 مرة أكرث عرضة للختان كنساء الفوالين )69.8 و26.3 باملائة، عىل 

الرتتيب(.

األغلبية العظمى )78.4 باملائة( من كل عمليات تشويه األعضاء التناسلية تتم 

بطرق تقليدية، ما يعرض صحة املرأة اإلنجابية وحياتها للخطر. تواجه نساء 

وفتيات الهاوسا عىل األخص ذلك الخطر، حيث إن جميعهن تقريبًا )95.2 باملائة( 

قد تعرضن للختان عىل أيدي قابالت تقليديات.

الشكل 4.18
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نسبة النساء بني سن 18-49 يف نيجريا املحرومات بشكل متزامن يف األبعاد األربعة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، 2013

الشكل 4.19

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية للجنة الوطنية النيجريية املعنية بالسكان، جمهورية نيجريا الفيدرالية، منظمة ICF الدولية، 2014.

عامل يجعل من مجموعة فرعية ممثلة بشكل غري متناسب 

بني املحرومني بشكل متزامن

التصنيف وفًقا للعرق التصنيف وفًقا للموقع

األغنى

الرشيحة الرابعة

الوسط

الرشيحة الثانية

األفقر

التصنيف وفًقا للرثاء

محرومات بشكل متزامن 5.2 مليون %15
كل النساء 35.7 مليون

الحرمان املتكتل متعدد األبعاد
النتائج الرئيسية

يف نيجرييا، 15 باملائة من كل النساء بني سن 18-49 )أو 5.2 مليون(  ●

يعانني من الحرمان بشكل متزامن يف أربعة أبعاد متعلقة بأهداف 

التنمية املستدامة.59 هؤالء النساء لسن فقط متزوجات قبل سن 18 

عاًما وضعيفات التعليم، ولكنهن محرومات أيًضا من إدالء الرأي فيام 

يخص قرارات الرعاية بصحتهن، وقلن بأنهن ال يعملن وقت إجراء 

املسح )انظر الشكل 4.19(.

حوايل نصف )46.2 باملائة( من يواجهن حرمانًا متعدد األبعاد يعشن  ●

يف أفقر املناطق، و85.0 باملائة يعيش بالريف. والجميع تقريبًا 

)99.9 باملائة( يفتقر لوقود الطهي النظيف يف منازلهم، و59.0 باملائة 

يفتقرون إىل خدمات املياه الرئيسية، ما يشمل 20 باملائة ممن 

يبعدون حوايل 30 دقيقة من أقرب مصدر للمياه. تشابًها مع ذلك، 

50 باملائة من هؤالء النساء يفتقر إىل الخدمات الصحية الرئيسية.

نساء الهاوسا والفوالين ممثالت بشكل غري متناسب بني من يعانون  ●

من أوجه الحرمان متعدد األبعاد، مشكلني نسبة 54.6 و19.2، عىل 

الرتتيب. ذلك املعدل أعىل بكثري من نسبتهن من سكان البالد، 32.3 

و7.7 باملائة، عىل الرتتيب.

الريف األفقر األفقر

الرشيحة الرابعة

الرشيحة الثانية

األغنى

اليوروباالفوالينالحرضالوسط

اإلغبو

أخرى

الهاوسا

%7.7

%13.3

%32.3

%35.2

%11.3

<0.1x

0.1x

1.7x

2.5x

0.7x

%19.2

%0.7
%0.3

%54.6

%24.9

%62.6

%37.40.4x

1.4x

%15.1

%85.0

0.4x

%46.2

%1.3
%7.8

%13.9

%30.8

0.7x

1.5x

2.3x

0.1x

املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ
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TURNING PROMISES INTO ACTION

مصدر الصورة: اليونيسيف/شيهزاد نوراين

 الرثاء، والجغرافيا، والعرق،كولومبيا:
والترشيد الداخيل

مجموعة األغلبية

85 باملائة من النساء الكولومبيات ال يأتني تحت أية أقلية عرقية معينة، 

فأغلبهن يعشن يف الحرض وينترشن عرب الرشائح الغنية، إال أن لديهن فرصة 

أعىل يف الوصول للنصف األعىل من توزيع الرثوة.

الكولومبيات ذوات األصل األفريقي

يشكلن ما يقل بشكل طفيف عن 9 باملائة من إجاميل عدد السكان، ويقع 

معظمهن يف النصف األدىن من توزيع الرثوة، وبنسبة 24 باملائة منهن 

يسكنن يف الريف، تُعد تلك الفئة ممثلة بشكٍل زائد ضمن األقلية الريفية.

السكان األصليون

 أقل من 6 باملائة من إجاميل السكان، ومركزات بأغلبية ساحقة يف الرشائح 

الفقرية واألغنى، ويعيش ما يقرب من نصفهن يف الريف. وفًقا لتعداد 

سكاين يعود لـ 2005، هناك عىل األقل 87 مجموعة من السكان األصليني.

 خصائص نساء الجامعات العرقية
الرئيسية يف كولومبيا الخلفية

يُقدر تعداد سكان كولومبيا بنحو 49.5 مليون، حوايل 23 باملائة منهم يعيشون يف 

مناطق ريفية. وفًقا إلحصاء البالد السكاين لعام 2005، الغالبية الكربى ال تَُعرِّف 

نفسها عىل أنها تنتمي ألية مجموعة عرقية )انظر الخصائص(. إال أن االختالفات 

املسجلة يف املخرجات واضحة بني مجموعة األغلبية ومن يَُعرِّفون عن أنفسهم 

كمنتمني إلحدى املجموعات العرقية. فاملجموعات التي تشكل أقل من 1 باملائة 

من إجاميل عدد السكان كالرايزال، والباالنكويرو والروم قد أُهملوا يف الدراسة نظرًا 

للقيود املفروض عىل حجم العينات.60 

إحدى التحديات الرئيسية يف كولومبيا، وهي بلد ناجية من حرب مسلحة دارت 

يف عقودها الستة املاضية، هي املصادر املتعددة للعنف، من ضمنها القوات شبه 

العسكرية وامليليشيات، التي تعيق جهود التقدم وأدت إىل ترشيد حوايل 7.4 
مليون فرد داخليًا منذ بداية النزاع.61

يُجَرى استقصاء دميغرايف وصحي يف كولومبيا كل خمس سنوات، وذلك منذ عام 

1990. تتوافر املعلومات حول العرقيات وتُستخدم عند الحاجة إىل املزيد من 

التحليل ألوجه التفاوت بني املجموعات السكانية. استُخدمت يف تلك الدراسة 

أحدث جولة مسح، وهي تظهر األوضاع الدميغرافية والصحية للشعب الكولومبي 

يف 2015.
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من االستقصاءات الدميغرافية والصحية لدولة نيجريا MINSALUD( 2015 وProfamilia  لعام 2015(.

ملحوظة: استُخدمت مقاييس مختلفة عرب كٍل من املحاور العرشة، كل محور يتصل بالقيم العليا والدنيا لكل مؤرش معني. تظهر املجموعات املختارة مبساحات محدودة؛ ألجل تصنيف كامل للمجموعة، 

انظر الجدول بامللحق 3.

 املجموعات

األفقر

األغنى

الحرض

الريف

أغنى الحرض

أفقر الريف

 أغنى الحرض من
األغلبية

 أفقر الريف من
السكان األصليني

أفقر الريف من الكولومبيات ذوات األصل األفريقي

اإلجاميل الوطني

حرمان يتعدى املتوسط الوطني

حرمان أدىن عن املتوسط الوطني

الشكل 4.20

التفاوت يف املخرجات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بني املجموعات املختلفة من النساء والفتيات، كولومبيا، 2013
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هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 
املحرومات من اإلدالء برأي مستقل أو 

مشرتك فيام يخص رعايتهن الصحية

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة الوالدات التي متت دون إرشاف 

عاملني ذوي كفاءة من القطاع الصحي 
)الوالدات يف آخر خمس سنوات(

هدف التنمية املستدامة رقم 4
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15 

وحاصالت عىل ست سنوات أو أقل 
من التعليم

هدف التنمية املستدامة رقم 5
 نسبة النساء بني سن 19-49 الاليت 

وتزوجن قبل سن 18 عاًما

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15  

سنة دون الحصول عىل خدمات مياه 
الرشب األساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 6
نسبة النساء والفتياتبني سن 49-15  
دون القدرة عىل الوصول إىل مرافق 

صحية أساسية

هدف التنمية املستدامة رقم 7
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

دون القدرة عىل الحصول عىل وقود 
نظيف للطهي

هدف التنمية املستدامة رقم 8
نسبة النساء بني سن 18-49 ويعانني 

من البطالة

هدف التنمية املستدامة رقم 11
نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15   

ويعشن يف منازل مزدحمة

هدف التنمية املستدامة رقم 6

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة النساء بني سن 18-49، الاليت 
يعانني من نقص الوزن )مؤرش كتلة 

الجسم أدىن من 18.5 كجم/م2(
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تحديد من يتعرضون لالستثناء يف كولومبيا

يف كولومبيا، يتشابك الرثاء مع املوقع بشكل كبري: 99.7 باملائة من النساء من 

أغنى خمس من السكان يعشن يف مناطق حرضية، بينام 88.2 باملائة من األغنى 

مبناطق ريفية. نساء وفتيات أغنى الحرض يسجلن نتائج أفضل بكثري عن نساء 

وفتيات أفقر الريف )انظر الشكل 4.20(. بني أفقر الريف، تتخلف نساء وفتيات 

السكان األصليني وذوات األصل األفريقي كثريًا عن مجموعة األغلبية غري املنتمية 

ألصل عرقي معني يف األبعاد الرئيسية، كزواج األطفال، ومعدل الوالدات لدى 

املراهقات، والوالدة تحت إرشاف عنارص مدربة والتعليم. تسجل نساء وفتيات 

السكان األصليني النتائج األسوأ يف الوصول إىل املرافق املنزلية األساسية، ما يشمل 
مياه الرشف املحسنة، والوقود النظيف واملبيت.62

 تسليط الضوء عىل معدل الوالدات لدى املراهقات والحصول عىل إرشاف

عنارص مدربة أثناء الوالدة )هدف التنمية املستدامة رقم 3(

معدل الوالدات لدى املراهقات

يف 2015، 18.7 باملائة من النساء الكولومبيات بني سن 18-49 أنجنب مولودهن األول قبل سن 18 عاًما )انظر الشكل 4.21(، معدل شبه مطابق للسائد عام 2010

أثر املوقع: النساء يف الريف أكرث عرضة بـ 1.9 مرة ألن ينجنب  ●

مولودهن األول قبل 18 عاًما مقارنًة بسكان الحرض: 16.0 باملائة 

و29.6 باملائة، عىل الرتتيب.

أثر الرثوة: النساء من أفقر املناطق أكرث عرضة بـ 4.2 مرة إلنجاب  ●

مولودهن األول قبل 18 عاًما مقارنًة بأغنى السكان: 32.4 باملائة 

و7.7 باملائة، عىل الرتتيب.

أثر االنتامء العرقي: بنسبة 25.2 باملائة، نساء السكان األصليني  ●

أكرث عرضة بـ 1.4 مرة إلنجاب مولودهن األول قبل 18 عاًما مقارنًة 

بالنساء الاليت ال ينتمني ألصل عرقي محدد، والاليت أنجب 17.8 باملائة 
منهن مولوًدا قبل بلوغ سن الرشد.63

األثر املركب: يبدو أن األثر املركب ملزايا الرثوة واملوقع ميكن لها  ●

التغلب عىل املساوئ املتعلقة باالنتامء العرقي يف اإلنجاب قبل 18 

عاًما؛ نتيجًة لذلك، مجموعات النساء من نفس األصل العرقي يظهرن 

يف نهايات معاكسة فيام يخص توزيع والدات املراهقات. عىل سبيل 

املثال، أكرث مجموعة عرضة لإلنجاب قبل سن الرشد هي النساء 

الكولومبيات ذوات األصل األفريقي يف أفقر الريف )48.7 باملائة(، 

والاليت ميكن لهن أن ينجنب قبل 18 عاًما باحتاملية أزيد بـ 7.5 مرة 

عن النساء الكولومبيات ذوات األصل األفريقي من أغنى الحرض )6.5 

باملائة(.64 
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الشكل 4.21
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من MINSALUD وParafamilia لعام 2015.

ملحوظة: يف الجانب األمين من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل لألشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل يتم استعراضها )عدد >100(. العواميد البيانية عىل 

اليسار تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3. 

جميع النساء بني 

 سن 49-18 

18.7%
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الحرض
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السكان األصليون

الريف

أفقر الريف
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الريف

األغنى

الوالدة تحت إرشاف عنارص مدربة

 فرص توافر تعقيدات أثناء عملية الوالدة ووفيات األمومة تقل بشكل ملحوظ حني تكون عملية الوالدة تحت إرشاف عنارص مدربة. يف كولومبيا، 4.1 باملائة فقط من كل

 الوالدات كانت دون إرشاف عنارص مدربة، إال أن ذلك املعدل يختلف عرب املجموعات )انظر الشكل 4.22(. فمن بني النساء الاليت أنجنب قبل سن 18 عاًما – حيث تكون

تعقيدات اإلنجاب محتملة بشكل كبري – ترتفع تلك النسبة إىل 7.3 باملائة

 

أثر املوقع: النساء الاليت يعشن يف الريف أكرث عرضة بـ 11.9 مرة  ●

عمن يعشن يف الحرض ألن يفتقرن إلرشاف عنارص مدربة أثناء الوالدة. 

1.0 باملائة فقط من نساء وفتيات الحرض قد أنجنب دون مساعدة من 

عنارص مدربة، مقارنًة بـ 11.9 باملائة من نساء وفتيات الريف.

أثر الرثوة: أفقر نساء كولومبيا أكرث عرضة ب 16.4 مرة عن أغنى  ●

النساء ألن ينجنب دون إرشاف عنارص مدربة، بنسب 13.1 و0.8 

باملائة، عىل الرتتيب.

الفجوة العرقية: أقل من 2 باملائة من النساء والفتيات الاليت ال ينتمني  ●

ألي ساللة عرقية ينجنب بال إرشاف عنارص مدربة، مقارنًة ب 22.5 

باملائة من نساء وفتيات السكان األصليني، ما يجعل الفئة األخرية أكرث 

عرضة ب 14.1 مرة ألن تنجب دون إرشاف عنارص مدربة. وبشكل 

مشابه، النساء الكولومبيات ذوات األصل األفريقي أكرث عرضة عن 

نساء مجموعة األغلبية يف املتوسط ألن يفتقرن إىل إرشاف عنارص 

مدربة.

محاور املزايا واملساوئ: نساء السكان األصليني أكرث عرضة عن أية  ●

مجموعة أخرى لالفتقار للوصول إىل عنارص مدربة أثناء الوالدة. إال أن 

ميزة الوجود يف منطقة حرضية تقلل من ذلك الخطر: فـ 1.7 باملائة 

فقط من قاطنات الحرض يفتقرن إىل إرشاف العنارص املدربة أثناء 

الوالدة.

األثر املركب: 33.4 باملائة من نساء السكان األصليني الاليت يعشن يف  ●

أفقر الريف ينجنب دون مساعدة من عنارص مدربة، مقارنًة بـ 0.1 

باملائة من النساء الاليت ليس لهن انتامء عرقي معني ويعشن يف أغنى 

الحرض، ما يجعل نساء أغنى الحرض أكرث عرضة بـ 334.0 مرة لالفتقار 

للوصول إىل عنارص مدربة أثناء اإلنجاب.

نسبة النساء بني سن 18-49 يف كولومبيا الاليت أنجنب طفلهن األول قبل 18 سنة، وفًقأ للموقع، الرثاء، والعرق، 2015
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الشكل 4.22

نسبة الوالدات يف كولومبيا التي متت دون إرشاف عنارص طبية مدربة )الوالدات خالل آخر خمس سنوات(، وفًقا للموقع والرثاء، والعرق، 

2015

 يف بؤرة الرتكيز: املخرجات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بالنسبة
للنساء والفتيات النازحات داخلًيا يف كولومبيا

يُقدر أنه منذ 1985، رُشد نحو 7.4 مليون شخص يف كولومبيا داخليًا.65 كان 

اسرتداد األرايض بالنسبة ملن كانوا مزارعني سابًقا بطيئًا، وفقط هؤالء من تركوا 

الريف استطاعوا أن يقننوا أوضاعهم وأُدمجوا يف الحرض. باإلضافة إىل ذلك، 

أنتجت الكارثة الفنزويلية تدفق لحوايل 300,000 الجئ منذ 2015 إىل 2017.

تضمن االستقصاء الدميغرايف والصحي لعام 2015 أسئلة محددة حول أسباب تغيري 

مكان اإلقامة، وقد شمل االستقصاء ما إذا كان السبب مرتبطًا بعنف املتمردين 

أو النزاعات التالية. استُخدم اختيار املستجيب للترشد بسبب العنف من ِقبَل 

مجموعات شبه عسكرية أو ميليشيات كمؤرش بديل لألشخاص النازحني داخليًا.

نساء وفتيات السكان األصليني وذوي األصل األفريقي أكرث احتاماًل بشكل غري 

متوازن للعرضة للترشد بسبب العنف، بنسب 20 و10 باملائة، عىل الرتتيب،66 

وهن األشد حرمانًا عرب عدة أبعاد ألهداف التنمية املستدامة. فعىل سبيل املثال، 

تعلو معدالت زواج األطفال بكثري )57.9 باملائة( بني النساء والفتيات ذوات 

األصل األفريقي النازحات داخليًا مقارنًة بالنساء ذوات األصل األفريقي يف املجمل 

)27.9 باملائة(. من األمور امللحوظة أيًضا الفجوات العمرية يف الوالدة األوىل: 81.6 

باملائة من نساء وفتيات السكان األصليني النازحات داخليًا ينجنب مولودهن األول 

قبل بلوغ 18 عاًما، مقارنًة بـ 31.3 باملائة من نساء وفتيات السكان األصليني يف 
املجمل.67
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من MINSALUD وParafamilia لعام 2015. 

ملحوظة: يف الجانب األمين من الشكل تظهر كل املجموعات وتُنظم من األقل لألشد حرمانًا، وفقط املجموعات التي مل توافق املعايري املتطلبة يف حجم العينة هي التي مل تُستعرض )عدد >100(. العواميد البيانية عىل 

اليسار تظهر نتائج املجموعات املختارة. ألجل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3. 
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إضافًة إىل ذلك، فالنساء والفتيات النازحات داخليًا أكرث عرضة بنسبة الضعف ألن 

يكن ضعيفات التعليم مقارنًة بغري النازحات داخليًا )43.6 باملائة و22.3 باملائة، 

عىل الرتتيب(، خاصًة من ينحدرون من املناطق الفقرية، حيث إن 58.2 باملائة 

ضعيفات التعليم. وباملقارنة، نجد أن 4.6 باملائة من أغنى نساء وفتيات الحرض 

ضعيفات التعليم. حني نتحدث عن املتوسط يف كولومبيا، 21.4 باملائة من النساء 

والفتيات ضعيفات التعليم.

وكنتيجة مبارشة ملوقفهن بسبب الترشيد، تُعد النساء النازحات داخليًا أكرث 

عرضة بكثري عن النساء األخريات ألن يعشن يف منازل مزدحمة: 20 باملائة يعشن 

يف منزل حيث هناك ثالثة أو أكرث بالغني يشاركون غرفة نوم واحدة، مقارنًة 

باملتوسط الوطني البالغ 12.8 باملائة. يعلو ذلك النموذج عن 30 باملائة للنساء 

النازحات داخليًا يف املنازل الفقرية وأفقرها )أي، أدىن 40 باملائة يف معدالت توزيع 

الدخل( وكذلك للنازحات داخليًا الاليت يُعرفن عىل أنهن كولومبيات ذوات أصل 

أفريقي.

يؤثر وضع النازحة داخليًا عىل فرص املرأة يف الوقوع ضحية للعنف الجنيس 

أو الجسدي من ِقبَل رشيك حميم أو أخرين: 42.8 باملائة من النساء والفتيات 

النازحات داخليًا ضحايا للعنف الجنيس أو الجسدي من ِقبَل الرشيك الحميم، 

مقارنًة بـ 32.8 باملائة بني النساء غري النازحات داخليًا. وبشكل مشابه، 19.2 

باملائة من النساء والفتيات النازحات داخليًا ضحايا عنف جنيس من ِقبَل شخص 

أخر غري الرشيك الحميم، مقارنًة بنسبة 6.6 باملائة بني غري النازحات داخليًا.

الحرمان املتكتل متعدد األبعاد

النتائج الرئيسية

عىل غرار باكستان ونيجريا، نساء قليالت يف كولومبيا محرومات  ●

بشكل متزامن عرب كل األبعاد األربعة: أقل من 1 باملائة )0.6 باملائة( 

من النساء بني سن 18-49 أبلغن بأنهن ليس فقط قد تزوجن قبل 

18 عاًما وضعيفات التعليم، ولكن افتقرن أيًضا إىل القدرة عىل اتخاذ 

قرارات تخص العناية بصحتهن، ومل يكن يعملن وقت إجراء املسح.68 

جزء من تلك املشكلة، عىل غرار الدراستني السابقني، يعود لكون  ●

القليل من النساء بني سن 18-49 يف كولومبيا قد أبلغن بانعدام 

رأيهن يف القرارات الخاصة بالعناية بصحتهن: 9.1 باملائة. يُعد ذلك 

البعد ذو الصلة، ولكنه أقل صلة بالنسبة للنساء بني سن 49-18. 

األغلبية العظمى )61 باملائة( التي تبلغ عن انعدام الرأي فيام يخص 
العناية بحصتهن هن يف الحقيقة فتيات بني سن 17-13. 69

نسبة النساء الاليت قاسني حرمانًا متعدد األبعاد يزيد إىل 4.5 باملائة  ●

من السكان )أو 540،000 امرأة( حني يؤخذ يف االعتبار الاليت يعانني 

من الحرمان يف األبعاد الثالثة اآلتية: الزواج قبل 18 عاًما، عدم 

استكامل أكرث من ستة سنوات من الدراسة، وعدم متتعهن بوظيفة 

وقت إجراء املسح )انظر الشكل 4.23(.

أكرث من نصف )54.8 باملائة( من يواجه حرمانًا متعدد األبعاد يعيش  ●

يف أفقر املناطق و56.5 باملائة يعشن يف الريف. حوايل الربع )23.4 

باملائة( يفتقر إىل الوصول لخدمات املياه الرئيسية، 15.3 باملائة يفتقر 

الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية، و62.9 باملائة يعجز عن 

الوصول إىل وقود طهي نظيف يف املنازل.

النساء الاليت يُعرفن عىل أنهن من السكان األصليني أو من  ●

الكولومبيات ذوات األصل األفريقي ممثالت بشكل زائد بني 

املحرومات بشكل متزامن.
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املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات جزئية من MINSALUD وParafamilia لعام 2015.

عامل يجعل من مجموعة فرعية ممثلة بشكل غري متناسب بني 

املحرومني بشكل متزامن

التصنيف وفًقا للعرق التصنيف وفًقا للموقع
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الشكل 4.23

نسبة النساء بني سن 18-49 يف كولومبيا املحرومات بشكل متزامن يف األبعاد الثالثة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، 2015

املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ
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األمريكيات األصليات أو شعوب أالسكا األصلية

 منترشات عرب الرشائح الخمسية لتوزيع الرثوة جميعها، ولكنهن أقل 

احتاماًل للوقوع ضمن الرشيحة األغنى. ويعشن يف األغلب يف الريف )خارج 

املدن(.

السوداوات

أكرث احتاماًل، بنسب كبرية، للوقوع يف الُخمْسني األدىن من الدخل. وممثالت 

متثيالً زائًدا يف املناطق الحرضية/املدن الرئيسية.

 اآلسيويات

ممثالت متثيالً زائًدا يف ُخميس األغنياء/األغنى. الكثري من الصينيات 

واليابانيات يقطنَّ يف املدن الكبرية، لكن الكثري من اآلسيويات وأصحاب 

األصول من جزر املحيط الهادئ يوجدن بالضواحي.

األصول اإلسبانية )أي عرق(

منترشات عرب أخامس الدخل جميعها، ولكنهن يوجدن يف الغالب يف 

الجزء املركزي من توزيع الدخل. ممثالت متثيالً زائًدا يف املناطق الحرضية 

الرئيسية )املدن(.

البيضاوات

ممثالت متثيالً زائًدا يف النصف األعىل من توزيع الدخل. يعيش معظمهن يف 

مناطق الضواحي، ولكنهن ممثالت أيًضا متثياًل أزيد قلياًل يف الريف. 

 خصائص نساء الجامعات العرقية
الرئيسية يف الواليات املتحدة الخلفية

بناًء عىل استنتاجات مكتب التعداد األمرييك يف 2016، فإن نسبة السكان يف 

الواليات املتحدة املصنفني من البيض هي 61.3، أما نسبة السكان املصنفني من 

السود  أو أمريكيني ذوي أصل أفريقي فهي 13.3 ونسبة السكان املصنفني من 

اآلسيويني هي 5.7 ونسبة السكان املصنفني من األمريكيني أصليني/شعوب أالسكا 

األصلية هي 1.3 ونسبة سكان هاواي األصليني وبعض سكان جزر املحيط األطليس 

هي 0.2، وهناك نسبة 2.6 باملائة من السكان الذين ينتمون لعرقني أو أكرث.70 أما 

األشخاص ذوي األصل اإلسباين أو ذوي األصول الالتينية فهم يشكلون نسبة 17.8 
من السكان.71

يف حني استنتجت الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية األمريكية أن الكثري 

من املعلومات املتعلقة برفاهية املرأة تُصنف حسب الدخل املادي والعرق 

أيًضا، فقوائم هذه املعلومات متاحة يف أغلب قواعد البيانات ومن ضمنها 

مكتب التعداد األمرييك.72 أظهر تحليل استبيانات دراسة املجتمع يف العام 2015 

تقسيامت مبنية عىل الهوية العرقية خالل طبقات واسعة اجتامعيًا واقتصاديًا. 

ولغرض هذه الدراسة، ستُجمع النساء املصنفات إثنيًا من أصول إسبانية - بغض 

النظر عن أعراقهن- بشكل منفصل ولن يُصنفن مع األشخاص البيض أو السود أو 

اآلسيويني أو كأمريكيني أصليني/شعوب أالسكا األصلية.

مصدر الصورة: اليونيسيف/شيهزاد نوراين

 الدخل واملوقعالواليات املتحدة:
والعرق واإلثنية
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا اىٕل البيانات الجزئية )مكتب اإلحصاء األمرييك 2017(.

 ملحوظة: تُستخدم مقاييس مختلفة عرب كل محور من املحاور الستة، وكل منها يقابل القيم القصوى والدنيا لكل مؤرش معني. أما مقياس متوسط الدخل لألجر/الراتب فقد  ُعِكس ليمثل الراتب األعىل 

حرمان أقل. املجموعات املختارة ممثلة مبساحات محدودة. للحصول عىل تصنيف كامل للمجموعات، انظر جدول امللحق 3.

املجموعات

آسيوات

 أغنى
اآلسيويات

سوداوات

 أفقر
 السوداوات

 أصول ذوات
 إسبانية

أفقر ذوات
األصول اإلسبانية

 أغنى
 البيضاوات

بيضاوات

أفقر نساء الشعوب األصلية األمريكية

هدف التنمية املستدامة رقم 3
نسبة النساء بني سن 18-49 وبال 

تأمني صحي

هدف التنمية املستدامة رقم 4
نسبة النساء بني سن 18-49 بشهادة أقل 

من الشهادة الثانوية

هدف التنمية املستدامة رقم 5
نسبة النساء بني سن 18-49 الاليت تزوجن 

قبل عمر الثامنة عرش

هدف التنمية املستدامة رقم 5
نسبة النساء بني سن 18-49 بال اشرتاك 

بخدمة اإلنرتنت

هدف التنمية املستدامة رقم 8
نسبة النساء العاطالت بني سن 49-18

هدف التنمية املستدامة رقم 8
متوسط لدخل النساء الاليت بني سن 18-

49 )يف عام 2014 بالدوالر األمرييك(
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عدم التمتع باإلنرتنت يف املنزل

ف التنمية املستدامة رقم 4
هد

الشكل 4.24

أوجه عدم املساواة يف النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة بني مجموعات مختلفة من النساء يف الواليات املتحدة 2015
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تحديد من يتعرضون لالستثناء يف الواليات املتحدة
يف الواليات املتحدة، هناك ترابط وثيق بني العرق ومستوى الدخل: فالنساء 

السوداوات، وذوات األصول اإلسبانية، والشعوب األمريكية األصلية/شعوب 

أالسكا األصلية بني سن 18-49 هن األشد عرضة للعيش يف الفقر أكرث من النساء 

البيضاوات واآلسيويات. ومعدالت الفقر للنساء السوداوات هي األعىل )23.9 

باملائة(، يليها السكان األمريكيون األصليون/شعوب أالسكا )20.4 باملائة( وذوات 

األصل اإلسباين )15.6 باملائة(.  باملقارنة بنحو 10 باملائة لكل من النساء اآلسيويات 

والبيضاوات. كانت النساء البيض بني سن 18-49 أفضل من السوداوات )انظر 

الشكل 4.24(. ومن بني أفقر نساء الشعوب األصلية األمريكية/شعوب أالسكا 

األصلية واألصول اإلسبانية، فهن األقل احتاماًل ألن يعملن.73 ومن املرجح أيًضا أن 

تكون املرأة ذات األصول اإلسبانية حاصلة عىل شهادة أقل عن التعليم الثانوي، 

وأن تتزوج قبل الثامنة عرش من العمر. كام أن االنقسامات العرقية واضحة أيًضا 

بني املوجودين بأعىل خمس من توزيع الدخل التي تبلغ نحو 20 باملائة، حيث 

كانت املرأة البيضاء واآلسيوية، عىل نحو مشابه وأفضل من النساء السوداوات 

والاليت من أصل إسباين ونساء أالسكا األصليات.

 تسليط الضوء حول القدرة عىل توافر التأمني الصحي )هدف التنمية املستدامة رقم 3(

ُيعد التأمني الصحي يف الواليات املتحدة أمر هام للحصول عىل الخدمات الصحية، إال أنه يف 2015، مل متتلك نحو 13.1 باملائة من النساء األمريكيات بني سن 18-49 أي 

تأمني صحي )انظر الشكل 4.25(

تأثري املوقع: وألن التأمني الصحي يف الواليات املتحدة مرتبط بنوع  ●

العمل، فإن النساء الاليت يعشن بعيًدا عن املراكز الحرضية والاليت 

يعملن لحسابهن الخاص أو ربات البيوت والاليت ال يعملن عىل 

اإلطالق، هن األشد احتاماًل لالفتقار للتأمني الصحي )14.2 باملائة(. 

وتزيد نسبة النساء الاليت يعشن يف الضواحي الحرضية مبقدار 1.3 

ضعًفا، حيث يفتقرن إىل التأمني الصحي بنسبة 10.7 باملائة.

تأثري الدخل: تصل نسبة بعض النساء يف الرشيحة إىل 4.4 غري املقدر  ●

حصولهن عىل تأمني الصحي، وهذا يعني أن 23 باملائة من النساء 

الاليت ينخفض دخلهن ينقصهن التأمني، يف حني أن 5.2 باملائة من 

النساء الاليت ينخفض دخلهن من بني أعيل 20 باملئة. 

تأثري العرق: تبلغ نسبة النساء البيضاوات واآلسيويات يف احتاملية  ●

االفتقار إىل التأمني الصحي 8.8 و9.0 باملائة عىل الرتتيب، ما يجعلهن 

األقل احتاملية يف أن يفتقرن للتأمني الصحي مقارنًة مبتوسط النساء 

األمريكيات. كام تصل احتاملية افتقار نساء الشعوب األصلية 

األمريكية/شعوب أالسكا األصلية للتأمني الصحي إىل 2.9 ضعف 

النساء البيضاوات )26.9 باملائة(. وباملثل، فإن 25.7 باملائة من 

النساء ذوات األصول اإلسبانية يفتقرن إىل التأمني الصحي. أما النساء 

السوداوات فيقعن يف منتصف التوزيع: 14.4 باملائة منهن يفتقرن 

للتأمني الصحي.

األثر املركب: ترتبط حالة العاملة يف الواليات املتحدة ارتباطًا وثيًقا  ●

بالوصول إىل تأمني صحي74 وألن العاملة والدخل يرتبطان ارتباطًا 

وثيًقا أيًضا، فإن الرثوة هي مؤرش رئييس عىل ما إذا كانت املرأة 

تحصل عىل تأمني صحي أم ال. كام أن العرق/الساللة لها أهمية 

كبرية، - هذه األبعاد كلها تتضافر لخلق ثغرات كبرية يف الحصول عىل 

املعلومات: 37 باملائة من النساء ذوات األصول اإلسبانية يفتقرن إىل 

إمكانية الحصول عىل التأمني الصحي ما يجعلهن محرومات مبا يقدر 

بعرش أضعاف مقارنة بالنساء البيضاوات يف الرشيحة األغنى )3.7 

باملائة ممن يفتقرن للتأمني(.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل البيانات الجزئية من مكتب اإلحصاء األمرييك 2017.

مالحظة: يف الرسم البياين األيرس ، يتم عرض جميع املجموعات وتصنيفها من األشد إىل األقل حرمانًا ، وال يتم عرض املجموعات التي ال تحتوي عىل حجم عينة كاٍف )عدد >100(. املخططات الرشيطية إىل اليمني تقدم 

النتائج ملجموعة مختارة من هذه. للحصول عىل تصنيف كامل للمجموعات ، انظر جدول امللحق 3.

أغنى نساء الشعوب األصلية األمريكية/
شعوب أالسكا األصلية

أفقر نساء الشعوب األصلية األمريكية/
شعوب أالسكا األصلية

جميع النساء بني سن 49-18  
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أفقر ذوات األصول اإلسبانية

أفقر البيضاوات
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شعوب أالسكا األصلية

املناطق املحيطة )مناطق الضواحي(
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البيضوات

األثر املركبالرثوةاملوقع/املكان العرق

تسليط الضوء عىل عاملة النساء )هدف التنمية املستدامة رقم 8(

ُيقدر نحو 30.7 باملائة من نساء الواليات املتحدة بني سن 18-49 مل يكن يعملن وقت إجراء املسح )انظر الشكل 4.26(.75

أثر املوقع: ليست هناك اختالفات كبرية عىل أساس املوقع، فـ28.7  ●

باملائة من نساء املناطق املحيطة )مناطق الضواحي( غري عامالت، 
مقارنًة بـ 33.1 باملائة من نساء الريف )خارج املناطق الحرضية(.76

أثر الدخل: النساء يف الرشيحة الدنيا من توزيع الدخل أكرث احتاماًل بـ  ●

2.2 مرة مقارنًة بالنساء يف الرشيحة العليا أال يكن يعملن وقت إجراء 

املسح: 55.7 باملائة و24.8 باملائة، عىل الرتتيب.

أثر العرق: بنسبة 42.1 باملائة، نساء الشعوب األمريكية األصلية/ ●

شعوب أالسكا األصلية أكرث احتاماًل بـ 1.5 مرة مقارنًة بالنساء 

البيضاوات )27.7 باملائة( ألالَّ يكن عامالت.

األثر املركب: يف املجمل، تُعد املجموعات السكانية يف الرشيحة األفقر  ●

محرومة بشكل ملحوظ يف ذلك البعد، بغض النظر عن العرق، نظرًا 

لكون نصفهم عاطل عن العمل. إال أن املزج بني الدخل والعرق يزيد 

من فجوة الحرمان. فنساء الشعوب األصلية األمريكية/شعوب أالسكا 

األصلية يف الرشيحة األفقر هي الفئة األشد حرمانًا: 64.2 باملائة منهن 

مل يكن يعملن وقت إجراء املسح. تلك النساء أكرث احتاماًل بـ 2.7 مرة 

ألال يكن يعملن مقارنًة بالنساء البيضاوات يف الرشيحة األغنى.

الشكل 4.25

نسبة النساء بني سن 18-49 يف الواليات املتحدة الاليت يعشن دون تأمني صحي، مصنفة طبًقا للموقع والدخل والساللة والعرق، 2015
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#

املصدر: حسابات منظمة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل البيانات الجزئية من مكتب اإلحصاء األمرييك لعام 2017.

مالحظة: يف الرسم البياين األيرس ، يتم عرض جميع املجموعات وتصنيفها من األشد إىل األقل حرمانًا ، وال يتم عرض املجموعات التي ال تحتوي عىل حجم عينة كاٍف )عدد >100(. املخططات الرشيطية إىل اليمني تقدم 

النتائج ملجموعة مختارة من هذه. للحصول عىل تصنيف كامل للمجموعات ، انظر جدول امللحق 3.

نسبة النساء بني سن 18-49 يف الواليات املتحدة الاليت يبلغن ببطالتهن وقت إجراء املسح, حسب الدخل و املوقع و العرق والساللة، 2015

 يف بؤرة الرتكيز: وضع النساء املسنات بني سن الخمسني فأكرث
يف الواليات املتحدة

بخالف الدراسات االستقصائية الصحية الدميغرافية يف دراسة استطالع املجتمع 

األمرييك للنساء الاليت بني سن الخمسني فأكرث، تُقدم هنا رؤية مهمة حول 

التحديات التي تواجهها النساء املسنات.

يشهد كل من النساء والرجال يف الواليات املتحدة انخفاًضا لألجور ومعدالت 

أعىل للفقر عند املسنني، إال أن الفجوات بني الجنسني الظاهرة بني سن 49-18 

تسود بل وتزداد يف األعامر املتقدمة. ووفًقا لبيانات مسوح الجمعية األمريكية، 

فإن 17.1 باملائة من النساء و12.3 باملائة من الرجال يف سن الخمسني فأكرب 

يعيشون يف أفقر خمس يف عام 2015 مقارنة بـ 13.1 و9.7 باملائة، عىل  الرتتيب، 

للسكان األصغر سًنا. أما نساء الشعوب األمريكية األصلية/شعوب أالسكا األصلية 

والسوداوات،  فيُمثلن بشكل غري متناسب بني أفقر الفئات بنسبة 27.4 و28 

باملائة، عىل التوايل. ويرتكز الفقر يف املراكز الحرضية، ما يؤدي إيل وصول نسبة 

النساء املسنات يف املدن الداخلية التي تعيش يف أشد األخامس فقرًا إىل 23.5 

باملائة، مقارنًة بنسبة 13.3 باملائة من أولئك الذين يعيشون يف مناطق الضواحي 

)انظر الشكل 4.24(.

األغنى

أفقر الحرض )املناطق الحرضية(

أفقر الريف )خارج املناطق 

الحرضية(

األغنى يف الضواحي
أغنى الحرض )املناطق 

الحرضية(

السوداوات

ذوات األصول اإلسبانية

اآلسيويات

األفقر

أغنى نساء الشعوب األمريكية 

األصلية/شعوب أالسكا األصلية

أغنى السوداوات

أفقر نساء الشعوب األمريكية 

األصلية/شعوب أالسكا األصلية

نساء الشعوب األمريكية األصلية/

شعوب أالسكا األصلية

أغنى اآلسيويات

أغنى البيضاوات

أغنى ذوات األصول اإلسبانية

أفقر السوداوات

أفقر ذوات األصول اإلسبانية

أفقر اآلسيويات

أفقر البيضاوات

البيضاوات
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األغنى يف الضواحي

نساء الشعوب األمريكية األصلية/

شعوب أالسكا األصلية

نساء  الشعوب 
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شعوب أالسكا 

األصلية
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.2
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.2

1.2x
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.7
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.8

1.5x

السوداوات

اآلسيويات

ذوات األصول 

اإلسبانية
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.7

31
.0

35
.5

36
.7

42
.1

البيضاوات

األغنى

األفقر

املناطق املحيطة 

)مناطق الضواحي(

 الحرض

)املناطق الحرضية(  الريف

)خارج املناطق الحرضية(

األقل حرمانًا

األشد حرمانًا

جميع النساء بني 

 سن 49-18 

%30.7

الحرض )املناطق الحرضية(

املناطق املحيطة )مناطق الضواحي(

الريف )خارج املناطق الحرضية(

الشكل 4.26
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املصدر :حسابات هيئة األمم املتحدة استناًدا ايل البيانات الجزئية من مكتب تعداد سكان الواليات املتحدة األمريكية. 

30

25
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15

10

5

0

اآلسيويات

13.213.3

املنطق املحيطة 

)مناطق الضواحي(

البيضاوات

21.2

ذوات األصول 

األسبانية

21.6

الريف )خارج 
الضواحي(

23.5

الحرض 

)الضواحي(

27.4

السوداوات

28.0

الشعوب األصلية 

األمريكية/شعوب

أالسكا األصلية

نسبة النساء )خمسون سنة فأكرث( يف الواليات املتحدة الاليت ينتمني ألفقر رشيحة سكانية، حسب العرق واملوقع، 2015

بة
س

الن

املتوسط الوطنياملوقعالعرق/الساللة

15.2

تكرث نسبة الفقر عند النساء األكرب سًنا، ويعود ذلك إىل عدم تلقي التعليم، حيث 

ال تتجاوز نسبة النساء املسًنات 27.3 باملائة الاليت حصلن عىل البكالوريوس.77 

ومع ذلك تشري البيانات إىل أن التحصيل التعليمي لإلناث يتحسن مبرور الوقت 

يف مستويات التعليم جميعها، يف حني أن 14.1 باملائة من النساء األكرب سًنا قد 

فشلن يف الحصول عىل الشهادة الثانوية و10.3 باملائة من النساء الذين بني سن 

18-49 مل يحصلن عىل الشهادة الثانوية أيًضا. وقد حدث أكرب تحسن بني نتائج 

النساء اآلسيويات، حيث وجدنا أن نسبة عدم استكامل التعليم لديهن قد تغريت 

من 40.6 إىل 13.9 باملائة. أما املسنات ذوات األصول اإلسبانية، فلديهن مستوى 

متدٍن من التحصيل العلمي، ولكن هناك تحسينات تحدث مع مرور الوقت: 41.4 

باملائة منهن فشلن يف استكامل دراستهن  الثانوية، مقارنة بـ 38.3 باملائة من 

نظرائهن األصغر سًنا.

يف عام 2015، شاركت 33.9 باملائة من نساء القوى العاملة يف سن التقاعد 

املايض. ويرجع هذا املعدل الكبري للمشاركة، جزئيًا، إىل انخفاض معدالت استبدال 

معاشات التقاعد األمريكية )مستوى املعاشات التقاعدية يف التقاعد مقارنة 

باألرباح عند العمل(، التي متثل 44.8 باملائة ملتوسط األجر، وهي من أدىن 

املعدالت بني البلدان املتقدمة.78 وألن معدالت االستبدال متيل إىل أن تكون أقل 

بالنسبة ألصحاب الدخل املرتفع، فإن مجموعات السكان األثرياء تنخرط يف العمل 

لفرتة أطول يف كثري من األحيان حتى سن السبعني. فعىل سبيل املثال، كان ما 

يقرب من 60 باملائة من نساء أغنى رشيحة خمسية يف توزيع الدخل البيضاوات 

والسوداوات واملنتميات للشعوب األمريكية األصلية/أالسكا األصلية، الاليت يبلغن 

50 سنة فأكرث، قد عملن يف عام 2014، مقارنًة بـ 17.5 باملائة من نساء أفقر 

رشيحة خمسية يف املتوسط.

هناك إحصائيات مفصلة حول خصائص اجتامعية واقتصادية أخرى كثرية –  مثل 

التعرض للعنف وعمر األنثى وقت والدتها األوىل، والقدرة عىل اتخاذ القرار – غري 

مشمولة  يف مسوح الجمعية األمريكية.

الشكل 4.27
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الحرمان املتكتل متعدد األبعاد 

النتائج الرئيسية

يف الواليات املتحدة، تعاين 3.0 باملائة من إجاميل النساء بني سن  ●

18-49 )أو ما يقرب من 2 مليون( من الحرمان املتزامن عىل مستوى 

ثالثة أبعاد ذات صلة بأهداف التنمية املستدامة، وال يواجهن فقط 

الحرمان من التعليم، ولكن أيًضا التوظيف والرعاية الصحية )من 
خالل نقص التأمني الصحي( )انظر الشكل 4.28(.79

ويعيش ما يقرب من ثلثي الاليت يواجهن نقًصا متعدد األبعاد يف  ●

الرشيحتني األدىن من توزيع الدخل.

مُتثل النساء ذوات األصول اإلسبانية واملنتميات لشعوب أمريكا  ●

األصلية/شعوب أالسكا األصلية بشكل مفرط بني الذين يواجهون 
حرمانًا متزامًنا عرب هذه األبعاد الثالثة.80

نسبة النساء بني سن 18-49 يف الواليات املتحدة ومحرومات من ثالثة من أهداف التنمية املستدامة بشكل متزامن، 2015

املصدر: حسابات هيئة األمم املتحدة استناًدا إىل البيانات الجزئية ملكتب اإلحصاء األمرييك 2017.

تصنيف بحسب الدخل تصنيف بحسب املوقع تصنيف بحسب العرق/الساللة

املحرومات بشكل متزامن 2 مليون %3.0

األغنى

الرشيحة الرابعة

الوسط

الرشيحة الثانية

األفقر

أصل اسباين

األسيوين أخرالسود

األمريكيون األصليون/شعوب أالسكا األصلية

البيض

%25.3

%12.6

%7.21.0x

0.8x

1.1x

%7.4

%13.7

%19.4

1.5x

%33.1

%7.5

%9.1

%19.7

%30.6

0.4x

0.5x

1.0x

1.7x%15.6

6.4%

%13.3

2.2x

0.4x

0.5x

0.4x

0.7x

4.0x

%9.4

%2.7

%22.6

%1.1

%63.0

%61.8

%0.4
%0.2

العامل الذي متثل به املجموعة الفرعية بشكل غري متناسب 

بني أولئك الذين يشعرون بالنقصان يف نفس الوقت

الريف األفقر األفقر

الرشيحة الرابعة

الرشيحة الثانية

األغنى

الضواحيالحرضالوسط

%0.5

الشكل 4.28

املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ املحرومات بشكل متزامنكل النساء  مقارنًة بـ
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الفئات الضعيفة واملخفية
يشري التحليل الوارد يف القسم السابق إىل أنه عىل الرغم من أن سامت التهميش 

تتعلق ببلد معني، فإن ظاهرة اإلقصاء والحرمان من جامعات األقلية وغري 

املسيطرة منترشة بني البلدان. يعتمد التفاعل األكرث مالءمة يف سياق معني عىل 

أكرث أشكال التمييز شيوًعا وترسيًخا، والتي غالبًا ما تكون تراث عدم املساواة يف 

السلطة الهيكلية.

باإلضافة إىل انتشار التفاوت املكاين والطبقي عىل نطاق واسع، – فإن أشكال 

التمييز عىل أساس الهوية الجنسية وحالة الهجرة واإلعاقة قد تجاوزت الحدود 

الوطنية وكانت موضوع معاهدات حقوق اإلنسان التاريخية وقرارات مجلس 

حقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن البيانات حول مجموعات السكان هذه مفقودة 

ث بشكل منهجي، مام يشكل تحديًا  إىل حد ما، وحتى عندما تكون متاحة ال تَُحدَّ

كبريًا لتحديد خطوط األساس وقياس التقدم.

ويف حني أن الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية هي إحدى املصادر الرئيسية 

للبيانات لتتبع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة، فإنها ال تستوعب 

بشكل كاٍف الخصائص االجتامعية – الدميوغرافية. إذ يوجد نحو 530 مليون 

شخص يف جميع أنحاء العامل، مبا  فيهم املرشدين واملوظفني يف املؤسسات 

والسكان الرحل واملهاجرين واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية الذين 

يصعب الوصول  إليهم  بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية.81 ففي العديد من 

البلدان، إما أن تُجَمُع معلومات قليلة عن األشخاص ذوي اإلعاقة وأصحاب 

األقليات العرقية أو الدينية 82 أو ال تُجَمع أي معلومات. وحتى عندما تكون هذه 

م إىل  املجموعات الفرعية مدرجة يف الدراسات االستقصائية، فإن العينة قد ال تَُقسَّ

فئات. فبالتايل، غالبًا ما تكون غري مناسبة اللتقاط معلومات عنهم، ما يجعل من 

الصعب استخالص استنتاجات قوية حول خصائصها.

يتطلب استيفاء مبدأ عدم تعرض أحد لالستثناء توسيع نطاق املعلومات حول 

هذه املجموعات وغريها من الفئات الضعيفة التي كانت يف العادة غري مرئية يف 

اإلحصاءات الرسمية، كام يعرض هذا القسم املبادرات الحالية لتطوير املنهجيات 

وتوسيع نطاق تغطية البيانات عىل ثالث مجموعات: النساء والفتيات ذوات 

االعاقة؛ واملهاجرات والالجئات واملرشدات داخليًا؛ والنساء والفتيات الاليت يتعرضن 

للتمييز العنرصي عىل أساس هويتهن الجنسية.

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

يتطلب رصد حالة النساء والفتيات ذوات اإلعاقة جمع بيانات مصنفة حسب 

الجنس وحالة اإلعاقة والعوامل األخرى التي تتداخل مع التمييز القائم عىل النوع 

االجتامعي والقائم عىل أساس اإلعاقة. وكثريًا ما تُستخدم الدراسات االستقصائية 

والتعدادات لجمع بيانات اإلعاقة، إال أن طرح األسئلة ذات املغزى والقابلة 

للمقارنة عرب البلدان ميثل تحديًا بسبب عدم وجود معيار دويل لتحديد اإلعاقات 

وقياسها.

ومنذ عام 2001، وضع فريق واشنطن املعنية بإحصاءات ذوي االحتياجات 

الخاصة مجموعة من األسئلة إلضافتها إىل الدراسات االستقصائية والتعدادات لسد 

هذه الفجوات، إذ أيدتها البلدان بالكامل لتكون مبثابة املعيار الدويل. باإلضافة 

إىل ذلك، أوصت مجموعة العمل بإدراج هذه املجموعة القصرية من األسئلة يف 
التعدادات الوطنية:83

هل تواجه أي صعوبات بالنظر بالرغم من ارتداء النظارة الطبية؟. 1

هل تواجه أي صعوبات بالسمع بالرغم من ارتداء سامعة طبية؟ . 2

هل تعاين أثناء امليش أو صعود الدرج؟. 3

هل تعاين من صعوبات يف الذاكرة كالتذكر والرتكيز؟. 4

هل تواجه صعابًا أثناء )االعتناء بنفسك، مثل حني( االغتسال أو ارتداء . 5

املالبس؟   

يف حني استخدام لغتك املعتادة، هل تواجه صعابًا  أثناء التواصل . 6

)عىل سبيل املثال، أن تفهم أو أن يفهمك اآلخرون(؟

172172
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تحدد هذه األسئلة الستة مستوى الصعوبة الوظيفية يف هذه املجاالت: الرؤية 

والسمع وامليش والرتكيز/التذكر والرعاية الذاتية والتواصل )مع إجابات ترسي عىل 

التصنيف التايل: ال صعوبة؛ بعض الصعوبة؛ الكثري من الصعوبة؛ انعدام القدرة 

متاًما(.تُعد هذه الطريقة حاليًا األكرث قوة لجمع البيانات القابلة للمقارنة عىل 

الصعيد الدويل بشأن اإلعاقة، ويف السنوات األخرية، اعتمدت املكاتب اإلحصائية 

عليها يف أكرث من 65 بلًدا إلجراء االستبيانات واالستقصاءات حول األرس املعيشية.

إال أنه ال تزال العديد من البلدان تستخدم أسئلة حول ذوي االحتياجات الخاصة 

تركز فقط عىل اإلعاقات الشديدة للغاية، كام يُستخدم مصطلح "اإلعاقة" دون 

تعريفه.84 ونظرًا ملزيج األسئلة املتعلق باإلعاقة واملستخدمة يف بعض البلدان 

والنقص الكامل يف بيانات اإلعاقة يف بلدان أخرى، فمن املستحيل تجميع ملحة 

عاملية عن وضع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة التي ميكن استخدامها لرصد 

أهداف التنمية املستدامة. للمزيد من املسوحات والتعدادات مازالت بحاجة 

لتبني أسئلة فريق واشنطن.

وعىل الرغم من قيود البيانات، فقد ظهرت بعض األمناط. فقد أوضحت  دراستان 

دوليتان تستخدمان بيانات قابلة للمقارنة ومقاييس متواصلة لإلعاقة عرب البلدان 

أن انتشار اإلعاقة بني البالغني أعىل بني النساء مقارنة بالرجال.85 ففي 54 بلًدا،  

يُقدر متوسط معدل انتشار اإلعاقة بـ 12 باملائة بني النساء مقارنة بـ 8 باملائة 

فقط بني الرجال.86 ويف 27 دولة أوروبية، تزداد نسبة انتشار اإلعاقة بشكل منتظم 

بني النساء أكرث من الرجال، ويصحبها اتساع الفجوة القامئة عىل النوع االجتامعي 

بني األعامر األكرب سًنا.87 وعىل الرغم من ذلك، مل يكن االنتشار األكرب بني النساء 

منتظاًم يف سياق دراسة أخري لـ 33 دولة باستخدام مقاييس متنوعة لإلعاقة.88 

وبالتايل، فهناك حاجة ملزيد من الدراسات لتقييم الفجوة القامئة عىل النوع 

ثَة  االجتامعي فيام يخص انتشار اإلعاقة، وتحديد أسبابها باستخدام بيانات ُمَحدَّ

وقابلة متاًما للمقارنة. هناك – عوامل عدة قد تجعل النساء أكرث عرضة لإلعاقة، 

مبا يف ذلك عدم وجود رعاية األمومة أو صعوبة الحصول عىل الرعاية الصحية 

والعنف املنزيل ونقص املناعة والنقص املرتاكم بسبب عدم تكافؤ توزيع املوارد 

داخل األرسة )مثل الغذاء والعناية الطبية والوقت لقضاء وقت الفراغ والراحة وما 
إىل ذلك(.89

النساء ذوات اإلعاقة أشد حرمانًا من النساء  الصحيحات يف مجموعة متنوعة 

من أبعاد الرفاهية. وهناك أيًضا أدلة متزايدة تدل عىل أن العوائق االجتامعية 

واالقتصادية تسهم يف اإلعاقات، حيث توجد معدالت أعىل لإلعاقة بني النساء 

املسنات من مجموعات اجتامعية اقتصادية أقل من تلك التي تنتمي إىل 

املجموعات األعىل )انظر يف الفصل السادس(.

وعىل األرجح - تعاين النساء ذوات اإلعاقة من العنف واالعتداء الجنيس، مبا يف 

ذلك املظاهر الفريدة للعنف، أكرث من النساء الاليت يتمتعن بصحة عالية. وكام 

أوضحت البيانات فإن النساء ذوات االحتياجات الخاصة يحظني بتحصيل علمي 

منخفض، كام أن معدل عدم النشاط يرتفع بالنسبة لهذه املجموعة، وتنترش 

نسبة الفقر أيًضا عند الكثري من النساء الاليت لسن بالرضورة من فئة االحتياجات 
الخاصة.90

ولكن مبا أن اإلعاقة والنوع االجتامعي مرتبطان بالنقصان، فإن العيوب التي 

تواجهها النساء ذوات اإلعاقة تتضاعف حيث تتواجد بعض العوامل اإلضافية مثل 

السن والعرق وكونهن أكرث عرضة للخطر. كام يتضح من هذا العيب املركب عدم 

وجود معدالت يف التعليم أو التوظيف )انظر الشكل 4.29(، حيث متيل النساء 
ذوات اإلعاقة إىل التعرض ألعىل معدالت االستبعاد.91

وتؤكد هذه النتائج عىل أهمية النظر يف )1( الفروق بني الجنسني ومعالجتها 

يف اسرتاتيجيات الوقاية من اإلعاقة وإدماجها و)2( العيوب الناجمة عن اإلعاقة 

عند وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. كام أظهرت 

اإلحصائيات الحاجة إىل جمع املزيد من بيانات التعداد واملسح بشكل مستمر 

مبقاييس دولية لإلعاقة قابلة للمقارنة وخاصة األسئلة املقرتحة من فريق العمل.92 

ستلعب البيانات القابلة للمقارنة عىل املستوى الدويل دوًرا هاًما يف رصد أهداف 

التنمية املستدامة املعنية بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، وكذلك يف توجيه وضع 

سياسات وبرامج شاملة معنية باإلعاقة والنوع االجتامعي مع استمرارية التقييم 

آلثارها. 
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  رجال بدون أي صعوبات  نساء بدون أي صعوبات  رجال ذوو صعوبات نساء ذوات صعوبات
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نسبة السكان بني سن 15-24 غري املنخرطني ال يف التعليم وال يف العمل، 2015-2005

املصدر: حسابات األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل بيانات مجموعة من مؤسسة IPUMS الدولية 2017.

مالحظة:  استُخدمت أحدث بيانات متوفرة لكل من البلدان التي تتوافر بيانات عن تعدادها املؤرخة يف عام 2005 فيام فوق. يف دراسة الهند، استُخدم تعداد سكان 2004. وتشري بوضوح عينات أغلب 

البلدان أن الحاالت الدامئة هي املُعتربة ذات إعاقة. عندما يُبلغ عن حاالت عجز محتملة متعددة، تُجَمع كلها يف موجز واحد يشري إىل إذا ما كانت هناك أشخاص ذوي إعاقة أم ال. وحيثام وجدت بالعينات 

د حالة اإلعاقة بناًء من توصف حالتهم بأنها صعوبة"واضحة" أو "بالغة." مستويات متدرجة للعجز، تَُحدَّ

رون داخلًيا املهاجرون والالجئون واملَُهجَّ

يف عام 2015، كان هنالك ما يقرب من 244 مليون شخص يعيش يف الخارج، 

وتشري التقديرات إىل أن النساء ميثلن حوايل نصف عدد املهاجرين الدوليني )48 

باملائة(.93 غري أنه، باإلضافة إىل هذه اإلحصاءات ال تتوفر سوى بيانات قليلة عن 

خصائص السكان املهاجرين عىل الصعيد العاملي وتعدد أوجه النقصان  التي 

تواجههم. وتشري الدراسات إىل أن الكثري من املهاجرين يتحركون بطرق غري 

قانونية باحثني عن حياة أكرث أمًنا ووظائف أفضل.94 يف حني أنه عند وصولهم 

للدولة املضيفة، قد يُجربون عىل العمل يف ظروف غري آمنة وغري عادلة.95 ولألسف 

مل تتمكن اإلحصاءات املتاحة من الوصول إليها.

كام  أن التحديات يف جمع البيانات عن الالجئني، وهم مخبئني داخليًا بني 

املهاجرين، أكرب بكثري. وتشري التقديرات إىل أن 65.6 مليون شخص نزحوا قرًسا 

يف عام 2016 يف جميع أنحاء العامل، منهم 22.5 مليون الجئ اضطروا إىل مغادرة 

بالدهم بسبب االضطهاد أو الحرب أو العنف.96  و تشري التقديرات إىل أن نحو 

50 باملائة من  الالجئني أو النازحني داخليًا أو األشخاص عدميي الجنسية جميعهم 

من النساء، إال أن خصائص تلك النساء ال تزال - غري معروفة إىل حد كبري.97 كام 

يصعب تجميع البيانات املتعلقة بالنازحني داخليًا يف معظم الحاالت حيث ال 

يوجد نظام تسجيل للمجموعات املرشدة داخليًا، كام أنها تكون غري مكتملة إىل 

حد كبري حال االحتياج إليها. ومع ذلك يف بعض الحاالت، تجمع استطالعات الرأي 

معلومات بديلة  ميكنها أن تساعد يف تحديد عدد النازحني )انظر قسم "يف بؤرة 

الرتكيز " يف دراسة حالة كولومبيا(.

الشكل 4.29
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عادًة، كانت تُجمع بيانات الهجرة باستخدام التعدادات السكانية الوطنية 

والبيانات اإلدارية، مثل سجالت العامل األجانب، واألجانب الذين يعيشون يف 

البالد، وإحصاءات القبول/الحدودية التي  تضبط األشخاص الذين يدخلون إىل 

البلدان ويغادرونها. وغالبًا ما تكون بيانات التعداد أفضل من إحصاءات السجل 

ألنها تسمح بإجراء املزيد من التحليل للخصائص االجتامعية والدميوغرافية 

للمهاجرين. ومع ذلك، فإن مجموعة محدودة من أسئلة الهجرة املدرجة يف 

التعدادات )عىل سبيل املثال: البلد وتاريخ امليالد( ال توفر سوى مخزونات  دامئة 

عن الهجرة، فهي ذات أهمية محدودة لتحليل أهداف التنمية املستدامة.98 إن 

التحسينات األخرية يف بيانات التعداد، مثل إدراج األسئلة املتعلقة مبكان اإلقامة 

يف  الخمس سنوات األخرية، إىل جانب املرونة التي توفرها التعدادات لتفصيل 

البيانات وفًقا للجنس وعوامل أخرى يف وقت واحد دون مخاوف من أخذ 

العينات مام يجعل التعدادات أكرث فائدة إلنتاج إحصاءات الهجرة. ومع ذلك، 

فإن التواتر املنخفض نسبيًا لجمع بيانات التعداد ومعدالت االستجابة املنخفضة 
عموًما للمهاجرين ذوي الوضع غري النظامي تظل مبثابة عوائق.99

هناك طريقة بديلة لتقييم أشكال التمييز املختلفة والحرمان الالحق التي يواجها 

املهاجرون مبا  فيهم النازحني داخليًا، وهي أن تشمل الدراسات االستقصائية عن 

األرس املعيشية املوجودة وحدات خاصة بالهجرة . وعىل الرغم من ذلك، فلضامن 

الحصول عىل تحليل للبيانات الخاصة بالدراسات االستقصائية التي ميكنها أن 

تنتج استنتاجات قوية لظاهرة ما، مثل الهجرة، مع وقوع أقل نسبة أخطاء نسبيًا 

، يجب تعديل أحجام العينات ونهج أخذها يف هذه  الدراسات االستقصائية. 

إن الدراسات نسبيًا، االستقصائية للقوى العاملة واالستقصاء الدميغرايف والصحي 

والدراسات االستقصائية متعددة املؤرشات والدراسات االستقصائية لقياس مستوى 

املعيشة ميكن ترشيحها جميًعا إلضافة هذه الوحدات، مع تعديل الحق ألخذ 

العينات ألنها ميكن أن توفر رؤى اجتامعية واقتصادية ودميوغرافية مهمة حول 

النساء والرجال املهاجرين.

ونظرًا النسيابية العديد من حاالت اللجوء، فقد ال تكون أدوات جمع البيانات 

التقليدية، مبا  فيها الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية، كافية الستيعاب 

سالمة الالجئني. قد ينتقل الالجئون إىل املخيامت وخارجها وبني املناطق الحرضية 

والريفية، ويغريون وضعهم العائيل مع تشتت العائالت وإعادة تجميع صفوفها. 

لذا، فالبيانات الخاصة بالالجئ التي تتجاوز األرقام اإلجاملية والتصنيف البسيط 

هي عرضة للتأخر برسعة. تقوم بعض البلدان املستقبلة واملنظامت الدولية بتنفيذ 

عمليات مسح دورية لالجئني لتقييم بعض التحديات التي يواجهها الالجئون 

القادمون. تقدم هذه الدراسات االستقصائية رؤى حول مجاالت مهمة مثل 

أسباب النزوح واالحتياجات الخاصة، ولكنها ال متثل بأي حال من األحوال مجموع 

السكان الالجئني.100 وبسبب الوترية الرسيعة لتغري خصائص السكان الالجئني، 

جئني قدر اإلمكان كل ستة أشهر. ينبغي تكرار الدراسات االستقصائية لالَّ

 

األشخاص ذوو الهويات املبنية عىل النوع االجتامعي

قد تتوافق هوية الشخص املبنية عىل النوع االجتامعي مع نوعهم البيولوجي أو 

ال. ويعرّف مجلس حقوق اإلنسان الهوية املبنية عىل النوع االجتامعي عىل أنها 

نزوع عميق اإلحساس من ِقبَل الشخص تجاه هوية النوع االجتامعي الخاصة 

به، سواًء كان ذكرًا أو أنثى.101 فمن بني املاوريني يف نيوزيلندا والسكان األصليني 

يف دول املحيط الهادئ األخرى، رمبا قد تواجدت عىل مدار التاريخ هويات 

أخري للنوع االجتامعي غري الهويتني املتعارف عليمها، إناثًا وذكوًرا.102 ولكن يف 

العديد من البلدان، يتعرض األشخاص ذوي الهويات املبنية عىل النوع االجتامعي 

املتعددة إىل انتهاكات فاضحة لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك العنف والتمييز 

املنهجي. وغالبًا ما تعوز الحاجة إىل اإلحصاءات الرسمية حول عدم املساواة التي 

تعاين منها تلك الفئة.

الة ألهداف التنمية املستدامة، يلزم الحصول  للحصول عىل مراقبة شاملة وفعَّ

عىل بيانات عن الهوية املبنية عىل النوع االجتامعي وإنتاجها باستخدام املفاهيم 

والتعاريف واملعايري اإلحصائية السليمة. وسيوفر ذلك األساس لتبادل البيانات 

اإلحصائية بني البلدان، والتحسني من إمكانية الوصول إليها وترجمتها ومقارنتها. 

ويف الوقت الحايل، ال يوجد معيار دويل لجمع  بيانات هوية  النوع االجتامعي 

وقياسها؛ وهذا يعني وجود نقص يف البيانات الناتجة عن أولئك املعرضني للتمييز 

بسبب ربطهم أو تحديدهم بهوية أخرى مبنية عىل النوع االجتامعي غري اإلناث 

والذكور. ومع ذلك، يقوم عدد من البلدان مبا فيها أسرتاليا وبنغالديش وكندا 

والهند ونيبال ونيوزيلندا وباكستان واململكة املتحدة والواليات املتحدة، بتطوير 

أساليب مختلفة واختبارها، وميكن االسرتشاد مبثال نيوزيالندا. )انظر الصندوق 

.)4.5
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سعت االحصاءات النيوزيلندية إىل معالجة الفجوة املعلوماتية يف مجال النوع االجتامعي من خالل إنشاء معيار إحصايئ جديد. وسيساعد ذلك يف إنتاج بيانات 

عن االحتياجات الصحية واالجتامعية املحددة لألفراد  املختلفني حسب هويتهم املبنية عىل النوع االجتامعي وعن قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة مثل التمييز 

يف مكان العمل واإليذاء والقوالب النمطية الخاصة بالنوع االجتامعي. الغرض من املعيار هو توفري أساس للتطوير املستقبيل ملعيار إحصايئ دويل مام يسهل 

جمع املعلومات  وعرضها بطريقة متسقة عرب البلدان. ويجري بذل جهد كبري يف تحديد العديد من رشوط النوع االجتامعي املتنوعة املستخدمة حاليًا وتعريفها 

ولضامن استخدام اللغة الشاملة لجمع بيانات النوع االجتامعي وتحليلها.

وتشمل بعض التحديات املرتبطة بوضع معيار بشأن النوع االجتامعي: التمييز الواضح بني النوع االجتامعي والجنس البيولوجي، مع مالحظة أن النوع االجتامعي 

للشخص  قد يتغري مبرور الوقت وميكن التعبري عنه بطرق وأشكال عدة والتنبه ألن ليس األشخاص جميعهم يف فئة واحدة متعارضة عندما يصفون نوعهم 

االجتامعي. ففي كثري من األحيان، سوف يعرب األفراد عن نوع اجتامعي يختلف وفًقا للحالة. باإلضافة إىل ذلك، يجب الحفاظ عىل رسية البيانات.

غري أن أهمية وجود معيار إحصايئ للنوع االجتامعي واضحة: فهي تساعد يف ضامن استجابة السياسات والخدمات العامة لتنوع املجتمع وتحديد االحتياجات 

املحددة ملتعديي الهويات املبنية عىل النوع االجتامعي.

تطوير معايري قياس النوع االجتامعي

الصندوق 4.5
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الخامتة

تدعو خطة عام 2030 إىل تحقيق اإلنجاز العاملي ألهداف التنمية املستدامة 

مبا يضمن رفاه جميع أفراد املجتمع، وعىل األخص األشد استثناًء. ومن منظور 

املراقبة، يعني هذا مساءلة الجميع عن مدى تقدمهم دون استثناء ألحد. 

وسيتطلب القيام بذلك تجاوز املتوسطات الوطنية لتقييم مخرجات مجموعات 

مختلفة من النساء والفتيات الاليت غالبًا ما يكنَّ أشد الفئات حرمانًا يف املجتمع 

بسبب أشكال التمييز املتأصلة.

وكام تشري دراسات الحالة، فإن التفاوتات املتداخلة القامئة عىل النوع االجتامعي 

والعرق والجغرافيا والرثوة تؤدي إىل شكل من أشكال الحرمان املميزة والتي 

تشعر بها النساء الاليت يقعن يف منتصف تلك التداخالت. كام أن تجربة هؤالء 

النساء ستكون مختلفة عن األخريات؛ كام أنه سيختلف عن الرجال الذين 

يواجهون متييزًا جامعيًا مامثاًل ولكن ليس متييزًا قامئًا عىل النوع االجتامعي. ويبنيِّ 

تفصيل البيانات إىل عدة مستويات تلك األوجه من التمييز، ومن ثم يصبح حاساًم 

لتحديد األشد استثناًء.

ويف الوقت نفسه، من املهم أال تسهم اسرتاتيجيات "عدم استثناء أحد"، مبا يف ذلك 

تلك املتعلقة بالقياس، يف زيادة التشتت االجتامعي والوصم واألشكال األخرى من 

األذى واإلساءة للمجموعات الضعيفة. فمن منظور إحصايئ، يعني هذا أن جمع 

البيانات واستخدامها يجب أن يتم بطريقة أخالقية، مبا يتوافق مع اإلحصاءات 

الدولية ومعايري حقوق اإلنسان املتعلقة باملشاركة الطوعية والتطابق، باإلضافة 

إىل حامية الخصوصية واملساءلة وااللتزام مببدأ "عدم اإلرضار" )انظر الصندوق 2.7 

يف الفصل الثاين(.

وتبني اإلجراءات التحليلية املستخدمة يف هذا الفصل أنه من املمكن إظهار تأثري 

أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة وتحديد مجموعات النساء والفتيات الاليت 

يتعرضن ألشكال متكتلة من الحرمان. إن القيام بذلك ميثل خطوة أوىل مهمة 

مرتافقة مع مصادر أخرى للمعلومات والحوار االجتامعي املُجدي والعمل السيايس 

املتضافر، ولها القدرة عىل تحويل الوعد بعدم تعرض أحد لالستثناء من خطاب 

إىل واقع. ومن منظور إحصايئ، سيتطلب ذلك استثامرات كبرية يف جمع البيانات 

الخاصة مبجموعات النساء والفتيات الاليت قد يواجهن أشكااًل متعددة ومتشابكة 

من التمييز وتصنيفها وتحليلها. ومن منظور وضع السياسات، ميكن لهذه البيانات 

إرشاد اسرتاتيجيات تنموية خاصة بكل سياق عىل حدة والتي ستشمل الجميع.

وكام وضح الفصل األول، ينبغي أن تهدف هذه االسرتاتيجيات إىل زيادة الوصول 

إىل املجموعات التي  استبُعدت تاريخيًا أثناء بناء أنظمة عاملية تخلق شعوًرا 

بالتضامن من خالل تقاسم املخاطر وإعادة التوزيع وتوفري الخدمات الشاملة. 

ويقدم الفصالن الخامس والسادس أمثلة ملموسة عىل مثل تلك االسرتاتيجيات 

يف مجالني أساسيني: القضاء عىل العنف ضد جميع النساء والفتيات، واالعرتاف 

بالعمل والرعاية املنزلية غري املدفوعة وتقليصها وإعادة توزيعها.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

التوصيات
تحديد ثغرات البيانات والتعرف عىل القيود واغتنام الفرص 

التي ميكن أن يعززها التعاون القوي

غالبًا ما تُصمم أدوات جمع البيانات املستخدمة يف اإلحصائيات 

الرسمية الستخالص تقديرات موثوقة عىل املستويني الوطني 

ودون الوطني. ولهذا السبب، قد تكون أساليب أخذ العينات 

شائعة االستخدام غري كافية لتقييم رفاهية مجموعات صغرية 

لتنفيذ  أو  صغرية(،  عرقية  مجموعات  املثال  سبيل  )عىل 

عمليات تصنيف متعددة املستويات. والنتيجة لذلك، تكون 

للخطر غري  املعرضة  السكانية  باملجموعات  الخاصة  البيانات 

األشد  احتياجات  مع  التعامل  الغالب. وسيتطلب  متوفرة يف 

قدرة  وتعزيز  وحلها،  البيانات  فجوات  تحديد  إىل  استثناًء 

منتجي البيانات سواًء داخل النظام اإلحصايئ الوطني أو من 

بني آخرين مبا يف ذلك املجتمع املدين )انظر الفصل الثاين(.

الخاصة  البيانات  مبتطلبات  تفي  وطنية  اسرتاتيجية  وضع 

مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة املحددة عاملًيا وتتعدى 

فئات التصنيف األساسية لالستحواذ عىل خصائص املجموعات 

السكانية ذات الصلة جميعها

احتياجات  معالجة  يعني  لالستثناء  أحد  تعرض  عدم  إن 

األشد تهميًشا: هؤالء املحرومات عىل املستويات االجتامعية 

الحد  يكون  ما  وغالبًا  االقتصادية.  و/أو  والبيئية  والسياسية 

األدىن من قامئة الخصائص املنصوص عليها يف خطة عام 2030 

واإلعاقة  الهجرة  وضع  والعرق  والدخل  والعمر  الجنس   -

خصائص  هناك  أنه  إال  للتمييز،  نواقل   - الجغرايف  واملوقع 

وأيًضا،  بلد.  بكل  خاصة  تكون  أن  وميكن  صلة  ذات  أخرى 

هناك حاجة إىل عملية تفاعلية تضم مجموعات متنوعة من 

املوجودة،  األخرى  التمييز  أشكال  لتحديد  املصلحة  أصحاب 

بعدم  بلٍد معني  اسرتاتيجية  ويجب مراقبتها كونها جزًءا من 

تعرض أحد لالستثناء.

تجاوز التصنيفات أحادية البعد

البعد  التصنيفي أحادي  التحليل  كام أظهرت الدراسات، فإن 

متعددة  أبعاد  عرب  املحرومني  خصائص  إظهار  يف  فشل  قد 

السكانية  املجموعات  هذه  تحديد  سيتطلب  كاٍف.  بشكل 

يجب  كام  موجًها.  وتحلياًل  للبيانات  األبعاد  متعدد  تصنيًفا 

خالل  من  فرعية  مجموعة  لكل  وصفية  إحصائيات  إرفاق 

العمل النوعي لفهم األسباب الجذرية وسبب مالحظة وجود 

عدم املساواة. فقط بعد تقييم اآلثار الكاملة للتمييز املتعدد 

احتياجات  لتلبية  السياسات  املتكتل ميكن تصميم  والحرمان 

السكان املستهدفني.

/1/3
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االستثامر ودعم القدرات الفنية ألنظمة اإلحصاءات الوطنية

يذهب جزء رضوري من الدعوة إىل ثورة البيانات إىل رضورة 

اإلحصاءات  ملنتجي  أكرب  ومايل  وتقني  سيايس  دعم  تقديم 

التقنيات  إىل  الوصول  إن  الثاين(.  الفصل  )انظر  الرسمية 

واملنهجيات الجديدة أمر رضوري لتوسيع قدرة البلدان عىل 

البيانات  منصات  تحديث  أن  كام  مفصلة.  إحصاءات  إنتاج 

املوجودة وتكاملها يسمح بتحسني استخدام مصادر البيانات 

املتوافرة وسيعطي قدرة أكرب عىل استخدامها نحو نهج أكرث 

شمواًل ملعالجة حاالت الحرمان الجامعي.
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نرش الدراسات التحليلية التي تركز عىل التمييز بني الجنسني 

وتقريرها

التزمت البلدان بتحديد السكان املهمشني واإلبالغ عن خط 

األساس، وتقديم إحصائيات حول هذه املجموعات. سيسمح 

ذلك بإجراء املقارنات بني البيانات الوطنية حول الفئات األشد 

حرمانًا يف املجتمع. إن القيام بذلك عىل أساس منتظم ونرش 

هذه النتائج عىل نطاق واسع أمر رضوري لضامن استخدام 

واملخرجات  البيانات  لهذه  السياسات  وصانعي  املنارصين 

إلعالم الخطاب السيايس وإحداث التغيري الرضوري.

/5
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إيصال التغيري التحوييل: دور السياسات 
املستجيبة لالعتبارات الخاصة بالنوع 

االجتامعي

كام هو موضح بالتفصيل يف الفصول السابقة، فإن املؤرشات واإلحصاءات القوية 

أدوات ال غنى عنها لرصد التقدم املُحَرز نحو تحقيق املساواة بني الجنسني 

عرب خطة عام 2030. يبدأ الفصالن التاليان اللذان يركزان عىل العمل املتعلق 

بالسياسات من الفرضية القائلة بأن خطة عام 2030 ال تتعلق فقط بتعزيز 

الة تعمل عىل تعزيز  جمع البيانات ألغراض الرصد بل وأيًضا بوضع سياسات فعَّ

التغيري الواضح يف متتع املرأة بحقوقها. يف الواقع، يرتبط الهدفان - وهام املراقبة 

والسياسة - ارتباطًا وثيًقا: الهدف الرئييس للبيانات ليس فقط رصد التقدم، ولكن 

الة لتحقيق األهداف واملقاصد  أيًضا تحفيز العمل واقرتاح مسارات سياسية فعَّ

املتفق عليها.

تركز فصول السياسات يف هذه الطبعة األوىل من "تحويل الوعود إىل أفعال" عىل 

مجالني اسرتاتيجيني بشأن املساواة بني الجنسني، هام: العنف ضد النساء والفتيات 

)الفصل الخامس(، والرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل )الفصل السادس(. 

هناك سببان رئيسيان للرتكيز عىل هذه املجاالت.

السبب األول هو أنه خالل املناقشات بشأن خطة ما بعد عام 2015، اتفق 

املدافعون عن حقوق املرأة عىل وجود حواجز هيكلية أساسية للمساواة بني 

الجنسني قد  أهملتها األهداف اإلمنائية لأللفية، فكان هناك احتياج لوضع يف 

قامئة أولويات خطة العمل الجديدة. وكان من بني القضايا التي ظهرت مراًرا 

وتكراًرا عىل منصات الدعوة القضاء عىل شتي أشكال العنف ضد النساء والفتيات، 

وإعادة توزيع الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل.

وكام أظهرت البيانات الواردة يف الفصل الثالث، فإن هاتني املسألتني ال متثالن 

مصدر قلق عاملي فحسب بل تثري صدًى لدى كل من البلدان النامية واملتقدمة، 

كام أنها غري قابلة للتجزئة من العديد من األهداف والغايات األخرى يف خطة عام 

2030. إن القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات )الغاية 5.2(، عىل سبيل املثال، 

من شأنه أن يعزز من تحسني الحياة الصحية )هدف التنمية املستدامة رقم 3(، 

ويساهم يف بناء مجتمعات ساملة وشاملة )هدف التنمية املستدامة رقم 16(. 

ويف املقابل، ميكن أن تحد إمكانية حصول املرأة عىل املوارد واألصول االقتصادية 

)الغاية 5.أ( من خطر العنف، يف حني أن توفري األماكن العامة ووسائل النقل 

اآلمنة )هدف التنمية املستدامة رقم 11( قد يقلل من التحرش الجنيس. 

وباملثل، فإن معالجة أوجه القصور وعدم املساواة يف الرعاية أمر بالغ األهمية 

لتحقيق استئصال الفقر والجوع )هدفا التنمية املستدامة رقم 1 و2( وتحسني 

الصحة والرفاه ونتائج التعلم )هدفا التنمية املستدامة رقم 3 و4( وكذلك العمل 

الالئق لجميع النساء. )هدف التنمية املستدامة رقم 8(، يف حني أن االستثامرات 

يف الخدمات العامة والبنية التحتية )هدفا التنمية املستدامة رقم 6 و7( من شأنها 

أن تساعد يف الحد من الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل.

يف بؤرة الرتكيز
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وبالنظر إىل أوجه التآزر القوية، فليس من الغريب أن العديد من الحكومات التي 

حثتها منظمة حقوق املرأة، قد استجابت واتخذت إجراءات ملعالجة هذه القضايا.

والسبب الثاين للرتكيز عىل هاتني املسألتني هو أن تحديات البيانات الخاصة بها 

هي "نقطة تحول". فهناك اتفاق واسع عىل األسس املفاهيمية واملنهجية لقياس 

العنف ضد النساء والفتيات وأمناط استخدام الوقت، وهي مؤرشات من الفئة 

الثانية. وتتوافر اآلن بيانات انتشار العنف ضد املرأة وبيانات استخدام الوقت 

عن الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل لعدد كبري من البلدان مبا يف ذلك 

العديد من البلدان النامية )انظر الفصل الثالث(. كانت هذه البيانات مفيدة 

للغاية يف توثيق عدم املساواة بني الجنسني والحث عىل النقاش والعمل العام.

ومع ذلك، يعوق الرصد العاملي االفتقار إىل مثل هذه البيانات يف كافة البالد، 

وحقيقة أن البيانات املوجودة ال ميكن مقارنتها ببعضها البعض. عالوة عىل 

ذلك، فهذه البيانات ال تقوم بشكل ثابت بتحسس االختالفات بني النساء عىل 

أساس العرق والساللة والعمر والقدرة واملواطنة والتوجه الجنيس وهوية النوع 

االجتامعي والتعبري عنها. ولذلك، فإن تنفيذ خطة عام 2030 ميثل فرصة مناسبة 

لتشجيع املزيد من البلدان عىل إجراء هذه الدراسات االستقصائية، والقيام بذلك 

بصورة أكرث انتظاًما سواًء بالنسبة للرصد العاملي أو لتحفيز الدعوة يف مجال 

السياسات.

ومن الخصائص املهمة واملشرتكة لهذين املجالني أن كالهام يتطلبان استجابات 

سياسية شاملة ومتعددة القطاعات. فاإلجراءات الترشيعية والربامجية املالمئة 

لكافة النساء رضورية لتحفيز التغيري. وبالتايل، يقدم الفصالن توجيهات ملموسة 

حول العمل العام - القوانني والسياسات والربامج - يف هذين املجالني، فضاًل عن 

معايري ملراقبة ما إذا كان تنفيذها يتامىش مع مبادئ حقوق اإلنسان التي تقوم 

عليها خطة عام 2030.

يعرض كل فصل من الفصلني الوضع العاملي الحايل القائم عىل األدلة املتوافرة 

ومصادر البيانات لرصد التدخالت الرئيسية املعروفة بفعاليتها يف معالجة القضايا؛ 

والعوامل والقوى التي تحفز العمل العام وتشكله؛ واإلنجازات املوجودة إىل اآلن؛ 

والتحديات املتبقية. ويتمثل السؤال الرئييس الذي يطرحه الفصالن هو كيف 

ميكن تصميم القوانني والسياسات والربامج لصالح النساء الاليت يتعرضن ألشكال 

متعددة من التمييز، مع اتباع مبدأ "عدم استثناء أحد".

181181
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الرسائل الرئيسية

العنف  إلنهاء  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  يصاحب  أن  يجب 

التي  والربامج  والسياسات  الترشيعات  والفتيات  النساء  ضد 

تعزز من املساواة بني الجنسني وعدم التمييز يف كافة األمور، 

واملشاركة  االقتصادية  والتنمية  الفقر  تقليل  ذلك  ويشمل 

السياسية وإعادة اإلعامر من بعد النزاعات.

والدفاع  بالتنظيم  تهتم  مستقلة  نسوية  ناشطة  وجود  يُعترب 

عن الحقوق عىل املستوى الوطني وعرب الوطني أمرًا أساسيًا 

لتحقيق سياسات تتسم بالعملية لحامية النساء والفتيات ضد 

العنف عىل مستوى العاملي واإلقليمي واملحيل، لذلك ينبغي 

عىل املدافعني عن حقوق املرأة االنخراط ومراقبة اإلجراءات 

العامة املُتََخَذة إلزالة العنف ضد النساء والفتيات. 

تُعترب إزالة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات أمرًا بالغ 

األهمية لتحقيق العدالة بني الجنسني، إضافًة إىل تحقيق أكرب 

قدر ممكن من أهداف وغايات خطة عام 2030. فيجب عىل 

السياسات والربامج املعنية بإزالة العنف ضد النساء والفتيات 

الرتكيز عىل كٍل من االستجابة للعنف عند حدوثه والوقاية من 

وقوعه يف األساس. 

يجب عىل الحكومات ضامن منهجية شاملة ومنسقة وموثقة 

املرأة،  وحقوق  لسالمة  األولوية  إعطاء  مع  مالئم،  نحو  عىل 

الذين من األرجح أن  بأولئك  واالهتامم عىل وجه الخصوص 

يتعرضون لإلهامل. 

تعزيز   )1( اآليت:  تشمل  أن  العامة  اإلجــراءات  عىل  ينبغي 

خدمات  تقديم   )2( الشاملة  والسياسات  القوانني  وتنفيذ 

الاليت  النساء  لدعم  متعددة  قطاعات  وذات  الجودة  عالية 

يعانني من العنف )3( معايري الوقاية عىل املدى البعيد )4( 

جمع البيانات بانتظام حول مدى االنتشار وطبيعة وقوة تأثري 

القوانني والسياسات والربامج. 

يحظى العنف ضد املرأة والفتيات باهتامم عاملي، فهو خرق 

لحقوق اإلنسان عىل مستويات مخيفة يف جميع أنحاء العامل. 

وتعود جذورها إىل العالقات غري املتساوية املبنية عىل النوع 

االجتامعي، وهو شكل من أشكال التمييز البارز يف عديد من 

املظاهر يف املحيط العام والخاص. 

تعود األهمية يف انتشار البيانات املتعلقة بالعنف ضد النساء 

والفتيات إىل رفع الوعي العام وتحفيز الترشيعات والسياسات 

والربامج ملكافحة تلك املشكلة. وعدم إتاحة تلك البيانات عىل 

تحديًا  يشكل  كاٍف  بشكل  تصنيفها  وعدم  العاملي  املستوى 

كبريًا أمام الرصد العاملي. 
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مقدمة
يتخذ العنف ضد النساء والفتيات أشكااًل عديدة. فهو مشكلة عاملية تتواجد 

مبستويات صاعقة1: فال يوجد قُطر أو دولة أو مجموعة اجتامعية خالية من هذا 

العنف. وعندما أُقر إعالن وبرنامج عمل فيينا يف عام 1993، ومن خالل االتفاقيات 

الحكومية املتتالية واملرتابطة، أقرت الحكومات أن العنف ضد النساء والفتيات 

يُعترب "واحًدا من مظاهر عالقات القوة غري املتساوية بني الرجال والنساء ... 

]وهي[ واحدة من اآلليات االجتامعية الحرجة التي تُجرب املرأة بواسطتها املرأة 

عىل الخضوع".2 وتكمن قوة املنهجية النسوية املراعية لحقوق اإلنسان – 

واملنصوص عليها بوضوح يف التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

ضد املرأة –3 يف إدراكها بأن العنف ضد النساء والفتيات شكل من أشكال التمييز 

املمنهج ضد املرأة وليست سلسلة من الحوادث الفردية البائسة أو التي تحدث 

بسبب بعض األمراض. إن اإلقرار بالطبيعة النظامية والبنيوية للعنف ضد النساء 
والفتيات يتامىش مع تعريف وضع واجبات السلطة يف الوقاية واالستجابة لها.4

هناك التزام واضح يف خطة عام 2030 إلزالة أشكال العنف املختلفة التي تقوِّض 

سالمة النساء والفتيات ومتتعهن بحقوق اإلنسان )الغايات 5.2 و5.3 و11.7 

و16.1 و16.2(. فمن األهمية القصوى القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات 

من خالل سياسة عمل لتحقيق املساواة بني الجنسني وكذلك تحقيق التزامات 

واسعة تنعكس يف خطة عام 2030. فإزالة العنف األرسي عىل سبيل املثال، يُسهم 

يف تعزيز حياة صحية )هدف التنمية املستدامة رقم 3(؛ وليس هذا فحسب، بل 

يدعم أيًضا حقوق املرأة يف العمل وتأمني الدخل )هدفا التنمية املستدامة رقم 1 

و 8(. وباملثل، فإن التخلص من زواج األطفال والزواج املبكر، واإلجباري، لن يعزز 

الصحة الجنسية للمرأة واإلنجابية فحسب )هدف التنمية املستدامة رقم 3(، بل 

سيضمن إمتام الفتاة لتعليمها األسايس والثانوي وهو مطلب أسايس لتحقيق نتائج 

فعالة يف التعليم )هدف التنمية املستدامة رقم 4(. وعىل العكس، معالجة العديد 

من الغايات يف خطة عام 2030 ستساهم يف إزالة العنف ضد النساء والفتيات. 

كمثال، فإن تشجيع بيئة عمل آمنة وساملة )الغاية رقم 8.8( وتوفري مساحات 

ووسائل نقل عامة وآمنة )الغايتان رقم 11.2 و 11.7( ميكن أن يقلل من التحرش 

الجنيس، كام أن تسجيل الفتيات عند الوالدة وكذلك الزواج )الغاية رقم 16.9( 

ميكن أن يوفر دلياًل قانونيًا يساعد يف الوقاية من زواج األطفال والزواج املبكر، 

واإلجباري. 

أشكال متنوعة، ومعدالت االنتشار،

واألسباب الجذرية

يَُعرَّف العنف ضد النساء والفتيات عىل أنه "أي عمل من أعامل العنف عىل 

أساس الجنس والذي ينتج عنه، أو من املحتمل أن ينتج عنه، رضًرا بدنيًا أو جنسيًا 

أو نفسيًا أو يتسبب مبعاناة للنساء، ما يشمل التهديد بالقيام بتلك األفعال، 

واإلكراه أو الحرمان التسلطي من الحرية، سواًء كان يف الحياة العامة أو الخاصة".5 

فقد زاد الفهم لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات )انظر للصندوق رقم 

1.5(، وكذلك زاد الوعي بأن العنف يحدث يف سياقات مختلفة – أثناء النزاعات، 

أو من بعد النزاع أو أثناء السالم املزعوم – ويف بيئات مختلفة: اقرتاف العنف 

يف األرسة، أو املجتمعات، أو الدول أو من خالل جهات تعمل عىل املستوى عرب 

الوطني.6 هؤالء النساء الاليت يصادفن أشكااًل متعددة من التمييز، بسبب انتامئهن 

اإلثني أو توجههن الجنيس عىل سبيل املثال، قد يكنَّ معرضات بشكل خاص إىل 

العنف. 
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 يتخذ العنف ضد النساء والفتيات أشكااًل متعددة – منها العنف الجنيس والبدين والنفيس واالقتصادي – وميكن أن تعاين منه النساء والفتيات يف بيئات متعددة.
وقد ُوضعت تعريفات متعددة لها، منها التعريفات التالية والتي ُوضعت ألغراض إحصائية:7

العنف الجنيس: أي سلوك أو ترصف – من خالل التهديد أو التخويف أو اإلكراه أو اإلجبار – ينتج عنه أن تشهد أو أن تشارك املرأة أو الفتاة يف  ●
سلوك أو ترصف جنيس دون رضاها وينتهك كرامتها البدنية واستقالليتها الجنسية.8

العنف البدين: أي سلوك أو ترصف يُحِدث رضًرا بدنيًا وينتهك الكرامة البدنية أو الصحية للنساء والفتيات.9  ●

العنف النفيس: مجموعة من السلوكيات التي تشتمل عىل أي عمل ذي إساءة عاطفية وسلوك متسلط يسبب "رضًرا نفسيًا، أو يقلل من القيمة أو  ●
التقدير الذايت، أو يهدف إىل التقليل من أفعال وسلوكيات ومعتقدات وقرارات املرأة أو السيطرة عليها.10 

العنف االقتصادي: أي سلوك أو ترصف ينكر به الفرد حق رشيكته الحميمية يف الوصول إىل املوارد املالية، وعادة ما يكون عىل هيئة إساءة أو سيطرة  ●
بغرض عزلهن أو فرض عواقب سلبية أخرى عىل سالمتهن.11

يظهر العنف ضد النساء والفتيات وفًقا للسياق االجتامعي والثقايف والسيايس واالقتصادي. وأشهر أشكال العنف املعروفة تشمل اآليت: العنف األرسي، واالغتصاب 

يف اإلطار الزوجي، والعنف الجنيس خارج اإلطار الزوجي، وقتل الفتيات الرضع، والعنف املتعلق باملهور، وتشويه األعضاء التناسلية، وجرائم الرشف، وزواج 
األطفال، والزواج املبكر، واإلجباري، والتحرش الجنيس يف األماكن العامة، وقتل النساء واملتاجرة بهن )وفًقا لتعريف بروتوكول األمم املتحدة لذلك الفعل(،12 

وعنف األوصياء، والعنف ضد النساء يف سياق النزاع. ولكن، قد يتغري العنف ضد النساء والفتيات بتغري السياق، فمالحقتهن عرب اإلنرتنت والهاتف املحمول 

مثال عىل ذلك. كام أن هناك دلياًل من االتحاد األورويب يشري إىل أن هناك واحدة من بني كل 10 نساء قد أقرت بتعرضهن للتحرش عرب اإلنرتنت منذ أن كنَّ يف 

الخامسة عرش من أعامرهن )يشمل ذلك رسائل الربيد اإللكرتوين غري املرغوب فيها واملسيئة وذات املحتوى الجنيس الرصيح أو الرسائل القصرية أو التحركات 

املسيئة عىل مواقع الشبكات االجتامعية(؛ هنا تظهر الخطورة يف أقىص صورها بني الشابات بني سن 18-13.29 وهناك وعي متزايد مبدى خطورة األمر ومستويات 

العنف املتزايدة ضد النساء يف الحياة السياسية، سواًء كنَّ مسئوالت ُمَنتََخبَات أو ُمرََشَحات ملكتب سيايس أو ناشطات أو ذوات أعامل تنظيمية.14 لذلك، ال ميكن 
وضع قامئة شاملة ألشكال العنف ضد النساء والفتيات، ويجب عىل الدول االعرتاف بطبيعتها التي تتطور وأن يستجيبوا ألشكالها املتغرية.15

األشكال الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات يف بيئات متنوعة

 الصندوق 5.1
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 عىل الرغم من أن التعريفات والطرق املختلفة تزيد من صعوبة مقارنة العنف 

وفًقا للبيانات املتعلقة بنسبة االنتشار، إال أن هناك ما يكفي من األدلة التي تثبت 

أن العنف ضد النساء والفتيات يُعترب أمرًا خطريًا وموجوًدا بالفعل يف كل مكان. 

كمثال، 19 باملائة من النساء بني سن 15-49 عىل مستوى العامل قد صادفن عنًفا 
بدنيًا و/أو جنسيًا من أزواجهن خالل الـ 12 شهرًا املاضية )انظر الفصل الثالث(.16 

ففي أوروبا، يُعترب العنف ضد النساء والفتيات أشد خطرًا عىل النساء من األعامل 

اإلرهابية أو الرسطان.17 وتسجل بعض األقاليم مستويات عالية من العنف األرسي 

و/أو الجنيس للرشيك الحميمي عىل مدار الحياة بني النساء الاليت مل يسبق لهن 

الدخول يف عالقة عاطفية من قبل. ويف دراسة أجرتها منظمة الصحة العاملية 

عام 2013 – عىل سبيل املثال – ُوجدت نسب عالية يف مناطق أفريقية )36.6 

باملائة( وبلدان الرشق األوسط )37 باملائة( وجنوب رشق آسيا )37.7 باملائة(، 

بينام استخدمت دراسات الحقة  نفس منهجية منظمة الصحة العاملية وأظهرت 

أن النسب يف غرب املحيط الهادي أعىل من ذلك )60 و68 باملائة(.18 أضف إىل 

ذلك، وكام نوقش يف الفصل الثالث، كان مرصع حوايل نصف ضحايا حوادث القتل 

من النساء عىل يد أزواجهن أو أحد أعضاء أرسهن، مقارنًة بذكر واحد من كل 20 
ذكر.19

بالنسبة للنساء الاليت يتعرضن إلساءة بدنية أو جنسية من أزواجهن، فهن يبلغن 

عن نسب عالية من املشاكل الصحية الخطرية مقارنًة بالنساء الاليت مل يتعرضن 

إلساءة، ومنها حوادث اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة، والشعور باإلحباط 

ومشاكل متعلقة بالحمل كاإلجهاض.20 عىل سبيل املثال؛ عندما تتداخل أشكال 

متعددة من التمييز وفًقا للطبقة االجتامعية أو الجنس أو املوقع الجغرايف أو 

االعاقة، تتعرض النساء لخطر أكرب.21 ولكن، تبقى درجة العنف الحقيقية مجهولة 

يف األغلب بسبب القيود املفروضة عىل الدراسات املعنية بالعنف ضد النساء 

والفتيات، وخاصة حجم عينة الدراسة وتصميمها اللذان ال يتيحان الفرصة لوضع 

تقديرات لحجم ومدى العنف الذي تعاين منه النساء يف مجموعات اجتامعية 

مختلفة.

بعض البيئات واملواقف قد تزيد خطورة أنواع خاصة من العنف ضد النساء 

والفتيات. وعىل الرغم من بعض الفوائد املحتملة لهجرة النساء، إال أنهن يتعرضن 

ملخاطر مضاعفة من اإلساءة واالبتزاز والعنف املبني عىل أساس جنيس أثناء 

رحلتهن يف الهجرة، وخاصة أثناء عبورهن الحدود وكذلك يف الدول املنشودة، 

فقد يتعرضن إىل إجراءات هجرة تقييدية وظروف عمل غري رسمية.22 أما االتجار 

بهن، وهو أمر يزيد عند األزمات املعيشية، والحظر القانوين لتدفقات املهاجرين، 

والوضع اليسء االجتامعي واالقتصادي السيئ، يعرض حقوق النساء والفتيات إىل 

خطر حقيقي.

وأثناء الكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية وآثارها، يزيد العنف األرسي 

والجنيس، كام هو الحال يف الزواج املبكر، والقرسي.23 ومع صعوبة الحصول 

عىل بيانات عن مدى انتشار العنف ضد النساء والفتيات بسبب التحديات 

التي يفرضها السياق أو طرق الحصول عليها، إال أن األدلة من البحوث النوعية 

والتقارير غري املوثوق فيها، وأدوات الرصد اإلنسانية وخدمات التوصيل اإلحصائية 

تؤكد تضاعف مخاطر العنف الذي يتعرض له النساء والفتيات يف الظروف 

اإلنسانية. ففي باكستان، وبعد فيضانات عام 2011، أبلغ أكرث من نصف 

املجتمعات الاليت أُجري استقصاء معهم أن خصوصية وسالمة النساء والفتيات كان 

ميثل مواطن قلق كبرية.24 أما يف كينيا، فقد عربت الفتيات الصوماليات اليافعات 

يف مخيم داباد لالجئني – يف تقييم أُجري عام 2011 – أنهن عن "تعرضن للهجوم" 

بأكرث من طريقة بسبب العنف الذي تراوح بني العنف اللفظي والبدين واالستغالل 

الجنيس واإلساءة يف مقابل حصولهن عىل احتياجاتهن األساسية، كام تعرضن 

لالغتصاب أمام العامة ومن ِقبَل مجموعة من املغتصبني. كام أبلغت الفتيات عن 

شعورهن باالستضعاف خصوًصا ضد العنف عند جلبهن املاء أو جمعهن للحطب 
خارج املخيامت.25

أما بالنسبة للعنف الجنيس أثناء النزاع – مثل االغتصاب والتعقيم القرسي 

واالستعباد الجنيس – فال شك أنه منترش بشكل واسع ولكن يظل دون مستوياته 

الحقيقية.26 ويتنوع نطاقها وطبيعتها بشكل كبري بني نزاع وأخر مام يجعل وضع 

تقديرات إجاملية لها أمرًا معقًدا.27 هناك عدد من التقارير التي أُبلغ عنها من 

ِقبَل جمهورية كونغو الدميقراطية والتي ترتواح بني 18 إىل 40 باملائة.28 ويف ليبريا، 

تعرض حوايل 81.6 باملائة من بني 1216 امرأة وفتاة أُخرِتن عشوائيًا لنوع أو 

عدة أنواع من العنف الجنيس أثناء وبعد النزاع األهيل.29  ويف ظروف عديدة، 

تستجيب الدولة، إن استجابت، بشكل قارص، سواًء من خالل تحقيق يف األمر 

ومالحقة قضائية أو تقديم الدعم للناجيات من العنف. إن ثقافة منح الحصانة 

عادًة ما تتحول من النزاعات املسلحة إىل املنازل الخاصة. والتخلص من العنف 

ضد النساء والفتيات يف النزاعات يعتمد جوهريًا عىل الجهود املبذولة لتحويل 

الدعامات االجتامعية االقتصادية والسياسية للمساواة بني الجنسني التي تقيد 

حقوق النساء ويشكل أساس استضعافهن يف مواطن النزاع. هناك عناية متزايدة 

بالطرق املصاحبة للعنف الجنيس بأمناط معينة يف املؤسسة العسكرية وهناك 
حاجة لالسرتاتيجيات.30

عىل الرغم من أن هناك عنارص معقدة وذات سياق خاص تعزز من أشكال 

العنف املختلفة، غري أن األسباب األساسية هي عالقات القوة غري املتساوية بني 

الجنسني والتمييز ضد النساء والفتيات. أما العوامل املصاحبة للعنف األرسي 

– وهي أشهر أنواع العنف ضد النساء والفتيات – فإنها تؤثر عىل مستويات 

متعددة )املستوى الفردي، مستوى القرابة، واملجتمعي، واالجتامعي(. وهناك 

مفهوم خاطئ، وهو أن العوامل عىل املستوى الفردي مثل إساءة تعاطي الخمور 

واملرض العقيل تجعل الرجال يلجئون للعنف. ولكن هذه العوامل وحدها ال 

تدفع الشخص ألن يرتكب عنًفا، بل إنها تتداخل مع عنارص أخرى تتسبب عىل 
األرجح يف ارتكاب العنف.31

أثبت عدد كبري من الدراسات أن األعراف االجتامعية والقبول بسلوكيات العنف 

األرسي هي أداة تنبؤ مهمة لوقوع العنف. مبعنى أخر، من املحتمل ارتكاب 
العنف عندما يصبح دعم وقوعه أمرًا عاديًا، أي أن يُتقبل وقوع العنف األرسي.32

كام أن هناك عدد من العوامل األخرى، مثل تعليم املرأة وحصولها عىل دخل 

مستقل أو متلكها ألصول معينة، كل هذا عىل ما يبدو عالقة حامية ضد عنف 

الرشيك الحميم، ومع ذلك قد تبدو متناقضة.33 فالعديد من النظريات ترى أن
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زيادة فرصة حصول املرأة عىل التعليم واملوارد ميكنها من مامرسة سلطات أكرب 

ضمن عالقاتها، وأن تكون ذات قيمة يقدرها زوجها ومينحها مصادر أكرث لرتك 
رشيكها إن كان يلجأ للعنف أو اإلساءة.34

قد يكون للتعليم أثر مُيَكِّن املرأة ويقلل من فرص تعرضها ملخاطر العنف. ولكن، 

عند قراءة األدلة بتمعن نجد أن هناك فارقًا دقيًقا اعتامًدا عىل السياق. حيث أن 

يرتبط املزيد من التعليم واكتسابه مبستويات أدىن من العنف األرسي، ولكن يبدو 

النساء ذوات التعليم األقل أقل عرضة لخطر العنف عن الاليت حظني مبستوى 

أعىل من التعليم. فالنساء الاليت حصلن عىل تعليم أقل، نادًرا ما يتحدين سلطات 

أزواجهن وبذلك يقل تعرضهن للعنف. فاألثر الوقايئ للتعليم يكون نافًذا عند 
استكامل النساء للمرحلة الثانوية أو دخولهن للجامعة.35

وباملثل، فيام يتعلق بالوضع االقتصادي، فإن النساء ذوات االستقاللية االقتصادية 

والسلطة يف العالقة عىل املدى البعيد قلياًل ما يتعرضن ملخاطر العنف. وهذه 

نتيجة ملحوظة. ولكن يف العديد من املواقف، وخاصة عندما يكون دخلهن 

غري منتظم، وقد ال تحظى النساء باستقاللية مالية لتحدي أو التخيل األزواج 

املسيئني.36 ويف بعض األحيان، قد تزيد التغريات الطارئة عىل قدرة النساء يف 

الحصول عىل دخل من مخاطر العنف من جهة الرجال، خاصًة عندما تكون هوية 

الرجال "العائلني" يف أزمة بسبب صعوبات يف الحصول عىل وظيفة و/أو عندما 

تكون األعراف السائدة والقيم تتقبل العنف املنزيل.37 وباملثل، فإن أثر مخاطر 

العنف المتالك النساء أصواًل معينة يرجع إىل طبيعة السياق. فتظهر البحوث يف 

مدينة كريال الهندية38 أن امتالك النساء ألصول ثابتة مثل األرايض واملنازل ميكن 

أن يقدم درجة كبرية من الحامية وميكنها كذلك من الهروب من املواقف املسيئة، 

وليست العالقة بني األصول والعنف األرسي واضحة يف سياقات أخرى كام هو 
الحال يف اإلكوادور وغانا.39

تشري الدوافع املعقدة املتعلقة بسياق ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات إىل 

أنه ليس هناك وجود لحل واحد للتخلص منه. بل إن هناك مجموعة من املعايري 

الشاملة الالزمة لدعم النساء الاليت حصل لهن عنف ومنع وقوع العنف يف الوقت 

ذاته.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة
أنه خرق لحقوق  النساء والفتيات بشكل واسع عىل  العنف ضد  اليوم، يُنظر إىل 

اإلنسان ومسألة هامة للسياسات العامة. وقد زاد الوعي العام واهتامم السياسات 

بقضية العنف ضد النساء والفتيات عرب العقودة الثالثة إىل األربعة املاضيات بفعل 

املنظامت النسوية املستقلة، عىل املستويني الوطني وعرب الوطني.40 إن التحوالت 

الواسعة – مثل التطور االقتصادي والدميقراطية السياسية وتغيري املواقف االجتامعية 

الواجهة.  إىل  والفتيات  النساء  ضد  العنف  قضية  تربز  ال   – الجنسني  أدوار  حول 

فوجود النساء يف مكتب سيايس مرموق ليس باألمر الكايف، واملؤسسات املختلطة 

مثل مكاتب األحزاب السياسية أو املكاتب اإلدارية الحكومية قد ال تعامل العنف 

لناشطات حقوقيات  هناك مؤسسات  تكن  مل  ما  أولوية  ذات  كقضية  النساء  ضد 

العنف.41 ومن  ملعالجة  إصالحات  ويبحنث عن  بأنفسهن  تنظيم هذا  يعملن عىل 

-os  األمثلة التي وقعت حديثًا ألعامل ناجحة قامت بها ناشطات حقوقيات حركة

NiUnaMen#)"ال أحد أقل من األخر"(، وهي حركة انترشت ابتداًء من األرجنتني 

إىل دول أخرى يف أمريكا الالتينية وجذبت االنتباه إىل النسب العالية لقتل النساء 

يف املنطقة. ومن خالل الترصيح بتلك القضايا املدعومة باألدلة، متكنت منظامت 

كام  مناسبة.  وخدمات  وسياسات  ترشيعات  تطوير  تعزيز  من  اإلنسان  حقوق 

أنهن أسسن التفاقيات دولية وإقليمية ومعاهدات وتصاريح استخدمها منارصون 

محليون للدفع بأعامل عامة. 

فربزت أربعة مجاالت رئيسية عامة:

تنفيذ وتعزيز السياسات والقوانني الشاملة. ●

تقديم خدمات متعددة القطاعات بجودة عالية لدعم الناجني. ●

معايري وقائية ملعالجة العوامل الضمنية واألسباب الرئيسية للعنف. ●

جمع وتحليل منتظم للبيانات. ●

قوانني شاملة: أساس القضاء عىل العنف 

ضد املرأة والفتاة

قد تكون الخطوة األوىل للقضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات العمل مبوجب 

الترشيعات الشاملة وتنفيذها. وهناك أطر معيارية دولية مثل التوصية العامة 

رقم 53 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لألمم املتحدة 

)الصادرة عام 2017(، وهي تدعو كافة القوانني الشاملة ألن تجرم كافة أنواع 

العنف ضد النساء والفتيات وتقديم مرتكبيها للقضاء، ليس هذا وحسب، بل 

وتضع إلتزامات عىل الدولة ملنع العنف وتعزيز ودعم الناجني )انظر للصندوق 

رقم 5.2(.42 وقد أكد املقرر الخاص لألمم املتحدة حول العنف ضد النساء عىل 

أهمية القوانني التي تقر بالعنف ضد النساء والفتيات كخرق منتظم للحقوق 

اإلنسانية للنساء، وعليه، ارتبط شكل من أشكال "التفاوت والتمييز املعمم" بـ 

"نظام هيمنة الرجال عىل النساء"، عىل الرغم من ارتفاع مخاطر تعرض املرأة 
للعنف اعتامًدا عىل عوامل أخرى، وليس كل الرجال مرتكبني للعنف ضد النساء.43
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 العنارص الرئيسية للترشيع

اإلقرار بأن العنف ضد النساء والفتيات يُعد شكل من أشكال التمييز وانتهاك لحقوق النساء التي ال ميكن أن تتحامى يف األعراف أو التقاليد أو  ●
الدين.44

تصميم الترشيع ليحتوي عىل نطاق واسع، مشتماًل عىل مجاالت قانونية متعددة – منها القانون املدين والجنايئ واإلداري والدستوري – ومتطرقًا  ●

ملوضوع الوقاية والحامية والدعم للناجني ومعاقبة وتأهيل مرتكبي العنف. 

حامية كل النساء بالتساوي وبدون متييز بني املجموعات املختلفة، آخذين املعايري املستهدفة عندما تكون مناسبة لضامن تطبيق متساوي. ●

تسخري طريقة لالستجابة مراعية للجنس وتُقر بتجارب النساء والرجال املختلفة فيام يخص العنف ويضع أولوية لحقوق الناجني من العنف. ●

توجيه العالقة بني القانون العريف و/أو القانون الديني وكذلك نظام العدالة الرسمي، ويف الحاالت اللتي تتضارب فيها تلك القوانني، يتم حل املواضيع  ●

املتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة بالناجي كأولوية وفًقا ملعايري املساواة بني الجنسني. 

تعديل أو حذف النصوص املتعارضة يف القوانني األخرى )مثل القوانني األرسية أو قانون الهجرة( والتي تلغي حق النساء يف املساواة واإلجراءات ذات  ●

الصلة لضامن إطار عمل قانوين متناسق. 

تطوير خطة عمل محلية مصاحبة أو اسرتاتيجية لضامن عملية تنفيذ منسقة. ●

التفويض لتوفري ميزانية مناسبة للتنفيذ شاملة االلتزام العام عىل الحكومة و/أو متويل مخصص ألنشطة معينة.  ●

التفويض لتدريب وبناء قدرات املسئولني الحكوميني حول العنف ضد النساء والفتيات والحساسية ضمن النوع أو الجنس، والترشيع الجديدة واملهام  ●

ذات الصلة. 

تعيني وحدات رشطة وقضاء متخصصة لتعزيز العدالة والكفاءة يف االستجابة عند الرشطة. ●

توفري ما يلزم إلنشاء محاكم متخصصة وذات موارد كافية لتعزيز االستجابة عند القضاء. ●

إلزام الوزراء املعنيني بتطوير إجراءات وبروتوكوالت وإرشادات ومعايري بالتعاون مع القطاعات املناسبة لضامن تنفيذ متناسق. ●

اقرتاح املوعد النهايئ لتفعيل النصوص الترشيعية لتجنب التأخريات التي قد تطرأ بني عمليتي التبني ودخولها حيز التنفيذ. ●

تقديم من ال يلتزم بالنصوص إىل السلطات املعنية ليتلقى عقوبات فعالة. ●

 الصندوق 5.2

إطار منوذجي للترشيعات املتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات
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يغطي العنف االقتصادييغطي العنف الجنيسيغطي العنف العاطفييغطي العنف الجسدييوجد ترشيع

إعفاءات االغتصاب الزوجي التحرش الجنيسالعنف املنزيل

املصدر: البنك الدويل، 2017ج.

* يُعفى مرتكبو االغتصاب من املقاضاة إذا كانوا متزوجني أو سيتزوجون الضحية الحًقا.

 أمثلة من بعض البلدان

القانون األسايس الخاص مبعايري الحامية املتكاملة ضد العنف عىل أساس الجنس )2004( يف أسبانيا،45 يدمج نصوًصا عن التوعية ومنع واكتشاف  ●

العنف ضد النساء وحقوق الناجيات من العنف. فهي تنشئ آلية مؤسسية ملعالجة العنف ضد النساء وتُعرِّف اإلجراءات املندرجة ضمن القانون 

الجنايئ ويؤسس حامية قضائية للناجيات.

القانون العام لتمكني النساء من حياة خالية من العنف )أُعيدت صياغته يف عام 2009( يف املكسيك،46 ويضع أولوية إلضافة معايري وسياسات ملعالجة  ●

العنف ضد النساء يف خطة التنمية الدولية ويلزم الحكومة بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية ملنع ومعالجة ومعاقبة وإزالة العنف ضد النساء. فهو يضع 

واجبات عىل عاتق الدولة ومجالس البلدية التخاذ املعايري املتعلقة بامليزانية واملعايري اإلدارية لضامن حقوق النساء للعيش حياة خالية من العنف.

 العنارص الرئيسية للترشيع

قانون ضد العنف األرسي )القانون رقم 2010/7(47 يف تيمور الرشقية يُعرِّف العنف األرسي عىل أنه جرمية عامة ويشمل العنف البدين والنفيس  ●

والجنيس واالقتصادي. كام يقدم هذا القانون، إضافًة إىل القوانني الجنائية، خدمات متعددة املجاالت للناجيات من العنف.

األمر املشجع هنا هو أنه خالل الـ 25 عاًما املاضية قامت مزيد من الدول بوضع 

ترشيع يعالج العنف ضد النساء والفتيات. يف أوائل تسعينيات القرن العرشين 

بالكاد كانت هناك دواًل تهتم بشأن العنف ضد النساء48 حتى صار لدى 74 

باملائة من دول العامل يف عام 2016 ترشيع خاص مبواجهة العنف ضد النساء من 

أزواجهن.49 وتختلف القوانني يف تعريفها للعنف األرسي: 72 باملائة من الدول 

لديها قوانني تغطي العنف البدين، و56 باملائة من الدول لديها قوانني تغطي 

العنف الجنيس و71 باملائة من الدول لديها قوانني تغطي العنف العاطفي/

النفيس و46 باملائة من الدول لديها قوانني تغطي العنف االقتصادي50 )انظر 

للشكل 5.1(. 

نسبة البلدان التي لديها قوانني بشأن العنف العائيل والتحرش الجنيس وتعفي من االغتصاب الزوجي

 الشكل 5.1
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هناك نسبة متساوية من األهمية فيام يتعلق بتغطية قوانني العنف األرسية 

ألنواع العالقات املختلفة: زوجية ومنزلية وأرسية. تلك القوانني من الناحية 

املثالية، يجب أن تغطي كاًل من الرشاكات والزيجات املتعارشة وغري املتعارشة 

)متغاير ومثيل الجنس(، وعالقات املواعدة وعالقات اإلخوة وعالقات الوالد بولده، 

والعالقات بني األرسة املمتدة، والعالقات غري األرسية، مثل العالقة بني العامل 

املحليني. وبعض الدول قد وضعت تعريفات أوسع للعنف األرسي يف قوانينها 

لتشتمل عىل كافة أشكال العنف ومنها اإلساءة للكبار والعنف يف األرس املمتدة 

وشبكات ومجتمعات القرابة. فعىل سبيل املثال، قانون تيمور الرشقية ضد العنف 

األرسي يستخدم تعريًفا واسًعا لألرسة ويشتمل عىل نطاق واسع من العالقات 

الزوجية، ومنها عالقات األقارب صعوًدا أو هبوطًا يف نسب أحد الزوجني أو كليهام 

)طاملا أنهام جزء من االقتصاد املنزيل(، إضافة إىل أي شخص يقوم بتنفيذ نشاط 
معني باستمرار بصفة ثانوية يف الوحدة كأن يكون عاماًل محليًا.51

عىل الرغم من تعريف العنف األرسي يف الوقت الحارض بشكل واسع عىل أنه 

خرق لحقوق اإلنسان، يبقى موضوع العنف ضد النساء يف األماكن العامة، خاصًة 

التحرش الجنيس، أمرًا ُمْهَماًل بشكل كبري، فهناك قليل من القوانني والسياسات 

املوضوعة ملنع ومعالجة ذلك. تُظهر بعض البيانات املتعلقة بالنساء والعمل 

والقوانني يف عام 2016 أن 76 باملائة من الدول لديها قوانني ضد التحرش الجنيس 

عىل الرغم من اختالف نسبة تغطيتها )انظر للشكل 5.1(.52 أغلب األماكن 

املذكورة هي العنف الحاصل يف مكان العمل، بينام مل تحظى املدارس واألماكن 

العامة باهتامم أكرب. وهذه ثغرة كبرية. كام أن هناك بيانات تم الحصول عليها من 

بحث جار تشري إىل السيادة املنترشة للعنف الجنيس يف املدارس واألماكن العامة. 

ففي واشنطن؛ 27 باملائة من النساء الاليت يستخدمن وسائل النقل العامة واجهن 

نوًعا من أنواع التحرش الجنيس. وأظهرت دراسة يف بورت مرسبي يف بابوا غينيا 

الجديدة أن 90 باملائة من النساء والفتيات يواجهن أنواًعا من العنف الجنيس 

عند استخدامهن وسائل النقل العامة. ويف ليام، عاصمة بريو، 9 من بني كل 10 

نساء ترتاوح أعامرهن بني 18-29 يواجهن التحرش الجنيس يف الشارع. ويف بوغوتا 

عاصمة كولومبيا واملكسيك؛ 6 من بني كل 10 نساء واجهن أنواًعا من االعتداء 

أو التحرش الجنيس يف وسائل النقل العامة.53 لقد أعربت نساء يعشن يف مناطق 

ريفية وشبه حرضية يف عدة سياقات أنهن يخشني من التحرش أو املضايقة أو 

االغتصاب عند مرورهن بني مواقع املرافق الصحية أو حتى عند انخراطهن يف 

الحصول عىل خدمات صحية.54 وعليه تم تطوير برامج لتقييم هذا املوقف )انظر 

للصندوق رقم 5.3(.

هناك أعراف مغروسة بشكل عميق تتعلق بحقوق الذكر وافرتاض املوافقة 

الكاملة للنساء ملامرسة كل األنشطة الجنسية خالل فرتة الزواج. ويف عام 2016، 

20 باملائة من الدول التزال تحتفظ بفقرات تعفي مرتكبي االغتصاب من املقاضاة 

عندما يكون املغتصب متزوًجا من هذه املرأة أو سيتزوجها فيام بعد55 )انظر 

للشكل رقم 5.1(. تلك اإلعفاءات أو تخفيف األحكام التي يحصل عليها مرتكبو 

العنف ضد النساء والفتيات يف بعض الظروف، كأن يقوم املغتصب بالزواج من 

الضحية أو تلك الحاالت التي تسمى جرائم "رشف"، تُعترب إعفاءات متييزية 

وتتعارض مع معايري حقوق اإلنسان. هذه النصوص القانونية التمييزية يجب 

إصالحها كأولوية قصوى. ويف العديد من الدول، ومنها األردن ولبنان وتونس، تم 

بذل جهود لنرش حمالت توعية ودعم عامة قامت بها مؤسسات داعمة لحقوق 

النساء ومساهمون آخرون وقد حققت نجاًحا يف إلغاء القوانني التي تسمح 
للمغتصب أن يتجنب املقاضات الجنائية من خالل تزوج ضحاياهم.56

وكام لوحظ يف الصندوق 5.2، فمن املهم تعديل أو حذف املواد املتعارضة 

املوجودة يف ترشيعات أخرى، كقوانني األرسة أو الهجرة، وذلك لضامن إطار عمل 

قانوين متسق.
هل تعلم...

... أن هناك قوانني موضوعة مطبقة يف بلدك 

وتعترب العنف ضد النساء جرمية خاصة، مع 

تعريف العنف عىل أنه متييز؛ وهي قوانني 

رصيحة تفيد بأن العنف ليس له ما يحميه سواء 

يف األعراف أو التقاليد أو الدين؟
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مل تزل هيئة األمم املتحدة للمرأة تتطرق إىل أنواع التحرش الجنيس وأنواع العنف الجنيس األخرى ضد النساء والفتيات يف األماكن العامة منذ عام 2011 من 

خالل املبادرة العاملية للربنامج الرئييس "مدن ومساحات عامة آمنة"، وهي تشمل اآلن حوايل 30 مدينة عىل مستوى العامل.57 تلتزم املدن املشاركة يف هذا 

الربنامج بالتايل: تحديد االستجابة املراعية للنوع االجتامعي، التدخالت املحلية ذات الصلة والتدخالت املحلية واملحلية الخاصة، وتطوير والتنفيذ الفعال للسالمة 

والقدرة االقتصادية يف األماكن العامة، وتغيري السلوكيات واملواقف لتعزيز حقوق النساء والفتيات وليك يتمتعن بأماكن عامة خالية من العنف. 

يف القاهرة، جمع الربنامج اتحاًدا مكونًا من أكرث من 50 رشيًكا حكوميًا وغري حكومي خالل ثالثة ترتيبات غري رسمية يف القاهرة الكربى – عزبة الهجانة ومنشأة 

نارص وإمبابة – ميكن تقييمها لدراسة التأثري. وقد تم االنتهاء من دراسة خط األساس ذات األساليب املختلطة يف عام 2011 ونتج عنها املجموعة األوىل من 

البيانات واملؤرشات املتفق عليها حول املراقبة املستمرة للتغيري. أما عىل مستوى السياسة، تم تقديم دعم فني لتغيري فقرة يف القانون الجنايئ )2014/306( 

لتعريف وتجريم التحرش الجنيس ألول مرة يف القانون املرصي. وبعد مرور أيام قليلة من التعديل، بدأت النساء باإلبالغ عن حاالت تحرش إىل الرشطة بحسب 

وسائل إعالمية.58 كام أن برنامج القاهرة مدينة آمنة يفيد بتطوير اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد النساء، وقد دخل حيز التنفيذ يف شهر أبريل 2015. 

ووضعت أولويات رئيسية لبناء قدرات املوظفني العاملني يف حامية النساء وتحسني البيئة املادية الريفية. وتم بناء مساحة مجتمعية صديقة للعائلة يف إحدى 

مناطق املدينة كانت تعترب من قبل غري آمنة للنساء، وتحتوي عىل أنشطة منها إمكانية الحصول عىل خدمات قانونية للنساء الاليت واجهن العنف الجنيس 

وأشكال أخرى من العنف. 

لقد كان تحريك الشابات والشباب املتطوعني وقادة املجتمع أمرًا جوهريًا لرعاية وتشجيع امللكية والحفاظ عىل ارشاك املجتمع يف الحامية. وجرى التعامل مع 

األعراف االجتامعية التمييزية من خالل عقد أنشطة رياضية ومسارح مجتمعية تفاعلية حول اإلساءة للطفل والعنف ضد النساء والفتيات، وقد أثبتت نجاحها، 

مع مشاركة الرجال واألطفال فيها. لقد وصل الربنامج حتى تاريخه إىل حوايل 30 ألف شخًصا يف املجتمع. وهناك دراسة ختامية ستُجرى يف عام 2019 لتقييم 

مدى فعاليته.

تقوم القوانني واألحكام الخاصة باألرسة، واملتعلقة بحقوق النساء يف الزواج 

والطالق والوصاية وغري ذلك، بإضافة قيًدا كبريًا عىل قدرة النساء يف التخلص من 

عالقات العنف واإلساءة. فالدول التي لديها قوانني خاصة باألرسة وفيها قدر عاٍل 

من التمييز بني الجنسني تصاحبها نسب عالية من ارتكاب العنف ضد النساء.59 

وهناك أدلة من عدد من الدول منها أسرتاليا60 والربازيل61 وكمبوديا62 وجنوب 

أفريقيا63 تظهر أن تصميم ترشيع حول العنف النساء والفتيات لحامية النساء 

من العنف ميكن أن تَُقوَّض من ِقبَل قوانني أخرى منها قوانني األرسة عندما تكون 

أولوية "التصالح" و"التوافق األرسي" مبني عىل حساب سالمة النساء. وعليه 

فإن كافة الجوانب املتعلقة بقوانني األرسة ومنها تلك الجوانب املتعلقة بالطالق 

والوصاية والنفقة والتملك يجب مراجعتها لضامن سالمة الناجيات وجعلها 

أولولية يف مواقف العنف. 

 الصندوق 5.3

بناء برنامج شامل للمدن اآلمنة يف القاهرة
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هناك أدلة من الواليات املتحدة تظهر أنه يف حالة النساء الاليت ينتمني 

للمجموعات التي تعاين من التمييز أو الفئات املهمشة والتي تعيش يف مجتمعات 

تنترش فيها الرشطة بكثافة وتنترش فيها الجرمية، قد يكون عدم الثقة يف الرشطة 

ونظام العدالة عائًقا إضافيًا لعدم طلبهن للمساعدة. فكون أنظمة القانون أكرث 

عدالًة وإنصافًا لألفراد املهمشني وأكرث استجابًة العتبارات النوع االجتامعي، لهو 

أمر هام للغاية لتشجيع النساء عىل التعامل معهن. 

قد يشكل تعدد األنظمة القانونية عائًقا أيًضا لتمتع النساء بالعدالة، خاصة عندما 

ال تلتزم إجراءات أنظمة القانون غري التابعة للدولة لحل النزاع مبعايري حقوق 

اإلنسان أو عندما ال تدرك حق النساء بالعيش بحياة خالية من العنف.74 فتشكل 

املواقف واألعراف املتعلقة بالجنس والنوع االجتامعي والشعب طرقًا يف تنفيذ 

املعايري الرسمية بشكل تنتج عنه مخرجات محبطة لفئات نسائية مختلفة )انظر 

للصندوق 5.4(. 

دعم الناجيات يف النجاح: الحاجة إىل خدمات 

منسقة ومتعددة القطاعات

هناك احتياج لخدمات لدعم ومتكني الناجيات إلعادة بناء حيواتهن،75 إضافًة إىل 

الحاجة لتنفيذ وتعزيز القوانني الشاملة للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات. 

والبد من تنسيق طريقة لتوفري الخدمات وألن تكون متعددة القطاعات 

ومنصوص عليها كترشيع يف إطار عمل يحدد مجموعة أساسية من الخدمات 

واألعراف واملعايري املتصلة بها.76 كام أن تقديم الخدمة البد أن يشملها دعم عىل 

مدى طويل للنساء وأطفالهن – وكذلك الفتيات الاليت قد يكن عرضة للعنف 

– من خالل توفري مساكن ميسورة التكلفة وفرص للتدريب والتوظيف لضامن 
تعافيهن وإعادة تكاملهن مع املجتمع وتجنب وقوعهن ضحايا مجدًدا.77 

ميكن أن يحتوي إطار العمل هذا عىل دورات تدريبية يتم تخصيصها للوحدات 

املعنية بالعنف ضد النساء والفتيات يف الرشطة والقضاء واملختصني يف مجال 

الصحة والعاملني بالشئون االجتامعية وغريهم من املهنيني مقدمي الخدمات 

وكذلك املختصني يف االستشارات والخدمات الصحية واإليواء وغريها من الدعم 
السكني والقانوين ملساعدة النساء يف التخلص من العالقات التي يشوبها عنف.78 

أما آليات التنسيق فهي تضمن عمل الوكاالت املختلفة بهدف الحفاظ عىل سالمة 

النساء بداًل من تعارض الغايات مام قد يجعل النساء ضحية. وتُقدم الخدمات من 

خالل أفضل املامرسات ومبنهجية مبنية عىل الحقوق التي تضع أولوية لسالمة 

الناجيات وتقدم مرتكبي للحساب يف نظام قضايئ عادل وفعال.79 تتعارض هذه 

الطريقة مع الخدمات التي تضع اللوم والعيب عىل الضحية وتساعد يف التصالح 

مع األزواج الذين يستخدمون العنف أو أعضاء األرسة أو لألنظمة التي تهدد 

بإيقاع أشد العقوبات عىل مرتكبي العنف، وكأن العقوبة وحدها ستنهي العنف 

ضد النساء والفتيات. 

هل تعلم...

...ما إذا قامت دولتك بتطوير اسرتاتيجية لتقديم 

خدمات تنسيقية للحفاظ عىل سالمة النساء، 

ومتكينهن من ترك العالقات املسيئة ومساعدتهن 

يف التعايف من العنف الذي تعرضن له؟
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هناك مجال قانوين أخر ميكن أن يقوِّض قدرة النساء يف التخلص من العالقات 

التي تتميز بالعنف وهي مجاالت متعلقة بالهجرة. قد يؤدي الخوف من الرتحيل 

أو فقدان املرأة وصايتها عىل أطفالها وكذلك انعدام الدعم إىل إبقاء املرأة يف حالة 

من الهجرة املضطربة يف العالقات املتميزة باإلساءة.64 ففي اململكة املتحدة قامت 

مؤسسة تدعم حقوق النساء يف ساوثهول بتدشني حمالت فعالة منذ منتصف 

تسعينيات القرن العرشين لتسيلط الضوء عىل الحالة التي تعيشها النساء 

العالقات يف عالقات العنف بسبب وضع الهجرة غري املستقر لديهن. متكنت 

املؤسسة من تأمني إلغاء قوانني متييز وتقييدية متعلقة بالهجرة مثل قانون "العام 

الواحد" وكذلك "عدم االستعانة بالتمويل العام". أما قانون العام الواحد فقد كان 

يعني أن النساء الاليت دخلن البلد بتأشرية زواج يلزمها أن تبقى مقيمة ملدة عام 

قبل أن تتمكن من التقدم للحصول عىل إقامة دامئة، أما عدم االستعانة بالتمويل 

العام فقد كان يلزم القادمني إىل اململكة املتحدة بتأشرية زواج أن يحظوا بدعم 

أزواجهن ماليًا أو أن يدعمن أنفسهن من خالل العمل، وال يحق لهن الحصول 

عىل دعم مايل من الدولة )مثل اإليواء والسكن والدعم القانوين(.65 وقد أقر املقرر 

الخاص لحقوق اإلنسان للمهاجرين أن هناك حاجة "لجدار حامية" للفصل بني 
تعزيز الهجرة والوصول إىل الخدمات العامة.66

ضامن تطبيق القوانني

يجب تطبيق القوانني وتعزيزها وتعديلها باستقاللية بغرض حامية الحقوق 

وتحقيقها. ولتحقيق ذلك، يجب أن يصاحب الترشيع خطة عمل وطنية أو 

اسرتاتيجية وطنية لضامن التنفيذ بشكل منسق، إضافة إىل وضع ميزانية إلزامية 

وتدريب املسئولني الحكوميني حول العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، 

هناك عدة عوامل تجعل األمر صعبًا بالنسبة للنساء الاليت واجهن العنف ملطالبة 

والتمتع بحقوقهن الرسمية. وهذا أمر نُِظر فيه جزئيًا يف املستويات العليا ملن 

يستلمون التقارير، وكذلك اختالل "تسلسل العدالة" ابتداًء من تحري الرشطة إىل 
القضاء إىل ساحات املحاكم.67

هناك تحٍد رئييس هنا وهو أن أغلب النساء الاليت واجهن العنف ال يبحنث عن 

مساعدة أو دعم. فقد توصلت دراسة أُجريت عىل 42,000 امرأة يف 28 دولة 

يف االتحاد األورويب إىل أن ثلث الناجيات من العنف األرسي وربع الناجيات من 

عنف العالقات غري الزوجية تواصلن مع الرشطة أو خدمات الدعم بعد تعرضهن 

لحوادث خطرية.68 يعود رفض النساء الحصول عىل مساعدة جزئيًا إىل املواقف 

التمييزية التي تجعل العنف أمرًا عاديًا وتضع له املربرات ويعود كذلك إىل 

االفتقار للوعي بحقوقهن وكذلك الخوف من االنتقام وضغط األرسة أو املجتمع 

بعدم البوح مبا حدث ووصمة العار التي قد تلتحق بطلب املساعدة.

كام أن هناك عيوبًا قانونية وأخرى متعلقة بالربامج والسياسة تُثني النساء عن 

طلبهن املساعدة. وهذا يشمل أنظمة الرشطة والقضاء التي ال ميكن الوصول إليها 

أو عدم استجابتها، خاصًة يف قضايا العنف األرسي، وعدم توفري الخدمات مثل 

خطوط املساعدة والخدمات القضائية. إن القيود التي تواجهها النساء تتضمن 

عوائق دستورية مثل عدم قدرتهن الحصول عىل خدمات قانونية والتكاليف 

العالية لرفع دعاوى واملواقف التمييز من مقدمي الخدمة وبُعد املسافة إىل 

املحاكم وعوائق اجتامعية كالخوف من االنتقام وعوائق لغوية، إضافًة إىل 

الحاجة لدفع رشاوي.70  تشري دراسة أُجريت يف غواتيامال أن تلك القيود تتمثل يف 

"مبالغ" يجب عىل النساء دفعها: "رسوم التخلص من الخوف يف سياق ينعدم فيه 

الحامية ورسوم الوقت والجهد املبذولني يف النظام القانوين وهي مشكلة روتينية 

ومتييزية".71 تلك الرسوم تُعترََب مرتفعة إىل حٍد ما بالنسبة للنساء الفقريات من 

املجتمعات املحلية.72 هناك أدلة من الواليات املتحدة تظهر أنه يف حالة النساء 

الاليت ينتمني للمجموعات التي تعاين من التمييز أو الفئات املهمشة والتي تعيش 

يف مجتمعات تنترش فيها الرشطة بكثافة وتنترش فيها الجرمية، قد يكون عدم 

الثقة يف الرشطة ونظام العدالة عائًقا إضافيًا لعدم طلبهن للمساعدة.73 فكون 

أنظمة القانون أكرث عدالة وإنصافًا لألفراد املهمشني وأكرث استجابًة العتبارات 

النوع االجتامعي، لهو أمر هام للغاية لتشجيع النساء عىل التعامل معهن. 

هل تعلم...

...ما إذا تم تعديل كافة الجوانب القانونية 

لتعطى أولوية السالمة للناجيات، وخاصة يف 

قوانني األرسة وقانون الهجرة؟
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بالنسبة للنساء من املجتمعات املحلية يف كندا )الذين يُعرفون كذلك باألمم األوىل والسكان األصليني( وكذلك يف الواليات املتحدة )الذين يُعرفون كذلك 

بالشعوب األصلية يف األمريكتني( الاليت يواجهن العنف، فال ميكنهن عادًة الوصول إىل القضاء. فقد خلق التاريخ االستعامري وتركيبة الحكومة الفيدرالية مواقف 
معقدة حيث أن لجوء النساء من السكان األصليني إىل القضاء يوقعهن بني سيادة األرض القبلية والسلطات التابعة للجهات الحكومية والفيدرالية.69

يف الواليات املتحدة، تواجه النساء من الشعوب األصلية يف أمريكا وكذلك أالسكا نسبًا عالية من العنف أشد من أي مجموعات نسائية أخرى، ونسبة تعرضهن 

لالغتصاب قد تصل إىل ثالثة أضعاف. أما قانون العنف ضد النساء )1994( فهي املحاولة األوىل للواليات املتحدة للتطرق إىل العنف ضد النساء. فهي تهدف إىل 

خلق بيوت وبيئات عامة آمنة من خالل معايري يتم وضعها مثل زيادة العقوبات عىل الجرائم الجنسية، وتوفري منح ومتويل لتعزيز القانون، وتكون مراكز إيواء 

وأزمات، وإطالق حمالت توعية عامة. وعىل الرغم من شموليته، فإن القانون يفشل يف حامية النساء يف أرض الشعوب األمريكية األصلية من مرتكبي العنف، 

حيث أن 68 باملائة منهن لسن من الشعوب األصلية، وذلك يرجع للفجوات بني األمنظة القانونية والسلطات القضائية. تفتقر السلطات القبلية إىل السلطة 

للقبض أو مقاضاة الشعوب األمريكية غري األصليني، وال متتلك رشطة الدولة سلطات قضائية يف األرايض القبلية. أما السلطات الفيدرالية التي متلك سيادة فهي يف 

الغالب ليس لديها موارد كافية، وقليلة التجهيز وغري مستجيبة. 

أُجريت عدة تعديالت تدريجية منذ عام 2000 تشمل تعيني سلطات قضائية للمحاكم القبلية لتعزيز أوامر الحامية وتخصيص مبالغ لتوفري خدمات مناسبة، 

ولكن التزال املشاكل مستعصية. آخر التعديالت املعلقة تقوم بتقديم سلطة قضائية خاصة ملقاضاة جرائم العنف األرسية التي يرتكبها غري السكان األصليني 

األمريكيني يف أرايض األمريكيني األصليني. 

تواجه كندا نفس األزمة: فالنساء من السكان األصليني واإلنيوت والهجن يواجهن عنًفا مساويًا لثالثة أضعاف النسبة التي تواجهَّا النساء غري األصليات، وهي 

قضية مل تتعامل معها الحكومة الفيدرالية ومجتمعاتها التي تحكم نفسها كام ينبغي. أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فالنساء من السكان األصليني يتعرضن 

لإلهامل يف الترشيع القضايئ. ألن القوانني الفيدرالية املختصة بحقوق امللكية عند الزواج ال تُطبق يف أرايض السكان األصليني مام يرتك ضحايا العنف األرسي دون 

خيار إال البحث عن أماكن آمنة بعيدة عن أراضيهن. وعىل الرغم من التقدم يف الجانبني السيايس والقانوين، إال أن النساء من السكان األصليني يحظني بفرص 

حامية أقل أو فرص دعم بعد تعرضهن للعنف األرسي سواء كان الدعم والحامية من الحكومات املحلية أو الفيدرالية. 

ويف كلتي الحالتني، فإن املامرسات والسياسات غري الرسمية التي تعود جذورها إىل التاريخ االستعامري وبقاء االحتفاظ بها يف الرتكيب الحايل للسلطة الفيدرالية 

تعيق اإلصالح القانوين الرسمي. فالسلطات القبلية يف األرايض القبلية التزال ذات سلطة سيادية محدودة بسبب بقاء املفاهيم االستعامرية التي ال تقدر وضع 

الشعوب األمريكية اآللية واملفاهيم التاريخية املتعلقة بعدم الكفاءة يف أنظمة العدالة لألمريكيني األصل فيام يتعلق بتفسري وتنفيذ القانون الفيدرايل. فمثاًل، يف 

الواليات املتحدة، تُستخدم إمكانية التحيز املؤثرة يف اإلجراءات القضائية الوطنية للتربير عىل الحد من مدى سلطة الحكومات القبلية عىل الرغم من عدم وجود 

ما يدل عىل ذلك. فهذا التوتر الدائم وغري املحلولة ذات أثر عىل سالمة النساء من السكان األصليني.

الوقوع يف الشقوق: حالة نساء الشعوب األصلية يف كندا والواليات املتحدة

 الصندوق 5.4
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عالوًة عىل ذلك، يجب أن تكون هذه التدابري متاحة لجميع النساء. وعليه، ينبغي 

وجود جهود معينة للتعامل مع مصادر قلق الفئات املختلفة، والتي غالبًا ما 

تواجه املزيد من العراقيل يف الوصول إىل الخدمات، مبن يف ذلك الفتيات والنساء 

األكرب سًنا )انظر صندوق 5.5(. وتقر اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقم 35 أن النساء الاليت يختربن 

أشكااًل متنوعة ومتقاطعة من التمييز، وهو ما يفاقم اآلثار السلبية، سوف يحتجن 
إىل استجابات قانونية وسياساتية مالمئة.95

وباإلضافة إىل العنف الجنيس، والذي يقرتفه األشخاص املقربون/املعروفون 

بالنسبة للضحيات، مثل الزوج أو الرشيك أو الصديق الحميم الحايل أو السابق،96 

تتعرض الفتيات املراهقات أيًضا إىل أشكال من العنف محددة بالفئة العمرية 

التي ينتمني إليها، وتشمل العنف الذي يحدث داخل وحول املدارس، والعنف 

اإللكرتوين، والتنمر،97 والعنف يف الحرم الجامعي،98 ويف بعض السياقات، زواج 

األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي وختان اإلناث.99 وبالرغم من أن قلة 

اإلبالغ عن حاالت العنف هو أمر شائع بني النساء من جميع األعامر، تثبت األدلة 

يف بعض الدول أن الخوف من االنتقام، والشعور بالذنب والعار، واالفتقار إىل 

إدراك أن بعض التجارب هي عبارة عن أفعال عنف وعدم املعرفة بحقوقهن هي 

أمور تجعل من املرجح أال تفصح الفتيات اليافعات عن تجاربهن من التعرض 

للعنف.

وميكن أن يسهم اآلباء واألمهات واملدرسون ومقدمو خدمات الرعاية بدور هام 

يف تشجيع عالقات تنم عن املساواة بني الجنسني ما بني الفتيات والصبيان، ورفع 

الوعي بشأن حقوق الفتيات واإلشارة إىل خدمات الدعم املتاحة. ومع ذلك، يف 

الكثري من الحاالت ميكن أن يكون مقرتف هذا النوع من العنف الوالد أو املدرس 

أو الويص بحد ذاته، األمر الذي قد يسهم يف قلة اإلبالغ عن هذه الحاالت من 

ِقبَل الفتيات اليافعات والوصول شبه املتعذر إىل الدعم والخدمات.100 فضاًل عن 

ذلك، وبسبب أعامر تلك الفتيات، يُطلب من أولئك الفتيات أحيانًا جلب الويص 
للوصول إىل خدمات معينة، مام يدفعهن إىل التزام الصمت.101

 الصندوق 5.5

العنف ضد املسنات

مع أن الوعي العاملي مبدى اإلهامل الشامل واإلساءة والعنف ضد النساء املسنات يف ازدياد80 إال أن حجم وشدة والتعقيدات املناطة بهذا العنف عرضة 

لالستهانة.81 البيانات عن العنف ضد النساء عادًة تأيت من بحوثات الصحة الدميوغرافية وخاصة يف الدول النامية، وهي تهتم بالنساء يف أعامر اإلنجاب بني سن 

15-82.49 هناك بيانات غري كافية بشكل عام يف الدول التي سبق استعامرها. 

التمييز عىل أساس العمر والجنس عىل مدار حياة املرأة يعني أن النساء املسنات ستكون عىل األرجح عىل قدر من الفقر وسوء الصحة ومحدودية اإلمكانيات 

يف الحصول عىل مصادر حامية.83 وتُعترب العزلة ونقص اإلدراك والخرف والعجز واالعتامد عىل الرعاية واملعاناة املسبقة من العنف الشخيص واملرور مبواقف 

فقر شديدة واألزمات اإلنسانية والتوجه الجنيس والنوع االجتامعي عوامل خطر تعرضهن للعنف البدين والجنيس وعادًة ما يكون لها عواقب وخيمة.84 النساء 

املسنات أشد عرضة لبعض أشكال العنف من بعض مرتكبي العنف وخاصة األزواج.85 وهناك دراسة منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم األورويب86 وكذلك برنامج 

مكافحة العنف DAPNE III الخاص باالتحاد األورويب87 يظهر أن تصنيف مرتكبي الجرمية يشمل األطفال البالغني وأولياء األمور مدفوعي األجر واإلساءة 
للمسنني وهذا يحصل بشكل عام يف سياق االستغالل للعالقة املوثوق فيها.88

الفرتات التي يكون فيها الوضع االقتصادي يف أزمة وكذلك الوضع اإلنساين واالجتامعي واألرسي عادة ما تكون هناك تقارير تضع العنف ومرتكبي العنف األرسي 

يحفزها بشكل أسايس أفراد األرسة ضد النساء املسنات. ففي عام 2014، وجهت إدارة األمم املتحدة للشئون االقتصادية واالجتامعية اتهامات باستخدام السحر 

ضد النساء املسنات يف 41 دولة أفريقية وآسيوية.89 ومبا أن العنف عادة ما يكون خافيًا يف إطار األرسة، فإن هناك عوائق ملعالجة تلك القضايا منها العيب 
والعادات والخوف من اإلفصاح.90

هناك اسرتاتيجيات ملامرسات أفضل ملكافحة اإلساءة وهو يؤكد عىل تعزيز حقوق النساء املسنات إضافة إىل املساهمة والحوار واالسستشارات بني النساء 

املسنات أنفسهن يف إطار مجتمعهن وعوائلهن، والبيانات الشاملة عنهن، وخطوط النصيحة واملساعدة وتقديم الدعم للمهتمني ووضع إجراءات حامية قانونية.91 

التطبيق العميل لحامية النساء املسنات البد وأن يتميز بالعمومية والخصوصية والتخصص،92 والبد من تعزيز بيئة دولية معيارية93  تنطوي تحت أطر عمل خاصة 

باالستجابة لضامن تغطية كافة النساء املعرضات للخطر. لقد وضعت إدارة األمم املتحدة للشئون االقتصادية واالجتامعية مقرتًحا بأن كافة أنواع اإلساءة املختلفة 

ميكن تصنيفها تحت عنوان "اإلهامل" و"بدين" و"جنيس" و"نفيس" و"مايل" وإهامل ذايت،94 وذلك لتقديم فهم أوضح للقضية.
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بون وميلكون  وعليه، يجب أن تضمن خدمات الدعم أن يكون مقدموها ُمَدرَّ

القدرة عىل تلبية االحتياجات املحددة للفتيات اليافعات مبنهجية تراعي اعتبارات 

النوع االجتامعي والفئة العمرية، وأن تتوافر الفحوصات الطبية، عندما تكون 

هناك حاجة لها، بشكل رسيع ومنترش إىل الحد األدىن وتحتاج إىل متطلبات إبالغ 

قليلة، وأن تُتَخذ تدابري خاصة تجاه الفتيات اليافعات يف املرافعات القضائية، مثل 

غرف االنتظار واستخدام التكنولوجيا )مثل الشهادات املبثوثة أو املصورة( لتجنب 

االتصال بالجاين، وأن تُبلغ الفتيات باستمرار بشأن اإلجراءات القانونية ونتائجها.102 

ويجب أن ترافق ذلك إجراءات محددة لضامن متكن الفتيات اليافعات من 

الوصول إىل املعلومات حول ما يُعترَب عنًفا، وما هي حقوقهن والخدمات املتاحة 
لهن.103

توفري خدمات محددة بتمويل مناسب 

وحاميتها من االقتطاعات الناجمة عن التقشف

إن محطات الرشطة النسائية واملحاكم املتخصصة بالعنف األرسي هي من 

املبادرات املؤسسية املُتََخَذة يف سبيل تحسني وصول النساء إىل الخدمات. وغالبًا 

ما تصدرت املنظامت النسوية ومنظامت حقوق املرأة مجال تقديم الخدمات 

لضحايا العنف قبل أن تتوىل الحكومات تقدميها ومتويلها بشكل كامل أو جزيئ. 

واليوم يف العديد من البلدان، تستمر منظامت املرأة – واملنظامت غري الحكومية 

بصورة أشمل – يف القيام بدور هام يف توفري هذه الخدمات، بدعم مايل يف بعض 

األحيان من ميزانيات الرعاية الحكومية عىل مستويات فدرالية و/أو محلية. 

ويف بعض الدول، تدعم التربعات هذه الجهود. ومع ذلك، فإن النقص املزمن 

لتمويل خدمات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات هي مشكلة مستمرة 

عرب العديد من الدول، وهو ما يتمثل يف عجز الكوادر واالفتقار إىل التدريب 

املالئم واملتخصص للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات، عالوة عىل ضعف 

التعاون ما بني الوكاالت املختلفة – وهي جميعها عنارص عىل درجة عالية من 

األهمية تجب معالجتها لتوفري خدمات فعالة ومتخصصة. كام أن القوانني الجيدة 

سطحيًا التي ال تعالج األوضاع املادية للعنف )عنارص الخطر واحتياجات الناجني 

االقتصادية واالجتامعية(، وظروف العنف االجتامعية األوسع أصبحت اتجاًها 

سائًدا يؤسف له.

عندما تكون هناك اقتطاعات يف امليزانيات الوطنية بسبب األزمات املالية، فإن 

أثرها عىل الخدمات املحلية ميكن ان يكون مأساويًا وغري متوازن. ففي اململكة 

املتحدة، عىل سبيل املثال، شهدت املنظامت ذي امليزانيات الصغرية التابعة 

لسلطات املحلية اقتطاًعا جوهريًا بشكٍل أكرب من املنظامت ذات امليزانيات األعىل 

يف عام 2012/2011. وقد استمرت االقتطاعات عرب نطاق واسع من الخدمات، 

مبا يف ذلك املآوي وخدمات الرشطة واملحاكم التي شملت الخربة املتخصصة، 

والخدمات املصممة خصيًصا للنساء السوداوات واآلسيويات ومجموعات األقليات 
العرقية، ومكاتب الخدمة التي تتعامل مع مرتكبي العنف األرسي من الذكور.104 

إن اسرتاتيجية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها الحكومة: 2016 

- 2020 تعرتف بحجم املشكلة وتلتزم بضامن أن "ال مُتنع أي ضحية من الوصول 

إىل خدمات الدعم الرضورية التي تقدمها املالجئ ومراكز الدعم يف حاالت 

االغتصاب ووحدات املساعدة يف حاالت ختان اإلناث والزواج القرسي".105 ومع 

ذلك، يشري تقييم مجموعة املوازنة النسائية الربيطانية إىل أن مستويات اإلنفاق 

يف االسرتاتيجية ال تطابق االستثامرات الالزمة لتلبية معدالت الطلب والوفاء 

بهذا الوعد. عالوة عىل ذلك، فإن الطريقة املقرتحة لجمع وتوزيع االموال عن 

طريق فرض رضيبة القيمة املضافة عىل املنتجات الصحية وتشتيت األموال بني 

املنظامت النسائية ينشئ "انزالقًا خطريًا بحيث تصبح النساء مسؤوالت عن متويل 
سالمتهن".106

توسيع نطاق الخدمات خارج املراكز

الحرضية الكربى

أما املشكلة املزمنة التي تعاين منها خدمات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

 هو مداها املحدود. كام توجد محدودية يف املؤسسات األمنية والقضائية التي 

نشأت بهدف تحسني فرص وصول املرأة اىل العدالة. ويف سرياليون، عىل سبيل 

املثال، ال يزال عدد وحدات دعم االرسة التي أنشئت يف عام 1999 ملعالجة ارتفاع 

مستويات العنف األرسي الذي يرتكبه املقاتلون السابقون قلياًل ويعاين من نقص 

شديد يف املوارد. إذ مع وجود ما ال يزيد عن 44 وحدة موزعة يف جميع أنحاء 

البالد، ال تتوفر وحدات دعم األرسة يف كثري من املجتمعات، وتضطر النساء إىل 

الذهاب إىل محطات الرشطة لإلبالغ، والتي قد تكون بعيدة عنهن. وباإلضافة 

اىل محدودية نطاق التغطية، حتى حني تتوفر وحدات دعم األرسة، فقد تفتقر 

الكوادر التي تديرها إىل التدريب الكايف لفهم العنف املنزيل، كام من املمكن أن 

تفتقر هذه املراكز إىل الرسية وقد ال تكون مواردها كافية لتوفري خدمات موثوق 
بها.107

وقد ُوِجدت أقسام الرشطة النسائية منذ زمن طويل يف أمريكا الالتينية.108 حيث 

كانت األوىل )املركز املتخصص لخدمات املرأة( مرشوًعا رائًدا تأسس للمرة األوىل 

يف ساو باولو، الربازيل، يف عام 1985. ويُقدر أنه يف عام 2016 كان هناك أكرث من 

450 قسم لخدمات املرأة يف الربازيل، ليصل بذلك إجاميل عدد الدوائر االنتخابية 

واملحاكم الخاصة إىل ما يقارب 500 يف جميع انحاء البالد.109 إال أن الغالبية 

العظمى من منها ترتكز يف املدن الكربى، مع ترك املدن الصغرية والريف واملناطق 

النائية. 

هل تعلم...

...ما إذا تتوفر للوكاالت الحكومية يف دولتك فرًصا 

لت وحداٌت خاصة من  تدريبية، أو ما إذا ُشكِّ

األمن والقضاة والعاملني يف مجال الصحة وغريهم 

من املحرتفني لالستجابة بشكٍل فعال للعنف ضد 

النساء والفتيات؟
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كام ان نوعية الخدمات املقدمة ميكن أن يتفاوت تفاوتًا كبريًا من حيث أنواع 

املساعدة وأنواع الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة. يف عام 2009، أجرت 

منظمة OBSERVE دراسة استقصائية توّصلت من خاللها إىل أن معظم أقسام 

الرشطة النسائية قارصة عن توفري املساعدة املتخصصة للنساء بسبب نقص 
املوظفني املؤهلني واملدربني.110

تحسني نوعية الخدمات من خالل التدريب الذي 

يراعي نوع الجنس وحقوق االنسان

يُعترب التدريب من منظور حقوق املرأة بشكل خاص عاماًل أساسيًا لضامن حصول 

املرأة عىل الخدمات املناسبة. ويف غياب مثل هذا التدريب، يُقلل من شأن تجارب 

العنف التي تختربها النساء وتَُفَضل املناهج  التي تعطي األولوية واألفضلية للجوء 
إىل "الوساطة" و"الصلح"، والتنازل عن حق املرأة يف األمان.111  

أما دولة نيكاراغوا األفقر بكثري من الربازيل، فهي متلك واحدة من أوسع شبكات 

محطات الرشطة النسائية يف أمريكا الالتينية. وقد أُسست املحطة األوىل عام 

1993، وبحلول عام 2015 كان هناك ما يزيد عىل 135 محطة يف جميع أنحاء 

البالد ترشف عليها النساء وترعى النساء واألطفال.112 وتشري األبحاث إىل درجة 

عالية نسبيًا من مراعاة النوع االجتامعي يف كيفية معالجة أقسام الرشطة النسائية 

للقضايا. ويُعزى ذلك جزئيًا إىل التنسيق الوثيق بني مراكز الرشطة والجهات 

الفاعلة غري الحكومية، وخاصة منظامت حقوق املرأة.113 كام كان للحركة النسائية 

دوٌر فعال يف ربط أقسام الرشطة النسائية بالعيادات واملراكز النسائية التي تقدم 

املزيد من املساعدات، مبا يف ذلك خدمات الطب الرشعي والخدمات النفسية 

والقانونية.

تعزيز آليات التنسيق

مع وجود طائفة واسعة من الجهات الفاعلة والتدابري املُتََخذة يف االستجابة 

للعنف – والتي تشمل قوات الرشطة ومسؤويل العدالة ومسؤويل الصحة العامة 

ومكاتب دعم اإلسكان والدخل - فإن آليات التنسيق وحوكمتها الفاعلة هي أمٌر 

البد منه. فعىل سبيل املثال، ميكن تعزيز فعالية أقسام الرشطة النسائية إذا وفرت 

نقطة وصول إىل نظام العدالة.114 وباملثل، فإن تدريب العاملني يف مجال الصحة 

العامة عىل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أمر أسايس لتحسني الكشف عن 

حاالت العنف وإساءة املعاملة، يف حني أنه من املمكن أن تُسهم آليات اإلحالة 

بني املراكز الصحية ومراكز الدعم النفيس واملساعدة القانونية يف الحؤول دون 

تعرض النساء للضياع بني ثغرات األنظمة املتصدعة. هذا هو ما قصدت حكومة 

كرييبايت القيام به من خالل إدماج مسألة العنف ضد املرأة يف برامج الصحة 

الجنسية واإلنجابية واختيار مواقع لهذه الخدمات بالقرب من املستشفيات 

ومراكز اإليواء .115 ويف غياب هذه اآلليات، ميكن أن تتعرض املرأة لتأخريات ال 

داعي لها، وأن تتعرض سالمتها للخطر بسبب إخفاق الخدمات يف التواصل مع 

بعضها البعض يف الوقت املناسب. ومع ذلك، يتوقف وجود قطاع خدمات يعمل 

بشكل جيد وُمَنَسق إىل حد كبري عىل النوعية والفائدة الفعلية لخدمات الصحة 

العامة - وهو أمٌر مفقود يف كثري من البلدان.

 وقد استغلت بلدان عديدة تدريبات العاملني يف مجال الصحة يف تقديم خدمات 

متكاملة للمرأة يف حاالت العنف الجنيس. ومتثل مراكز ثوثوزيال للرعاية يف جنوب 

أفريقيا، والتي أُنشئت للمرة األوىل يف عام 2000، مثااًل عىل استجابة الدولة 

لالرتفاع املفزع  ملعدالت العنف عىل أساس النوع االجتامعي واالغتصاب. وتوجد 

هذه املراكز يف املستشفيات العامة ملعالجة االحتياجات الطبية واالجتامعية 

للناجيات من االعتداء الجنيس. ميكن أن يوفر العاملون يف مجال الصحة يف مراكز 

ثوثوزيال للرعاية الصحية التي تشمل العالج الوقايئ التايل للتعرض لالعتداءات 

ووسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ والدعم النفيس واالجتامعي واإلحالة إىل 

الخدمات االخرى ذات الصلة. ورغم أن عدد املراكز قد ارتفع من حوايل 25 بني 

عامي 2010/2009 إىل 51 بني عامي 2013/2012، فإن نوعية الخدمات تتفاوت 

بشكل كبري.116 هناك مخاوف خاصة إزاء خدمات الدعم النفيس االجتامعي 

باعتبارها أمرًا ثانويًا يف العديد من املرافق، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية 

املساحة املادية املعطاة للمستشارين.

وبينام من املفرتض نظريًا أن املقصود من فكرة "املركز ذو املحطة الواحدة" هو 

الحد من تشتت الخدمات املقدمة للناجيات من العنف، إال أن وضع جميع 

الوكاالت تحت سقف واحد ال يؤدي بالرضورة إىل تعاون تلك الوكاالت مًعا 

تلقائيًا. ويف الواقع، فمن املمكن أن تولد هذه الرتتيبات توترات ورصاعات جديدة 

تسيطر عليها الهرمية يف مكان العمل. ويزداد األمر سوًءا مع عدم وضوح األدوار 

يف بعض األحيان. إن املنظامت غري الحكومية التي تعمل يف املرافق الحكومية 

ُمَعرَّضة بصفة خاصة لخطر التعامل معها كرشيك ثانوي. وتتطلب مواجهة مثل 

هذه التحديات عماًل تحضرييًا دقيًقا مع جميع األطراف لضامن توضيح أدوارهم 

ومسؤولياتهم بوضوح واالعرتاف مبهارات ومساهامت كل طرف عىل النحو 

الواجب.117 - فضاًل عن ذلك، فإن املشكالت املزمنة املتمثلة يف عدم إمكانية 

الوصول إىل املراكز وضعف متويلها ال تَُحل بالرضورة عن طريق مراكز املحطة 

الواحدة. والبد أيًضا من تقييم أطر العمل القانونية الوطنية لضامن كون خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة املطلوبة للتطرق بجدية إىل احتياجات الناجني 

من العنف متاحة قانونيًا.

هل تعلم...

...ما إذا كانت توجد يف بالدك اسرتاتيجية ملنع 

العنف قبل أن يحدث؟

197

الفصل الخامس



198

TURNING PROMISES INTO ACTION

هل تحققت...

... ما إذا كانت توجد اسرتاتيجيات من أجل 

الوصول إىل الفئات الضعيفة من النساء؟

قلب املوازين: كيف تنجح الوقاية؟

بينام تُعد القوانني والسياسات والخدمات جزًءا هاًما من االستجابة للعنف ضد 

النساء والفتيات، ففي السنوات االخرية كان هناك اعرتاف متزايد بأن هذا االنتهاك 

لحقوق االنسان لن يتوقف عىل املدى الطويل من خالل نظام العدالة الجنائية 

او تقديم الخدمات فحسب. فينبغي اتخاذ تدابري وقائية تتحدى عالقات القوة 

غري املتكافئة بني الجنسني والتي تُعترب سببًا أساسيًا يف العنف ضد املرأة عن 

طريق تحويل املواقف واألعراف االجتامعية من خالل تعزيز االستقالل االقتصادي 

للمرأة. ونظرًا ألن العنف ينبثق عن تفاعل عوامل متفاعلة متعددة، يجب أن 

تكون التدابري الوقائية املتخذة كذلك متعددة األقطار، وأن تتضمن طائفة واسعة 

من أصحاب املصلحة، وأن تويل عناية خاصة للفئات املهمشة التي يصعب 

الوصول اليها. إن العمل يف هذا املجال يتزايد باطراد، كام يظهر دليل مفيد من 

التدخالت يثبت إمكانية فعاليتها.

وبينام متلك أعداد كبرية من النساء يف معظم البلدان املتقدمة، وإن مل يكن 

جميعها، إمكانية الوصول إىل الخدمات وتدابري الحامية االجتامعية والوظائف 

املدفوعة، فليس الحال كذلك يف العديد من البلدان النامية. وكام ذكرنا سابًقا، 

من املهم أن تتقدم البلدان تدريجيًا باتجاه توفري دعم طويل االمد للناجني من 

العنف ومن يعولونهم من خالل توفري املساكن ذات التكاليف املعقولة والتدريب 

املهني وفرص العمل من أجل تعزيز االستقالل املايل لدى املرأة وقدرتها عىل 

ترك العالقات املسيئة ومنع إعادة إلحاق األذى بها.118 فمن شأن اتخاذ نهج 

وقايئ شامل أن يعزز حقوق املرأة االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف توسيع 

خياراتها.119 ولهذه املسألة أيًضا أهمية بالنسبة للعديد من النساء يف البلدان 

املتقدمة، والاليت ينتمني إىل الفئة الفقرية وتُنسب إليهن هوية عرقية ذات أقلية، 

كام تتحد يف تجارب العنف الاليت يختربنها عوامل البطالة والعاملة املقنعة والفقر. 

ويف هذه الظروف، فإن سياسات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات "ال تستطيع 

تحمل معالجة العنف الذي يرتكبه املعتدي فقط، بل يتعني عليها مواجهة 

األشكال املتكررة متعددة الطبقات من الهيمنة التي غالبًا ما تحتشد يف حياة 

هؤالء النساء، ما يعوق قدرتها عىل إيجاد بدائل للعالقات املسيئة التي دفعتهن 
إىل اللجوء إىل املأوى يف األصل".120

إن أهم عنرص يف أي اسرتاتيجية وقائية هو االعرتاف بالعالقة بني عدم املساواة 

بني الجنسني والعنف ضد املرأة، باإلضافة اىل أشكال أخرى من التمييز وعدم 

املساواة. إن عدم املساواة بني الجنسني تتيح ظروفًا اجتامعية تهيئ للعنف ضد 

النساء والفتيات من خالل ترسيخ التقاليد واألفكار السائدة يف املجتمع حول 

أدوار الجنسني يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية. عىل سبيل املثال، 

أن حقيقة استبعاد احتامل متثيل املرأة يف أدوار صنع القرار العامة يبعث برسالة 

حول قيمة رأي املرأة ويرسخ فكرة سيطرة الرجال عىل القرارات واملوارد.121 وعليه، 

يجب وضع جميع اسرتاتيجيات الوقاية يف إطار أوسع من املساواة بني الجنسني 

يسعى إىل تحقيق كامل طيف مجموعة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات.

ومن خالل انعكاس التوافق العاملي عىل الحاجة إىل اتباع نهج شامل، أُطْلِقت 

مبادرة جديدة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات - بعنوان مبادرة تسليط 

الضوء - بالتعاون بني االتحاد األورويب واألمم املتحدة يف عام 2017. 122 وتنادي 

هذه املبادرة باعتبار العنف واملامرسات الضارة ظواهر معقدة تتطلب تدخالت 

متعددة املستويات تعزز بعضها البعض من خالل نهج شامل )يشمل الترشيعات 

والسياسات، مع الرتكيز عىل الوقاية والخدمات والبيانات(. سوف تعزز هذه 

املبادرة من خربة منظامت املجتمع املدين وحركة حقوق املرأة ومنظومة االمم 

املتحدة، فضاًل عن إقامة رشاكات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مبا يف ذلك 

الحكومات والقطاع الخاص.

إن الحاجة إىل معالجة األسباب الجذرية ينطبق أيًضا عىل حاالت االتجار بالبرش 

)الذي يشكل عنرًصا هاًما يف مبادرة تسليط الضوء(، سواًء من خالل االستغالل 

الجنيس أو العاملة، حيث أن التجريم وحده يثبت عدم كفايته يف القضاء عىل 

هذه املامرسات )انظر الصندوق 5.6(.

198

تحويل الوعود إىل أفعال



199

إن بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبشكل خاص النساء واألطفال )واملعروف باسم بروتوكول Palermo( يعرّف االتجار بالبرش 

بصفته "تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال األشخاص من خالل التهديد أو استخدام القوة أو غريها من أشكال اإلكراه أو الخطف أو االحتيال أو 

الخداع أو سوء استخدام القوة أو استغالل ضعف شخص أخر أو إعطاء أو تلقي املال أو املزايا مقابل إرضاء الشخص الذي ميلك السيطرة عىل شخص أخر بغرض 

استغالله.ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس أو العاملة أو الخدمات القرسية أو االسرتقاق او املامرسات 
الشبيهة بالرق، او االستعباد أو إزالة األعضاء."123

ويشمل هذا التعريف مختلف انتهاكات حقوق االنسان التي يتعرض لها االفراد املعرضني لالتجار، مبا يف ذلك االستغالل الجنىس والعاملة القرسية. ومع أن 

االتجار يف كثري من األحيان ينظر إليه باعتباره ظاهرة عابرة للحدود، فإن بروتوكول االمم املتحدة يوفر إطاًرا شاماًل لإلتجار الداخيل القائم عىل نطاق واسع يف 

االقتصادات الناشئة مثل الربازيل والصني والهند واالتحاد الرويس. وعىل الرغم من جوانب القوة تلك، فإن طبيعة االتجار غري املرشوع وغموض مفاهيم مثل 

"اإلكراه" و"الخداع" و"االستغالل" تجعل من الصعب تجميع بيانات موثوقة. ويعرتف مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية بأن املعلومات املوثوقة 
حول مدى املشكلة شحيحة بشكل فاجع.124 ومع ذلك، فقد تقدم تقاريره بعض اإلشارات املفيدة:125

يجري االتجار بالضحايا داخل البلدان وبني البلدان املجاورة وحتى عرب القارات ●

عندما يجري االتجار بغري املواطنني، متيل تدفقات االتجار بالبرش إىل اتباع أمناط من الهجرة ●

االستغالل الجنيس والعمل القرسي هام السببان األبرز ●

تشكل النساء حوايل نصف إجاميل االشخاص املتاجر بهم ●

خالل العقد املايض، تغريت صورة ضحايا االتجار بالبرش كالتايل: عىل الرغم من أن معظم معدالت الضحايا املكتشفة ال تزال من النساء، يشكل األطفال والرجال 

نسبة أكرب باملقارنة مع العقد املايض )28 و21 باملائة، عىل التوايل، يف عام 2014(. ويف املقابل، فقد ازدادت نسبة الضحايا املتاجر بهم بهدف العمل القرسي: ما 
يقارب 4 لكل 10 ضحايا مكتشفني بني عاَمي 2012 و2014 )63 باملائة منهم من الرجال(.126

بحلول عام 2016، كانت 158 دولة قد سنت قوانني تجرم معظم أشكال االتجار باألشخاص، مبا يتسق نسبيًا مع تعريف األمم املتحدة.127 ومع ذلك فال تزال 

معدالت اإلدانة منخفضة للغاية، وال يزال اإلفالت من العقاب سائًدا. ومن الواضح بشكل متزايد أن الجهود الرامية إىل تجريم االتجار دون معالجة أسبابه 

الجذرية من غري املرجح أن يؤدي لتغيري كبريٍ لتلك املشكلة. فعىل سبيل املثال، بداًل من االعتامد فقط عىل القانون الجنايئ، يرى بعض الخرباء أهمية قانون 
العمل يف الجهود املبذولة يف القضاء عىل االتجار باالشخاص.128

إن مصادر الرزق غري املأمونة والضعف والرصاعات وضعف نظم الحامية االجتامعية واإلنكار املتفيش لحقوق للمرأة هي البيئة التي تشكل اسرتاتيجيات نجاة 

النساء يف ظل االقتصاد العاملي. يف هذه السياقات، مييل العمل النسايئ إىل قطاعات مثل التصنيع منخفض األجر والعمل يف املنازل واألعامل الجنسية. وعليه فإن 

انتهاك حقوق املرأة يُعد سببًا ونتيجة عىل حد سواء لإلتجار بالنساء.129 كام تُسِهم قوانني الهجرة التقييدية والخوف من الرتحيل يف حرمان النساء من الخيارات 

املجدية، ما يضطرهم إىل اللجوء إىل الشبكات واملامرسات االستغاللية. ودون معالجة األسباب الهيكلية وإرشاك األطر املتنوعة مبا يف ذلك حقوق االنسان 

والهجرة، فإن املعايري الدولية املتعلقة مبنع االتجار باألشخاص معرضة لخطر سوء االستخدام من أجل التشهري، واستهداف ومعاقبة أولئك الذين من املفرتض 

دعمهم.130 ومن املفرتض ألي نهج شامل يتصدى لألسباب الجذرية لإلتجار بالنساء املتاجر بهن أن يتبع الخطوط التي حددها منوذج بروتوكول بالريمو للمعاقبة 

والحامية والوقاية.

االتجار غري املرشوع: املالحقة والحامية والوقاية

 الصندوق 5.6
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وتستخدم معظم التدخالت الوقائية أكرث من نهج واحد، ويستهدف أغلبها ما 

يُعتقد بأنها عوامل الخطر الكامن وراء العنف ضد النساء والفتيات، والتي تشمل 

الفقر واعتامد النساء االقتصادي عىل الرجال والقواعد التمييزية بني سلوك اإلناث 

وسلوك الذكور.131 وتسعى بعض التدخالت إىل دعم استقالل املرأة االقتصادي 

)من خالل االئتامنات الصغرية و/أو التحويالت النقدية و/أو التدريب املهنى( 

لزيادة قوتها يف أي عالقة. وتهدف تدخالت أخرى إىل تغيري املواقف واالعتقادات 

واملعايري االجتامعية )عن طريق حمالت زيادة الوعي واملنارصة والتعبئة 

املجتمعية ووسائط االعالم وجهود التواصل والتعليم الجامعي(، وأحيانًا من خالل 

العمل مع الرجال لتغيري املواقف والسلوك.

Raising Voices هي تدخل لتعبئة املجتمع أطلقتها منظمة SASA! حملة

األوغندية.132 وهي تسعى إىل تغيري املواقف املجتمعية واملعايري والسلوكيات التي 

تؤدي إىل عدم املساواة بني الجنسني والعنف وزيادة التعرض لإلصابة بفريوس 

نقص املناعة البرشية. ويعمل املرشوع عىل نحو منتظم مع طائفة عريضة من 

أصحاب املصلحة يف املجتمع الدويل لتعزيز التحليل والنقاش الناقدين لعدم 

تساوي القوى.

وتوصلت تقييامت حملة !SASA إىل أن العنف البدين للرشيك الحميم الذي 

قاسته النساء يف العام املايض كان أقل بشكل كبري يف مجتمعات التدخل منه يف 

مجتمعات التحكم، عىل الرغم من عدم وجود ازدياد ذو أهمية يف العنف الجنيس 
للرشيك الحميم.133

وتستخدم اسرتاتيجيات وقائية أخرى برامج تثقيف مجتمعية ملعالجة املعايري 

االجتامعية الراسخة التي تتغاىض عن العنف، وختان االناث هو مثال جيد عىل 

ذلك. وحتى اآلن، كانت معظم الجهود املبذولة ملعالجة هذه املسألة املعقدة 

مركزة عىل الترشيعات الجنائية.134 وتستمر املناقشات حول ما إذا كانت التدابري 

العقابية أداة فعالة إلحداث التغري الثقايف ورادًعا قويًا أم نقيض ذلك، أي ما إذا 

كانت تغطي عىل املامرسة وتعرقل الجهود املحلية135 وتردع من هم يف أمس 

الحاجة إىل الدعم االجتامعي والقانوين.136 ومهام كان األمر، فإن تأثري القوانني عىل 

تغيري السلوك يتوقف عىل التنفيذ املتوازي لالسرتاتيجيات املجتمعية املتكاملة 
التي تركز عىل نطاق أوسع.137

إن تصميم الربامج القامئة عىل حقوق اإلنسان مبا يتناسب مع السياقات الوطنية 

واملجتمعية والتعاون مع أصحاب املصلحة يف املجتمع يف وضع تلك الربامج 

وتنفيذها وتقييمها قد أثبت فعاليته يف تسهيل عمليات تغيري املعايري.138 ومبا أن 

املعايري االجتامعية غالبًا ما تؤيدها التوقعات والضغوطات، فإن الهجر الجامعي، 

حيث يقرر مجتمع كامل االنفصال عن املامرسة ويلقي أفراده املسؤولية عىل 

بعضهم البعض، يُرى عىل أنه اسرتاتيجية فعالة. ويتطلب هذا تثقيًفا مجتمعيًا 

حول الصحة وحقوق اإلنسان، يدعمه الحوار والتأين وبناء اإلجامع )انظر صندوق 

.)5.7

ويسعى نطاق كبري من التدخالت الوقائية إىل العمل مع الرجال والفتيان – وهو 

منهج جذب اهتامًما كبريًا من الحكومات واملتربعني واملامرسني. وقد ركزت العديد 

من التدخالت عىل زيادة الوعي وسلوكيات التحدي، عىل افرتاض أن التغيري 

السلويك سوف يتبع ذلك.

ومع ذلك فقد أظهرت عقود من البحث العالقة ما بني املواقف والسلوكيات عىل 

أنها غاية يف التعقيد. وتوجد نظم راسخة ومؤسسات تعزز العنف.139 عالوة عىل 

ذلك، ميكن زيادة الوعي لدى أولئك الذين لديهم أقل فرص التسبب بالعنف.  أما 

املشكلة األخرى لدى أكرث هذه التدخالت فهي تتمثل يف مدتها القصرية بشكل 

عام، بينام استفادت التدخالت األنجح من املشاركة األطول نسبيًا للمشاركني من 
أجل السامح بالتحول يف العالقات ما بني الجنسني.140

وقد ظهرت فكرة مضللة يف السنوات املاضية تفيد بأن العمل مع الرجال أكرث 

فعالية أو كفاءة بشكٍل ما عن العمل مع النساء يف منع العنف والتصدي له. لكن 

التجربة يف العديد من الدول تظهر يف الواقع أن منع العنف ال ميكن أن ينجح 

دون توفري الخدمات للناجيات. ومام تجدر مالحظته كذلك أن "تغيري الرجال 

ميكن أن يتم بشكل أفضل يف بعض الظروف من خالل إرشاك النساء ومتكينهن"، 

من خالل تغيري توقعاتهن بشأن رشكائهن وتحويل العالقات غري املتساوية بني 
الجنسني ومنحهن الخدمات وخيارات الخروج.141

وتكمن إحدى التحديات األساسية يف عمليات الوقاية فيام تتسم طبيعة التدخالت 

به من تدريجية ومدى قصري. والكثري من التدخالت الوقائية يف الدول النامية 

ممولة من قبل املتربعني وغالبًا ما تستهدف مجموعات األشخاص الصغرية نسبيًا. 

ويطرح ذلك األسئلة حول قابلية التوسع، نظرًا ألن مسألة كمسألة منع العنف 

ضد النساء والفتيات تتطلب حلواًل واسعة النطاق. وتوجد العديد من التقييامت 
املفيدة للتدخالت ومن األسايس أن تتم رعاية وزيادة الربامج الوقائية.146
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Tostan )"النجاح الباهر"( هي منظمة دولية غري حكومية مقرها أفريقيا، وهي ترشف عىل التعليم الشمويل املقدم من املجتمع والحوارات غري الرسمية وغري 

اإللزامية واملرّسخة يف التقاليد الثقافية املحلية داخل املجتمعات، وذلك باالعتامد عىل حقوق اإلنسان. وبالرغم من أن Tostan مل تتأسس يف البداية يف سبيل 

إنهاء ختان اإلناث فقد كانت إحدى النتائج النهائية لربنامج التمكني املجتمعي الذي شجعته الترصيحات العامة عرب مختلف القرى للتوقف عن هذه املامرسة. 
وقد نجح أكرث من 5000 مجتمع سنغايل يف ذلك منذ استهالل الربنامج عام 1997، ما أسهم يف تراجع هذه املامرسة عىل املستوى الوطني بشكل كبري.142

ويتكون برنامج التمكني املجتمعي من مرحلتني: سنة واحدة "لتهيئة الحقل للزراعة"، والذي يتبع التقاليد الشفوية املحلية لتشجيع الحوار حول مسائل الرفاه 

املجتمعي والدميقراطية الشمولية؛ تتبعها فرتة 18 شهرًا من املحارضات األدبية والتدريبات اإلدارية "لزرع البذور". ويفتح تأطري خطاب حقوق اإلنسان بالعالقة 

مع القيم املحلية األبواب للنقاش حول مسائل التمييز والصحة اإلنجابية لدى النساء والرؤى الجديدة. ويؤدي ذلك بدوره إىل انعكاسات أوسع عىل العالقات بني 
الجنسني ونظم اإلقناع واملامرسات املحلية والعملية التداولية التي يتوجها االلتزام الجامعي والترصيح العام إلنهاء ختان اإلناث.143

وقد حدثت هذه العملية من التغيري االجتامعي اإليجايب بشكل غري متساٍو.144 غري أن املجتمعات التي تستمر يف مامرسة ختان اإلناث ترى بشكل متزايد أن 

بنات جريانهم ال يزلَن مقبوالت اجتامعيًا ويستطعن الزواج بعد رفض مجتمعهن لهذه املامرسة. ويدعم برنامج التمكني املجتمعي املجتمعات يف املشاركة بشكل 

فعال يف التعليم والحوار مع القرى املجاورة إلحداث التغيري وتعزز التعاون ما بني املنظامت غري الحكومية والوكاالت الحكومية وقادة املجتمع واإلعالم من أجل 

الحفاظ عىل اإلجامع ما بني املجتمعات املتداخلة فيام بينها. وحتى اآلن، هجر أكرث من 8000 مجتمع يف مثانية دول أفريقية ختان اإلناث بعد تنفيذ برنامج 
التمكني املجتمعي.145

منع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف السنغال من خالل التعليم املجتمعي

الدروس املستفادة من التجارب الحالية 

مع الوقاية

هناك عدة دروس ميكن تعلمها من العمل الحايل عىل منع العنف ضد النساء 

والفتيات. أواًل، يجب أال تُرى الوقاية عىل أنها البديل لالستجابة للعنف ضد النساء 

والفتيات وتقديم املساعدات. ففي سياق التمويل املحدود من ِقبَل املتربعني 

والقيود املالية املحلية، يوجد خطر يتمثل يف إيالء األولوية لألنشطة الوقائية عىل 
الخدمات األخرى عىل أساس جدلية أن عملية الوقاية أكرث توفريًا للتكاليف.147 

ومع ذلك، فإن "الوقاية ال ميكن أن تحدث إال إذا كان النظام الذي يستجيب 
لضحايا العنف مفتوح للتأكد من سالمتهم".148

ثانيًا، ينبغي أن تكون التدابري املتخذة يف عملية الوقاية متعددة الفروع ويُعَنى 

بها نطاق واسع من أصحاب املصلحة – مبا أن العنف ينتج عن تداخل عدة 

عوامل تعزز عدم تساوي العالقات بني الجنسني وتبعيّة املرأة، مبا يشمل العادات 

واملواقف االجتامعية التمييزية والحرمان من الحقوق االجتامعية االقتصادية 

واملدنية والسياسية.

ثالثًا، أن التنسيق بني القطاعات والدوائر الحكومية هو أمر أسايس، كام هو الحال 

بالنسبة لتعزيز العالقات والتفاهم ما بني الحكومة واملجتمع املدين واملجتمعات.

وأخريًا، فإن وجود اسرتاتيجية منسقة وفعالة ال يعني فعليًا اتباع نهج "طريقة 

واحدة مناسبة للجميع". فيجب أن تُبذل الجهود يف سبيل عكس احتياجات 

ومواقف الفئات املختلفة للنساء، مع تأكيد الشمولية والصلة. وأحيانًا من 

الرضوري صنع التدخالت التي تستهدف مجموعات بعينها من النساء ملعالجة 

املخاطر املحددة التي تواجهنها وإيجاد الحلول الراسخة والفعالة محليًا )انظر 

الصندوق 5.8(.
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أحد األمثلة عىل الُنُهج املصممة خصيًصا هو تنفيذ برامج التمكني االجتامعي للعامالت اإلناث يف مجال الجنس، والذي يظهر أثرًا إيجابيًا عىل التقليل من خطر 

تعرضهن للعنف يف جنوب الهند.149 ويواجه العاملون يف مجال الجنس التمييز بشكل اعتيادي، وكذلك مستويات عالية من خطر التعرض للعنف، وبشكل خاص 

بني يدي الرشطة والعمالء. يف عام 2004، تم اإلبالغ عن ما ال يقل عن مثانية حوادث عنيفة لكل عامل يف مجال الجنس سنويًا يف الهند.150 كام أن العاملني يف 

مجال الجنس يف تلك الدولة هم أيًضا من أولئك املعرضني ألعىل مستويات التعرض ملرض نقص املناعة املكتسبة حيث يعرضهن  العنف ملستويات أقل من 

استخدام الواقيات ومستويات أعىل من العداوى املنقولة جنسيًا.

تُعد مبادرة أشوديا ساميثي يف مايسور )كارناتاكا( مثااًل فعااًل عىل االستجابة التي يقودها العاملون يف مجال الجنس والتي تعمل بشكل تآزري عىل عدد من 

املستويات من أجل توفري مساحات آمنة وإدارة لألزمات واملنارصة بالتعاون مع العديد من أصحاب املصلحة.151 ومتكن امللكية املجتمعية ومبادئ التعبئة 

العاملني يف مجال الجنس من االنخراط بشكل تدريجي مع الجهات الفاعلية الرئيسية من أجل معالجة مواطن الضعف التنظيمية وإيجاد ظروف مهنية 

وشخصية مواتية. وحيث أن االرتفاعات األولية غري املعقولة للعنف املرتكب عىل يد رشيك حميم، والتي تبلغ عنها دراسات أشوديا، تبدو ناجمة عن ازدياد 

االستعدادية لإلبالغ عن الحوادث باإلضافة إىل زيادة العنف استجابة الرتفاع مستوى متكني العاملني يف مجال الجنس. عالوة عىل ذلك، أسس التنسيق ما بني 

العاملني يف مجال الجنس مجلًسا ذو تنظيم مستقل ملعالجة مسألة االتجار باألشخاص. وقد تم تطبيق مبادئ امللكية والتعبئة املجتمعية من ِقبَل مجتمعات 

العاملني يف مجال الجنس يف أجزاء أخرى من الهند، مثل البنغال الغربية، ملواجهة حركة رشاء وبيع الفتيات والنساء – وخداعهن للعمل يف مجال الجنس القرسي 
وبغاء األطفال – بينام تهدف يف الوقت ذاته إىل ضامن احرتام النساء الاليت يخرتن العمل يف مجال الجنس.152

وقد تم تطوير "إطار عمل التمكني املتكامل" املُطَبَق بشكٍل واسع من أجل دراسة أجراها برنامج أفاهان، والذي كان يُدعى سابًقا باسم مبادرة اإليدز الهندية، 

يف خمسة مقاطعات يف والية كارناتاكا الجنوبية.153 وُوَجد أن اسرتاتيجيات التعبئة املجتمعية الفعالة تيرس التمكني ضمن العاملني يف مجال الجنس، وأن العنف 

قد ازداد بنسبة 84 باملائة خالل خمس سنوات، ويشمل العنف املرتكب عىل يد الرشطة والعمالء.154 إن متكني العاملني يف مجال الجنس من التعرف عىل مصادر 

الضعف وطرق معالجتها، مثل إدارة السلوكيات العنيفة لدى العمالء، وتحسني االستقالل االقتصادي والقدرة عىل الوصول إىل الخدمات، ميكن أن يؤدي إىل 

تحويل بيئة الخطر، والتي تشمل خطر اإلصابة بعوز املناعة املكتسبة. كام ُوِجدت ارتباطات أخرى بني طول مدة العضوية يف مجموعات النظراء ومستويات 

التمكني وانخفاض تجارب اإلكراه عىل يد الرشطة.

تنظيم العاملني يف مجال تجارة الجنس ملنع العنف

 الصندوق 5.8
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رصد التغيري: جمع 

وتحليل البيانات بانتظام 

لقد أكدنا مسبًقا عىل الحاجة إىل بيانات حول انتشار العنف ضد النساء 

والفتيات يف الفصل الثاين. والبد لالستطالعات التي تُجرى يف سبيل رصد انتشار 

األشكال املختلفة للعنف ضد النساء والفتيات أن تتكرر عرب الزمن – وأن 

تستخدم منهجيات قابلة للمقارنة داخل وعرب البلدان – للسامح بتقييم التغيري 

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وميكن أن تكون بيانات االنتشار 

فعالة جًدا ألهداف املنارصة يف تنبيه صناع القرار والجمهور العام حول املشكلة 

والحاجة إىل تحرك فوري. ومع ذلك، فالستخدام البيانات، يجب أن تكون مملوكة 

ألولئك الذين سوف يكونون مسئولني يف النهاية عن تصميم عمليات تنفيذ هذه 

التحركات. وبذلك، يجب أن تشمل استطالعات االنتشار، منذ بداية التخطيط، 

جميع الرشكاء املعنيني، مبن فيهم القطاعات الحكومية ذات الصلة واملجتمع 

املحيل ومنظامت املرأة )وتشمل تلك املعنية بالنساء املهمشات، والعاملة يف 

املجال األكادميي( وغريهم. سوف يساعد ذلك أيًضا يف ضامن استكشاف الحقائق 

والتجارب املرتبطة بالعنف ضمن جميع فئات النساء من جميع األعامر بشكل 

متساٍو يف هذه االستطالعات. ويجب أن تُنفذ االستطالعات بالتوازي مع املنهجيات 

ومعايري األخالق والسالمة املتفق عليها دوليًا للحرص عىل أن تكون البيانات 
املتحصل عليها موثوقة وأال تتسبب يف املزيد من األذى للنساء.155

باإلضافة إىل مؤرشات النتائج حول االنتشار، توجد كذلك حاجة إىل الرتكيز عىل 

جهود السياسات يف استئصال العنف ضد النساء والفتيات. وتتطلب االستجابة 

الفعالة معلومات أفضل بكثري حول أنواع السياسات املتخذة وأساليب تنفيذها 

وآثارها، مبا يف ذلك وصول النساء إىل نتائج الخدمات والعدالة، باإلضافة إىل 

املعلومات حول محتوى الترشيعات الحالية حول العنف ضد النساء والفتيات. 

ويتطلب رصد الترشيعات والسياسات تأسيس قواعد بيانات عاملية وإقليمية 

ووطنية وتأسيس نظم بيانات إدارية يف العديد من القطاعات )مثاًل، الصحة 

والعدالة والرشطة(. فضاًل عن ذلك، وبالرغم من وجود معايري عاملية متفق عليها 

لجمع بيانات االنتشار، فال توجد معايري محددة لتأسيس نظم بيانات إدارية.

فعىل سبيل املثال، كم عدد الدول التي متلك محاكم أو عمليات متخصصة للقضايا 

حول العنف األرسي؟ وهل تضمن الترشيعات الحالية الوصول إىل املساعدات 

القانونية؟ وهل توجد أقسام رشطة مخصصة أو كوادر أو وحدات أمنية متخصصة 

للتعامل مع العنف ضد النساء؟ هل تضمن الترشيعات الوصول إىل املآوي أو 

املساكن البديلة؟ وكم عدد النساء الاليت يستخدمن املآوي، وهل يُلبى الطلب عىل 

تلك املآوي بشكل كامل؟ وهل يوجد خط ساخن ممول حكوميًا للنساء الناجيات 

من العنف لطلب االستشارة والدعم؟ وهل توجد خدمات اجتامعية مكرسة 

ملساعدة النساء الناجيات من العنف، مبا يف ذك املساعدات املالية والسكنية 

والتوظيف والتدريب املهني؟ وهل يجري استخدامها؟ وعرب أي مناطق جغرافية 

للبالد؟ وهل ميكن للناجيات من العنف األرسي الحصول عىل أمر بالحامية؟ وكم 

عدد القضايا املبلغ عنها التي يتم مالحقتها بشكل ناجح؟ وما هي الخدمات 

املتاحة للرجال؟ وما هي معدالت عودتهم إىل ارتكاب العنف؟ وهل متلك جميع 

النساء فرصة متساوية يف الوصول إىل الخدمات؟ أم هل تعاين فئات معينة من 

النساء عراقياًل أشد يف الوصول إىل الدعم والخدمات؟ وهل تجد النساء املعرضات 

للعنف الخدمات والسياسات ذات فائدة وأثر إيجايب عىل كرامتهن؟

إن وجود معلومات حديثة حول نوعية القوانني والخدمات ومداها وأثرها هو أمر 

أسايس يك يتمكن املامرسون والباحثون ومنظامت املجتمع املدين من رصد التقدم 

يف تنفيذ السياسات ووضع صناع القرار موضع مسؤولية. ومن شأنه أيًضا أن 

يساعد يف وجود أنظمة رصد وتقييم راسخة لتمكني الربامج من تقييم التدخالت 

التي تعمل وتلك األقل فعالية. ومن مجاالت جمع البيانات األخرى التي تحتاج 

إىل الرتسيخ هي ما يتصل باملواقف والعادات بشأن العنف ضد النساء والفتيات. 

ميكن أن تساعد هذه البيانات، إذا ما تم جمعها عرب الزمن، يف توفري منظورات 

بشأن فعالية التدابري الوقائية من خالل تقييم ما إذا كانت املواقف املجتمعية 

األوسع تجاه العنف ضد النساء والفتيات تتغري، والقوانني واملامرسات ذات التأثري 

األهم يف تغيري هذه التقاليد.

هل تعلم...

...ما إذا كان يتم تنفيذ استطالعات االنتشار 

املنتظمة يف دولتك؟ هل تستثمر حكومتك يف 

التحصيل املنتظم للبيانات حول طبيعة ومدى 

وتأثري القوانني والسياسات والخدمات؟

هل تعلم...

...ما إذا كانت توجد إجراءات لدعم منظامت 

حقوق املرأة والناجيات يف املشاركة يف صنع 

القوانني والسياسات والربامج التي تعني بالعنف 

ضد النساء والفتيات ويف عملية الرصد؟
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الخامتة
يف ضوء املدى الواسع والطبيعة املهيمنة للعنف ضد النساء والفتيات، يتطلب 

التخلص منه حلواًل مستدامة متعددة األطراف وواسعة النطاق بالتوافق مع 

القواعد واملبادئ الدولية التي تبلورت خالل العقود الثالثة املاضية. وقد لخص 

هذا الفصل أهمية أربعة مجاالت أساسية للتحرك يف صنع القرارات: الترشيعات 

الشمولية، وتوفري الخدمات النوعية متعددة القطاعات، والتدابري الوقائية ملعالجة 

العوامل واألسباب الجذرية للعنف يف سياقاتها، وجهود الدعوة للتحرك يف مجال 

صنع السياسات والتأثري عىل السياسات والربامج ورصد فعالية التدخالت من خالل 

جمع البيانات وتحليلها وتقييامت الربامج.

وقد تحقق تقدم كبري يف حشد االهتامم العام بقضية العنف ضد النساء والفتيات. 

ففي أقل من ثالثة عقود، سنَّت ما يقارب ثالثة أرباع دول العامل ترشيعات 

ملعالجة هذه القضية. ومع ذلك فإن هذه القوانني تتنوع يف تغطيتها ملختلف 

أنواع العنف، وال يزال هناك الكثري التخاذه للتعويض أو إزالة األحكام املتضاربة 

يف املجاالت القانونية األخرى، ومن الرضورة اتخاذ قفزة كمية لضامن تنفيذ 

وفرض القوانني بطرق مفيدة للنساء والفتيات. وال يزال يشكل توفري الخدمات 

عالية الجودة ومتعدد القطاعات تحديًا يف معظم البلدان. ويوجد الحد األدىن 

من املعايري املتبعة لتوفري الخدمات ذات املامرسات األفضل. ومع ذلك فال تزال 

مجموعة من القيود املهيمنة – من نقص التمويل والعرضة لالقتطاعات املالية 

وضعف التنسيق عرب القطاعات والعجز يف الكوادر وعدم كفاية الكوادر املدربة 

أو املتخصصة – تستمر يف الحد من إمكانية الوصول إىل الخدمات ونوعيتها 

وفعاليتها. وبينام يزداد االهتامم مبنع العنف قبل أن يحدث، فمن األسايس أال تُرى 

الوقاية مبثابة بديل عن الخدمات، وأن تُتخذ التدابري الشاملة لتغيري العالقات ما 

بني الجنسني جذريًا وتوسيع الخيارات املتاحة للمرأة.

لقد كان التنظيم الذايت ملنارصي حقوق املرأة يف كل من املساحات الوطنية وعرب 

الوطنية العامل األسايس الذي دفع بالعنف ضد النساء والفتيات إىل خطط صنع 

السياسات. كام كانت هذه املنظامت يف طليعة االبتكارات واملامرسات الترشيعية 

والسياسية، ومن الرضوري أن تستمر يف تويل الصدارة والتوجيه وتكوين العالقات 

مع الحلفاء من الحكومة واملجتمع املدين واملجتمعات. إن دعم جهود هذه 

املنظامت يف رصد التقدم ووضع الحكومات موضع املسئولية عن تنفيذ القوانني 

والسياسات املراعية العتبارات النوع االجتامعي هو أمر أسايس يف تنفيذ وعود 

خطة عام 2030.
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التوصيات
التكاليف املعقولة والتدريب املهني وفرص التوظيف لضامن 

تعافيهن وإعادة دمجهن يف املجتمع ومنع إعادتهن إىل دائرة 

الضحايا.

يقاسني  الاليت  والفتيات  للنساء  املنسقة  الخدمات  توفري 

العنف، خاصًة أولئك األشد تهميًشا

مرشوعة  تكون  وأن  الخدمات،  تقديم  عملية  تنسيق  يجب 

مجموعة  عىل  يركز  عمل  إطار  ضمن  القطاعات  ومتعددة 

الصلة. يجب  ذات  واملعايري  والقواعد  الخدمات  أساسية من 

من  فئاتهن  بجميع  النساء  تتمكن  يك  الخدمات  تصميم 

الوصول إليها، ويجب إتاحة الخربات املتخصصة للحفاظ عىل 

ومساعدتهن  املسيئة  العالقات  ترك  من  ومتكينهن  سالمتهن 

يف التعايف من العنف وإعادة بناء حيواتهن من جديد. يجب 

أيًضا توفري الدعم طويل األمد للنساء وأطفالهن – باإلضافة إىل 

الفتيات املعرضات للعنف – وأن يشمل اإلسكان ذي 

وضع التدابري الوقائية التي تتحدى العالقات غري املتساوية 

يف توزيع القوة بني الجنسني والتي تهيئ للعنف ضد النساء 

والفتيات

املواقف  تحويل  سبيل  يف  األعضاء  الدول  تعمل  أن  يجب 

للمرأة  االقتصادي  االستقالل  ومتكني  االجتامعية  والقواعد 

الرشيف  العمل  املرأة يف  من خالل حامية وتشجيع حقوق 

االجتامعية.  والحامية  واملساكن(  )األرايض  األصول  وملكية 

يجب عىل جميع أصحاب املصلحة رفع الوعي بشأن تفيش 

التي  التقاليد  وتحدي  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  ظاهرة 

تربر العنف وتأذن به، وإتاحة املعلومات حول حقوق املرأة 

وأنظمة الدعم بشكل واسع لدعم الوقاية طويلة األمد.

تبني وتنفيذ ترشيعات شمولية للتخلص من العنف ضد 

النساء والفتيات

النساء  العنف ضد  تعريف  األعضاء  الدول  تضمن  أن  يجب 

أن  عىل  بوضوح  تنص  وأن  النساء  ضد  كتمييز  والفتيات 

تعديل  وباملثل، يجب  تربره.  والديانات ال  والتقاليد  األعراف 

أو إزالة جميع األحكام املخالفة يف جميع املجاالت القانونية 

تكون  يك  الهجرة(  وقوانني  األرسية  القوانني  )مثاًل،  األخرى 

األولوية لسالمة الناجيات يف مواقف العنف.

النساء  ضد  العنف  مبنع  املتعلقة  الترشيعات  تنفيذ  ضامن 

والفتيات وإنفاذها والفصل فيها بشكل مستقل

للتحرك  اسرتاتيجيات  أو  خطط  الترشيعات  ترافق  أن  يجب 

تخصيص  إىل  باإلضافة  املنسق،  التنفيذ  لضامن  القومي 

النساء  ضد  بالعنف  للتوعية  التدريبات  وتوفري  امليزانيات 

الدول  تعمل  أن  يجب  الحكوميني.  للموظفني  والفتيات 

يف  االجتامعي  النوع  اعتبارات  مراعاة  فرض  نحو  األعضاء 

املتخصص  التدريب  توفري  خالل  من  الحكومية  الوكاالت 

وغريهم  الصحة  مجال  يف  والعاملني  والقضاة  الرشطة  ألفراد 

من املتخصصني و/أو تأسيس وحدات خاصة بتمويل مناسب 

للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات

االستثامر يف البيانات حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء 

والفتيات والسياسات الخاصة بها

يجب عىل الدول األعضاء إجراء استطالعات منتظمة لتحليل 

مع  بالتوافق  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  تفيش  ظاهرة 

دوليًا.  عليها  املتفق  والسالمة  األخالق  ومعايري  املنهجيات 

البيانات  وأنظمة  واملعايري  البيانات  قواعد  تأسيس  يجب 

القطاعات  الوطنية واإلقليمية والدولية يف مختلف  اإلدارية 

وضع  جهود  لرصد  والــرشطــة(  والعدالة  الصحة  )مثاًل، 

معالجة  املبذولة يف سبيل  والربامج  والسياسات  الترشيعات 

قضية العنف ضد النساء والفتيات.
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إن إعادة توزيع أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة 

توفري  األرسية عن طريق  للرعاية  البدائل  توفري  يعني  األجر 

الوصول  وسهلة  جيدة  رعاية  توفر  التي  املتاحة  الخدمات 

وبتكلفة معقولة، وتوفري بيئة عمل مالمئة للعاملني يف مجال 

يف  الرجال  مشاركة  توسيع  وضامن  األجر،  مدفوعة  الرعاية 

مسئوليات الرعاية.

األجر  مدفوعة  وغري  األجر  مدفوعة  الرعاية  أشكال  ترتبط 

فإن  وبالتايل  منخفضة.  قيمة  ذو  وكالهام  وثيق،  بشكل 

األجر  مدفوعة  وغري  األجر  مدفوعة  الرعاية  مزودي  حقوق 

– من ضمنهم النساء الاليت يشكلن الغالبية العظمى – تجب 

معالجتهام سويًا.

إن حدة وطبيعة أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة 

ما  بداخلها،  أو  البالد  عرب  سواًء  كبري  بشكل  تتفاوت  األجر 

يعكس كيف ترتاكم أوجه عدم املساواة بني الجنسني مع أوجه 

عدم املساواة األخرى، من ضمنها تلك التي تقوم عىل املوقع 

الجغرايف والدخل والعمر والوضع العائيل.

مدفوعة  غري  املنزلية  واألعامل  الرعاية  بأعامل  االعرتاف  إن 

ووضع  العامة  املناقشات  يف  وجودها  تعزيز  يعني  األجر 

للرجال  سواًء  الالزمة  واملصادر  الوقت  وتوفري  السياسات 

والنساء ليك يكونوا قادرين عىل رعاية أفراد أرستهم.

الحالية  املساواة  عدم  وأوجه  الرعاية  عجز  معالجة  تُعترب 

محور تحقيق خطة عام 2030. والفشل بالقيام بذلك سيعيق 

وتحسني  الفقر  ومحاربة  الجنسني  بني  املساواة  نحو  التقدم 

الالئق  العمل  إىل  باإلضافة  التعليم  وحصيلة  والرفاه  الصحة 

والنمو االقتصادي.

أهم الرسائل 

إن املناهج متعددة الجوانب وذات السياق املحدد رضوري 

وتعويض  الرعاية؛  ومتلقي  مزودي  من  كل  حقوق  إلعامل 

واألرس  للعائالت  واسع  نطاق  عىل  املتساوية  غري  القدرات 

وتوطد  تعكس  التي  ألفرادهم،  الرعاية  لتقديم  املعيشية 

بدورها عدم املساواة بينهم؛ وتضمن املسائلة التامة يف وضع 

السياسات.

غري  املنزيل  والعمل  الرعاية  أعامل  أعباء  من  التخفيف  إن 

ذات  البلدان  يف  امللحة  األولويات  من  هي  األجر  مدفوعة 

التحتية  البنية  يف  االستثامرات  أن  حيث  املنخفض،  الدخل 

والطاقة  الصحي،  والــرصف  املياه،  متديدات  )مثل  املادية 

أجل  من  والفتيات  للنساء  الوقت  لتوفري  رضورية  النظيفة( 

القيام بأنشطة أخرى.

/1/5

/6

/7

/2

/3

/4
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مقدمة
إن أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر هي من أسس التنمية 

املستدامة، فهي تحفظ الشعوب عىل أساس يومي من جيل إىل جيل. وبدونها ال 

ميكن لألفراد واألرس واملجتمعات واالقتصادات أن تستمر وتزدهر. ومع هذا، ويف 

كل مكان، فإن الرعاية مبخوسة القيمة. ومبا أن الفتيات والنساء هن املزودات 

رة  االفرتاضيات للرعاية،1 فهذا يعني أنهن أقل قدرة عىل الوصول لألعامل املُدِّ

للدخل، وعىل التحرر من الفقر واالستقالل ماديًا، وجمع املدخرات أو األمالك أو 

الدخل التقاعدي من أجل سنواتهن األخرية. وهذا أيًضا يعني وقتًا أقل للدراسة 

والتدريب واملشاركة السياسية ولرعاية أنفسهن والراحة والرتفيه. ويرتتب عىل 

هذا آثار بالغة بالنسبة للمساواة بني الجنسني ومتتع النساء والفتيات بحقوقهن، 

باإلضافًة إىل انعكاسات أوسع نطاقًا عىل الفقر وعىل عدم املساواة وعىل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة،2 وأكرث من ذلك، فإن قيود الوقت واملوارد بني بعض 

الفئات الاليت تعاين من شح يف كٍل من الوقت واملوارد تتحول إىل عجز عن الرعاية، 

خاصة لألطفال، ما ينتج حرمانًا متوارثًا من جيل ألخر.

ففي عام 1995، قام إعالن ومنهاج عمل بيجني بتسليط الضوء عىل أهمية 

معالجة التوزيع غري املتساوي لألعامل مدفوعة األجر وغري مدفوعة األجر بني 

الرجال والنساء كخطوة أساسية نحو تحقيق املساواة بني الجنسني،3 وإضافًة إىل 

ذلك، فإن العديد من معاهدات حقوق االنسان الدولية – من ضمنها العهد 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية القضاء عىل 

كافة أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة – قد أنشأت التزامات ذات قوة قانونية، ينبغي لها أن تجرب الدول 

عىل معالجة تلك املسألة. تقوم معايري العمل، خاصًة اتفاقيات منظمة العمل 

الدولية رقم 156 حول العامل ذوي املسؤوليات العائلية، واتفاقية رقم 183 حول 

حامية األمومة، واتفاقية رقم 189 حول العمل الالئق للعامل املنزليني، باستكامل 

إطار العمل الدويل لحقوق اإلنسان، إىل جانب املعاهدات التي ذُكرت قباًل.

وقد انعكست تلك االلتزامات لحقوق اإلنسان بشكل واضح اآلن يف خطة عام 

2030، وخاصة بالغاية 5.4، والتي تدعو ملجموعة من السياسات لالعرتاف 

بأعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر وتقديرها.4 إال أن الرتاخي يف 

السياسات و"فشل الدول بتوفري ومتويل ودعم وتنظيم الرعاية املالمئة يتعارض 

مع التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان، من خالل صنع وإثارة أوجه عدم املساواة 

وتهديد التمتع بحقوق املرأة".5 كام أن معالجة عجز الرعاية وعدم املساواة 

السائدة هو أمر محوري لتحقيق العديد من األهداف األخرى، السيام القضاء 

عىل الفقر والجوع )هدفا التنمية املستدامة رقم 1 و2(، وتحسني الصحة والرفاه 

ونتائج التعليم )هدفا التنمية املستدامة رقم 3 و4(، والعمل الالئق ومنو االقتصاد 

)هدف التنمية املستدامة رقم 8(، والحد من أوجه عدم املساواة )هدف التنمية 

املستدامة رقم 10(. إن االستثامر العام يف البنى التحتية وخدمات الرعاية ليس 

فقط يحرر وقت النساء ويطور من آفاقهن العملية، لكنه أيًضا يعزز من قدرات 

املستفيدين من الرعاية ويخلق فرص عمل الئقة لكل من الرجال والنساء من 
خالل توسيع الخدمات االجتامعية وشق مسار منو شامل ومنخفض الكربون.6

208

تحويل الوعود إىل أفعال



209

أحيانًا تُستخدم مصطلحات "العمل غري مدفوع األجر"، و"أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر"، و"أعامل الرعاية مدفوع األجر" كمرتادفات.10

العمل غري مدفوع األجر يغطي نطاق واسع من العمل غري مدفوع األجر بشكل مبارش. ويشمل: )أواًل( العمل غري مدفوع األجر يف أرض األرسة أو يف األعامل 

التجارية العائلية؛ )ثانيًا( أنشطة مثل جلب املياه والحطب؛ )ثالثًا( الطبخ والتنظيف والعناية بطفل أو والد مسن أو صديق. وقد اعترُب أن أول بندين "نشاط 

اقتصادي" يجب من الناحية النظرية إدراجهام يف حسابات الناتج املحيل اإلجاميل. وحتى اآلونة األخرية مل يُعترب البند الثالث "نشاطًا اقتصاديًا"، عىل الرغم من أن 

االقتصاديون النسويون لطاملا اعرتضوا عىل استبعاده واستخدموا حسابات فرعية للناتج املحيل اإلجاميل لقياسها وإبرازها.

أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر )البند الثالث يف األعىل( وتشمل العناية املبارشة لألشخاص )التنشئة( بدون أجر مايل واضح. وكثريًا ما يُنظر للرعاية املبارشة )مثاًل، 

مساعدة األطفال يف االستحامم أو مرافقة والد أو صديق مسن للطبيب( عىل أنها منفصلة عن األنشطة األخرى التي تشرتط عىل رشوط مسبقة لتقديم الرعاية. 

كتحضري الوجبات والتسوق والتنظيف )أي العمل املنزيل(. ولكن بعض الحدود اعتباطية، خاصًة مبا أن الذين بحاجة لعناية كبرية هم غالبًا غري قادرين عىل مامرسة 

مثل هذه املهام بأنفسهم.

أعامل الرعاية مدفوعة األجر11 تشري إىل املهن حيث يقدم العاملون رعاية مبارشة وجًها لوجه أو أشكال غري مبارشة منها تشرتط رشوطًا مسبقة لتقديم الرعاية. 

وبالتايل فهي تشمل املمرضات واملربني ومساعدي رعاية املسنني إضافًة للعامل املنزليني، والطهاة وعاميل التنظيف وغريهم. يؤدي العاملون يف الرعاية مهامهم يف 

مجموعة متنوعة من البيئات: عامة واألسواق والبيئات غري الربحية إضافًة إىل املنازل الخاصة.

تعريفات للعمل غري مدفوع األجر وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر، وأعامل الرعاية مدفوعة األجر

عجز الرعاية وأجه عدم املساواة 
حتى وقت قريب جًدا، مل تكن أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر 

– العمل املنزيل والرعاية الشخصية التي تحدث يف العائالت واألرس املعيشية عىل 

أساس غري مأجور - تُعترب "نشاطًا اقتصاديًا"، ومل تكن تُصنف كجزء من الناتج 

املحيل االجاميل )انظر الشكل 6.1 عىل التعاريف(. ونظرًا لهذا التواري، وحقيقة 

أن الجزء األكرب من هذا العمل – 75 باملائة –7 يقع عىل عاتق النساء، فقد تصدر 

اقتصاديون نسويون ومدافعون عن حقوق املرأة الدعوة بأن "تُدرج" أعامل 

الرعاية غري مدفوعة األجر يف اإلحصاءات، وأن "مُتثل" يف بيانات االقتصاد وأن 

"تُؤخذ بالحسبان" عند وضع السياسات.8 

إن استقصاءات استخدام الوقت ال تُقيم بثمن يف جعل أعامل الرعاية واألعامل 

املنزلية غري مدفوعة األجر بارزة يف االحصاءات. وإن معظم املحاوالت ذات 

النطاق الواسع لقياس األعامل غري مدفوعة األجر من خالل استقصاءات استخدام 

الوقت قد جرت ألول مرة يف البلدان املتقدمة يف أوروبا وشامل أمريكا ويف 

أسرتاليا. إال أن خالل العقدين األخريين، قام املزيد من البلدان النامية بإجراء مثل 

هذه االستقصاءات، وكُرست العديد من األبحاث لتحليل النتائج من أجل تحسني 

عملية وضع السياسات.9 ومع ذلك، فإن عدم انتظام هذه االستقصاءات وتباين 

املنهجيات التي يتم تطبيقها هي مسألة مقلقة، وخاصة يف البلدان النامية.

صندوق 6.1
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املرأة بني جميع القوي العاملة املرأة بني العاملني يف قطاع الرعاية
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املصدر: أرمينيا ودويف عام 2017، استناًدا إىل بيانات دراسة لوكسمبورغ للدخل، جولة 2013-2012.

نسبة النساء بني العاملني يف قطاع الرعاية وبني القوى العاملة، 2013-2012

إن الحاجة للرعاية يف كثري من األحيان تفوق قدرات األشخاص وأفراد أرسهم 

املقربني لتلبيتها، وقد تُنقل إىل مؤسسات أخرى تقوم عىل تقديم الرعاية عن 

طريق عامل مأجورين،12 والتي قد تتضمن العامل املنزليني املهاجرين الذين 

يعملون يف بيئة عمل منزلية، ومساعدي الرعاية، الذين توظفهم دور الرعاية، 

ومقدمي الرعاية املرافقني لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف 

املشايف واملراكز املجتمعية. وعىل غرار الرعاية غري مدفوعة األجر، فإن العاملني يف 

مجال الرعاية مدفوع األجر معتمدة بشكل كبري عىل اإلناث )انظر الشكل 6.1(، 

وغالبًا ما يكون العمل متدين األجر مقارنة بوظائف غري الرعاية التي تنطوي عىل 
مستويات مشابهة من املهارات والتعليم والخربات.13

الشكل 6.1
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وبينام التزال الرعاية تُعترب عىل نطاق واسع شأنًا أرسيًا، فمن الصعب التفكري يف 

بلد ما حيث ال تشارك املؤسسات األخرى يف تقديم الخدمات. وبالتايل فإن الشكل 

املؤسيس للرعاية ال يشمل فقط األرسة لكن أيًضا السوق والدولة والقطاعات 

غري الربحية، ما يشكل "ماسة الرعاية".14 ومن مميزات هذا التشكيل واسع 

النطاق إبرازه لعالقات الرتابط بني املؤسسات التي تقدم فيها الرعاية والتوترات 

التي تقع يف صميم أي نظام رعاية. وحيثام تُقلص خدمات الرعاية العامة – من 

خالل أنظمة التقشف عىل سبيل املثال – فإن الحاجة للرعاية ال تتالىش. بالنسبة 

للعائالت التي تستطيع تحمل كلفتها فإن الخدمات القامئة عىل السوق ميكن أن 

تقدم بدياًل عنها. إال أن العائالت التي ال تستطيع تحمل الكلفة سوف ترتد وتعود 

إىل الوقت غري مدفوع األجر للنساء والفتيات – أو ستهمل احتياجات الرعاية.

ففي التسعينات، عندما تزامن الرتاجع يف املوارد املالية العامة يف زميبابوي مع 

االرتفاع الهائل إلصابات نقص املناعة البرشية، أدى انخفاض القدرة عىل الوصول 

إىل مرافق الرعاية الصحية العامة إىل عجز العائالت الفقرية عن تحمل تكلفة 

توظيف مساعد ما اضطرهم إىل االعتامد عىل أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر 

ألفراد العائلة. ففي العديد من الحاالت، ُسحب العديد من الفتيات من املدارس 

للعناية بأمهاتهم املريضات واملحترضات يف بيئات املنازل الفقرية، ما أثر سلبًا عىل 

صحتهن وسالمتهن وتعليمهن.15 ويف سيناريو أخر يظهر يف بلدان جنوب ورشق 

أوروبا مثل إيطاليا والربتغال ورومانيا واسبانيا، حيث ليس هناك سوى القليل من 

أعامل رعاية األطفال التي تقدم عن طريق الدولة والسوق، تقيض الجدات مراحل 

مكثفة من رعاية األطفال يوميًا، أو عىل األقل 30 ساعة أسبوعيًا – خصوًصا يف 

العائالت التي ال تستطيع تحمل تكلفة استئجار الرعاية، والتي عادة تقدمها نساء 

مهاجرات. ومع ذلك فإن هؤالء الجدات هن نفس النساء التي تقوم الحكومات 

يف أنحاء أوروبا بتشجيعهن عىل البقاء لفرتة أطول يف العمل مدفوع األجر من 

أجل التمويل التقاعدي ونظام التأمني االجتامعي. فإن دورهن الحيوي وغري املريئ 

يف تقديم الرعاية لألطفال من املرجح أن يقلص من قدراتهن عىل التمويل الذايت 
لشيخوختهن وخاصة عند سحب املعاشات التقاعدية لألرامل.16

عدم املساواة يف الرعاية غري مدفوعة األجر 

والعمل املنزيل

إن عدم املساواة يف تقسيم أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر 

منترش يف كل مكان، بغض النظر عن املنطقة ومستوى الدخل أو السامت 

الثقافية، حيث متيض النساء وقتًا أطول من الرجال يف كل من األعامل املنزلية 

وأعامل الرعاية الفردية غري مدفوعة األجر )انظر الفصل الثالث(. ومع ذلك فإن 

أوجه التفاوت بني الجنسني تربز بشكل خاص يف البلدان النامية. وتصل نسبة 

النساء فيام يخص أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر إىل 14 

ضعف نسبة الرجال يف أرياف مايل و10 أضعاف نسبة الرجال يف كولومبيا والهند 

والباكستان. ومل تتالىش أوجه عدم التفاوت بني الجنسني يف املناطق متقدمة النمو، 

إال أنها غري صارخة: ففي شامل وغرب أوروبا، وشامل أمريكا وأسرتاليا ونيوزيالندا 

ترتاوح نسبة اإلناث إىل الذكور يف أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة 

األجر ما بني 1.2 إىل 2.3 ضعف.17   

تستحوز النساء عىل عدد الساعات األطول من أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر 

مقارنًة بالرجال، عىل نقيض التقسيم الجنيس للعمل مدفوع األجر، حيث يحوز 

الرجال عادًة عىل عدد الساعات األطول من العمل مقارنًة بالنساء، رغم تضييق 

الفجوة. وتشري األدلة من البلدان املتقدمة إىل أن الوقت الذي يخصصه الرجال 

ألعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر قد تزايد، ولكن ليس بقدر 

الزيادة يف وقت النساء املخصص للعمل مدفوع األجر. ولهذا السبب، حتى مع 

ارتفاع معدل ساعات العمل مدفوع األجر للمرأة، فإن الفروق بني الجنسني يف 
األعامل غري مدفوعة األجر ال تزال قامئة.18

ومن املهم معرفة ما إذا كان تقسيم أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر بني األزواج 

املثليني أكرث مساواًة من األزواج متغايري الجنس، نظرًا لعدم وجود تنميط واضح 

عىل أساس الهوية الجنسية بنفس الطريقة التي يقوم عليها األزواج متغايري 

الجنس. وبشكل عام فإن بيانات االستقصاءات املنهجية محدودة جًدا للسامح 

بإجراء التحليل املناسب، ولكن بعض الدول قد بدأت بإصدارها )انظر الشكل 
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املصدر: املكتب األسرتايل لإلحصاءات، 2013.

57%59%

األزواج متغايرو الجنساألزواج املثليون اإلناثاألزواج املثليون الذكور

38%

هل األزواج املثليون أقل احتاماًل التباع أدوار الجنسني التقليدية يف توزيع املسؤوليات املنزلية ومسؤوليات الرعاية؟ يف أسرتاليا، قُسمت األعامل األرسية غري 

مدفوعة األجر كالعمل املنزيل وتحضري الطعام والغسيل والعناية بالحدائق وإصالحات املنزل بشكل أكرث مساواًة بني األزواج املثليني مقارنة باألزواج متغايري 

الجنس )انظر النسبة 6.2(. لذا فإن 59 باملائة من األزواج اإلناث املثليات و57 باملائة من األزواج الذكور املثليني قاموا تقريبًا بنفس القدر من األعامل املنزلية غري 

مدفوعة األجر. وعىل العكس فقد قامت نسبة أقل بكثري من األزواج متغايري الجنس، 38 باملائة، بتقسيم العمل املنزيل غري مدفوع األجر بالتساوي. بينام قامت 
النساء باملزيد من األعامل املنزلية غري مدفوعة األجر يف 56 باملائة من األزواج وقام الرجال باملزيد من العمل يف الستة باملائة املتبقية.19

يف حني ميتلك األزواج املثليون بعض الصفات التي متيل إىل االرتباط بقسمة أكرث مساواًة للعمل املنزيل – مستويات عليا من التعليم، واإلقامة يف املدن، ووظائف 

مهنية وعدد أقل من األطفال )كام هو مبني يف نتائج تعداد السكان األسرتايل( - وهذا ال ميكن أن يفرس الفرق بشكل كامل. ومن املرجح أيًضا أن تلعب قواعد 
وُمثُل املساواة إزاء التقسيم املحيل العمل دوًرا يف ذلك، كام أظهرت الدراسات املتعلقة بالكم والكيف. 20  

ومع ذلك، فإن بعض املسائل املنهجية بحاجة لالهتامم. كام هو الحال بالنسبة للمواضيع الحساسة، فمن املحتمل أن يكون اإلبالغ عن بعض العالقات املثلية أقل 

من غريه )‘سلبيات زائفة‘(، ال سيام من ِقبَل أولئك الذي يشعرون بأنهم أقل متكًنا من اإلعالن عن ميولهم الجنسية وأكرث قلًقا من أن يحكم عليهم أو يرفضهم 

املجتمع. مبعنى أخر، من املحتمل أن يكون أولئك الحاصلني عىل تعليم أعىل، الذين يعملون كمهنيني أو مدراء واللذين يكسبون دخاًل أعىل أكرث استعداًدا لإلعالن 

عن وضعهم، مام يخلق تحيزًا يف العينة.

تقسيم العمل املنزيل غري مدفوع األجر: األزواج املثليون واألزواج متغايرو الجنس يف أسرتاليا

النسبة املئوية لألزواج الذين يتشاركون نفس قدر العمل املنزيل غري مدفوع األجر بشكل شبه متساٍو يف أسرتاليا، 2011
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املصدر: اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، غري مؤرخ.

مالحظة: يعتمد املتوسط اإلقليمي )غري املرجح( عىل أحدث نقاط البيانات املتاحة ملجموعة من تسعة بلدان )األرجنتني والربازيل وكولومبيا واإلكوادور غواتيامال وهندوراس واملكسيك وبريو وأوروغواي(.

الوقت املخصص ألعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر يف أمريكا الالتينية، حسب الجنس وحسب التقسيم الخميس للدخل، 

2014-2009
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عدم املساواة بني النساء

إن حدة ومحتوى وسياق العمل غري مدفوع األجر الذي تقوم به املرأة يختلف 

كثريًا ليس فقط بني البلدان ولكن أيًضا داخلها. ففي البلدان النامية، سيختلف 

الوقت الذي يجب تخصيصه ألعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر 

اختالفًا كبريًا بحسب توافر البنى التحتية األساسية كتمديدات املياه، وتواجد 

مرافق الرصف الصحي والكهرباء يف املوقع، إضافًة لألدوات املنزلية املوفرة للوقت 

كاملطاحن ومواقد الطهي املقتصدة للوقود. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

حيث يعيش فقط 55 باملائة من األرس ضمن منطقة تبعد 15 دقيقة عن مصدر 

املياه، فإن النساء والفتيات هن ناقالت املياه األساسية لعائالتهن، حيث يقمن 

بنقل أكرث من 70 باملائة من األرس التي يتعني عليها نقل املياه. 21 ويف املقابل، 

يف املناطق املتقدمة األكرث تحرًضا حيث الخدمات األساسية أكرث توافرًا، يخصص 

وقت النساء غري مدفوع األجر مبهام مثل تحضري الطعام والتسوق ورعاية األطفال 
والبالغني.22

وإضافًة للتفاوت بني البلدان، فإن أوجه عدم املساواة بني النساء داخل البلد 

الواحد هائلة. فعىل سبيل املثال، تظهر بيانات استخدام الوقت يف الهند أن النساء 

الاليت يعشن يف أرس فقرية متيض ما يصل إىل 24 باملائة من أوقات عملها يف جلب 

الحطب واملاء، ويف البحث عن املواد الصالحة لألكل واملواد غري الصالحة لألكل 

الستخدامها كغذاء أو كمواد منزلية، بينام تخصص النساء يف األرس غري الفقرية 

حوايل نصف ذلك الوقت، 12 باملائة، ملثل هذه املهام. 23  وكذلك يف بلدان أمريكا 

الالتينية، تخصص النساء من فئات الدخل األشد فقرًا )الرشيحة 1( وقت يف أعامل 

الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر أكرث من أولئك يف الفئات األكرث ثراًء 

)الرشيحة 5( )انظر الشكل 6.3(. ومن الجدير بالذكر أيًضا، أن مستويات الوقت 

التي يخصصها الرجال لهذه املهام منخفضة دامئًا، بغض النظر عن الدخل األرسي.

الشكل 6.3
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خالل العقود العديدة املاضية، دخلت أعداد متزايدة من النساء يف القوى العاملة مدفوعة األجر.24 ويف كل بلد تقريبًا اليوم، يفوق قطاع الخدمات قطاع الصناعة 

من حيث اإلنتاج وعدد األشخاص العاملني. وبينام أُتيحت املناصب اإلدارية واملهنية والخدمية للنساء يف البلدان الغنية، فقد كانت النساء يف العديد من البلدان 

النامية مقيدات باألجور املنخفضة والعمل الصناعي والزراعي الذي تتالىش بالتدريج، مام دفع العديد، بغض النظر عن مستوياتهن العلمية والتدريب املهني، 

للسعي لوظائف يف قطاع الخدمات يف املراكز الحرضية الكربى ويف الخارج.

وقد وجدت هذه الفئة بشكل متزايد وظائف كعامل منزليني ومقدمي رعاية يف املدن رسيعة النمو ويف البلدان األكرث ثراًء، حيث أن التزايد يف دخول النساء 

املحليات أو الخارجيات املولد لسوق العمل – إىل جانب شيخوخة السكان ودعم الدولة املحدود للرعاية وقيمة السوق املنخفضة ألعامل الرعاية - قد خلق 

الطلب املتزايد عىل مزودي الرعاية من غري األقارب. وقد سد عامل الرعاية من املهاجرين هذه الحاجة الذين مل يكن امامهم خيار سوى العمل بأجور أقل 

من املستوى. ويف املقابل فقد فوضت العديد من هؤالء النساء أمر رعاية أبنائهم إلحدى قريباتهن، خاصة األمهات، أو لجئوا لتوظيف عامل منزليني قد يكونوا 

مهاجرين من إحدى املناطق الريفية الفقرية.

تؤثر عوملة أعامل الرعاية عىل كل ركن من العامل اآلن. يف حني أن بعض منها يحدث بني البلدان واملناطق التي تتمتع مبستويات متشابهة من التنمية، كثريًا 

منها بني البلدان ذات املستويات املتباينة يف االزدهار والفرص – بني الجنوب والشامل للتأكيد )من املكسيك للواليات املتحدة، من الفيليبني لكندا، ومن جزر 

املحيط الهادئ ألسرتاليا(، ولكن أيًضا فإن النزوح بني بلدان الجنوب ضمن املناطق النامية، عىل سبيل املثال من نيكاراغوا لكوستاريكا ومن الفيليبني واندونيسيا 

لسنغافورة ومن املوزمبيق وماالوي لجنوب أفريقيا. 

وكثريًا ما تعاين العامالت املهاجرات من مركزهن كمهاجرات هوياتهن. وهن بعد ذلك أكرث عرضة للظروف السيئة التي تحيط اقتصاد الدخل املنخفض ألعامل 

الرعاية واألعامل املنزلية. وقد زاد من تفاقم هشاشة وضعهم بسبب سياسات الهجرة يف البالد التي يقصدونها، والتي أصبحت أشد تقييًدا من أجل تفضيل 

العامل "أصحاب املهارات". وقد تصاحب ذلك مع االعتامد املتناقص للبلدان األغنى عىل عامل الرعاية املهاجرين مجتمعة مع مشاعر الوطنية والسياسية القومية 

ومعاداة املهاجرين.

ومع ذلك فإن هذا الوضع ليس ثابتًا، حيث يتزايد تنظيم عامل الرعاية والعامل املنزليني عىل جميع املستويات، كام أن القوانني والقواعد املحلية والوطنية يف 

تغري. وقد بدأت هذه الدعوة بتشكيل النقاشات داخل املنظامت الدولية مؤديًا بالدرجة األوىل إىل تبني املؤمتر الدويل للعمل عام 2011 التفاقية منظمة العمل 

ق عليها 24  الدولية رقم 189 التي تخص العمل الالئق للعامل املنزليني. وقد بدأت تظهر آثار هذه املعاهدة عىل الصعيد الوطني يف الفرتة الحالية، بعد أن َصدَّ

بلًدا والعديد منظامت العامل املنزليني املحلية التي تعاونت مع التحالفات الدولية للتشجيع عىل التصديق عليها.

نوع الجنس والهجرة والرعاية: سالسل الرعاية العاملية
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ميكن أن توضح العديد من العوامل عدم املساواة بني النساء، مبا يف ذلك قلة 

توافر البنى التحتية والتكنولوجيا املحلية يف األرس الفقرية، وحجم األرسة األكرب 

وضعف إمكانياتهم للوصول لخدمات الرعاية والخدمات املنزلية. ويف الواقع، فإن 

غالبًا ما تكون النساء من األرس منخفضة الدخل، معظمهن مهاجرات من الريف 

أو مهاجرات عابرات للحدود من أفقر البالد واالقاليم، هن من يقمن بأعامل 

الرعاية واألعامل املنزلية مدفوعة األجر يف املنازل األكرث ثراًء )انظر الشكل 6.3(.

إن أحد العوامل األخرى التي تؤثر عىل الوقت الذي متضيه املرأة يف أعامل الرعاية 

واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر هو عدد األشخاص الذين بحاجة ألشكال 

مكثفة من الرعاية يف األرسة. إن رعاية شخص يعاين من اختالل عقيل أو ظروف 

مضنية أخرى وإعاقات يتطلب وقتًا طوياًل للغاية، ولكنها ال تنعكس بشكل واٍف 

يف استقصاءات استخدام الوقت بسبب قلة تردد مثل هذه الحاالت بني السكان 

املشمولني باالستقصاء.25 وأيًضا ميكن لوجود األطفال الصغار أن يحدث فرقًا 

ضخاًم. وقد أظهرت دراسات استخدام الوقت يف ست بلدان – يف األرجنتني والهند 

واليابان ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا املتحدة – أن عمل النساء 

يف الرعاية غري مدفوعة األجر كان أشد حدة يف األرس التي متلك أطفال صغار 
وهذه الكمية من العمل قد تناقصت مع ارتفاع عمر األطفال الصغار.26

وميكن أيًضا للصدمات الصحية والتدهور البيئي أن تكثف من أعباء األعامل 

غري مدفوعة األجر. وكان أثر األزمات الصحية بهذا الصدد أشد حدة بشكل 

خاص يف جنوب أفريقيا، التي شهدت أعىل معدالت انتشار فريوس نقص املناعة 

البرشية يف العامل حيث العديد من العائالت الفقرية والريفية يجب عليهم االعتناء 

بأفراد أرسهم املرىض بدون مياه جارية واملرافق الصحية داخل املباين أو بدون 

الكهرباء.27 إن نوع أخر من الصدمة قد ينشأ من التدهور البيئي. فاالنخفاض يف 

التنوع الحيوي وتدهور و/أو انحسار الغابات يعني أن النساء يجب أن تستهلك 

وقتًا وطاقة أطول يف جمع الحطب والعلف إلعالة األرسة. وتشري البحوث عن 

الهند والنيبال إىل أن النساء من األرس املعدمة والتي تفتقر لألرايض تعتمد 

بشدة عىل موارد املمتلكات العامة وبالتايل أشد تأثرًا بتدهور الغابات.28 ومن 

املحتمل أن تنجم تغريات مامثلة يف استخدام الوقت من االنخفاض يف موارد املياه 

املتجددة يف األقاليم املدارية األشد جفافًا.

النوع االجتامعي والرعاية والفقر:

إيضاح العالقات بينهم

إن مسؤولية املرأة الكبرية وغري املتناسبة يف الرعاية غري مدفوعة األجر تعيق 

قدرتها عىل كسب الدخل. ويتضح هذا يف الطريقة التي تزيد فيها الفجوات بني 

الجنسني يف سوق العمل عندما تدخل النساء يف سنوات اإلنجاب. 29 يف املقابل، 

تنقص قدرات النساء عىل كسب الدخل، ويزيد اعتامدهن املايل عىل األزواج 

والرشكاء مام يضعف قدرة أرسهم عىل التحرر من الفقر.

يف السنوات األخرية، قامت املؤسسات املعنية بالسياسات بتشجيع النساء عىل 

زيادة مشاركتهن يف القوى العاملة ودعمت هذه الدعوة بتقديرات لألثر اإليجايب 

لعاملة املرأة عىل النمو االقتصادي.30 إن توقعات النمو مثل تلك التي أنتجها 

معهد ماكينزي العاملي، افرتضت عىل نحو خاطئ أن النساء ال يواجهن قيوًدا 

زمنية متجاهلني املقدار الكبري من الوقت الذي تخصصه النساء فعاًل ألعامل 

الرعاية غري مدفوعة األجر )‘قيود جانب العرض‘(.31 ومن الفرضيات األخرى 

هو أن هناك ما يكفي من الطلب عىل عملهم، وهو أيًضا مشكلة نظرًا لتفيش 

البطالة والعاملة الناقصة ونوبات من "منو البطالة" التي تؤثر عىل العديد من 
االقتصاديات.32

وقد وجدت األبحاث يف العديد من البلدان أن الكثري من األرس الفقرية قد تفلت 

من فقر الدخل إذا حصل البالغون خارج قوة العمل الذين يعيشون معهم )يف 

الغالب ربات البيوت( عىل وظائف تتامىش مع خصائص سوق العمل وتحت 

ظروف العمل السائدة. ومع ذلك، عىل الرغم أنه قد يحدث بعض إعادة توزيع 

ألعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر داخل األرس، وهذا قليل جًدا 

بحيث أن العديد من هؤالء النساء العامالت حديثًا، ستنتقل عندئذ إىل فقر 

الوقت، مع تقليل الوقت املتاح للرعاية.33 وقد تكون لها تداعيات سلبية عىل 

رفاهية األطفال وأفراد األرسة األخرين.

وبالتايل، من أجل الوصول إىل املساواة يف وصول النساء إىل العمل مدفوع 

األجر لتيسري التنمية املستدامة – بدون اإلرضار برفاه اإلنسان - يجب أن تقوم 

عىل اسرتاتيجية شاملة تتضمن االعرتاف باألهمية البالغة ألعامل الرعاية غري 

مدفوعة األجر، والتخفيف من األعباء املقرتنة مع هذا العمل لزيادة إنتاجيتها 

وتوفري الوقت، وإعادة توزيع العمل بني النساء والرجال داخل العائالت وبني 

العائالت وغريها من املؤسسات التي تقدم الرعاية.34 وميكن أيًضا السرتاتيجية 

تهدف لالستثامر يف خدمات الرعاية أن تخلق فرص عمل جديدة يف قطاع الرعاية 

ومعالجة نقص فرص العمل التي تتسم بها دول عدة. يوضح القسم التايل جدول 

األعامل هذا مع أمثلة لسياسات محددة. 
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إن اسرتاتيجية شاملة ملعالجة نقص الرعاية وأوجه عدم املساواة تتطلب سياسات 

الحد من أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر وإعادة توزيعها 

واالعرتاف بها.35 ويجب ان تكون قامئة عىل مفهوم يقوم عىل أن تقديم الرعاية 

هو أمر محوري يف دعم العائالت واملجتمعات والطوائف، وأن جميع الناس، يف 

مرحلة ما من حياتهم، بحاجة للرعاية ولديهم الحق بتلقيها. كام أنها تعرتف أيًضا 

باملسئولية الجامعية بخلق الظروف لتزويد الرعاية بالطرق التي تعزز من حقوق 

وإمكانات وكرامة كل من مزودي الرعاية )سواًء كانت مدفوعة أو غري مدفوعة 

األجر( ومتلقي الرعاية. 

إن التخفيض من مقدار الوقت واألعباء املقرتن بأعامل الرعاية واألعامل املنزلية 

غري مدفوعة األجر من خالل زيادة إنتاجيتها هو أمر ملح للغاية، ال سيام يف 

معظم البلدان منخفضة الدخل، حيث الوصول إىل املياه، والرصف الصحي، 

والطاقة، وتكنولوجيات توفري الجهد محدود ومتفاوت. يبدأ هذا القسم املتعلق 

بالسياسات مبناقشة االستثامرات يف هذه التكنولوجيا.

إن إعادة التوزيع تتطلب سياسات تضمن أن يتم تقاسم توفري الرعاية عىل نحو 

أكرث إنصافًا بني العائالت والحكومات واألسواق والقطاعات غري الربحية، وكذلك 

بني النساء والرجال داخل العائالت. وينظر القسم األوسط من الفصل إىل خدمات 

الرعاية لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة )مرحلة التعليم والرعاية املبكرين( 
وكبار السن )الرعاية طويلة األجل( كأمثلة عىل كيفية تنفيذ ذلك.36

إن االعرتاف ال يعني "دفع األجور للعمل املنزيل" كام هو مفرتض يف بعض األحيان، 

ومع ذلك فقد يشمل أشكااًل أخرى للتعويض عن الوقت املستهلك يف رعاية 

املعالني )عىل سبيل املثال ‘ائتامنيات الرعاية ‘يف نظم املعاشات التقاعدية(. ال 

ميكن أو ال ينبغي تحويل كل الرعاية غري مدفوعة األجر من العائالت واستبدالها 

بالخدمات العامة أو الخدمات القامئة عىل أساس السوق: تحتاج العائالت كل من 

الوقت واملوارد لتوفري الرعاية الكافية ألفرادها. يناقش القسم األخري من الفصل 

إجازات األمومة واألبوة واإلجازة الوالدية مدفوعة األجر كوسائل لدعم رعاية 

األرسة. كام أن اإلجازة مدفوعة األجر لرعاية أفراد األرسة البالغني )مثل اآلباء كبار 

السن( أيًضا رضورية ولكنها أقل انتشاًرا.

ويجب أيًضا أن تشجع سياسات اإلجازة ذات التصميم الجيد والتمويل الكايف 

الرجال عىل زيادة مشاركتهم يف رعاية أفراد األرسة من خالل حوافز محددة مثل 

"حصص األب" يرتتب عليها إعادة توزيع الرعاية داخل العائالت.

إن السياسات التي متت مناقشتها يف هذا الفصل توضيحية ملا ميكن القيام به 

ملعالجة عجز الرعاية وأوجه عدم املساواة - مبا يتامىش مع املعايري واملبادئ 

التي تبنتها خطة عام 2030. وتتفاوت احتياجات الرعاية والهياكل االجتامعية 

واالقتصادية وقيود املوارد وقدرات الدولة تفاوتًا كبريًا بني البلدان، حتى بني تلك 

التي قد تتشارك بعض الخصائص خالفًا لذلك. ونظرًا لهذا التنوع، فسوف يتعني 

تحديد أولويات كل دولة ومزيج سياساتها من خالل مناقشات شاملة تشمل 

مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة: الحكومة واملجتمع املدين وأرباب العمل 

ومقدمي خدمات الرعاية. وبعد سياسات الرعاية األكرث وضوًحا، من املهم أيًضا 

إمعان النظر يف كيفية دعم السياسات األخرى )عىل سبيل املثال، الصحة والحامية 

االجتامعية والتجارة والنقل( لحقوق كل من مقدمي وملتقي الرعاية. وإحدى 

أفضل املامرسات هي نظام الرعاية الوطني املتكامل يف األوروغواي، املعتمد يف 

عام 2015، والذي وضعه فريق عمل مشرتك بني املؤسسات يضم وزارات حكومية 

مختلفة، وجهات فاعلة يف املجتمع املدين ومقدمي خدمات الرعاية ويعالج 

احتياجات الرعاية املتنوعة لألطفال يف سن ما قبل املدرسة واملسنني الضعفاء 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.37 
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االستثامر يف البنية التحتية لتخفيف شقاء الرعاية

غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل

إن الوصول إىل املياه الجارية وخدمات مرافق الرصف الصحية اآلمنة والكرمية، 

ومواقد الطهي األكرث نظافة ووسائل النقل العام األكفأ تخلق بيئة متكينية لتوفري 

الرعاية، سواًء يف املنزل أو يف األوساط املؤسساتية، مبا يف ذلك املدارس واملراكز 

الصحية.

ودونها، فإن معظم مهام تقديم الرعاية – مثل ضامن النظافة الشخصية لألقارب 

طريحي الفراش، وأخذ الطفل إىل املدرسة أو إىل الطبيب أو إعداد وجبة - تصبح 

تحديًا واستهالكًا للوقت. إن االستثامرات يف البنى التحتية املادية مهمة بالنسبة 

لحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني بينام تساهم يف أهداف متعددة من خطة 

عام 2030 من خالل:

 تقليل الوقت الذي تقضيه النساء يف جمع املاء والوقود ومرافقة  ●

أفراد األرسة إىل املدارس واملراكز الصحية )الغاية 5.4(.

 تقليل الوقت الذي يقضيه األطفال، وخاصة الفتيات، يف جمع املاء  ●

والوقود، وبالتايل املساهمة يف نتائجهم التعليمية  )الغاية 4.1(.

تحسني رفاه النساء من خالل زيادة وصولهم إىل املياه ومرافق الرصف  ●

الصحي )الغايات 6.1 و6.2 و6.3(.

 تحرير وقت املرأة حتى تتمكن من الحصول عىل العمل مدفوع  ●

األجر ولألسواق لبيع سلعهم )الغايتان 8.3 و8.5(.

املاء و النظافة

تُعترب مياه الرشب النظيفة واآلمنة رشط أسايس لتقديم الرعاية، ولكن الحصول 

عليه أمر شاق للغاية ومهمة مستهلكة للوقت. وكام هو موضح يف الفصل الثالث 

)الشكل 3.18(، فإن توافر املياه يف املنازل ال يزال بعيد املنال يف العديد من 

البلدان النامية، يف حني أن عبء جلب املياه يقع عىل النساء والفتيات بشكل 

لَة من جنوب أفريقيا )انظر الشكل 6.4(، كام هو  غري متكافئ. وتظهر أدلة ُمَفصَّ

متوقع، أن الوقت املستغرق يف جلب املاء يزداد مع البعد عن مصدر املاء. ويف 

حني أن النساء هن دامئًا األكرث احتاماًل لجلب املاء عن الرجال، بغض النظر عن 

البعد، فإن مساهمة الرجال يف نقل املياه هي نسبيًا أكرب عندما يكون مصدر املياه 

أقرب )أقل من 500 مرت من املنزل مقارنة بـ 500 مرت أو أكرث(. ومن ثم، فائدة 

إضافية من تحسينات يف البنى التحتية التي تجعل املاء أقرب إىل املنازل هو أنه 

ميكنها أيًضا استحضار املزيد من املساعدة من الرجال.

جعل املياه أقرب إىل املنازل

بينت دراسة تحليل االستقصاءات املنزلية يف تسعة بلدان، أربعة يف بلدان أفريقية 

جنوب الصحراء الكربى )مدغشقر ومالوي ورواندا وأوغندا(، وثالثة يف جنوب 

آسيا )الهند والنيبال وباكستان( واثنني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )املغرب 

واليمن(، أن مسافة أقرص ملصدر املياه لها أثر إيجايب عىل معدالت االلتحاق 

باملدارس لكٍل من الفتيات والفتيان، عىل الرغم من عدم وجود أثر ملموس عىل 

وقت املرأة يف سوق العمل.38 وتؤكد هذه النتيجة عىل نقطة مهمة: ما ميكن 

أن تقوم به النساء يف الوقت الذي تم تحريره يتوقف عىل السياق االجتامعي 

االقتصادي األوسع نطاقًا، واألهم من ذلك، حول ما إذا كانت السياسات األخرى 

تدعم فرصهم االقتصادية.39 وكذلك، فإن من املرجح أن تكون املكاسب من تعليم 

األطفال أكرب عندما يكون هناك أيًضا تحسينات يف البنية التحتية للنقل واملرافق 

املدرسية.

يف السنوات األخرية، أصبح االستثامر يف تحسني الوصول ملياه الرشب اآلمنة أولوية 

عليا للحكومات والوكاالت املانحة. وهذا ميكن أن يرجع جزئيًا إىل الهدف اإلمنايئ 

لأللفية رقم 7 )الغاية C(، والذي استهدف خفض نسبة السكان الذين ال ميكنهم 

الوصول بشكل مستدام ملياه الرشب اآلمنة ومرافق الرصف الصحي بحلول عام 

2015. ويف حني أنه قد تم تحقيق هذا الهدف عىل صعيد العاملي، فإن العديد 

من املناطق مل تحقق الهدف، وخاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.40 ففي 

املناطق الريفية لجنوب الصحراء األفريقية الكربى باإلضافة إىل جنوب آسيا، تم 

اإلبالغ عن أن تحسني الوصول إىل مياه الرشب تقترص يف الغالب عىل مجموعة 

من الفئات "املحسنة" بخالف املياه املنقولة باألنابيب إىل مسكن أو قطعة أرض 

أو فناء،41 وتشمل هذه اآلبار والينابيع املحمية، التي تم جمعها من مياه األمطار، 

واآلبار أو املواسري العامة، والتي ال تزال تتطلب بعض الوقت للجمع واملعالجة 

)كالغيل( قبل االستخدام املنزيل.42 ونظرًا لعدم املساواة بني الجنسني يف استخدام 

الوقت املذكور الذي سبق ذكره، فمن املرجح أن تتحمل الفتيات والنساء الكثري 

من هذا العمل. وبالتايل من املشجع أن هدف التنمية املستدامة رقم 6 لخطة 

عام 2030 يشري إىل "خدمات املياه املدارة بأمان" ، وهي محددة عىل أنها 

"موجودة يف املباين ومتوفرة عند الحاجة وخالية من التلوث".43 يف عام 2015، 

استخدم 71 باملائة من سكان العامل مصدر مياه الرشب يُدار بأمان، ولكن بلغت 
نسبة التغطية أقل من 24 باملائة يف جنوب الصحراء األفريقية الكربى.44

هل تعلم…

...ما إذا كانت هناك خطة واضحة لتسهيل 

وصول الخدمات والبنى التحتية لجميع النساء 

والفتيات، خصوًصا أولئك الذين يعيشون يف الريف 

واملجتمعات الحرضية النائية أو الفقرية؟ 
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لقد القت املرافق الصحية اهتامًما أقل من املياه. فعىل الرغم من بعض التقدم، 

ال يزال هناك نحو 2.4 مليار شخص ال يستطيعون الوصول إىل مراحيض محسنة، 

ما يقارب من الثلثني من هؤالء يعيشون يف املناطق الريفية وأكرث من الثلث 

يستخدمون املرافق املشرتكة، والتي ال تعتربها منظمة الصحة العاملية ومنظمة 

األمم املتحدة للطفولة "محسنة".45 ال تزال جنوب آسيا وجنوب الصحراء االفريقية 

الكربى تحصل عىل أدىن مستويات التغطية. ويُعد التغوط يف املياه هو خطر صحي 

عام شديد األثر، إضافًة للمخاطر البيئية، مام يسبب مرض اإلسهال وتلوث املياه 

عىل نطاق واسع.

إن آثار قيود الوقت للمرأة غري مبارشة ولكنها خطرية، باعتبار أن رعاية أفراد 

األرسى املرىض دامئًا يقع عليها. وإضافًة لذلك، فإن ملرافق الرصف الصحي األساسية 

النظيفة، امليسورة البناء والصيانة والوصول اآلمن أهمية خاصة لرفاهية وخصوصية 
وكرامة النساء والفتيات.46

توسيع نطاق التغطية للمناطق التي تفتقر للخدمة

ال يزال انعدام املساواة يف معظم املناطق مستمرًا بالنسبة للحصول عىل مياه رشب 

ومرافق رصف صحي آمنة بني الريف واملناطق الحرضية وبني رشائح الرثوة. 47 ففي 

املناطق الحرضية، ال يُخدم أولئك الذين يعيشون يف املستوطنات العشوائية وعىل 

هوامش املدن بشكل جيد.48 إن وصل املناطق التي تفتقر للخدمة بالبنى التحتية 

أو توفري وسائل بديلة للوصول إىل مياه رشب آمنة يجب أن يُعطى له األولوية.

إن أنظمة متديد املياه املستدمية واملركزية تتمتع بفوائد صحية عالية وأقل تكلفة 

للجهد فيام يتعلق بجلب املاء. فهي من الناحية التقنية واملالية خياًرا ممكًنا 

للمجتمعات املكتظة بالسكان. إال أنها أيًضا أكرث خيارات توفري املياه اعتامًدا عىل 

رأس املال،49 ومسألة كيفية متويل االستثامر يف توفري املياه هو مفتاح الحل. ولطاملا 

اعترُبت البنية التحتية للمياه والرصف الصحي "منفعة عامة"، نظرًا إىل أن فوائده 

املتعددة عىل الصحة العامة تتجاوز مصلحة املستخدمني الفرديني. فإذا مل يكن 

القطاع العام قادًرا عىل تعبئة املوارد الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

فمن املؤمل تدخل القطاع الخاص لسد الفجوة املالية، إما من تلقاء نفسه أو 

بالعمل مع الحكومات من خالل الرشاكات بني القطاع الخاص العام. ومع هذا فإن 

التجارب األخرية يف خصخصة املياه، تثري تساؤالت جدية حول دور القطاع الخاص 

)انظر الشكل 6.4(.

هل تعلم…

 ...ما إذا كانت بلدك يقيس الوقت الذي ينفق يف 

جمع املاء والوقود والحطب؟
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يف حني تُعترب املياه والرصف الصحي من بني خدمات البنية التحتية التي يف أمس الحاجة إليها، فهي األقل متوياًل من خالل التمويل الخاص أو الرشاكات بني 

القطاعني العام والخاص.50 وقد تركز استثامر الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف مجال البنية التحتية عىل عدد صغري نسبيًا من االقتصادات متوسطة 

ومرتفعة الدخل، مثل الربازيل والصني، ويف عدد قليل من املجاالت التي تضمن تحقيق الربحية، وأبرزها االتصاالت والطاقة. يف الواقع، استمرت حكومات الدول 
النامية بتمويل حوايل 70 باملائة من االستثامر يف البنية التحتية خالل الفرتة بني 2000-2005، وأقرب إىل 90 باملائة يف البلدان ذات الدخل املنخفض.51

عىل الرغم من وجود مربر أسايس للرشاكات بني القطاعني العام والخاص كونها قادرة عىل سد فجوات املوارد بكفاءة، تؤكد التقييامت املستقلة أن أداء متويل 

القطاع الخاص مل يعد أكرث كفاءة من القطاع العام.52 وما يثري مزيًدا من القلق أن القطاع الخاص قد أهمل واستبعد املناطق الريفية والنائية بشكل كبري.53 وهذا 

ليس مفاجئًا نظرًا إىل أن االستثامر الرأساميل وتكاليف اإلنشاء األساسية من املرجح أن تكون مرتفعة للغاية يف القرى النائية واملساكن العشوائية، يف حني أن 

اسرتداد التكلفة الكاملة من خالل الرسوم العالية أمر مستبعد.

وبعد موجة من مبادرات خصخصة املياه يف التسعينات، فإن أكرث من 180 مدينة ومجتمًعا يف 35 بلًدا قد استعاد السيطرة عىل خدماته املائية يف السنوات 

الخمس عرشة املاضية. ونظرًا إىل أن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل توفري املياه قد اتسمت من خالل املخاطر البيئية والتعريفات الجمركية بأنها 

قد وضعت املياه بعيًدا عن متناول الفقراء، وخاصة النساء الفقريات، فغالبًا ما كانت النساء يف مقدمة نزاعات املحاكم أمام رفع الرسوم الجمركية واالحتجاجات 
من أجل إعادة السيطرة للبلديات.54

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف مجال املياه: اإلهامل واإلقصاء

إن التحسينات يف املياه والرصف الصحي لها فوائد كبرية من حيث الصحة العامة 

واالستدامة البيئية ووقت املرأة. وهذا مام يجعل ذلك املجال مرشًحا مناسبًا 

الستثامر القطاع العام أكرث من ربحية القطاع الخاص. إن الدولة هي الجهة 

الفاعلة الوحيدة املستعدة والقادرة عىل تنفيذه عىل نطاق كاٍف يف مثل هذا 

الظروف.55 حتى الُنُهج البديلة القامئة عىل املجتمع، مثل جمع املياه واملضخات 

ذات الدواسات - والتي ال تزال تتطلب العمل غري مدفوع األجر لجمع املياه 
ومعالجتها - من غري املمكن توسيع نطاقها بدون دعم الدولة.56

ضامن القدرة عىل تحمل تكاليف إمدادات املياه

بغض النظر عن استثامرات القطاع العام أو الخاص، فإن رسوم االيصال 

واالستخدام ميكن أن متثل عقبات كبرية أمام األرس ذات الدخل املنخفض للوصول 

إىل إمدادات مياه كافية. ميكن للحكومات أن تعتمد مجموعة من التدابري، مبا 

يف ذلك اإلعانات، لضامن أن خدمات املياه والرصف الصحي تظل يف متناول اليد 

ولتلبية احتياجات الفئات املهمشة.

لتحسني الوصول إىل شبكة إمدادات املياه، فإن خيارات السياسات، كام مُتارس يف 

مجموعة من البلدان، تشمل اإلعفاء أو دعم تكاليف كل من االيصال واالمداد 

إضافًة إىل تنظيم التعريفات. ميكن إتاحة كمية ثابتة من املياه لجميع األرس مجانًا، 

إىل جانب تعريفة مضاعفة للكميات اإلضافية )كام هو الحال يف جنوب أفريقيا(، 

مع األخذ يف االعتبار بأن هذا ال يزال يحرم األرس الفقرية، والتي عادًة ما تكون أكرب 

يف الحجم ورمبا تتقاسم إيصال املياه. بداًل من ذلك، ميكن لإلعانات أن تستهدف 

مجموعات محددة، تقوم إما عىل أساس دخل األرسة )كام هو الحال يف شييل( 

أو املوقع الجغرايف )كولومبيا( .57 واالحتامل األخر هو تقديم الدعم املتبادل مع 

الخدمات العامة املختلفة. ففي اإلكوادور، عىل سبيل املثال، فُرضت رضيبة خاصة 

عىل االتصاالت السلكية والالسلكية الخدمات، ثم ُحولت اإليرادات إىل رشكة املياه 
العامة واستُخدمت لتحسني املياه والرصف الصحي.58

إن أولئك املستبعدين من إمدادات املياه الشبكية واملعتمدين عىل اآلبار املشرتكة 

أو الفردية لن يستفيدوا من الدعم الحكومي ملستخدمي الشبكة.     

مُتول العديد من هذه البدائل من ِقبَل األرس نفسها بداًل من الحكومات. لذلك 

من الرضوري تنظيم ودعم مصادر املياه الخاصة بهم. فإن السنغال، عىل سبيل 

املثال، لديها وصول إىل املياه بشكل كبري يف األحياء منخفضة الدخل من خالل 

دعم بناء سبل املياه العامة وايصالها بالشبكة. ومع ذلك، كان من الصعب الحفاظ 

عىل مثن معقول للمياه.59 إال أنه من املمكن: فإن إصالحات كينيا لقطاعي املياه 

والرصف الصحي يف أوائل األلفية الثانية قد وضعت مبادئ توجيهية للتعاريف 

لصالح الفقراء وخيارات الدفع البديلة ألكشاك املياه لتعزيز القدرة عىل تحمل 
التكاليف.60

صندوق 6.4
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تعزيز الشفافية واملساءلة واملشاركة

إن ضامن امتداد وصول املياه إىل املناطق املحرومة، عىل نحو متاح لجميع 

السكان ولجميع الفئات دون متييز، يتطلب الشفافية واملشاركة يف صنع القرار. 

وهذا يشمل مناقشة مفتوحة حول إرشاك القطاع الخاص واألطر التنظيمية 

الفعالة وآليات املساءلة الستدراك املظامل وانتهاكات حقوق اإلنسان.61 ويجب 

أن تنطبق هذه املعايري عىل مزودي الخدمات العامة والخاصة والربحية وغري 

الربحية عىل حد سواء.

وكثريًا ما تحث األدلة واملبادئ التوجيهية لتصميم البنية التحتية للمياه والرصف 

الصحي أولئك الذين يصممون املشاريع للتشاور مع النساء واملجموعات 

االجتامعية املهمشة، مثل جامعة الداليت يف الهند،62 وإرشاكهم يف آليات املشاركة 

املجتمعية )مثل لجان مستخدمي املياه والرصف الصحي( وحمالت املساءلة 

)عىل سبيل املثال، املنتديات املدنية يف القرى واألحياء وبطاقات تقييم املواطنني 

للخدمة( لجعل أصواتهم مسموعة، وزيادة متثيل النساء يف الفرق اإلدارية 
والخدمات العامة.63

ويجب عىل آليات تعزيز املشاركة واملساءلة هذه أن تسري جنبًا إىل جنب 

مع نطاق التدخالت السياسة واسعة النطاق. فإن إحصاءات استخدام الوقت 

املتعلقة بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر ينبغي استخدامها إلثراء النقاش 

العام حول تخصيص املوارد وعمليات املوازنة الوطنية. بهذه الطريقة، ميكن 

إعطاء األولوية لالستثامرات يف املياه والرصف الصحي وضامن واستدامة إمكانية 

الوصول للخدمات، خاصًة بالنسبة ألولئك الذين ما زالوا مستبعدين من الخدمات 

الشبكية. إن معالجة عجز املياه والرصف الصحي يف متناول اليد: يبني بحث صادر 

عن الهيئة الدولية للخدمات العامة أن البلدان ذات أعىل مستويات الحاجة ملياه 

الرشب وتوصيالت املجاري ميكن أن تقدم هذه الخدمات عىل مدار 10 سنوات 
بأقل من 1 باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل يف السنة.64

   
مواقد الطهي

إن إعداد الطعام – والذي تقوم به النساء أيًضا بأغلبية ساحقة عرب البلدان - 

يتطلب الطاقة املنزلية. فيجب أن يعتمد أكرث من 3 مليارات شخص يف العامل عىل 

الوقود الصلب مثل الكتلة الحيوية )الخشب والفحم النبايت واملخلفات الزراعية 

وروث الحيوانات( والفحم كمصدر أسايس. وأكرث من ثالثة أرباع هؤالء السكان 

ريفيون. وترتاوح حصة األرس يف اعتامدهم عىل الوقود الصلب لتلبية احتياجاته 

من الطاقة بني أقل من 25 باملائة يف بعض البلدان النامية إىل 95 باملائة يف الكثري 

من بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية، حيث تقرتب إىل 100 باملائة يف العديد من 

املناطق الريفية.65 إن االعتامد عىل الوقود الصلب هو أعىل بكثري بني الرشيحة 
الخمسية األفقر مقارنًة بنظرائهم األكرث ثراًء.66

باإلضافة إىل الوقت الذي يستغرقه انتاج الحبوب وإعداد وجبات الطعام، فإن 

جمع الوقود الصلب يفرض حتى اآلن عبئًا أكرب من حيث الوقت والطاقة عىل حد 

سواء بالنسبة للنساء واألطفال الذين يتعهدون دامئًا بتلك املهمة. ففي املتوسط، 

عىل املرأة يف أفريقيا أن تحمل 20 كيلوغراًما من حطب الوقود خمسة كيلومرتات 
يوميًا.67

إن الستخدام الوقود الصلب أيًضا آثار صحية ضارة. وغالبًا ما يتم حرقها يف مواقد 

مكشوفة غري فعالة ويف املواقد األساسية مع التهوية غري الكافية مام يعرض أفراد 

األرسة، وخاصًة النساء واألطفال الذين يقضون ساعات أطول يف املنزل، للدخان 

السام والحروق الجسدية. تتجىل اآلثار املرتاكمة يف التهابات الجهاز التنفيس 

والتهاب الرئة والرسطان وانخفاض الوزن عند الوالدة ومشاكل القلب واألوعية 

وإعتام عدسة العني. يحتل تلوث الهواء يف األماكن املغلقة املرتبة الثالثة يف العبء 

العاملي للعوامل املسببة لألمراض لجميع البلدان، أما الوفيات التي تحدث بسببه 
فهي بالفعل أكرب من تلك التي تحدث نتيجة املالريا والسل.68

ولهذه املامرسة آثار ضارة عىل البيئة أيًضا. فعندما يُقطع خشب الوقود بشكل 

غري مستدام، فإنه يساهم يف تدهور الغابات وإزالتها وفقدان التنوع البيولوجي، 

حتى لو كان إلزالة الغابات أسباب أخرى كثرية - وغالبًا ما تكون أكرب - مثل قطع 

األشجار ألغراض صناعية وإنتاج الفحم النبايت التجاري وتحويل الغابات إىل أراٍض 

زراعية عىل نطاق واسع وغريها.69 كام يساهم استخدام الوقود الصلب القذر 

أيًضا يف انبعاثات ضارة من ثاين أكسيد الكربون والكربون األسود )السناج(، وهو 

العامل املؤثر بظاهرة االحتباس الحراري وكذلك اضطراب املناخ اإلقليمي. ففي 

جنوب آسيا، يُقدر أن نصف الكربون األسود املنبعث من املواقد التي تعمل عىل 

حرق الكتلة الحيوية يُحِدث اضطراب يف الرياح املوسمية وميكن أن تهدد توفر 
املياه.70

ونظرًا للعديد من العوامل الخارجية اإليجابية املرتبطة بانخفاض استخدام 

الوقود الصلب، واالستثامر يف عىل نطاق واسع يف مواقد الطهي ذات الكفاءة 

التي تستخدم وقود أنظف مثل الغاز النفطي املسال أو األفضل من ذلك، الطاقة 

املتجددة مثل الطاقة الشمسية - فهي اسرتاتيجية تقوم عىل مراعاة اعتبارات 

النوع االجتامعي واالستدامة البيئية يف آٍن واحد.

...ما إذا كانت حكومتك تتشاور مع مجموعات 

مختلفة من النساء - خاصة األكرث تهميًشا - عىل 

أولويات تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 

الرئيسية؟

هل تعلم…
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اتجه املهندسون لتصميم مواقد الطبخ الستبدال النريان املكشوفة منذ خمسينيات 

القرن املايض، ولكن الجهود املبذولة لتعزيز كل من أنواع الوقود الحديثة وتحسني 

مواقد الطهي التي تعمل الكتلة الحيوية قد شهدت نجاح متقطع فقط.71 ومن 

االستثناءات التي يجب االشارة اليها كان برنامج الحكومة يف الصني الذي جلب 

أكرث من 100 مليون من مواقد الطهي ملنازل الناس.72 ومع ذلك، تشري األبحاث إىل 

أن الفوائد الصحية لتدخالت الطبخ تختلف إىل حد كبري، ترتاوح بني ال تأثري إىل 

تأثري متواضع ولكن أقل من الفوائد املتوقعة.73 عىل سبيل املثال، أن من بني الـ 

28 مليون موقد التي وزعها التحالف الدويل من أجل مواقد طهي نظيفة، فقط 

8.2 مليون – أقل من الثلث – قام بتلبية املبادئ التوجيهية الصحية النبعاثات 

داخل األماكن املغلقة التي وضعتها منظمة الصحة العاملية. 74 كان األثر عىل 

دخل األرسة أكرث إيجابية، نظرًا إىل أن معظم املواقد املحسنة تحرق ما بني 30 إىل 

60 باملائة وقود أقل من نظرائهم التي مل تُحسن. وهذا توفري كبري لألرس الريفية 
الفقرية التي تنفق ما يقرب من 10 باملائة من دخلها الشهري عىل الطاقة.75

إن العديد من العوامل يجب، عىل مدى العقد املقبل، أن تقدم فرصة كبرية 

للتقدم: اإلرساع باالبتكار التكنولوجي عرب مجموعة كاملة من تقنيات الطهي 

النظيفة ومصادر الطاقة املستدامة وزيادة توافر التمويل للمنظامت غري 

الحكومية والخاصة والعامة واملصنعني واملوزعني، والتي يشكل العديد منها 

جزًءا من التحالف الدويل من أجل مواقد طهي نظيفة، وتوافق اآلراء املتزايد بني 

صانعي السياسات أن للطهي النظيف القائم عىل الطاقة املستدامة أوجه تآزر 

متعددة مع الصحة واألهداف البيئية وكيل الدخل وفقر الوقت. ومع ذلك، تبقى 

العقبات كبرية يف الوصول إىل كافة الذين يحتاجون إىل مواقد محسنة، وخاصة 

العائالت ذات الدخل املنخفض يف املناطق الريفية وشبه الحرضية.

تفتقر العديد من األرس إىل القدرة عىل دفع مثن املواقد املَُحَسنة، والتي تتطلب 

أيًضا الوصول إىل إمدادات مستمرة ورخيصة من الوقود، والذي قد ال يكون 

متوفرًا يف الريف أو ال ميكن تحمل كلفته. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 

تحد التكاليف األولية املرتفعة ألجهزة الطهي ذات الجودة والنفقات الجارية 

املرتفعة للوقود الحديث من حجم سوق الطهي النظيف. حتى بالنسبة للمواقد 

املحسنة منخفضة التكلفة، التي هي يف متناول الجميع باستثناء األرس الفقرية، 

والقدرة عىل تحمل التكاليف ال تزال مبثابة عوائق لتطوير السوق بشكل أرسع. 

قد ال يكون عبء الوقت عىل النساء واألطفال محفز كايف للرجال الذين لديهم 

صوت أكرب يف قرارات الرشاء الرئيسية.76 متيل العائالت التي تشرتي الوقود إىل 

جمع وقود الكتلة االحيائية بشكل متواٍز.

وحتى عندما يكون املستخدمون املحتملون عىل علم بالفوائد الصحية الستخدام 

املواقد املحسنة، ينخفض استعدادهم لتبنيها يف كثري من األحيان بسبب التصميم 

غري املناسب وقلة الثقة يف األداء واملتانة، واملخاوف بشأن إمكانية الوصول إىل 

إمدادات الوقود والحصول عىل الدعم بعد الرشاء.77 ومع أنه تم اعتامد مواقد 

الطهي واستخدامها، إال أن هناك تقارير عن االستخدام املستمر للمواقد التقليدية 

لألغذية األساسية )ألنه يلمس تغري بطعم الطعام املطبوخ مع املواقد املحسنة(. 

قد يجعل الشكل "املكدس" لألجهزة رؤية النتائج الصحية أو البيئية اإليجابية 

صعبًا. وعىل أية حال، هناك أمثلة مبتكرة حيث متكنت املنظامت غري الحكومية 

من إرشاك النساء يف تصميم أفران الطهي، وبالتايل تعزيز جودتها واستيعابها، كام 

هو الحال يف عمل مؤسسة Nexleaf يف الهند.78  

كام اختتم تقرير حديث للبنك الدويل حول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى "دون 

قيادة القطاع العام والدعم الحكومي الكبري"، وتقنيات املواقد العالية الجودة 

التي تعمل عىل الكتلة االحيائية والوقود النظيف فإنه عىل األرجح "ستبقى 

متعذرة الوصول إىل معظم املستهلكني يف املناطق الريفية األفريقية لسنوات 

عديدة قادمة".79  لذا فإن استثامرات القطاع العام يف الطاقة املتجددة هي 

املفتاح، كام هو موضح من خالل "مهمة الطاقة الشمسية" يف الهند التي ُدشنت 

عام 2010، والتي تسعى إلنتاج الطاقة الشمسية ونرشها عرب البلد. إن الطاقة 

الشمسية مناسبة خصيًصا للمناطق الريفية النائية بدون شبكة كهرباء، ولكن 
عندما تكون أشعة الشمس وفرية قد تكون املصدر األمثل لطاقة الطهي النظيفة.80

وعىل العموم، فإن الفوائد الكبرية املرتبطة بالتوفري األسايس للبنية التحتية يجعلها 

مرشح رئييس لقيادة القطاع العام واالستثامر. وقد أظهرت عقود من تجارب 

السياسات يف جميع أنحاء العامل أن التمويل الخاص لن يكون قادًرا عىل تلبية 

احتياجات البنية التحتية لقسم كبري من السكان املحرومني الذين يعيشون يف 

املناطق الريفية الفقرية والنائية أو يف املجتمعات الحرضية الفقرية ومخيامت 

الالجئني. يف الوقت نفسه، من خالل إرشاك مستخدمي الخدمة يف التخطيط 

واإلدارة وإنشاء آليات املراقبة )الغاية6ب(، وإمكانيات الدولة، ميكن أن تبنى 

االستجابة والرشعية للمواطنني حتى يف السياقات التي تآكلت فيها تلك القدرة من 

خالل األزمات والنزاعات التي طال أمدها. 

التوسع يف جودة التعليم وخدمات الرعاية يف

مرحلة الطفولة املبكرة

ميكن لالستثامرات بإمكانية الوصول ويرس وجودة الرعاية والتعليم املبكر لألطفال 

أن تسهم يف تحقيق العديد من األهداف املتعلقة بالجنس والطفل وغايات خطة 

عام 2030 من خالل: 

تقليل الوقت الذي تقضيه النساء يف الرعاية غري مدفوعة األجر عن  ●

طريق نقل بعضه لخارج العائلة )الغاية 5.4(

متكني املرأة لزيادة وصولها إىل العمل81 )الغاية 8.5( ●

خلق عمل الئق )الغاية 8.3( مع أجور وظروف عمل مالمئة وفرص  ●
تدريبية يف قطاع الخدمات االجتامعية82

تحسني نتائج صحة وتغذية الطفل )الغايتان 2.2 و3.2( ●

 تعزيز االستعداد املدريس )الغاية 4.2(، وخاصة بني أولئك الذين من  ●

خلفيات محرومة،83 وبهذه الطريقة تساهم بتساوي الفرص والحد 

من عدم املساواة بالنتائج )الغاية 10.3(
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TURNING PROMISES INTO ACTION

ولتحقيق إمكاناتها، يجب أن تكون خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة 

املبكرة ممولة ومنظمة ومقدمة بشكل مناسب وبالطرق التي متكن الوصول 

لألطفال من العائالت املحرومة وتضمن بتساوي الخدمات للجميع واالستجابة 

الحتياجات األهايل الذين يعملون يف كيل االقتصاد العام والخاص وتوفري ظروف 

عمل الئقة ملوظفي رعاية األطفال املدفوعة واملربني يف املراحل املبكرة. إال أن 

توفر الخدمات التي تحقق هذه املعايري نادرة.

ففي البلدان النامية، عىل وجه الخصوص، غالبًا ما تكون تغطية الرعاية والتعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة قليلة وغري متساوية بشكل كبري. وتوضح بيانات مرحلة 

ما قبل التعليم األسايس – والتي يف أغلب البلدان تبدأ بسن الثالثة- هذه النقطة. 

بينام قد ُسجل 87 باملائة من األطفال يف مرحلة قبل التعليم األسايس يف البلدان 

املتقدمة يف عام 2014، وكان 39 باملائة فقط متواجدين يف يف البلدان النامية.84 

كام أن أوجه عدم املساواة القامئة عىل أساس الدخل أيًضا صارمة. عرب مجموعة 

من البلدان النامية، فإن األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 3-5 يف األرس 

الرثية أكرث احتاماًل بستة أضعاف لحضور برنامج التعليم املبكر من األطفال بنفس 
العمر يف األرس الفقرية )انظر الشكل 6.5(.85

وحتى يف البلدان املتقدمة، حيث التغطية الشاملة مرتفعة وعىل العموم، فإن 

األطفال تحت سن الثالثة يف األرس ذات الدخل املنخفض أقل احتاماًل بشكل 

منهجي للوصول إىل خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة عن 

األطفال بنفس العمر يف األرس ذات الدخل املرتفع. ففي فرنسا وهولندا عىل سبيل 

املثال، تصل نسبة مشاركة األطفال بني سن 0-2 يف األرس ذات الدخل املنخفض 

إىل 19 و11 باملائة، عىل التوايل، والتي هي أقل من ربع األطفال من األرس ذات 

الدخل املرتفع )81 و55 باملائة(.86 وبحسب السياق، ميكن أيًضا للمعامل األخرى 

للحرمان أن تلعب دوًرا، من ضمنها األصل العرقي ووضع املهاجرين. ففي البلدان 

مثل أسرتاليا ونيوزيالند، تُعترب أرس الشعوب األصلية أقل احتاماًل من األرس غري 

األصلية للوصول إىل خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، بينام 

أطفال املهاجرين متأخرين عن األطفال غري املهاجرين يف أملانيا والرنويج.87 إن 

األطفال من الفئات املحرومة األكرث عرضة ألن يُعتنى بهم يف بيئات منخفضة 

الجودة. 

كيف ميكن معالجة أوجه القصور تلك؟ وما الذي ميكن فعله لرفع التغطية 

الشاملة وتعزيز الوصول والقدرة عىل تحمل التكاليف، والوصول إىل األشد حرمانًا 

وضامن جودة الرعاية للجميع؟ تتقدم بعض البلدان – سواًء املتقدمة والنامية –
عىل األخرى يف تلك املستويات، ما يجعلها تقدم دروًسا مفيدة.88

دواعي االستثامر العام

إن االستثامر العام الكايف أمر بالغ األهمية لوصول جميع األطفال يف مرحلة 

الطفولة املبكرة إىل التعليم والرعاية. وقد تبني أن للرسوم املرتفعة لرعاية األطفال 

عواقب سلبية عىل كل من النساء واألطفال. ففي أيرلندا، حيث تتحمل العائالت 

أكرث من نصف تكاليف رعاية األطفال، توجد حوافز مالية كبرية ألحد األبوين – 

غالبًا األم – لرتك القوى العاملة وخاصة بعد إنجاب الطفل الثاين.89 ويف بلدان مثل 

إثيوبيا وسرياليون وبعض الدول العربية، حيث يعتمد تقديم خدمات الرعاية 

والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة كليًا عىل القطاع الخاص، متيل التغطية إىل 

االنخفاض واالنحصار يف عائالت املدن األيرس حااًل، مع استبعاد األطفال األكرث 

استحقاقًا للحصول عىل خدمات جيدة.90 حتى عندما تُعترب الخدمات العامة 

املتوفرة مجانية من الناحية الرسمية ولكنها ال تزال غري محتملة التكاليف للفئات 

املحرومة. ففي غانا جمدت الحكومة التوظيف يف القطاع العام منذ عام 2015 

وعنى ذلك أن املدارس التحضريية قد نقلت بعض كلفة املوظفني عىل األهايل مام 

دفع األهايل أصحاب الدخل املنخفض إىل "تقنني" حضور أطفالهم ليك يتمكن من 
ارسال جميع أطفاله.91

إن خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة الشاملة وعالية الجودة 

مكلفة ولكن يجب النظر إليها عىل أنها استثامر منتج. وقد تتجاوز التكاليف 

املبارشة لخدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة الفوائد الهائلة 

طويلة ومتوسطة األمد لزيادة عرض عمل املرأة ومرونته وزيادة انتاجيته، وزيادة 

فرص العمل يف قطاع الرعاية وتعزيز تنمية الطفل واالستعداد للمدارس .92 ففي 

البلدان منخفضة الدخل، تشري التقديرات إىل أن زيادة التسجيل يف مرحلة ما 

قبل االبتدايئ إىل 50 باملائة من شأنه أن يحقق فوائد من 15 إىل 34 مليار دوالر، 

مع تجاوز تكلفتها من 8 إىل 18 مرة، اعتامًدا عىل االفرتاضات.93 يخلق أوجه 

التآزر )ص 234( ويقدم تقديرات للاملية العامة وآثار العاملة يف االستثامر العام 

يف قطاع خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة الثنني من البلدان 

النامية )جنوب أفريقيا وأوروغواي(.
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املصدر: قواعد البيانات العاملية لليونيسيف، 2016، استناًدا إىل االستقصاءات الدميغرافية الصحية واملسح العنقودي املتعدد املؤرشات، وغريهام من االستقصاءات وتعدادات السكان ذات التمثيل الوطني.

مالحظات: تطابق البيانات مع أحدث سنة متاحة لكل بلد )2014-2005(.

* تختلف البيانات عن التعريف القيايس أو تشري إىل جزء فقط من البلد. 

النسبة املئوية لألطفال البالغني بني سن 3-5 الذين يحرُضون أحد برامج الرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، بلدان مختارة، 2014-2005
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والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء الكربىجنوب آسياشامل أفريقيا وغرب آسيا

ضامن تيسري التكلفة

تقرتح األدلة من البلدان املتقدمة أن الخدمات املجانية واسعة النطاق أكرث 

فعالية من أجل تعزيز التغطية والوصول إىل الفئات املحرومة عن الربامج ضيقة 

األهداف، حتى إذا كان هذا األخري أرخص بالنسبة للحكومات.

ففي الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، يصل برنامج االنطالقة املبكرة، الذي 

يخدم األطفال تحت خط الفقر فقط، إىل أقل من 20 باملائة من األطفال املنتمني 

ألدىن رشيحتني من الدخل.94 أما يف فرنسا واململكة املتحدة فعىل النقيض من 

ذلك، فقد أدى البدء بتنفيذ برامج ما قبل املدرسة املجانية لجميع األطفال فوق 

سن 3 سنوات إىل تغطية شاملة وشبه شاملة.95 إن الوصول إىل املجموعات 

املحرومة مثل العائالت املهاجرة والسكان األصليني ما يزال رضوريًا – كام تشري 

تجارب كل من أسرتاليا، أملانيا ونيوزيلندا والرنويج – ولكن يجب أن يُنظر إليه 

عىل أنه مكمل، وليس عىل أنه بديل للخدمات واسعة النطاق املتاحة للجميع. 

هذا النوع من "االستهداف يف إطار العاملية" هو أيًضا ذو صلة للعديد من البلدان  

النامية التي لديها أعداد كبرية من السكان املهاجرين والعابرين )انظر الشكل 

.)6.5

حققت بعض الدول النامية تقدًما ملحوظًا يف زيادة خدمات الرعاية والتعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة يف العقد املايض وجعلت الوصول إليها أكرث مساواة. كام 

توسعت خدمات رعاية األطفال يف شييل بشكل ملحوظ منذ عام 2006. وتوفر 

الوصول املجاين لألطفال يف األرس من الرشيحة الدنيا من حيث الدخل التي تشكل 

نسبة 60 باملائة من السكان. وكنتيجة لذلك ارتفعت التغطية بني األطفال يف سن 

5 سنوات واألقل سًنا من 37 باملائة يف عام 2006 إىل 49 باملائة يف عام 2015 بينام 

انخفضت الفجوة بني األطفال املنتمني للرشيحة الدنيا والعليا بالنسبة للدخل 

من 15 إىل 9 باملائة.97 كام وسعت وعززت اإلكوادور خدمات الرعاية والتعليم يف 

مرحلة الطفولة املبكرة املجتمعية املجانية، محققة زيادة يف التغطية بني األطفال 

بعمر 5 سنوات وأصغر من أقل من 3 باملائة يف عام 2000 إىل أكرث من 22 باملائة 
يف 98.2015

الشكل 6.5
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يف فرتة عمرها 50 عاًما تقريبًا، قامت مبادرة Mobile Crèches، مبادرة غري حكومية وغري هادفة للربح، بقطع شوط طويل من تقديم خدمات رعاية األطفال 

للمحرومني يف مجتمعات املهاجرين يف مواقع البناء لكونها رائدة يف مجال الرعاية والتعليم عالية الجودة ملراحل الطفولة املبكرة.96  ليس من السهل الوصول إىل 

السكان املهاجرين األشد ضعًفا واملتنقلني يف املناطق الريفية يف مواقع البناء أو مجتمعات املهاجرين األكرث استقراًرا يف األحياء الفقرية. وتُعد فرصة التدخل قصرية 

للغاية، حيث يتنقل أكرث من 60 باملائة من األطفال يف مواقع البناء خالل ثالثة أشهر من املنطقة. ويقوم 85 باملائة بذلك يف غضون ستة أشهر، حيث يأيت األطفال 

من مختلف الخلفيات اللغوية والدينية. يعمل العديد من األمهات يف مهن خطرة مثل جمع الخرق والعمل املنزيل بساعات غري منتظمة، والكثري منهن يواجهن 

خطر اإلخالء. ومن خالل استخدام مجموعة من تقنيات التعبئة املجتمعية - مبا يف ذلك املشاركة املبارشة مع أولياء األمور ومجموعة الحوار املركزة ومرسحيات 

الشوارع ووسائل اإلعالم الشعبية واملعسكرات الصحية - وتوفري الخدمات املرنة من حيث املوقع والتوقيت، تنشئ الحضانة الجوالة فهاًم مشرتكًا للنظافة 

والتغذية ورعاية األطفال والتعليم وبناء الثقة إلقناع اآلباء الستخدام مرافق الحضانة.

ومع ذلك، فإن حجم عمليات هذه املبادرة هو أكرب قيودها. وإدراكًا أنه ال ميكن أن تكون إال قطرة يف املحيط، فقد وسعت املنظمة تركيزها خارج التقديم 

املبارش لخدمات رعاية األطفال. وبتاريخها الطويل سواًء يف توفري رعاية األطفال والدعوة لها، فإنها تسعى إىل إعالم السياسات الحكومة بطرق تطوير أنظمة 

لتوفري رعاية لألطفال، خاصًة فيام يتعلق مبا يشكل جودة رعاية الطفل. فهي تساعد يف تدريب العاملني يف مجال رعاية األطفال يف مراكز أنجانوادي الحكومية 

التي تقدم خدمات رعاية األطفال والتغذية، وتشارك يف الدعوة مع كل من الحكومة وأرباب العمل بحيث ميكن أن ينقل عبء رعاية األطفال إىل أولئك الذين 

يجب أن يتحملوا املسؤولية عن ذلك ومن هم أكرث قدرة عىل توفري خدمات رعاية األطفال بتكلفة معقولة.

الوصول لألطفال من العائالت املهاجرة املحرومة يف الهند: الحضانات الجوالة

صندوق 6.5
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تعديل الخدمات لتلبية احتياجات اآلباء 

العاملني

هناك حاجة ملزيد من الجهود لتعديل تقديم الخدمات من أجل تلبية احتياجات 

اآلباء العاملني. ففي العديد من البلدان، هناك انقسام فيام بني التعليم ما قبل 

االبتدايئ، والذي يسعى لتحقيق أهداف التعلم املبكر يف بيئة مدرسية من عمر 

ثالث سنوات فصاعًدا )بحسب البلد(، وخدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة ألطفال اآلباء العاملني، والتي تُقدم عادة يف سن أبكر.99 والخيار 

األخري، حيثام كان متاًحا، أكرث احتاماًل لتوفري ترتيبات ملدة يوم كامل مع إجراءات 

توسعية. وعىل النقيض من ذلك، مييل التعليم ما قبل االبتدايئ إىل العمل عىل 

برامج بدوام جزيئ مع عطالت طويلة، والذي يخلق مشاكل للوالدين العاملني 

وعوائق عىل خيارات عمل املرأة.

ظهرت الحاجة إىل خدمات رعاية األطفال التي تعزز من تطوير األطفال والتي 

تستوعب ساعات عمل اآلباء الطويلة وغري املنتظمة بقوة، وذلك من خالل أبحاث 

متعددة الدول مع النساء يف مجال العمل غري رسمي يف الربازيل وغانا والهند 

وجنوب أفريقيا وتايلند.100 إن النهج املتكامل الذي يراعي احتياجات األطفال 

التنموية ويف الوقت نفسه تستجيب ملتطلبات األرس ميكن أن يتحقق من خالل 

تدخل الحكومات وتحسني الخدمات الحالية. ففي الهند، عىل سبيل املثال، بعض 

الدول مثل تاميل نادو استخدمت بنجاح البنية التحتية للخطة املتكاملة لتنمية 

الطفل – من خالل برنامج وطني ضخم  نُفذ منذ عام 1974 لتحسني صحة 

وتغذية الطفل - لتوفري الرعاية التمهيدية الشاملة وخدمات الرعاية النهارية 
مبثابة استحقاق لألطفال تحت 6 سنوات.101

ما هو دور القطاع الخاص؟

يف معظم البلدان، تُقدم خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة عن 

طريق مزيج من القطاع العام وغري الربحي أو املؤسسات الخاصة الربحية. ففي 

الرنويج، عىل سبيل املثال، يلعب مقدمو الرعاية الهادفني للربح دوًرا هاًما وذي 

أثر إيجايب كبري يف توفري خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، 

لكنهم يفعلون ذلك تحت مظلة قواعد صارمة لالمتثال ملعايري الجودة ومستوى 

الرسوم التي ميكن أن تفرض عىل الوالدين.102 ويف العديد من البلدان األخرى، 

تغيب هذه األنظمة أو تضعف قوتها اإللزامية، مام يرض بالجودة والوصول 

للفئات املحرومة. وقد يرتدد مقدمو الرعاية الهادفون للربح عن االستثامر يف 

املناطق أو األحياء األشد فقرًا. عىل سبيل املثال، تبني األدلة من نظام التعليم 

يف مرحلة ما قبل املدرسة يف غانا أنه بينام يلعب القطاع الخاص دوًرا هاما يف 

املناطق الحرضية )حيث يُفرتض يف إمكانية الدفع أنها أعىل(، فهو غائب إىل حد 

كبري عن املناطق الريفية. 103 ويف املناطق الحرضية يلبي مقدمو الخدمات الخاصة 

احتياجات مجموعات مختلفة ذات خدمات ذات جودة وتكلفة متغرية، ترتاوح 

ما بني الحضانات الخاصة التي تستهدف العائالت يف األحياء ذات الدخل املرتفع 

إىل مراكز الرعاية النهارية يف الفناء الخلفي الصغري يف األحياء الفقرية يف املدن. 

ال توجد أي أنظمة للدولة لضامن الوصول العادل أو معايري الجودة الدنيا. هذا 

املوقف من املرجح أن يتفاقم بداًل من الحد من عدم املساواة بني ألطفال من 

خلفيات غري متكافئة بالفعل.

التوسع يف حلول الرعاية املعتمد عليها وطويلة األمد 

للسكان املسنني

إن توفري الرعاية الكافية والكرمية للمسنني املعتمدين عىل الرعاية، املعروف 

أيًضا باسم الرعاية طويلة األمد،104 أصبحت قضية سياسية ملحة يف جميع الدول 

املتقدمة والنامية عىل حد سواء. وكام يف حالة خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة، ميكن لنظم استثامرات الرعاية طويلة األمد ذات األسعار املقبولة 

والجودة والتي ميكن الوصول إليها أن تسهم يف التنمية املستدامة العادلة بني 

الجنسني من خالل:

متكني الرفاهية واالستقاللية للمسنني، من بينهم النساء بشكل مفرط  ●

)الغاية 3.4( 

توفري الراحة ملقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر، أيًضا يف الغالب  ●

النساء، عن طريق تحويل بعض من املسؤوليات لعامل الرعاية 

)الغاية 5.4(

منح مقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر القدرة عىل املحافظة  ●

ارتباطهم بسوق العمل )الغاية 8.5(

خلق وظائف الئقة )الغاية 8.3( يف مجال الرعاية االجتامعي من  ●

خالل تعزيز األجور وظروف العمل املالمئة وفرص التدريب للقوة 

العاملة النسائية بشكل اسايس التي غالبًا ما تكون أيًضا من املحرومني 
من حيث العرق والحالة العرقية وحالتهم كمهاجرين.105
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ينشأ "االتكال عىل الرعاية" عندما تنخفض القدرة الوظيفية للشخص إىل حيث ال 

ميكنهم القيام باملهام األساسية للحياة اليومية، مثل األكل واالستحامم واستخدام 

املرحاض، دون مساعدة األخرين.106 وكام رأينا يف الشكل 6.6، فإن عدد األشخاص 

بني سن 60-79 واألكرب من 80 عاًما بني الفئات العمرية أعىل بالفعل يف الدول 

منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالدول ذات الدخل املرتفع، ومن املحتمل أن 

تصبح أكرب من ذلك بكثري يف العقود القادمة، وذلك ألن القدرة الوظيفية تتداعى 

مع التقدم يف العمر، فإن شيخوخة السكان سوف تحدث بدرجة كبرية.

هل تحققت ...

...ما إذا كانت الرعاية طويلة األمد للمسنني ضمن 

خطة السياسات يف بلدك؟
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املصدر: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة، قسم السكان، 2017.

مالحظة: ألغراض هذا التحليل، يستخدم تصنيف البلدان حسب مجموعة الدخل بداًل من معيار التصنيف الجغرايف، انظر امللحق 4.

بالد ذات دخل منخفضبالد ذات دخل متوسطبالد ذات دخل مرتفع

الشكل 6.6
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هل تعلم...

...ما إذا كان بإمكان املسنني الضعفاء الوصول إىل 

خدمات رعاية غري عائلية؟

تدابري الرعاية لكبار السن يف الصني واملكسيك ونيجرييا وبريو

نيجرييا الصني املكسيك بريو

 املجموع

الكيل
ريف مدينة ريف مدينة ريف مدينة

228 54 183 82 114 26 135
سياق تقديم الرعاية لكبار السن املعالني

)حجم العينة( 

الخصائص الرئيسية ملقدمي الرعاية

%13.7 %38.9 %38.8 %15.9 %16.7 %26.9 %18.5 زوج/زوجة

%68 %59.3 %43.2 %65.8 %73.7 %50 %40  االبن أو ابن الزوج

%1.4 %1.9 %16.4 %0.0 %3.6 %3.8 %25.2 غري األقارب

%63.2 %50 %67.2 %81.7 %83.3 %88.5 %85.9 اإلناث

تدابري الرعاية

%39.2 %48.1 %3.8 %36.6 %25.4 %23.1 %16.3 مقدم الرعاية األسايس الذي انقطع عن

العمل من أجل الرعاية 

%66.5 %22.2 %7.1 %58.5 %55.3 %57.7 %45.9 مقدمو رعاية إضافيني غري رسميون

%2.1 %1.9 %45.4 %1.2 %3.5 %7.7 %33.3 مقدم رعاية مدفوعة

زيادة نسبة وعدد األشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طويلة األمد - عىل الرغم 

من وجود اختالفات كبرية يف الصحة والقدرة الوظيفية بني املسنني من األعامر 
املامثلة.107

من املرجح أن يضخم نقص االستثامر يف الرعاية طويلة األمد من أوجه عدم 

املساواة املوجودة. فإن االختالف الذي نشهده يف سن الشيخوخة، من حيث 

القدرة الوظيفية والحاجة إىل الرعاية، ليس عشوائيًا.108 فعادًة ما يكون األشخاص 

ذوو االحتياج األكرب للرعاية يتمتعون بأقل املوارد الالزمة ملعالجتهم: فيوجد من 

يعتمد عىل الرعاية بشكل كبري بني املوجودين يف الحالة األدىن اجتامعيًا واقتصاديًا 

مقارنًة بالذين يتمتعون بوضع أعىل، وهناك املزيد من االعتامد عىل الرعاية بني 

النساء أكرث من الرجال يف نفس العمر،109 ومن املرجح أن يعود جزء كبري من هذه 

االختالفات يف القدرة الوظيفية، واالعتامد عىل الرعاية الالحقة، إىل التأثري الرتاكمي 

للصحة وعدم املساواة االجتامعية عرب دورة الحياة.110 تشكل النساء الغالبية 

العظمى من األشخاص الذين يحتاجون إىل رعاية طويلة األمد ألن النساء يف 

املتوسط يعيشون أطول من الرجال. أيًضا، تشري بعض الدراسات إىل وجود ارتباط 

إيجايب بني جنس اإلناث واإلعاقة، حتى بعد السيطرة عىل العمر والتاريخ الطبي 
مدى الحياة.111

التوعية حول الرعاية طويلة األمد

عىل الرغم من شيخوخة السكان الرسيعة، فإن الحكومات كانت بطيئة يف االعرتاف 

بأهمية الرعاية طويلة االمد. وخاصة يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض.

Maystron :املصدر

الجدول 6.1
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ركزت الكثري من النقاشات العامة حول الشيخوخة عىل توفري أمن الدخل 

للمسنني، وهي قضية مهمة بشكل واضح ولكنها ليست كافية ملعالجة احتياجات 

الرعاية طويلة األمد. إن األولوية املنخفضة املمنوحة للرعاية طويلة األمد ترجع 

إىل السبب يف عدم وعي صانعي السياسات بالرسعة التي تجري بها شيخوخة 

السكان والضغط الذي ميارس عىل مزودي الرعاية غري مدفوع األجر، وأغلبهم من 

الزوجات والبنات وبنات األزواج، كام هو موضح يف الجدول 112.6.1 باإلضافة إىل 

ذلك، فهناك وجهة نظر منترشة تكمن يف أن األرس أفضل مكان لرعاية األجيال 

املسنة. ويف الواقع، وضعت العديد من البلدان التزامات قانونية ألفراد األرسة 
لتوفري خدمات الرعاية طويلة األمد ألقاربهم.113

ومع ذلك، من الواضح أن مناذج الرعاية األرسية الشاملة ال ميكن تحملها. إن 

الهجرة املحلية وعرب الوطنية تعني أن األجيال أكرث احتاماًل ألن تكون منفصلة 

مكانيًا من بعضها البعض، وقد ال يتمكن األبناء البالغون من رعاية اآلباء املسنني 

الضعفاء، حتى لو كانوا يريدون ذلك. يف الوقت نفسه، زيادة ارتباط املرأة 

بالعاملة واملصاحب العتامد األرس عىل ما يكسبون تجعل من الصعب عليهم 

توفري رعاية بدوام كامل للزوجني أو الوالدين املسنني بينام يتمسكون أيًضا 

بوظائفهم. وهو أمر ليس باملستغرب، ولذلك، يجب أن تَُخَفض هذه األرقام 

الكبرية عىل عملهم مدفوع األجر و/أو االعتامد عىل مزودي رعاية إضافيني غري 

رسميني ومدفوعي األجر.

إن املعايري االجتامعية والتوقعات تتغري أيًضا. فمن جهة، قد يفضل كبار السن 

الضعفاء يف بعض األحيان االستقالل الذايت وعدم الرغبة يف أن يكونوا عبئًا عىل 

حياة االبناء. وجدت الدراسة االستقصائية االجتامعية العامة مؤخرًا يف الصني.

أن 26.8 باملائة من املستطلعني فقط قد أبدوا اهتامًما بالعيش مع أبنائهم يف 

عمر الشيخوخة. 114 من ناحية أخرى، من املعروف أنه ال ميكن ترك مقدمي 

الرعاية غري مدفوعة األجر من األرسة مبفردهم للقيام بكل العمل، حتى يف 

البلدان حيث العالقات األرسية بني األجيال قوية. فدول رشق آسيا مثل اليابان 

وجمهورية كوريا، املعروفة بقيمها الكونفوشيوسية وعقيدة البنوة القوية، هي 

مثال عىل ذلك. فهناك سياسة دعم للرعاية طويلة األجل منت من اعرتاف بعبء 

رعاية كبار السن الضعفاء - يُسمى "جحيم الرعاية" )كايجو جيجوكو( من ِقبَل 

وسائل اإلعالم اليابانية - التي كانت تضع عىل كاهل مقدمي الرعاية غري مدفوعة 

األجر من االرسة. ومع مخاوف بشأن تكاليف الخدمات الصحية، بسبب اإلقامة 

يف املستشفى غري الرضورية يف حالة عدم وجود آليات دعم أخرى،115 أدى هذا 

إىل تبني سياسة تأمني الرعاية طويلة األمد يف عام 2000، وهو برنامج التأمني 

االجتامعي اإللزامي املدعوم من ِقبَل الحكومة والذي ميول مجموعة من خدمات 

الرعاية طويلة األمد.116 وتبنت كوريا سياسة مشابهة يف عام 2008.   

توزيع تكاليف الرعاية طويلة األمد بشكل 

أكرث انصاًفا

غالبًا ما تتم صياغة مناقشة السياسات حول الرعاية طويلة األجل يف البلدان 

املتقدمة من حيث منو تكاليف توفري خدمات الرعاية طويلة األمد عىل دافعي 

الرضائب والحاجة إىل تقليل تأثريها املايل.117 إن هذا االتجاه الضيق يثري تساؤالت 

حول نوع التكاليف التي يتم حسابها ومن يدفع. توجد دوًما تكلفة للرعاية 

طويلة األمد: يف الرشوط املالية )للحكومات ودافعي الرضائب(، يف النفقات "من 

جيب" )ألولئك بحاجة إىل رعاية أفراد أرسهم(، تكاليف الوقت والفرص )ألولئك 

الذين يقدمون الرعاية غري مدفوعة األجر( أو يف خسائر للرفاهية )ألولئك الذين 

يحتاجون الرعاية عند عدم توفري العناية الكافية(،118 قد يوفر التقاعس عن ذلك 

بعض املال مليزانيات الحكومة، إال أن التكاليف ترتاكم يف مكان أخر.

إن  الطريقة األكرث انتشاًرا عىل مستوى العامل لتمويل الرعاية طويلة االمد هي من 

خالل الدفع من الجيب - أي الدفع املبارش الخاص ملقدمي الرعاية طويلة األمد 
دون أي خطر للتجميع أو الدفع املسبق - وهو يف املتناول فقط لألكرث ثراًء.119

ومن املهم أيًضا أن تكون تكاليف الفرصة البديلة عالية التي يواجهها أفراد 

العائلة )أي من الوقت املخفف للعمل مدفوع األجر والراحة والرفاهية والتي 

تتطلب عاطفيا إدارة الرعاية(، والتي تُعد مستبعدة اإلحصاءات الرسمية.120 ولهذا، 

فالسؤال الحاسم يف وضع تلك السياسة هو كيفية توزيع تكلفة الرعاية طويلة 

األمد بشكل منصف بني العائالت واملؤسسات العامة، بني الرجال والنساء وبني 

األجيال.

بناء نظام متكامل للرعاية طويلةاألمد

إن القدرات الوظيفية للمسنني املعالني ليست متجانسة وال ثابتة. ومن األفضل 

اعتبارها كمتسلسلة.121 فليس جميع املسنني الضعفاء بحاجة لرعاية مؤسساتية 

مكثفة. ان خيارات السياسات املختلفة موجودة )انظر الجدول 2.6(، ولكن غالبًا 

ما تُنفذ مجزئة وبأسلوب مفكك، مركزًا عىل أحد أطراف التسلسل.122 يجب أن 

تتبع االستجابة املتكاملة عىل أساس النوع االجتامعي لنظم الرعاية طويلة األمد 

عدد من األهداف الرئيسية، منها تعزيز رفاه وكرامة وحقوق املسن املعتمد عىل 

االعالة، التخفيف وإعادة التوزيع للمسؤوليات الضخمة التي تقع عىل كاهل 

مقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر من األرسة، تحسني الوصول وإمكانية تحمل 

الكلفة وجودة خدمات الرعاية طويلة األمد )سواًء العامة أو الخاصة أو الربحية 

أو غري الربحية(، واحرتام حقوق عامل الرعاية طويلة األمد مدفوعة األجر. 

هل تحققت...

...إذا ما تم أخذ تكاليف مزودي الرعاية العائلية 

غري مدفوعة األجر يف الحساب يف مناقشات 

السياسة فيام يتعلق بتكاليف الرعاية طويلة األمد؟
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دعم مقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر يف األرس

من الواضح أن العائلة يف مقدمة توفري الرعاية طويلة األمد، مع الكثري من العمل 

الذي يقع عىل عاتق النساء والفتيات. ويف حني قد يجد مزودي الرعاية غري 

مدفوعة األجر جوانب مجزية من عملهم، فاألدلة املتزايدة تشري إىل مستويات 

عالية من الضغط النفيس والجسدي واالجتامعي االقتصادي، وخاصة يف حاالت 

مثل الخرف حيث يحتاج املعال الحتياجات معقدة.123 وتظهر الدراسات من 

املكسيك وبريو إىل أن يف بعض الحاالت قد يتم تفويض مهام الرعاية عىل الفرد 

األضعف يف العائلة، كأبناء الزوج واألحفاد الصغار، الذين ال ميتلكون عادًة معرفة 
محددة أو تدريب عن تلبية احتياجات الرعاية للمسنني.124

سؤال أخر رئييس هو كيفية دعم مزودي الرعاية غري مدفوعة األجر من أفراد 

األرسة الذين قد يرغبون باملشاركة يف العناية بأشخاص عزيزين ملنحهم الراحة 

التي يحتاجونها. 

 وقد تبني املعلومات حول الظروف الصحية لكبار السن والتدريب األسايس يف
 مهارات العناية خلق تأثري إيجايب عىل مقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر عرب

 مجموعة من الدول املتقدمة،125 كام قدمت الحكومات أيًضا يف الدول املتقدمة

 مدفوعات ملقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر لدعمهم وتعويضهم، عىل األقل

 جزئيًا، لألرباح الضائعة املحتملة.126 إن تأجيل الرعاية هي شكل أخر من أشكال

 الدعم تسمح ملقدمي الرعاية غري مدفوعة األجر بأخذ اسرتاحة من مهامهم

 بينام يقدم شخص أخر الرعاية إىل الشخص الذي املسؤولني عنه. هذا النوع

 من الرعاية يحدث يف الغالب يف منازل كبار السن، ولكن ميكن أن تَُوفَّر أيًضا يف

 املراكز النهارية للكبار أو املرافق السكنية. وعىل العموم، ومع ذلك، فإن معظم

 التدخالت القامئة لدعم مقدمي الرعاية العائلية هي صغرية النطاق وتلقي موارد

 محدودة. يجب عىل مثل هذه التدخالت أن يتم توسيع نطاقها واعتبارها عىل أنها
عنرص مركزي من نظام الرعاية املعاد تكوينها.127

توفري البدائل للرعاية األرسية غري مدفوعة األجر

يف بعض الحاالت، تحل خدمات الرعاية الرضورية محل مقدمي الرعاية العائلية 

غري مدفوعة األجر بشكل فعال - عىل سبيل املثال، عندما يعيش األبناء البالغون 

بعيًدا عن األرسة أو إذا كانوا غري قادرين عىل تحمل مسؤولية الرعاية املبارشة. 

يف غياب مثل هذا الدعم، قد تصبح احتياجات الرعاية بدون عناية، أو قد تصبح 

الخدمات الصحية والطبية، بشكل افرتايض، مقدمة للرعاية عىل املدى الطويل 

من خالل اإلقامة غري الرضورية يف املستشفى. ومع ذلك، املعلومات املتعلقة 

بالخدمات الرسمية للرعاية طويلة األمد - ترتاوح بني أكرث وأقل كثافة للرعاية 

املؤسسية للخدمات قصرية األجل، مثل الرعاية النهارية للكبار – قليلة جًدا، 

خاصة يف الدول النامية. وعادة، تدير الحكومات عدًدا صغريًا جًدا من دور الرعاية 

السكنية، تستهدف يف كثري من األحيان األشد فقرًا ولكن باستثناء أولئك الذين 

يعانون من ظروف صعبة مثل الخرف. يف والية أوتار براديش بالهند، عىل سبيل 

املثال، مع 8 ماليني شخص الذين يبلغ عمرهم 60 عاًما أو أكرث، يتألف برنامج 

الرعاية طويلة األمد التابع للحكومة من منازل سكنية للجنسني، مع قدرة مشرتكة 
ال تزيد عن 100 شخص.128

 تنظيم تقديم الرعاية الخاصة طويلة األمد

يف البلدان النامية، كانت االستجابة الرئيسية لعدم تلبية احتياجات الرعاية 

طويل األمد رسيعة، وإن كانت غري متساوية لحد كبري، تكمن يف ظهور مجموعة 

كبرية من مزودي الرعاية الخاصة الربحية وغري الربحية تلبيًة ملختلف الفئات 

االجتامعية. وهذا يرتاوح من منازل الرعاية املسجلة األكرث رسمية التي تستهدف 

الفئات ذات الدخل املرتفع إىل منازل أقل رسمية وغري مسجلة تلبي احتياجات 

الفئات االجتامعية األشد فقرًا متطلبة مقابل أقل. وبشكل عام، فإن هذه 

القطاعات الجديدة ضعيفة التنظيم عىل كل حال. يثري ذلك مخاوف حول جودة 

الرعاية والتعرض املحتمل للمسنني لسوء املعاملة.129 كام تُدار املنازل األخرى من 

ِقبَل املنظامت غري الحكومية أو املؤسسات الدينية، وإن كان ذلك مع اإلعانات 

العامة.

خيارات الرعاية طويلة األجل للمسنني

مؤسسات الرعاية الداخلية املكثفة

إقامة املشايف طويلة األمد

دور التمريض

مؤسسات الرعاية الداخلية األقل كثافة

مراكز سكنية

اإلقامة القصرية والرعاية املؤقتة

مساكن االيواء

الخدمات املؤسساتية غري السكنية

مراكز نهارية

زيارات املمرضني وأخصائيني الرعاية

دعم الرعاية االرسية

املساعدة املنزلية

إعانات نقدية ملقدمي الرعاية

مجموعات الدعم ملقدمي الرعاية

.2017 ،Lloyd-Sherlock املصدر: مقتبس عن

الجدول 6.2
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تم تسويق الرعاية طويلة األمد بشكل متزايد يف الدول املتقدمة أيًضا، من خالل 

التصميم وليس االفرتاض. يُعد إدخال املنافسة االقتصادية يف قطاع كان يحكمه يف 

السابق القطاع العام يف العديد من هذه البلدان طريقة مالمئة ورخيصة لتوفري 

الرعاية طويلة األمد وكوسيلة لزيادة االختيار الفردي لهؤالء ممن يحتاجها. ومع 

ذلك، رعاية أرخص يعني أن شخص ما تحمل التكاليف. يف جميع البلدان، وكلها 

تقريبًا عىل املدى البعيد يتم تقديم الرعاية من ِقبَل النساء، وهناك زيادة حادة 

يف نسبة املولودين يف الخارج من عامل الرعاية طويلة األمد الذين يشكلون 

يف أي مكان بني 20 باملائة )يف السويد( إىل 70 باملائة )يف إيطاليا( من القوى 

العاملة للرعاية طويلة األمد.130 إن ظروف العمل وأجور عاميل الرعاية يف كثري 

من األحيان أقل من املعايري املتوسطة، وال سيام يف حالة العامل من املهاجرين 
والعاملني يف الخارج.131 

لذلك هناك حاجة ملحة لخلق وتطوير األطر واملعايري التنظيمية لتوفري الرعاية 

طويلة األمد الخاصة من أجل رفع معايري الجودة، وحامية أولئك الذين هم يف 

الرعاية، عقد مقدمي الخدمات لتأمني ومتكني مستخدمي الخدمة واملوظفات من 

النساء الغالبات. تتحمل الحكومات مسؤولية ضامن عمل نظام الرعاية طويلة 

االمد، حتى لو مل تقدم أو متول جميع الخدمات.

 توفري الوقت وضامن الدخل من خالل إجازة عائلية

مدفوعة األجر

إن سياسات اإلجازة مهمة لحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني يف حني تساهم يف

أهداف متعددة من خطة عام 2030 من خالل:

حامية صحة املرأة ورفاهها قبل وبعد الوالدة )الغاية 3.1(  ●

تعزيز صحة الطفل ورفاهه )الغاية 3.2( ●

توفري أمن الدخل ملقدمي الرعاية )الغاية 1.3( مع االعرتاف وتقدير  ●

العمل الذي يقومون به )الغاية 5.4( 

تعزيز ومتكني ربط النساء بسوق العمل بدال من خطر البطالة أو  ●

الخمول )الغاية 8.5(

مُتَكِّن اإلجازة العائلية مدفوعة األجر العامل من أخذ إجازة العمل لرعاية املعالني 

دون املخاطرة بأمن وظائفهم ودخلهم. وتسمح إجازة األمومة. 

لألمهات أن تتعاىف من الوالدة وأن توفر الرعاية للرضع الصغار خالل األسابيع 

األوىل من حياتهم، بينام تسمح إجازة األبوة لآلباء بدعم رشكاءهم يف األسابيع 

التالية للوالدة. ميكن أن تأخذ األمهات أو اآلباء اإلجازات األبوية لرعاية األطفال 

الصغار يف فرتة ما بعد انتهاء إجازة األمومة. وباإلضافة إىل إجازات األمومة واألبوة 

واالجازات االبوية، متكن بعض البلدان العامل من أخذ إجازة لحاالت الطوارئ 

العائلية األخرى، مثل رعاية أحد الوالدين أو الزوجني املرىض.

وتبني األدلة من بلدان متقدمة مختارة أن سياسات اإلجازات ميكن أن تُستخدم 

أيًضا لتعزيز املساواة بني الجنسني من خالل تحفيز الرجال عىل أخذ املزيد من 

اإلجازات الوالدية. ويف السياقات حيث تتوفر استحقاقات إجازات األمومة ملعظم 

النساء، فإن الكثري من البلدان املتقدمة قد أدخلت اإلجازات الوالدية فضاًل عن 

التدابري الالزمة إلرشاك اآلباء بشكل استباقي. بينام ال تزال األمهات يأخذن األغلبية 

الكربى من اإلجازات الوالدية يف معظم هذه البلدان، فإن استيعاب اآلباء قد زاد، 

ال سيام عندما تكون الحوافز املحددة مثل "أشهر املكافآت" أو "حصص األب" 

يف األماكن التي تحتفظ بجزء غري قابل للتحويل من اإلجازة لآلباء عىل أساس 

"االستخدام أو الخسارة".132 عىل سبيل املثال، يف الرنويج، والتي كانت رائدة يف 

إدخال "حصص األب" يف عام 1993، زاد استيعاب اآلباء مع كل توسع يف الجزء 

املخصص لهم. يف عام 2012، بعد أن تم رفع الحصص من 10 إىل 12 أسبوعيًا، فإن 
21 باملائة من اآلباء قد أخذوا املبلغ كاماًل مقارنة بـ 0.6 باملائة من عام 133.2011

 
ومع ذلك، يف معظم البلدان النامية، حتى إجازة األمومة غري متوفرة يف كثري من 

األحيان إال ملجموعة صغرية من موظفي القطاع العام. أما عىل الصعيد العاملي، فـ 

28 باملائة فقط من النساء العامالت يتم تغطيتهم باملزايا النقدية بشكل فعال يف 
حالة األمومة.134

ويف أفريقيا وجنوب آسيا، أقل من 10 باملائة من النساء العامالت يحظني بحامية 

فعالة عن طريق الدعم املادي إلجازات األمومة.135 إن السوق غري الرسمي املنترش 

هو أصل هذا االستبعاد.

ويف غياب أمن الدخل األسايس، فإن النساء يف االقتصاد غري الرسمي يف كثري من 

األحيان تستمر يف العمل لفرتة طويلة اثناء الحمل أو البدء يف العمل يف وقت 

مبكر جًدا بعد الوالدة.136 ما يرتافق مع ظروف العمل الخطرة واملجهدة جسديًا 

للكثري من الوظائف يف االقتصاد غري الرسمي )عىل سبيل املثال، البيع يف الشوارع 

والخدمة املنزلية(، فالعمل املستمر يعرضهن ويعرض أطفالهن ملخاطر صحية 

كبرية. ومتاشيًا مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الحد األدىن 

للحامية االجتامعية، يجب أن يكون ضامن الدخل األسايس لهؤالء العامالت يف 

حالة األمومة أولوية. إن خيارات القيام بذلك موجودة، عىل النحو املبني أدناه. 

هل تعلم...

...ما هي نسبة حصول املرأة العاملة عىل إجازات 

األمومة املدفوعة يف بلدك؟
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هل تعلم...

... كيف تضمن بلدك تغطية العامل األضعف 

مبستحقات االمومة وسياسات اإلجازات التي 

متكنهم من رعاية املعالني؟

هل تعلم...

...ما إذا كان بلدك توفر اإلجازات األبوية والوالدية 

املشرتكة مع الحوافز ليتوالها اآلباء؟ 

توسيع نطاق التأمني االجتامعي

إن توسيع نطاق الخطط الحالية للتأمني االجتامعي للعامل غري الرسميني هو 

إحدى الطرق لتمكني املزيد من النساء للوصول إىل استحقاقات األمومة. وعادًة 

ما تغطي مخططات التأمينات االجتامعية العامل الرسميني فقط الذين يساهمون 

ماليًا - مع املساهامت من صاحب العمل - يف مصدر مشرتك، فإن استحقاقات 

مختلفة، كاألمومة والصحة واستحقاقات املسنني، مُتََول بالفوائد من خالل هذه 

اآللية. وقد عززت دول مثل تشييل وكوستاريكا وجنوب أفريقيا هذه املخططات 

بشكل فعال للعاملني مدفوعي األجر غري الرسميني )الذين لديهم صاحب عمل 

محدد(، مثل العامل الزراعيني واملنزليني املوسميني.137 لقد كان التقدم محدوًدا 

أكرث للنساء يف العمل الحر غري الرسمي والاليت ليس لديهن صاحب عمل محدد 

أو راتب منتظم والاليت لديهن يف العادة قدرة ضعيفة عىل تقديم باملساهامت. 

ويف حالة عدم وجود اإلعانات الحكومية الكبرية لتحل محل مساهامت أصحاب 

العمل، فإن إعطاء العامل خيار املساهمة الطوعية للتأمني االجتامعي ال يحقق 

الكثري من النجاح.

عىل سبيل املثال، يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، تم تقديم تغطية تطوعية 

يف عام 2014 ملجموعة من استحقاقات الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك استحقاق 

نقدي لألمومة بنسبة 80 باملائة من األجور املرجعية ملدة 105 أيام )للوالدة 

املفردة(. و120 يوم )للوالدة املضاعفة(. ومع ذلك، ومع ذلك بحلول عام 2015 

مل يُقيد يف ذلك النظام سوى حوايل 1600 فرد من السكان الوطنيني مام يقارب 

2.5 مليون من العامل غري الرسميني.138 ويف ناميبيا حيث ميكن للعامل العاملني 

لحسابهم الخاص التسجيل طواعية للحصول عىل إجازة األمومة واإلجازات املرضية 

واستحقاقات الوفاة، فإن 43 باملائة من النساء ال يزلن مستبعدات.139 وهذا يدل 

عىل أنه بينام قد يكون االنتساب الطوعي خياًرا للعامل الذين يعملون لحسابهم 

مع بعض إمكانيات املساهمة، فإن التوسع الناجح إلجازات واستحقاقات املرأة يف 

أكرث االنواع غري املستقرة من العمل غري الرسمي سيتطلب من الحكومات الدعم 

الكيل أو الجزيئ ملساهامتهم أو جمع االستحقاقات املساهمة وغري املساهمة.  

استحقاقات األمومة غري املساهمة

إن إدخال إعانات األمومة غري املساهمة – من خالل التحويالت النقدية عىل 

سبيل املثال - يُعترب من ضمن الطرق األخرى التي اختارتها البلدان لدعم النساء 

الحوامل أو أمهات األطفال الصغار الاليت ال ميكنهن الوصول إىل الضامن االجتامعي 

الرسمي )املساهم(. ووفًقا ملنظمة العمل الدولية، فإن تكلفة األمومة الشاملة 

مدفوعة األجر ملدة أربعة أشهر بنسبة مائة باملائة من خط الفقر الوطني لن 

يتجاوز 0.5 باملائة من إجاميل الناتج املحيل يف البلدان ذات الدخل املتوسط 

واملنخفض.140 بينام تُعد معظم النظم غري املساهمة القامئة محدودة من حيث 

نطاق التغطية ومستوى أمن الدخل املتاح، فإنها قد تشكل األساس للعمل نحو 

استحقاقات عامة. ففي الهند، عىل سبيل املثال، يغطي برنامج أنديرا غاندي الذي 

أطلق يف 52 منطقة رائدة عام 2010، حوايل 1.38 مليون امرأة حامل ومرضعة. 

مام عوضهم عن خسارة األجور عن طريق تحويل قيمة 40 يوم من العمل الضائع 

تحت رشوط الحد األدىن لألجور.141 ومع ذلك كان التحويل يقترص عىل املرأة 

فوق سن 19 فقط، مع تغطية الوالدات األوىل فحسب. وكان رشطًا أيًضا أن عىل 

املرأة أن تحقق متطلبات معينة تخص األم وصحة الطفل، تشمل فحوصات ما 

قبل الوالدة، تلقيح الطفل، جلسات استشارية ورضاعة طبيعية حرصية ملدة ستة 

أشهر.142 كان التوسع يف املخطط بطيئًا وغري متكافئ، وهناك مخاوف من أنه 

يف حال غياب الخدمات الصحية ذات الجودة واملتاحة لجميع النساء الحوامل 

واملرضعات، فإن ظروف املخطط الحايل والتقييدات سوف تستثني أكرث النساء 
تعرًضا لالستثناء.143

ولتحقيق التغطية الشاملة الستحقاقات األمومة لجميع النساء العامالت، مبا 

يتامىش مع املعايري الدنيا املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

183 فيام يتعلق بحامية األمومة - أي االستحقاقات الشاملة املمولة لـ 14 أسبوًعا 

عىل األقل ثلث األرباح السابقة - فإن مزيج من اآلليات املساهمة وغري املساهمة 
سوف تكون رضورية.144
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TURNING PROMISES INTO ACTION

الخامتة
لقد حدد هذا الفصل خطة عمل للسياسات متعددة الجوانب ألجل متكني 

وتحويل ترتيبات الرعاية بهدف تحقيق املساواة بني الجنسني وإعامل حقوق كل 

من مزودي ومتلقي الرعاية )املدفوعة وغري مدفوعة األجر(.

تعكس السياسات الرامية ملعالجة الرعاية أوجه تآزر قوية عرب خطة عام 2030. 

بدًءا من ضامن توفر متديدات املياه ومواقد الطهي النظيفة إىل توسيع نطاق 

شمول الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والرعاية طويلة األمد، واآلثار 

اإليجابية لسياسات الرعاية عىل املساواة بني الجنسني وتحسني الصحة والرفاه 

والعمل الالئق وبيئة مستدامة ملموسة وشاملة.

وكام أظهر هذا الفصل، هناك فيض من األدلة لتوجيه اإلجراءات العامة: إن 

مسارات السياسات املجربة والتي تخطت العوائق الهيكلية، قد حققت نطاقًا 

عامليًا، ما يشمل املجموعات التي يصعب الوصول إليها، كام كانت مستدامة 

مع مرور الوقت، إضافًة إىل الدروس الواقعية عن التكاليف الباهظة لتقاعس 

السياسات.

إن َسنَّ السياسات للحد من أعباء أعامل الرعاية واألعامل املنزلية غري مدفوعة 

األجر هو أمر ممكن ومرغوب به، وذلك ألجل إعادة توزيع أعامل الرعاية 

واألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر بشكل أكرث مساواة داخل األرسة واملجتمع، 

واالعرتاف بقيمة أعامل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوع األجر، وبالتايل توفري 

الوقت واملوارد الالزمة لكيل النساء والرجال لرعاية أفراد األرسة.

ويف حني أن "املامرسات السليمة" ميكن أن تُعلِم وتُوِجه، فبالتأكيد ال يوجد نهج 

واحد يناسب الجميع، والعثور عىل النهج املالئم ليس مجرد عملية تَِقِنيَة. فاتخاذ 

القرار بشأن اسرتاتيجية رعاية متعددة الجوانب، وفوق كل يشء متكاملة، يستلزم 

خيارات سياسية يجب عىل كل بلد أن تتبناها من خالل حوارات تستوعب 

أصحاب املصلحة املتعددين حول السياسات.

يجب االسرتشاد مبحادثات الرعاية الوطنية هذه من خالل األدلة - باالعتامد عىل 

دراسات استخدام الوقت وغريها من بيانات االستقصاءات إضافًة للبحث النوعي 

واالستفادة من املحاكاة لتقدير التكاليف املالية واالجتامعية واالقتصادية واآلثار 

البيئية لخيارات السياسات املختلفة.
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التوصيات

املستويات  يف  الرعاية  حول  النطاق  واسعة  الحوارات  عقد 

الوطنية واملحلية 

الحكومات أن ترشك  ينبغي عىل  بلد،  نظرًا لخصوصيات كل 

السياسات  صناع   - املصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة 

 - الرعاية  خدمات  ومزودي  العمل  وأرباب  املدين  واملجتمع 

لتقييم احتياجات الرعاية والعجز وصياغة الحلول السياسات 

ذات السياق املحدد.

تعزيز صوت وهيئة ومشاركة مقدمي الرعاية وأولئك الذين 

يعتمدون عليهم

الرعاية،  مقدمي  مصالح  متثل  التي  املجموعات  عىل  يجب 

سواًء املدفوعة أو غري مدفوعة األجر، واألشخاص املعتمدين 

عىل الرعاية، أن تتخذ مقعًدا عىل طاولة النقاش عندما يُفتح 

لتلبية  وضعها  يجب  التي  والربامج  السياسات  حول  الحوار 

احتياجاتهم.

الرعاية  ترتيبات  وفوائد  لتكاليف  واقعية  تقييامت  إعداد 

املختلفة 

املدين  املجتمع  ومنظامت  والباحثني  الحكومات  عىل  يجب 

تحليالت  لتحسني  مًعا  يعملوا  أن  املتحدة  األمم  ومنظمة 

تكاليف وفوائد ترتيبات الرعاية السائدة مع املراعاة الواجبة 

التكاليف  ذلك  يف  مبا  املرئية"،  "غري  االجتامعية  للتكاليف 

الرعاية غري مدفوعة األجر واألشخاص  التي يتكبدها مقدمو 

املعتمدون عىل الرعاية يف هيئة الوقت والرفاهية.

نحو  املوجهة  االستثامرات  لتكاليف  تقدير  عمليات  إجراء 

مجال الرعاية

ميكن للحكومات والباحثني واملجتمع املدين ومنظمة األمم 

املتحدة املساهمة بخلق فهم أفضل للتكاليف والعوائد 

عىل االستثامرات يف البنية التحتية والخدمات عندما يُنظر 

لعمليات املحاكاة ليس فقط عىل أنها التكاليف الصافية 

للخزينة العامة ولكن أيًضا للعاملة واألثر املايل )انظر حيز 

مايل، صـ 542(.

ضامن توافر البيانات الواضحة واآلنية حول استخدام الوقت 

والخدمات 

يجب أن تعمل الحكومات والجهات املانحة ووكاالت األمم 

وتُستخدم  متوفرة  البيانات  هذه  أن  لضامن  مًعا  املتحدة 

مثل   - الحرجة  املناطق  يف  السياسات  خيارات  لتكوين 

والحامية  السن  كبار  ورعاية  األطفال  ورعاية  التحتية  البنية 

االجتامعية – ومراقبة التنفيذ.

التوجيهية  املبادئ  وضع السياسات والربامج مبا يتامىش مع 

لخطة عام 2030

والقطاعات  املانحة  والجهات  الحكومات  تضمن  أن  يجب 

وخدمات  املادية  التحتية  البنية  يف  االستثامرات  أن  الخاصة 

االجتامعي  النوع  ملنظور  مراعية  اإلجازات  وأحكام  الرعاية 

استيفاء  يشمل  وهذا  اإلنسان.  حقوق  معايري  مع  وتتامىش 

والجودة  التكاليف  تحمل  عىل  والقدرة  الوصول  معايري 

لضامن عدم وجود امرأة أو فتاة متعرضة لالستثناء. ويشمل 

هذا أيًضا انخراط املستخدمني املحتملني للخدمة يف تصميم 

وتقديم واستخدام الخدمات ووضع اآلليات الالزمة للشكاوى، 

وتصحيح املسار وتدارك عيوبه.
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خلق أوجه التآزر: كَم سُيكلِّف؟

كام رأينا يف الفصول السابقة، فإن الخدمات األساسية التي تعتمد عليها ماليني 

النساء والفتيات – والتي تشمل املياه والرصف الصحي، والتعليم والرعاية خالل 

مرحلة الطفولة املبكرة، واملأوى، والخدمات القانونية، واالستشارات املتخصصة، 

والخدمات الصحية، للناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي – تعاين 

من قلة التمويل بشكل مزمن أو هي ببساطة غري متاحة يف العديد من الدول. 

وحيث أن الدول قد بدأت بتنفيذ اسرتاتيجيات أهداف التنمية املستدامة، فقد 

برزت أهمية وضع االستثامرات يف خدمة هذه املجاالت وغريها من املجاالت 

االسرتاتيجية موضع أولوية، وأن تُجمع املصادر الكافية وتخصيصها للتمكن من 

تحقيق وعود خطة التنمية املستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات.

كيف ميكن تحقيق ذلك؟ وماذا سنبذل يف سبيله؟ تقرتح تقديرات أولية تعتمد 

عىل مثانية قطاعات يف املجمل أن تلبية التزامات خطة عام 2030 سوف تتطلب 

مبالغ كبرية من االستثامرات تبلغ تريليويَن إىل ثالثة تريليون دوالر يف السنة.1 وعىل 

الرغم من ذلك، فإن التخطيط الوطني للمساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة 

سوف يتطلب تقديرات أكرث تفصياًل بخصوص التكاليف التي ستتطلبها قطاعات 

وسياسات وبرامج محددة تُعترب أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة للنساء 

والفتيات. وعىل وجه الخصوص، فإن املنارصين للمساواة بني الجنسني سوف 

يكونون موضع مساءلة دامئة حول ما إذا أمكن تحّمل تكاليف التغيريات التي 

يطالِبون بها.

يبحث هذا القسم يف كيفية اإلجابة عن هذه األسئلة. يتناول الجزء األول التكلفة 

املحتملة لتقديم خدمات التعليم والرعاية النوعية خالل فرتة الطفولة املبكرة 

للجميع – وهو مجال أرىس الفصل السادس عىل كونه مجااًل اسرتاتيجيًا للنهوض 

باملساواة بني الجنسني والتنمية املستدامة عىل نطاق أوسع – وذلك باالعتامد عىل 

بيانات أُخذت من دولتني مختارتنَي. واستناًدا إىل تقديرات سابقة للتكلفة ألسس 

الحامية االجتامعية توّصلت إليها منظمة العمل الدولية، توفر هذه املامرسة 

منهجية ميكن تكرارها وتطبيقها يف دول أخرى. أما القسامن الثاين والثالث، فهام 

يتناوالن الكيفية التي ميكن للحكومات من خاللها البحث عن مصادر لهذه 

االستثامرات وغريها، والكيفية التي ميكن من خاللها التأكد من توزيع هذه 

املصادر بطرق تستطيع النساء والفتيات من االستفادة منها، حيث يبينان أن 

املساحة املالية متاحة وميكن توسيعها لتشمل جميع الدول، مبا فيها الدول األفقر، 

كام يرُِبزان االسرتاتيجيات التي ميكن من خاللها االستفادة من امليزانيات املراعية 

العتبارات النوع االجتامعي.

كم سيكلف ذلك؟

إن تحديد ما يكلفه توفري سلعٍ وخدماٍت معينة عىل نطاٍق واسع والحرص عىل 

اتباع معايري الجودة والوصول إىل النساء والفتيات األشد تهميًشا بشكل فعال 

هو أمٌر أسايٌس يف صنع السياسات البناءة. وعىل النقيض مام يُشاع بأن الدول 

النامية ال تستطيع تحّمل تطبيق نظام ضامن اجتامعي شامل، عىل سبيل املثال، 

فقد أثبتت منظمة العمل الدولية إمكانية توسع قوانني مرتبات التقاعد ونفقات 

األطفال ومزايا األمومة لتشمل جميع املواطنني حتى يف الدول ذات مستويات 

الدخل املتدنية.2 كام أن متوسط تكلفة مزايا األمومة الشاملة املحدد بنسبة مائة 

باملائة من خط الفقر الوطني، واملدفوع عىل مدار أربعة أشهر، عىل سبيل املثال، 

لن يتجاوز 5.0 باملائة من إجاميل الناتج املحيل الخاص بالـ 75 بلًدا ذوات الدخل 

املنخفض - واملتوسط املنخفض- والاليت تتوفر بها البيانات.3 غري أن الفوائد التي 

ستعود بها هذه املزايا عىل صحة النساء واألطفال ونجاتهم ميكن أن تكون عظيمة 

األثر )انظر الفصل السادس(.
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تقدير تكاليف توسيع التعليم والرعاية خالل فرتة 

الطفولة املبكرة

كام بينا يف الفصل السابق، فإن االستثامرات يف الُنظُم الصارمة للتعليم والرعاية 

خالل فرتة الطفولة املبكرة تَِعد أيًضا بعوائد اقتصادية واجتامعية هاّمة ميكن أن 

تُسهم يف إحداث تقّدم يف تحقيق العديد من األهداف والغايات. وعىل الرغم من 

ذلك، فإن تقديرات التكلفة لتوسيع خدمات رعاية األطفال حديثة نسبيًا وأكرث 

تعقيًدا بكثري من تقديرات الفوائد النقدية.

وعىل ضوء عمٍل سابٍق نفذته مجموعة املوازنة النسائية الربيطانية بالتعاون 

مع اتحاد النقابات الدويل،4 كُلِّفت هيئة األمم املتحدة للمرأة بإجراء حسابات 

باستخدام بيانات مأخوذة من دولتني من إقليمني مختلفني للتوّصل إىل التكلفة 

املحتملة إلتاحة خدمات التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة عالية 

الجودة عىل مستوى العامل. وتُظهر الحسابات الخاصة بجنوب أفريقيا وأوروغواي 

- استناًدا إىل املعايري املتنوعة ومستوى الخدمات املُتأّمل تحقيقه - الحاجة إىل 

استثامر سنوي إجاميل يبلغ ما بني 2.8 و3.2 باملائة من إجاميل الناتج املحيل يف 

توفري خدمات التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة يف سبيل توفري تغطية 

عاملية لألطفال بني 0-5 سنوات )انظر املخططات املقرتحة لالستثامر يف التعليم 

والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة(. سوف يساعد ذلك أيًضا يف توفري وظائف 

كافية يف قطاع التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة وغريه من القطاعات 

لزيادة معدالت توظيف النساء بنسبة ترتاوح ما بني 3.2 نقطة مئوية )مخطط 

الحد األدىن املأمول يف أوروغواي( و10.1 نقاط مئوية )مخطط الحد األعىل املأمول 

يف جنوب أفريقيا(. ومن الجدير بالذكر أن ما بني 36 باملائة )جنوب أفريقيا( و52 

باملائة )أوروغواي( من التكلفة املالية لالستثامرات يف التعليم والرعاية خالل فرتة 
الطفولة املبكرة ميكن أن يُسرَتَد من خالل الرضائب ونظام الضامن االجتامعي.5

دليل التنفيذ التدريجي

يك تتمكن الدول األخرى من االقتداء بهذه املامرسة، يصف هذا القسم العملية 

التي ميكن من خاللها لصانعي القرارات والباحثني تقدير تكاليف توسيع خدمات 

التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة، مع األخذ يف عني االعتبار خصائص 

نقطة البداية لكل دولة واإلجراءات املؤسسية السائدة ومستوى الخدمات املأمول 

تحقيقه.6

تعريف املعايري واملخططات املقرتحة1. 

ما هو مستوى التغطية الذي ترغب يف توفريه لألطفال من مختلف الفئات 

العمرية؟ سوف تتنوع أهداف التغطية اعتامًدا عىل معدالت التسجيل السائدة 

ملختلف الفئات العمرية ومستوى الخدمات املأمول تحقيقه واملوارد املتاحة. 

وغالبًا ما تكون معدالت التغطية يف جميع الدول تقريبًا أعىل للفئات العمرية 

األكرب )مثاًل، 3-5 سنوات( باملقارنة مع الفئات العمرية األصغر )مثاًل، 0-2 سنة(. 

وبالنسبة للدول مثل جنوب أفريقيا وأوروغواي، حيث تبلغ معدالت التسجيل 

الحالية 19 و39 باملائة لألطفال بني سن 0-2، و64 و92 باملائة لألطفال بني سن 

3-5 الرتتيب. وإذا اعتُمد مخطط أقل تأماًل فقد يُطمح إىل تحقيق تغطية تبلغ 

من 30 إىل 60 باملائة ضمن الفئة العمرية األصغر يف جنوب أفريقيا ومن 33 

إىل 66 باملائة يف أوروغواي، ومن 90 إىل 100 باملائة ضمن الفئة العمرية األكرب، 

بينام من املمكن أن يهدف مخطط أكرث طموًحا إىل تحقيق تغطية دولية لكلتي 

الفئتني العمريتني. وقد تبدأ الدول التي تكون فيها معدالت التسجيل الحالية أقل 

بكثري بأهداف أقل طموًحا ميكن أن تتحسن بالتدريج مع التقدم يف عملية توسيع 

الخدمات.

 ما هو مستوى التأهيل الذي تتوقعه لكادرك العامل يف مجال 	 

التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة؟ تؤثر مؤهالت الكوادر 

يف نوعية الرعاية التي يتم توفريها، وكذلك عىل مستويات املرتبات 

التي يتقاضاها الكادر. يف جميع الدول تقريبًا، يشمل الكادر 

العامل يف مجال التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة كاًل 

من املامرسني املساعدين الذين عادًة ما ميتلكون مستويات أقل 

من التدريب )املدرسة الثانوية عادًة( واملدرسني الرئيسيني الذين 

ميلكون اعتامدات أعىل )مؤهالت مرحلة ما بعد الثانوية واملرحلة 

الجامعية(. يف الدول التي تنترش فيها رعاية عالية الجودة لألطفال، 

يبلغ التقسيم النموذجي ما بني الكوادر ذات املؤهالت األقل والكوادر 

ذات املؤهالت األعىل نحو 50/50 للفئة العمرية األكرب و30/70 للفئة 

العمرية األصغر.

 ما هو مستوى الرواتب الذي تتصوره ملختلف أنواع العاملني يف 	 

مجال التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة؟ يتقاىض العاملون 

يف مجال التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة رواتب 

منخفضة - شأنهم يف ذلك شأن بقية العاملني يف املجاالت املتّصلة 

بالرعاية - باملقارنة مع العاملني الذين ميلكون مؤهالت وخربات 

مامثلة يف الوظائف غري املتصلة بالرعاية )"عقوبة الرعاية"(. وبالنسبة 

لالستثامرات يف مجال التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة 

لتوفري رعاية ذات جودة عالية لألطفال وإتاحة وظائف رشيفة، فمن 

الرضوري اتخاذ إجراءات وقائية ضد الرواتب املنخفضة وظروف 

العمل السيئة. واعتامًدا عىل السياق يف كل دولة، ميكن أن يُحدد 

مستوى األجور للمامرسني املساعدين يك يفوق الحد الوطني األدىن 

لألجور أو يساوي ما ال يقل عن ثلثي متوسط األجور عىل سبيل 

املثال، وكذلك بالنسبة للمدرسني الرئيسيني يف مستوى مدريس املدارس 

االبتدائية. ويقرتح احتامٌل آخر اعتبار مستويات الرواتب الحالية 

لكوادر رعاية األطفال األكرث واألكرث تأهياًل مبثابة نقطة بداية. ويف 

جميع األحوال، يجب أن تفوق الرواتب الحد الوطني األدىن لألجور.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

 السيناريو 1
األقل طموًحا

تغطية الرعاية 
والرتبية  يف مرحلة 

الطفولة املبكّرة

 السيناريو 2
األكرث طموًحا

متويل الرعاية 
 والرتبية

يف مرحلة 
الطفولة املبكّرة

$

يؤيت االستثامر يف خدمات الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة مثاره. يف جنوب أفريقيا، لن يؤدي استثامر إجاميل سنوي مبقدار 3.2% من الناتج املحيل اإلجاميل إىل تغطية شاملة 

لجميع األطفال البالغني من العمر 0-5 سنوات فحسب، بل سيُنشئ أيًضا 2.3 مليون وظيفة جديدة، مام يزيد من توظيف اإلناث مبقدار 10.1 نقطة مئوية )السيناريو 2(. وميكن أن 

تولِّد هذه الوظائف الجديدة عائًدا جديًدا من الرضائب واألمن االجتامعي يصل إىل 3804 مليون دوالر أمرييك. وميكن أن مُيثِّل سيناريو أقل طموًحا يتطلب 1.8% فقط من الناتج املحيل 

اإلجاميل نقطة انطالق نحو التغطية الشاملة )السيناريو 1(.

النسب بني األطفال/العاملني: كام هو 

منصوص عليه )1/3 أو  1/6 أو  1/10 

طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

أجور املوظفني: يحصل املوظفون األقل 

تأهيال عىل الحد األدىن  املحسن  التخطيط 

لألجور؛ يحصل عدد أكرب من املوظفني املؤهلني 

عىل متوسط األجر يف القطاع التعليمي

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

2,329,087 وظيفة جديدة1,230,781 وظيفة جديدة

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

3-5 عاًما 1.5-3 عاًما 3-5 عاًما0-1.5 عاًما 1.5-3 عاًما 0-1.5 عاًما

النسب بني األطفال/العاملني: كام هو 

منصوص عليه )1/3 أو  1/6 أو  1/10 

طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

أجور املوظفني: يحصل املوظفون األقل 

تأهيال عىل الحد األدىن املحسن التخطيط 

لألجور؛ يحصل عدد أكرب من املوظفني املؤهلني 

عىل متوسط األجر يف القطاع التعليمي    

 De Henau, J. 2017. “Universal Childcare in South Africa, Turkey and Uruguay: A Comparative Analysis of Costs, Short-term Employment Effects and Fiscal :املصدر

Revenue.“ ورقة معلومات أساسية لقسم األبحاث والبيانات يف هيئة األمم املتحدة للمرأة.. هيئة األمم املتحدة للمرأة، نيويورك. أعدت ديبي بودلندر الحسابات لجنوب أفريقيا، بينام أعد الحسابات 

ألوروغواي كل من فريناندو فيلغويرا ورافايل مانتريو. 

33%60%100% 90%

5.3 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

10.1 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

 %3.2 من الناتج املحيل اإلجاميل 
 )11,347 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.8 من الناتج املحيل اإلجاميل 
 )6,314 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.2 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )4,048 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

 2,065 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

 3,804 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد
0.09% 

)201 مليون دوالر 

 أمرييك(

التمويل الحايل

 %2.1 من الناتج املحيل اإلجاميل
  )7,343 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

سيناريوهات االستثامر يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة: جنوب أفريقيا
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 السيناريو 1
األقل طموًحا

 السيناريو 2
األكرث طموًحا

يؤيت االستثامر يف خدمات الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة مثاره. يف أوروغواي، لن يؤدي استثامر إجاميل سنوي مبقدار 2.8% من الناتج املحيل اإلجاميل إىل تغطية شاملة بربامج 

الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبّكرة لجميع األطفال البالغني من العمر 0-5 سنوات فحسب، بل سيُنشئ أيًضا 80000 وظيفة جديدة، ليزيد من توظيف اإلناث مبقدار 4.2 نقطة. 

مئوية. ميكن أن تولِّد هذه الوظائف الجديدة عائًدا جديًدا من الرضائب واألمن االجتامعي يصل إىل 638 مليون دوالر أمرييك ) السيناريو 2(. وميكن أن مُيثِّل سيناريو أقل طموًحا يتطلب 

2.2% فقط من الناتج املحيل اإلجاميل نقطة انطالق نحو التغطية الشاملة )السيناريو 1(.

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

80,369 وظيفة جديدة60,896 وظيفة جديدة

األطفال مصنفني طبًقا للفئة العمرية

مالحظة: جميع املبالغ بالدوالر األمرييك واألرقام لعام 2017. استُخِدَمت أسعار الرصف التالية 1 دوالر أمرييك = 28.71 بيزو أوروغواي بالنسبة ألوروغواي و 1 دوالر أمرييك = 13.51 راند جنوب أفريقيا، 

بالنسبة لجنوب أفريقيا. مقياس الرسم املُستخَدم لعرض عدد الوظائف املُخلَّقة بصورة مرئية هو 1 إىل 100,000 يف حالة جنوب أفريقيا و 1 إىل 10,000 يف حالة أوروغواي.

33%66%100% 100%

 %2.8 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )1,464 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %2.2 الناتج املحيل اإلجاميل
 )1,149 مليون دوالر أمرييك(

إجاميل االستثامرات السنوية

 %1.0 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )550 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

 487 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

 638 مليون دوالر أمرييك 

دخل الرضائب الجديد

0.22% 
 )113 مليون دوالر أمرييك(

 التمويل

الحايل

 %1.4 من الناتج املحيل اإلجاميل
 )713 مليون دوالر أمرييك(

صايف االستثامرات الجديدة

سيناريوهات االستثامر يف الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة: أوروغواي

النسب بني األطفال/العاملني: مثالية )1/3 

أو 1/4 أو  1/8 طبًقا للفئة العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

رواتب العاملني: يتلقى العاملون األقل 

تأهيالً راتب العاملني املساعدين يف 

مرحلة التعليم قبل االبتدايئ، ويتلقى 

العاملون األكرث تأهيالً الراتب الحايل 

للمدرس يف مرحلة التعليم قبل االبتدايئ 

3-5 عاًما 0.5-3 عاًما 3-5 عاًما0-0.5 عاًما 0.5-3 عاًما 0-0.5 عاًما

النسب بني األطفال/العاملني: مثالية 

)1/3 أو 1/4 أو  1/8 طبًقا للفئة 

العمرية( 

خليط العاملني: 50/50 بني األكرث تأهيالً 

واألقل تأهيالً 

رواتب العاملني: يتلقى العاملون األقل تأهيالً 

راتب العاملني املساعدين يف مرحلة التعليم قبل 

االبتدايئ، ويتلقى العاملون األكرث تأهيالً الراتب 

الحايل للمدرس يف مرحلة التعليم قبل االبتدايئ

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

دخل الرضائب املولَّد من 
خالل الوظائف الجديدة يف 
قطاع برامج الرعاية والرتبية 
يف مرحلة الطفولة وما وراءه

تغطية الرعاية 
والرتبية  يف مرحلة 

الطفولة املبكّرة

متويل الرعاية 
 والرتبية

يف مرحلة 
الطفولة املبكّرة

$

3.2 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث

4.2 نقطة مئوية
ارتفاع يف معدل توظيف اإلناث
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ما هي نسبة األطفال إىل الكوادر التي ترغب فرِضها ملختلف الفئات 	 

العمرية؟ إن لنسب األطفال إىل الكوادر تأثريًا مهاًم عىل كٍل من 

نوعية الرعاية املقدمة وظروف العمل )ومستويات الضغوطات( 

املهيئة للكوادر. وقد فرضت الكثري من الدول مجموعة من القواعد 

واملعايري الخاصة بنسب األطفال إىل الكوادر، تزداد وفًقا لعمر الطفل 

)مثاًل، 1/5 للفئة العمرية ما بني سن 0 - 2 و1/10 للفئة العمرية 

ما بني سن 3 - 5(. وميكن أن تُطبَّق القواعد واملعايري يف كال سياقي 

املخططني األكرث واألقل طموًحا. إذا كانت النسب الحالية أعىل 

بكثري من القواعد واملعايري، فمن املمكن استخدام متوّسط النسب 

يف املخططات األقل طموًحا والقواعد واملعايري يف املخططات األكرث 

طموًحا.

ما هو معدل النفقات العامة ملركز منوذجي يقدم التعليم والرعاية 	 

خالل فرتة الطفولة املبكرة يف دولتك؟ تشري النفقات العامة إىل قيم 

املُدخالت التي ال تَُعد نفقات أجور مبارشة للكوادر )الصيانة املادية 

للمبنى، واألغذية وغريها من املواد املشرتاة، والتأمني وما إىل ذلك(؛ 

وتتنوع هذه النفقات من دولة إىل أخرى، وميكن أن تُثبَّت عند 

املستوى الحايل ألي مركز منوذجي يعمل حاليًا

كم عدد الساعات التي ستعمل خاللها املراكز أسبوعًيا؟ من املهم أن 	 

تتوافق ساعات العمل ملراكز التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة 

املبكرة مع ساعات العمل لذوي األطفال، وأن تشمل أيًضا الوقت 

الالزم للتنقل من وإىل املراكز. وعليه فإن تنظيم ساعات العمل 

)واألجور( ال يقترص فقط عىل متديد ساعات العمل يف مراكز رعاية 

األطفال، بل هو أسايس أيًضا يف دعم التوازن بني الحياة الشخصية 

والعمل. ولتبسيط الفكرة، تحدد هذه املحاكاة ساعات العمل عند 40 

إىل 45 ساعة يف األسبوع.

2.    جمع البيانات

تشمل البيانات املطلوبة إلجراء عملية املحاكاة ما ييل:

مجتمع األطفال وفًقا للفئة العمرية	 

القواعد واملعايري الرسمية حول نسب األطفال إىل الكوادر أو النسب 	 

الحالية لألطفال إىل الكوادر )يف حال مل توجد، ميكنك تحديد نسب 

مالمئة باستخدام القواعد واملعايري املوجودة حاليًا يف أماكن أخرى(

معدل األجور للكوادر األكرث/األقل تأهياًل أو ما يعادله )مثاًل، املدرسني 	 

يف املدارس االبتدائية(

تكلفة تشغيل منشأة )أو تحديد نفقات عامة استناًدا إىل األنظمة 	 

املوجودة حاليًا يف أماكن أخرى(

تكلفة بناء منشأة )وأسعار الفائدة إذا كانت األموال مقرتَضة(	 

تكلفة إسهامات صاحب العمل يف الضامن االجتامعي وغريه من 	 

أحكام الحامية االجتامعية

3.    تقدير آثار التوظيف

التوظيف املبارش: الوظائف التي تُتاح يف مجال التعليم والرعاية خالل 	 

فرتة الطفولة املبكرة )أي، عدد أعضاء الكادر لكل منشأة مرضوبًا يف 

عدد املنشآت(؛ ميكن أن تختلف آثار التوظيف وفًقا للجنس استناًدا 

إىل معدالت التمييز الجنيس الحالية يف القطاع

التوظيف غري املبارش: الوظائف املتاحة يف سلسلة القيمة واملرتبطة 	 

بقطاع التعليم والرعاية خالل فرتة الطفولة املبكرة؛ يتطلب قامئة 

تضم املدخالت واملخرجات لتحديد القطاعات ذات العالقة

العاملة املستحدثة: الوظائف املتاحة عرب االقتصاد حني ينفق 	 

املوظفني الجدد )املبارشين وغري املبارشين( أجورهم

4.     تقدير اآلثار املالية

الرضيبة التي تدفعها الكوادر الجديدة يف مجال رعاية الطفل 	 

)وتشمل إسهامات الضامن االجتامعي التي يدفعها املوظفون 

وأصحاب العمل عىل حد سواء(

الرضيبة )وتشمل إسهامات الضامن االجتامعي( التي يدفعها 	 

املوظفون يف قطاعاتهم

الرضائب غري املبارشة )أو رضائب اإلنفاق( املدفوعة	 

العوائد من اإلنفاق املخفض عىل حواالت الضامن االجتامعي )مثاًل، 	 

الفوائد التي يتوقف املوظفون الجدد عن تقاضيها نتيجة المتالك 

وظيفة أو العمل لساعات أكرث(
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5.    احتساب إجاميل االستثامر السنوي الرضوري وصايف فجوة التمويل وسعر 

       التمويل الذايت     

اجاميل االستثامر السنوي إلنشاء وتشغيل مراكز للتعليم والرعاية 	 

خالل فرتة الطفولة املبكرة )أ(

عوائد الرضائب )املبارشة وغري املبارشة( وإسهامات الضامن 	 

االجتامعي واإلنفاق املخّفض عىل حواالت الضامن االجتامعي                     

)البند 4 أعاله( )ب(

سوف يؤدي اقتطاع البند )ب( من )أ( إىل إحداث صايف فجوة 	 

التمويل )ج(

سعر التمويل الذايت هو النسبة: )ب(/)أ(	 

إن إجراءات كهذه، والتي تأخذ يف عني االعتبار الظروف واالحتامالت التي تحددها 

السياقات املختلفة، ميكن أن توفر أساًسا مهاًم لتصميم وتنفيذ السياسات، مبا يف 

ذلك اسرتاتيجيات التوسيع والتضمني التدريجيني، بدًءا بالفئات األشد تهميًشا. 

وميكن أن تُسهم هذه اإلجراءات أيًضا يف زيادة الشفافية واملساءلة من خالل 

النص بوضوح عىل درجة التغطية التي سوف يتم الوصول إليها عند أي معايري 

جودة وأي درجة استثامر وأي عوائد. ولذلك فإن تقديرات التكلفة تقدم صورًة 

أوضح عن املوارد الرضورية لتحقيق أهداف وغايات سياسة بعينها. غري أنها 

ال تقدم إجابات لألسئلة حول كيفية تعبئة املوارد الكافية، وهي مسألة سوف 

نناقشها يف القسم التايل. 

كيف ميكن الحصول عىل املوارد من أجل املساواة 

بني الجنسني؟

 تتنوع مدى قابلية استخدام اسرتاتيجيات وأدوات التعبئة ذات املوارد املختلفة

 عرب مختلف الدول والسياقات.7 فبينام من املمكن أن تتمكن الدول األعىل دخاًل

 من جذب مبالغ طائلة من االستثامرات الخاصة، فإن الدول األقل دخاًل سوف

 تكون أكرث اعتامًدا عىل مساعدات التنمية الرسمية واالقرتاض أو التحويل الدولية.

 ويف السياق الحايل من التقشف العاملي، تكاد التحديات تبدو عصية عىل الحل،

 غري أن املوارد املتاحة للحكومات من أجل تنفيذ خطة عام 2030 ليست ثابتة، بل

 تحددها السياسات الرضيبية والتعاون الدويل والقرارات بشأن عجز اإلنفاق وإدارة

 الديون والسياسة النقدية التجارية والتنظيم املايل.8 ويف جميع الدول، افرتاضيًا،

 يوجد نطاق لزيادة العوائد من كال املصادر املحلية والخارجية. ونربز أدناه بعض
املسارات املقرتَحة التي ميكن استكشافها بشكل أعمق عىل املستوى املحيل.9

إعادة توزيع النفقات العامة

من املمكن أن تتمكن مراجعات النفقات العامة واملوازنة املراعية العتبارات النوع 

االجتامعي من االستفادة من املوارد املتاحة بشكل أفضل. توفر بنود املوازنة ذات 

التكاليف املستمرة العالية واآلثار االجتامعية املنخفضة للحكومات فرصًة للتخفيض 

وإعادة التعيني. عىل سبيل املثال، قامت كل من كوستاريكا وتايلند بإعادة توزيع 

أنه  أيًضا  ذلك  ويعني  دولية.10  صحية  أنظمة  إنشاء  لتمويل  العسكرية  النفقات 

حتى مع تناقص مجموع األرصدة، فإن هناك طرق ملنح األولوية للنفقات املراعية 

الحتياجات الفئات الفقرية والفئات من كال الجنسني. 

زيادة اإليرادات الرضيبية

إن رفع نسب الرضائب – عىل االستهالك وأرباح الرشكات والدخل الشخيص وامللكية 

وتعزيز   – الطبيعية وغريها  املصادر  والتنقيب عن  والصادرات  والواردات  واإلرث 

املوارد  لتعبئة  شيوًعا  األكرث  االسرتاتيجيات  هي  واالمتثال  الرضائب  جمع  كفاءة 

والتبغ  جًوا  والسفر  املالية  التحويالت  عىل  جديدة  رضائب  فُرضت  وقد  املحلية. 

يف عدد من الدول لرفع العوائد املالية )باإلضافة إىل تغيري السلوكيات التي تُعترب 

املالية،  التحويالت  الرضائب عىل  ل  وتَُحصِّ األخرية(.  الحالة  مخاطر صحية، كام يف 

عىل سبيل املثال، مبلًغا معتربًا من املوارد يف األربعني دولة التي فُرِضت فيها تلك 

الرضائب.11 

وتقرتح التقديرات أنه يف حال تعميم تلك الرضيبة عرب املراكز املالية العاملية 

الكربى، فقد يتحصل عنها ما يرتاوح ما بني 70 و661 مليار دوالر أمرييك سنويًا مع 

التقليل من املضاربة املالية وخطر األزمات املالية.12 ومن الخيارات املهم اتخاذها 

إغالق منافذ التجنب الرضيبي وزيادة إمكانيات جمعها وتوسيع قاعدة الرضائب، 

من خالل اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الرضيبي من ِقبَل الرشكات. وقد 

رت الخسائر السنوية العائدة من التهرب الرضيبي  189 مليار دوالر أمرييك يف  قُدِّ
الدول النامية.13

وعىل الرغم من ذلك، فليست جميع الرضائب متزايدة. فعىل سبيل املثال، تفرِض 

رضائب االستهالك مثل رضيبة القيمة املضافة عبئًا ماليًا متفاوتًا عىل األرس األفقر، 

والتي متيل إىل إنفاق نسبة أكرب من دخلها عىل بضائع االستهالك األسايس باملقارنة 

مع األرس األعىل دخاًل.14 ومن املمكن أن تواجه النساء أيًضا عبئًا متفاوتًا من 

رضيبة القيمة املضافة عندما يُكنَّ مسؤوالت عن رشاء بضائع االستهالك األساسية 

للمنزل. كام متيل الدول األقل دخاًل إىل تحصيل حصة أعىل بكثري من العوائد 

من رضيبة القيمة املضافة من رضائب الدخل الشخيص، مام يرتك مساحة كافية 

لتحسني التزايد و/أو تناقص األثر السلبي لرضيبة القيمة املضافة عىل النساء 

والفقراء.15 ولتقليل الطبيعة الرتاجعية للرضائب غري املبارشة، تقوم بعض الدول 

بإعفاء أو تصفري معّدل رضيبة القيمة املضافة املفروضة عىل بضائع االستهالك 
األساسية التي يستهلكها الفقراء بشكل متفاوت.16
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توسيع تغطية الضامن االجتامعي

لقد استغلت جميع الدول ذات االقتصاد املتقدم تقريبًا إسهامات الضامن 

االجتامعي لصنع مساحة مالية. ويف العامل املتقدم، قامت بعض الدول التي تشمل 

األرجنتني والربازيل والصني وكوستاريكا وتايلند وتونس تغطية وجمع إسهامات 

الضامن االجتامعي، وذلك كجزء من اسرتاتيجياتها يف تحقيق التنمية االجتامعية. 

ويف بعض هذه الدول، كان ذلك جزًءا من جهود توفري الحوافز إلضفاء الطابع 

الرسمي، مام يسهم يف خلق دورة حميدة: فإذا ازداد عدد املشاريع الرسمية، 
فكذلك سوف يزداد تحصيل الرضائب واإلسهامات االجتامعية.17

استخدام االحتياطات املالية واحتياطات 

الرصف األجنبي

يف العديد من الدول، ميكن تحرير البنك املركزي واالحتياطات املالية وعوائد 

الدولة لتمويل سياسات التنمية املستدامة. وتعتمد الكثري من الدول عىل 

مصادرها الطبيعية الغنية يف التمويل، عىل سبيل املثال، ومع ذلك فإن مؤرشات 

املساواة االجتامعية والخاصة بالنوع االجتامعي ال تزال مخيبة لآلمال.18 عالوة عىل 

ذلك، فقد كونت العديد من الدول مخزونًا كبريًا من احتياطات الرصف األجنبية 

لحامية أنفسها ضد الصدمات االقتصادية واملالية يف خضم الوضع االقتصادي 

العاملي دائم التقلب، أو يف سبيل خلق جو من االستقرار ألسعار رصفها يف سياق 

اسرتاتيجيات النمو املعتمدة عىل الصادرات. ويتم استثامر معظم هذه املوارد 

حاليًا يف سندات خزينة الواليات املتحدة، والتي تعترب آمنة، بالرغم من أنها تنتج 

عوائد  قليلة للغاية. ولذلك توجد فرصة للبنوك املركزية يف بعض الدول النامية 

إلعادة تقييم حافظات املخاطر خاصتها. كذلك، توجد حاجة لجهود متعددة 

األطراف لكبح مخاطر األزمات املالية املتكررة من خالل إنشاء قوانني تنظيمية 

أفضل، فمن شأن ذلك أن يقلل من الحاجة إىل االحتفاظ باالحتياطات خارج البالد 

وأن يحرر املوارد من أجل استخدامها يف االستثامرات التي تكون الدولة يف أمس 

الحاجة إليها.

اقرتاض الديون أو إعادة هيكلتها

ميكن استخدام االقرتاض املحيل واألجنبي، ويشمل القروض امليرسة، لتمويل 

االستثامرات االجتامعية، وبشكل خاص تلك التي تكون عوائدها املستقبلية 

ُمعترَبة، مثل خدمات التعليم والصحة ورعاية الطفل.19 أما بالنسبة للدول ذات 

الديون املرتفعة للغاية، فسوف تكون هناك حاجة شديدة لتخفيف عبء الديون. 

وقد اقرتحت الجمعية العامة لألمم املتحدة إطار عمل متعدد األطراف إلعادة 

هيكلة الديون السيادية20 مبثابة حل بديل للمنهج املجزأ واملخصص وغري املُنِصف 
يف الكثري من األحيان، واملتواجد حاليًا إلعادة هيكلة الديون.21

تعزيز املساعدات والحواالت

إن الحفاظ عىل التزامات املساعدات وزيادة التربعات املخصصة للمساواة بني 

الجنسني ومتابعتها يف جميع األهداف والغايات سيسهم بشكل كبري يف تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة، وبشكل خاص يف الدول منخفضة الدخل والدول 

املتأثرة بالرصاعات، والتي توجد لديها إمكانيات محدودة لجذب أشكال أخرى 

من التمويل الخارجي ولتعبئة املوارد املناسبة محليًا.22 ويشكل مؤرش سياسة 

املساواة بني الجنسني التي اقرتحتها لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية أداة هاّمة لتتبّع املدى الذي ميكن أن تستخدم 

ضمنه املساعدات لدعم املساواة بني الجنسني عىل املستويني العاملي وفرادى 

البلدان املانحة )انظر الفصل الثالث، هدف التنمية املستدامة رقم 17(. كام توفر 

الحواالت بني دول الجنوب من خالل املساعدات الثنائية التي تقّدمها الدول غري 

املنتمية إىل لجنة املساعدة اإلمنائية، باإلضافة إىل التكامل اإلقليمي وبنوك التنمية 

اإلقليمية، فرصًة للدول النامية لتمويل جهود تنفيذ خطة عام 2030، ويجب أن 

تُرصد من منظور املساواة بني الجنسني.

تقليص الحواالت بني دول الشامل والجنوب وإقصاء 

التدفقات املالية غري املرشوعة

كام تبني يف الفصل الثالث، تشكل املوارد املالية املتدفقة من الدول النامية ما 

يساوي ضعفني ونصف مبلغ املساعدات املتدفق إليها، وبذلك تُعد مكافحة 

التهرب الرضيبي وتجنب الرضائب والتنافس الرضيبي الدويل وغسيل األموال 

والرشاوي وغريها من الجرائم املالية حاًل أساسيًا لتعويض املوارد التي يجري 

فقدانها، وبشكل خاص يف الدول النامية.23 وتُعترب التداعيات الناجمة عن التهرب 

الرضيبي عرب الحدود واملنافسة الدولية عىل الرضائب وخيمة للدول ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط، والتي متلك قاعدة رضائب أقل مقارنًة مبعظم الدول مرتفعة 

الدخل. يف رواندا، عىل سبيل املثال، تُقدر التدفقات الخارجة غري املرشوعة بـ 
51.7 باملائة من العوائد الحكومية الرضيبية ما بني عامي 2008 و2012. 24 

وبالرغم من أن من يرتكب التهرب والتجنب الرضيبيني الدوليني عادة ما يكونون 

أفراًدا أو رشكات مستقلة، فإن قوانني وسياسات دولة بعينها ميكن أن تلعب دوًرا 

هاًما يف متكني الجهات الفاعلة الخاصة من دفع حصتها العادلة من الرضائب أو 

تجنب دفعها. وقد أثار استعراض أجرته لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة مخاوف بشأن آثار الرسية املالية والسياسات الرضيبية 

الخاصة بالرشكات يف سويرسا عىل قدرة الدول النامية عىل الحد األعىل من املوارد 

املتاحة لتلبية حقوق املرأة.25 وهناك إجامع متزايد عىل أن مالذات التهرب 

الرضيبي الخارجية تفرض مشكلة عاملية من حيث تسهيل حركات غسيل األموال 

والتجنب/التهرب الرضيبي، ما يُسهم يف خلق مستويات عالية بشكل غري مقبول 

من التوزيع غري العادل للرثوات عىل املستوى العاملي، ويستدعي التوصل إىل 
حلول عاملية كذلك.26
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مراجعة أُطُر العمل االقتصادية الكلية األوسع

إن أُطُر العمل االقتصادية الكلية السائدة متنح تحقيق االستقرار قصري األمد 

أفضلية عىل األهداف طويلة األمد املتعلقة بتوفري فرص العمل والتنمية 

االجتامعية. ومع ذلك، يوجد إجامع متزايد عىل أن مراجعة القواعد الصارمة 

بشكل أكرث من الالزم بشأن عجز اإلنفاق والتحكم يف التضخم ميكن أن تحرر 

املوارد اإلضافية للتنمية املستدامة دون تعريض االستقرار االقتصادي الكيل 
للخطر.27

كيف ميكن توجيه املوارد لتحقيق أهداف

املساواة بني الجنسني؟

ال ميكن فصل املناقشات بشأن تعبئة املوارد عن األسئلة املطروحة بشأن كيفية 

إنفاق املوارد؛ الخارجية منها واملحلية. وميكن أن تحسن اسرتاتيجيات مثل امليزنة 

التشاركية والتدقيقات االجتامعية وجلسات االستامع العلنية من املساءلة من 

خالل متكني املجتمع املدين من استخدام بيانات امليزانية واملشاركة يف عملية 

املراجعة. وميكن أن تُسِهم هذه املامرسات يف توليد ثقة أكرب ما بني الدولة 

ومواطنيها، وتحسني تعبئة املوارد املحلية واستخدام األموال العامة الشحيحة 

بشكل أكرث عداًل وفعالية.28 ومن املرجح أيًضا أن تحسن قرارات اإلنفاق العام 

التي تحمل طابًعا شفافًا وعاداًل االستدامة املالية عىل املدى البعيد. وبالتايل، 

فإنه إذا جلبت الخدمات العامة مثاًل عىل املواطنني فوائد واضحة، فمن املرجح 

أن يزداد استعدادهم للمساهمة يف متويل تلك الخدمات من خالل الرضائب 
املفروضة عليهم.29

وتُعد امليزنة املراعية العتبارات النوع االجتامعي إحدى الطرق التي ميكن من 

خاللها تحليل التأثري التوزيعي لإلنفاق العام وفرض الرضائب وتوفري الخدمات 

العامة، بالرتكيز عىل الفوائد التي ستجنيها واألعباء التي سوف تتكبدها النساء 

والفتيات. وميكن أن يشمل ذلك أيًضا تحليل اآلثار عىل النساء من خلفيات عرقية 

مختلفة ومستويات دخل مختلفة واإلعاقة من عدمها. وميكن أن تستخدم امليزنة 

املراعية العتبارات النوع االجتامعي كذلك يف تقييم االمتثال الحكومي اللتزامات 

حقوق اإلنسان، كتلك املوجودة يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة،30 ومن شأنها اإلسهام يف تتبع االلتزامات املتعلقة باملوازنة تجاه املساواة بني 

الجنسني يف تنفيذ خطة عام 2030.

ويرى املدافعون عن املوازنة املراعية ملنظور النوع االجتامعي أنها اسرتاتيجية 

مناسبة لتعميم منظور النوع االجتامعي يف السياسات املالية ووضع الحكومات 

موضع مسؤولية عن آثار قرارات اإلنفاق العام عىل املساواة بني الجنسني. وقد 

توصلت مراجعة عاملية ملبادرات امليزنة املراعية العتبارات النوع االجتامعي 

أن اكتساب تأييد ومراقبة وزارات املالية هاٌم لزيادة فعاليتها، ويجب أن تتخذ 

الوزارات األخرى أيًضا دوًرا رائًدا يف تحديد األهداف املتعلقة مبنظور النوع 

االجتامعي كجزء من مسؤولياتها ويف تطوير الربامج وطلب امليزانيات لتحقيق 

أهدافها.31 وقد كانت تلك هي الحالة يف املكسيك وأوغندا، حيث أثبت الربملان 

واملجتمع املدين مشاركة قوية كذلك يف عمليات امليزنة املراعية العتبارات 

النوع االجتامعي )انظر قسم التحالفات للميزنة الفعالة املراعية ملنظور النوع 

االجتامعي يف املكسيك وأوغندا(.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

لقد احتلت كل من املكسيك وأوغندا دوًرا رياديًا يف الجهود الداعية إىل دمج امليزنة املراعية العتبارات النوع االجتامعي يف الترشيع والعمليات اإلدارية يف أمريكا 

الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، عىل التوايل. وقد كانت التحالفات واسعة النطاق والدعم املؤسسايت عرب الوزارات الحكومية والربملانات واملجتمع املدين 

مكونات مهمة يف نجاحها.

يف املكسيك، دفعت منظامت املجتمع املدين الجهود منذ منتصف عقد التسعينيات لرصد تخصيصات امليزانية للمساواة بني الجنسني، وتُبنيت تدابري رسمية يف 

بدايات العقد األول من القرن الواحد والعرشين. ومنذ عام 2003، عمل الربملان، تحت قيادة العضوات النساء والجهاز النسايئ املكسييك )املعهد الوطني للمرأة( 

للحرص عىل تكريس املزيد من املوارد يف السياسات والربامج التي تُعنى باحتياجات املرأة. ومنذ عام 2008، عِملت الحكومة عىل تخصيص وتسجيل هذه املوارد 

يف ملحق للميزانية الفدرالية كجزء من اسرتاتيجية تخصيص أوسع. وال تزال الحصة التي سيجري تخصيصها من امليزانية لتحقيق املساواة ما بني الجنسني صغرية 

نسبيًا، بعدما ازدادت من 0.13 باملائة إىل 0.67 باملائة بني عاَمي 2004 و2015. غري أن الحرص عىل توسيع املصادر ألجل استخدامها يُعترب إنجازًا عظياًم. وترشف 

كل من وزارة املالية واملعهد الوطني للمرأة عىل رصد االمتثال عىل أساس ربع سنوي.32 وتُكرَّس املوارد املخصصة يف الربامج التي تُعنى بصحة املرأة ومتكينها 

اقتصاديًا، ويشمل ذلك مراكز رعاية الطفل

أما يف أوغندا، فقد كان منتدى النساء يف الدميقراطية ، وهي منظمة غري حكومية تأسست عىل يد مجموعة من عضوات الربملان، أول من تصدر مبادرة امليزنة 

املراعية ملنظور النوع االجتامعي، يف أواخر التسعينيات، مع الرتكيز عىل قطاعات التعليم والصحة والزراعة.33 وبني عامي 2005/2004، تبنت الحكومة اسرتاتيجية 

امليزنة املراعية العتبارات النوع االجتامعي بشكل رسمي، وحددت مجموعة من القطاعات ذات األولوية – وتشمل قطاعات التعليم والصحة واملياه والرصف 

الصحي والبنية التحتية والعدالة والزراعة – وطلبت من الوزارات ذات العالقة تطوير الربامج التي تلبّي احتياجات النساء غري امللباة يف هذه القطاعات. 

وبالرغم من أن التقدم ال يزال بطيئًا، فقد كانت هناك العديد من اإلنجازات امللموسة. عىل سبيل املثال، قامت وزارة التعليم بزيادة تخصيصات امليزانية لرصد 

الجهود الرامية إىل زيادة مشاركة واستبقاء الفتيات يف املدارس، وأوكِلت إليها مهمة تتبع األسباب التي ترتك الفتيات املدارس عىل إثرها. وتشمل هذه األسباب 

الحمل والزواج والعنف واالفتقار إىل مرافق الرصف الصحي والصحة العامة.34 ويف عام 2014، صّوت الربملان إلزالة رضيبة القيمة املضافة البالغة 18 باملائة عىل 
املُدخالت واملعدات الزراعية من امليزانية الوطنية، األمر الذي كان يف صالح املزارعني، الذين تتشكل غالبيتهم من النساء.35

تحالفات من أجل امليزنة املراعية العتبارات النوع االجتامعي يف املكسيك وأوغندا

يف بؤرة الرتكيز
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امليض قدًما:

اسرتاتيجيات العمل
لقد شكل هذا التقرير حجة وجيهة للحفاظ عىل مسألة املساواة بني الجنسني يف 

مقدمة األولويات ومركزها من خالل تنفيذ خطة عام 2030 ولرصد االسرتاتيجيات 

التي تتبعها الحكومات يف سبيل تلبية التزاماتها عن قُرب. يجب أن تكون عملية 

التقدم منطقية إذا أرادت الحكومات الوطنية واملجتمع الدويل الحفاظ عىل 

الحامس بشأن ما سيسفر عنه تبني هذه الرؤية الجمعية من تحقيق مستقبل 

مستدام للجميع دون متييز. وميكن أن يُسهم الرصد املنظَّم للنتائج والسياسات 

والعمليات يف تحفيز العمل وترجمة االلتزامات العاملية إىل إجراءات وطنية تؤدي 

إىل نتائج تستفيد منها النساء والفتيات.

وقد قدمت الفصول السابقة نقاًشا مفصاًل حول كيفية تعزيز املساءلة )الفصل 

األول( وتحسني إحصاءات النوع االجتامعي للرصد الفعال )الفصل الثاين( وتقييم 

التقدم والثغرات والتحديات من منظور النوع االجتامعي )الفصل الثالث( 

وتحديد النواحي األخرى التي تعاين من تراجع أكرب )الفصل الرابع( باإلضافة إىل 

كيفية صياغة استجابات متكاملة لنواحي عدم املساواة بني الجنسني يف مجالني 

هامني )الفصالن الخامس والسادس(. ويف هذا القسم األخري تصفية لالستنتاجات 

والتوصيات املوجودة يف التقرير إىل ثالث اسرتاتيجيات رئيسية لتحقيق وعود 

املساواة بني الجنسني املنصوص عليها يف خطة عام 2030:

تحسني البيانات واإلحصائيات والتحليالت عىل أساس النوع  ●

االجتامعي لرصد التقدم الذي تحققه النساء والفتيات عرب جميع 

األهداف والغايات بشكل فعال.

إعطاء األولوية للتمويل والسياسات والربامج املراعية لجوانب النوع  ●

االجتامعي يك يتوازى العمل مع املبادئ والقيم والطموحات املبتغاة 

يف خطة عام 2030.

تعزيز املساءلة من خالل العمليات واملؤسسات املراعية ملنظور  ●

النوع االجتامعي لضامن استخدام منهج متكامل يف التنفيذ واملتابعة 

واملراجعة أساسه املساواة بني الجنسني.

 تحسني البيانات واإلحصاءات والتحليالت الخاصة

بالنوع االجتامعي

بالرغم من االهتامم املتزايد بإحصاءات النوع االجتامعي يف العقود األخرية، يتناول 

هذا التقرير التحديات امللحة التي تعرتض طريق الرصد املنظم املراعي العتبارت 

النوع االجتامعي. وتشمل هذه التحديات التغطية غري املتساوية ملؤرشات النوع 

االجتامعي عرب األهداف والغايات، وغياب املعايري املتفق عليها دوليًا بشأن 

جمع البيانات، والتواجد غري املتساوي إلحصاءات النوع االجتامعي عرب الدول 

وعرب الزمن. ويعود غياب مجموعة متكاملة من اإلحصاءات العاملية حول النوع 

االجتامعي جزئيًا إىل األنظمة اإلحصائية الضعيفة شحيحة املوارد، وبشكل خاص 

يف الدول النامية. ومع ذلك، فإن الثغرات يف إحصاءات النوع االجتامعي – عىل 

نطاقي الدول النامية والدول املتقدمة عىل حٍد سواء – ناشئة أيًضا عن اإلخفاق 

يف إعطاء األولوية لجمع هذه البيانات عىل مدى طويل. ولذلك فإن حشد 

الدعم واإلمكانيات إلحصاءات النوع االجتامعي عىل جميع املستويات يعترب 

أولوية هامة. باإلضافة إىل ذلك، فإن أصحاب املصلحة املختلفني ميكن أن يضمنوا 

استخراج البيانات املتاحة وتحليلها واإلبالغ عنها لتحديد التقدم يف املساواة عىل 

أساس النوع االجتامعي بطريقة شمولية، ليشمل ذلك النساء والفتيات الاليت 

يواجهن أشكااًل عديدة ومتقاطعة من التمييز. ولضامن الرصد الفعال للتقدم 

لجميع النساء والفتيات عرب جميع األهداف والغايات، يويص التقرير مبا ييل:

دعم تضمني مؤرشات النوع االجتامعي عرب جميع أهداف التنمية 	 

املستدامة السبعة عرش بحلول عام 2020. عىل املستوى العاملي، 

تقدم مراجعة عام 2020 إلطار عمل املؤرش العاملي فرصة ملناقشة 

وتضمني مؤرشات أكرث تركيزًا عىل ناحية النوع االجتامعي عرب إطار 

العمل، وبشكل خاص ضمن األهداف التي تفتقر إىل هذه املؤرشات. 

وإىل ذلك الحني، يجب عىل الدول األعضاء – من خالل فريق الخرباء 

املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنميةاملستدامة، 

مدعوًما مبنظمة األمم املتحدة وبالتعاون مع الباحثني واملجتمع املدين 

– أن تطور مقرتًحا معقواًل لتنفيذ ذلك، بحيث يشمل جمع املعلومات 

يف املجاالت التي تتطلب تنمية تحليلية أعمق، وباملثل، يجب أن 

يستهدف املدافعون عن البيانات املتعلقة بالنوع االجتامعي أُطُر 

العمل الوطنية واإلقليمية لضامن التضمني الشمويل ملؤرشات النوع 

االجتامعي عرب جميع األهداف.

خطة العمل
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TURNING PROMISES INTO ACTION

العمل نحو الجمع املنتظم للبيانات ملؤرشات النوع االجتامعي 	 

يضمن جودتها وإمكانية مقارنتها. لذلك، سيكون يف غاية الرضورة 

تسخري املوارد الفنية واملالية ألنظمة اإلحصاءات الوطنية يف سبيل 

تحقيق ذلك، حيث أن إحصاءات النوع االجتامعي بشكل خاص 

تعاين من محدودية االستثامر ومن اتباع منهج مخصص. بداًل عن 

ذلك، يجب أن تُرى حلول إحصاءات النوع االجتامعي ضمن سياٍق 

أوسع من بناء اإلمكانيات اإلحصائية وأن تُدمج ضمن برامج الدعم. 

كام يجب أن تعمل مكاتب اإلحصاءات الوطنية واملنظامت الدولية 

والباحثني ومنظامت حقوق املرأة سويًة ملعالجة التحيزات الراسخة 

حول املفاهيم والتعريفات والتصنيفات واملنهجيات لضامن أن تعكس 

البيانات بشكل واضح الحقيقة التي تعيشها النساء والفتيات عىل 

اختالف خلفياتهم.

تطوير االسرتاتيجيات العاملية واإلقليمية والوطنية لتحديد الفئات 	 

املُهَملة. يجب أن تُصنف البيانات بشكل منتظم حسب العمر 

والطبقة االجتامعية والقدرة الجسدية والعقلية والعرق والعرقية 

والتوجه الجنيس والنوع االجتامعي وحالة الهجرة إىل غريها من 

التصنيفات يف السياقات الوطنية. كام يجب أن تقوم املنظامت غري 

الحكومية باإلبالغ عن البيانات املصنفة يف املراجعات الوطنية وفرض 

اسرتاتيجيات محددة لتحديد وتوسيع تغطية البيانات للفئات التي 

يصُعب قياُسها والتي ال وجود لها حاليًا يف اإلحصاءات الوطنية. 

إن الدراسة الهادفة للمجتمعات املستضعفة، من خالل املنهَجني 

النوعي والكمي، هي منهج رضوري كذلك، رشط الحرص عىل املعايري 

األخالقية – مبا يف ذلك الرسية التامة للبيانات – لحامية هذه الفئات 

وأولئك األفراد ضد التمييز.

تعزيز مقاييس الجودة ومعايري حقوق اإلنسان واملبادئ األساسية 	 

لإلحصاءات الرسمية وااللتزام بها. تُعد الدولة الضامن املطلق 

ا يف ضامن امتثال إنتاج  للبيانات العامة، وعليه، فإنها تتوىل دوًرا هامًّ

البيانات لتلك املعايري واملبادئ. ومع أن االبتكارات الناتجة عن دمج 

البيانات التقليدية بطرق جمع البيانات الحديثة واعدة للغاية وميكن 

أن تساعد يف ترسيع التقدم يف ملء ثغرات البيانات، فال بد من وجود 

الضامنات للتأكد من الحفاظ عىل النوعية والتكامل وضامن الرسية.

ترسيع تنمية املعايري العاملية ملؤرشات النوع االجتامعي يف املستوى 	 

الثالث. ينبغي لهيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها من الوكاالت 

الراعية، بالتشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مبن فيهم الحكومات 

واملجتمع املدين، أن تستمر يف جهودها لتطوير املنهجيات الواعية 

ملؤرشات النوع االجتامعي املصنفة حاليًا ضمن الفئة الثالثة.وتوجد 

حاجة أكرب إىل مشاركة مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف تصميم 

وتجريب املراحل لضامن أن تعمل املنهجيات املُطوَّرة بشكل فعال يف 

مختلف السياقات. كام يجب أن تدمج الدول األعضاء هذه املؤرشات 

ضمن أُطُر العمل الوطنية الخاصة بالرصد فوًرا بعد تطوير هذه 

املنهجيات وتجريبها واملوافقة عليها.

تعزيز االلتزام عىل أعىل مستوى سيايس بعملية رصٍد مفتوحة 	 

وشمولية وشفافة ألهداف التنمية املستدامة املراعية العتبارات 

النوع االجتامعي. يجب أن تكون األنظمة اإلحصائية مستقلة وأن 

مُتَكَّن بحيث تتكيف برسعة مع التغريات يف املشهد املتعلق بالبيانات. 

كام يلعب الباحثون واألكادمييون ومنظامت حقوق املرأة وغريها من 

ا يف هذه العملية، ليس فقط  مجموعات املجتمع املحيل دوًرا هامًّ

يف إنتاج البيانات استخدامها ولكن أيًضا يف منارصة إنتاج البيانات 

اإلضافية واألفضل فيام يتعلق باعتبارات النوع االجتامعي. وسوف 

يساعد التعاون ما بني أنظمة اإلحصاء الوطنية وهذه املجموعات 

وغريها يف ضامن تلبية البيانات الحتياجات أصحاب املصلحة 

املتنوعني.

تلبية أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة من خالل السياسات 	 

والربامج. سوف يكون تعويض املساوئ الراسخة التي تواجهها فئات 

بعينها من النساء والفتيات رضوريًا لتحقيق التقدم عىل جميع 

النواحي. وكأحد أوجه األولوية، يجب أن تتم مراجعة السياسات التي 

يُرى أنها تعمق جوانب عدم املساواة وتساهم يف الرتاجع املستمر 

لألفراد. يجب أن يتم فرض معايري محددة تهدف إىل تقليل أوجه 

عدم املساواة ومساعدة أولئك الذين يعانون من تراجع يف تلك 

السياسات من عدم التعرض لالستثناء بحيث تكون هذه املعايري جزًءا 

من اسرتاتيجيات أوسع تهدف إىل تكوين منظومات عاملية ميولها 

الجميع وتستفيد منها جميع فئات املجتمع.

تشجيع املشاركة الهادفة يف تصميم جميع السياسات والربامج 	 

وتنفيذها ورصدها وتقييمها. يجب أن تُسهل عمليات الحوكمة 

املحلية وصنع القرارات وتشجيع أصوات النساء والفتيات وحضورهن، 

وذلك لضامن خضوع األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية ملنظورات 

أوسع بشأن ما ميكن أن يساعد يف تحقيق التقدم أو أن يعرقل مساره.
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 إعطاء األولوية لالستثامرات والسياسات والربامج

املراعية العتبارات النوع االجتامعي

إن اإليفاء بااللتزامات املرتبطة باملساواة بني الجنسني يف خطة عام 2030 يقوم 

ويقع بحسب إمكانيات تعبئة وتخصيص املوارد الكافية للسياسات والربامج التي 

تُسهم يف تحقيقها. ويف الكثري من الدول، فإن الخدمات األساسية التي تعتمد عليها 

املاليني من النساء والفتيات – كاملياه والرصف الصحي والتعليم والرعاية خالل 

فرتة الطفولة املبكرة واملأوى والخدمات القانونية وخدمات االستشارة والرعاية 

الصحية املتخصصة للناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي – تفتقر 

إىل التمويل بشكٍل مزمن، أو ذات نوعية ضعيفة، أو أنها ببساطة غري موجودة. 

وبينام تفرض الدول اسرتاتيجيات التنفيذ الوطنية خاصتها، فمن األهمية مبكان 

أن مُتنح األولوية لالستثامرات يف هذه املجاالت وغريها من املجاالت االسرتاتيجية 

وأن تتوافق السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030، والتي تشمل مبادئ 

حقوق اإلنسان مثل املساواة وعدم التمييز والتعميم عىل مستوى العامل. وينبغي 

لجميع أصحاب املصلحة قياس أدائهم استناًدا إىل هذه املبادئ وااللتزام بتصحيح 

مساراتهم حيث تُخِفق إجراءاتهم يف اإلسفار عن النتائج املرغوبة. وعىل وجه 

الخصوص، يويص التقرير مبا ييل:

تطوير اسرتاتيجيات تعبئة موارد محلية منصفة وتقدمية. إن صالحية 	 

اسرتاتيجيات تعبئة املوارد املختلفة تتنوع عرب الدول والسياسات 

املختلفة. وحيث أن الدول األعىل قد تكون دخاًل قادرة عىل جذب 

مبالغ كبرية من االستثامرات الخاصة، فإن الدول األقل دخاًل سوف 

تعتمد بشكل أكرب عىل املساعدة اإلمنائية الرسمية أو االقرتاض الدويل 

أو الحواالت. ويف جميع الحاالت، فإن خيارات زيادة املساحة املالية 

الستثامرات املساواة بني الجنسني متوفرة. يجب أن تتم مناقشة 

اسرتاتيجيات محددة بأسلوب مفتوح وشفاف، ويجب أن تُقيَّم 

نتائجها التوزيعية للنساء والرجال من مختلف الفئات االجتامعية كام 

يجب إيصالها بشكٍل واضح.

رصد تخصيصات امليزانية لسياسات املساواة بني الجنسني وبرامجها. 	 

ينبغي عىل الدول األعضاء ووكاالت التربع واملنظامت الدولية تتبّع 

االلتزامات املالية لتشجيع املساواة بني الجنسني يف كل من امليزانيات 

الوطنية والتدفقات الدولية للمساعدات اإلمنائية الرسمية. وتُعترب 

امليزنة التشاركية واملراعية العتبارات النوع االجتامعي، باإلضافة 

للتدقيقات االجتامعية وجلسات االستامع العلنية أدوات هامة 

لتحسني شفافية قرارات اإلنفاق ومساءلتها وتقييم أثرها عىل ناحية 

النوع االجتامعي.

العمل املشرتك لتمكني وجود بيئة عاملية مواتية. يف ضوء التزامات 	 

الرشاكة العاملية والروح العاملية لخطة عام 2030، ينبغي تعزيز 

الوحدة والتعاون بني جميع الدول عىل اختالف مستويات الدخل 

لديها إليجاد بيئة عاملية مواتية لتنفيذها. ويجب عىل الدول األعضاء 

التعاون فيام بينهم ملكافحة التدفقات املالية غري املرشوعة والتنافس 

الرضيبي الدويل ومراجعة مدفوعات املديونية الخانقة، والتي تعرقل 

جهود التعبئة للموارد املحلية يف الوقت الحايل.

توافق السياسات والربامج مع مبادئ خطة عام 2030. ينبغي عىل 	 

جميع أصحاب املصلحة، مبن فيهم الدول األعضاء ووكاالت األمم 

املتحدة والقطاع الخاص، أن تحرص عىل أن تكون أنشطتهم املعنية 

بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة مراعية العتبارات النوع االجتامعي 

وأن تساهم يف تلبية حقوق جميع النساء والفتيات. ويجب أن تكون 

مبادئ إتاحة الخدمات ومتكني الوصول إليها واملساواة يف تقدميها 

وإمكانية تحمل تكاليفها هي األساس الذي تقوم عليه صياغة 

السياسات والربامج وتنفيذها، وأن تكون املعيار األسايس لرصد 

فعاليتها وتقييمها.

رفع مستوى الدعم املايل ملنظامت املرأة للمشاركة يف منارصة 	 

السياسات عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. ميكن أن 

تلعب جهات التربع الخاصة والثنائية، باإلضافة إىل املنظامت الدولية، 

دوًرا هاًما من خالل زيادة التمويل األسايس واملمتد عىل عدة سنوات، 

حيث أن االستقرار املايل الذي ينتج عن هذا النوع من التمويل 

مُيَكِّن منظامت املرأة من االستجابة للتغيريات يف سياقها بشكل مرن، 

ويسّهل املنارصة والتخطيط وتنفيذ الربامج عىل املدى املتوسط 

والبعيد، والذي يعترب رضوريًا لوضع املساواة بني الجنسني يف مكان 

أسايس يف عمليات التنفيذ والرصد.

تحديد رشوط واضحة للمشاركة ومعايري الرشاكات العامة-الخاصة 	 

عىل املستويني العاملي والوطني. إن دور الرشكات أسايس يف نجاح 

خطة عام 2030، حيث ميكن لها أن تحقق النمو االقتصادي واالبتكار، 

وتوفر وظائف رشيفة وتساعد يف إغالق الفجوة التمويلية من خالل 

دفع حصتها من الرضائب. وميكن تقوية فعالية مشاركة القطاع 

الخاص ومساءلتها من خالل تحديد قواعد واضحة للمشاركة وكذلك 

من خالل إجراء تقييامت األثر عىل حقوق اإلنسان واعتبارات النوع 

االجتامعي بشكل منتظم. ويجب أن يكون ذلك جزًءا من الجهود 

األوسع لجعل الرشكات الخاصة – من جميع األشكال واألحجام – أكرث 

استجابًة للمساواة بني الجنسني وحقوق املرأة، كام تنص مبادئ متكني 

املرأة.1 باإلضافة إىل ذلك، فإن الحاجة إىل التقدم نحو مجموعة من 

املبادئ العاملية املشرتكة حول دور الرشكات يف حقوق اإلنسان يف 
ازدياد مستمر.2

تلبية أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة من خالل السياسات 	 

والربامج. سوف يكون تعويض املساوئ الراسخة التي تواجهها فئات 

بعينها من النساء والفتيات رضوريًا لتحقيق التقدم عىل جميع 

النواحي. وكأحد أوجه األولوية، يجب أن تُراجع السياسات التي يُرى 

أنها تعمق جوانب عدم املساواة وتساهم يف الرتاجع املستمر لألفراد. 

يجب أن تُفرض معايري محددة تهدف إىل تقليل أوجه عدم املساواة 

ومساعدة أولئك الذين يعانون من تراجع يف تلك السياسات من عدم 

التعرض لالستثناء بحيث تكون هذه املعايري جزًءا من اسرتاتيجيات 

أوسع تهدف إىل تكوين منظومات عاملية ميولها الجميع وتستفيد منها 

جميع فئات املجتمع.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

تشجيع املشاركة الهادفة يف تصميم جميع السياسات والربامج 	 

وتنفيذها ورصدها وتقييمها. يجب أن تسهل عمليات الحوكمة 

املحلية وصنع القرارات وتشجيع أصوات النساء والفتيات وحضورهن، 

وذلك لضامن خضوع األولويات واالسرتاتيجيات الوطنية ملنظورات 

أوسع بشأن ما ميكن أن يساعديف تحقيق التقدم أو أن يعرقل مساره.

 تعزيز املساءلة من خالل العمليات واملؤسسات

املراعية العتبارات النوع االجتامعي

تقر خطة عام 2030 بشكل واضح أن نقطة البداية والتحديات )وطرق معالجة 

تلك التحديات( تختلف عرب الدول، وكنتيجة طبيعية، تُرى عملية التنفيذ والرصد 

واملساءلة عىل أنها سياسة خاصة بكل دولة تنفذها كام تراه مناسبًا. وتفتقر خطة 

عام 2030 إىل إمكانية إنفاذها بسبب عدم فرضها لاللتزام السيايس املشرتك: أي ال 

توجد عواقب محددة إذا أخفقت الدول يف بذل جهود حقيقية لتلبية األهداف 

والغايات. وعىل الرغم من ذلك، فقد التزمت الدول مبتابعة السياسات املفتوحة 

والشمولية والتشاركية والشفافة ومراجعتها، إضافة إىل السياسات املراعية لشئون 

األفراد واعتبارات النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان والتي تركز عىل أولئك الذين 

يعانون من تراجع عىل ُصعد مختلفة.3 ولتعزيز املساءلة يف مجال املساواة بني 

الجنسني عىل املستويات العاملية واإلقليمية واملحلية، يويص التقرير مبا ييل:

إعطاء األولوية للمساواة بني الجنسني عىل املستوى الوطني. يجب 	 

أن تبذل الدول جهودها يف توطني االلتزامات العاملية نحو املساواة 

بني الجنسني من خالل دمجها يف خطط التنمية الوطنية وما يتعلق 

بها من السياسات والترشيعات وأطر العمل، وتشمل تلك التي 

تستخدم إلنتاج واستخدام إحصاءات النوع االجتامعي. يجب أن 

تُحدد املسؤوليات واملوارد املخصصة لتحقيق أهداف املساواة 

بني الجنسني وغاياتها وأن تكون متاحة للمراقبة العامة، من ِقبَل 

الربملانات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملجتمع املدين. يجب 

أن متنح منظامت حقوق املرأة وهيئات املرأة الوطنية حًقا يف إبداء 

آرائها وأن تُدعم للمشاركة يف عمليات التنفيذ والتأثري بها.

الحرص عىل رصد التزامات املساواة بني الجنسني واإلبالغ عنها. يجب 	 

أن يتم تحديد األهداف واملؤرشات املحددة باإلقليم أو الدولة واإلبالغ 

عنها لتعزيز االلتزامات العاملية. وعىل املستويني العاملي واإلقليمي، 

يجب أن تشجع منظمة األمم املتحدة وتدعم الحكومات يف اإلبالغ 

عن هذه االلتزامات من خالل التعاون الفني ومشاركة املامرسات 

الحسنة. كام يجب إجراء التدقيقات املنتظمة لتقييم ما إذا كانت 

الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة 

تدمج منظور النوع االجتامعي يف تقاريرها، وأن يكون ذلك جزًءا من 

عملية املتابعة واملراجعة الرسمية.

دعم منظامت املرأة وغريها من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين 	 

لرصد التقدم ووضع الحكومات موضع مساءلة عن التزامات 

املساواة بني الجنسني. ينبغي عىل منظمة األمم املتحدة واملنظامت 

الدولية غري الحكومية وغريها من املنظامت الدولية أن توفر بيئة 

مواتية للباحثني ومنظامت املجتمع املدين ليك تُجري تقييامتها الخاصة 

للتقدم عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية، والتأكد من متكن 

الخرباء النسويني ومنظامت حقوق املرأة من اتخاذ دوٍر رائد يف تهيئة 

هذه البيئة. كام توجد حاجة لوجود إطار عمل قانوين مواٍت، يشمل 

تدابري توفري مساحات آمنة للمجتمع املدين لضامن سالمة املدافعني 

عن حقوق اإلنسان بشأن املرأة، وذلك من أجل متكني منظامت املرأة 

من اتخاذ دوٍر هاٍم يف عمليات الرصد والتنفيذ.

استخدام املراجعات الطوعّية الوطنية  التي ينفذها املنتدى السيايس 	 

رفيع املستوى كوسيلة لتكوين رؤية مشرتكة للتقدم يف املساواة بني 

الجنسني والتحديات التي تعرتض الطريق. يجب أن تستخدم الدول 

املراجعات الطوعية الوطنية وغريها من عمليات املراجعة ذات 

العالقة بأهداف التنمية املستدامة مبثابة فرصة إلجراء تقييم مشرتك 

للتقدم والثغرات والتحديات، وتسخري املعرفة واملهارات املوجودة 

لدى جميع أصحاب املصلحة، مبن فيهم منظامت حقوق املرأة مثل 

املجموعة النسائية الرئيسية. كام يجب أن تشمل هذه العملية عقد 

املشاورات واسعة النطاق خالل عملية تحضري املراجعات الطوعية 

الوطنية وإتاحتها للعامة قبل تقدميها للمنتدى السيايس رفيع 

املستوى.

متكني املنتدى السيايس رفيع املستوى يك يكون منصة الستعراض 	 

األقران والحوار الهادف. إلعطاء املنتدى السيايس صالحية أكرب يف 

املساءلة عىل املستوى العاملي، يجب أن يتخذ املجلس االقتصادي 

واالجتامعي لألمم املتحدة  والجمعية العامة – بدعٍم من األمني العام 

للمنتدى السيايس رفيع املستوى، يف عني االعتبار مراجعة أساليب 

العمل التي يتبعها املنتدى السيايس رفيع املستوى بنيِّة تخصيص 

وقٍت أكرب للمراجعات الطوعية الوطنية وتوفري مساحة أكرب ملشاركة 

املجتمع املدين وتقاريره، مبا يف ذلك منظامت حقوق املرأة. يجب 

عىل األمانة العامة كذلك تحضري ملخص من مدخالت املجتمع املدين 

يشبه امللخص الذي قدمه مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان  

للمراجعة العاملية الدورية، وإتاحته عىل املستوى العام إىل جانب 

املراجعات الطوعية الوطنية من أجل تحسني شفافية التقارير الوطنية 

ونوعيتها، وسوف توفر مراجعة منهجيات عمل املنتدى السيايس رفيع 

املستوى يف عام 2019 فرصًة مواتية لتعزيز دوره كآلية للمساءلة. 
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TURNING PROMISES INTO ACTION

مالحظات بشأن التحليل اإلحصايئ

مصادر البيانات وتعريف املؤرشات

ما مل يُذكر خالف ذلك، فقد ُحصل عىل البيانات املستخدمة يف هذا التقرير من 

قواعد بيانات الوكاالت الدولية التي متلك التفويض واملوارد والخربة املعرفية لجمع 

وتنسيق وتجميع البيانات الوطنية للمقارنات عرب الدول. وقد ُحصل عىل هذه 

البيانات من اإلحصاءات الرسمية عىل املستوى الوطني. ومتلك األنظمة اإلحصائية 

الوطنية دوًرا رياديًا يف إنتاج هذه اإلحصاءات الرسمية. لرؤية وصف بيانات مؤرش 

أهداف التنمية املستدامة، مبا فيها املوارد الوطنية وتعريفاتها ومنهجياتها، إضافة 

إىل قامئة بالوكاالت الدولية التي أوكلت إليها مهمة تجميع البيانات، انظر شعبة 

اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017.  

االختالفات بني مصادر البيانات 

الوطنية والدولية

يف بعض الحاالت، تختلف التقديرات الوطنية عن التقديرات التي تنرشها 

الوكاالت الدولية واملبينة يف هذا التقرير. وقد نشأت هذه االختالفات عن أربعة 

عوامل رئيسية: عمليات التنسيق املُتَبَعة عىل املستوى الدويل لجعل البيانات 

قابلة للمقارنة عرب الدول، والتحديثات/فرتات املراجعة التي تجريها الوكاالت 

الدولية التي ال تتفق مع فرتة نرش البيانات من ِقبَل األنظمة اإلحصائية الوطنية، 

وعمليات الحساب التقديرية التي تجريها الوكاالت الدولية، ويف بعض الحاالت، 

تطبيق آليات النمذجة لعمليات حساب التقديرات عندما تتوفر عدة مصادر 

للبيانات. ويف نهاية األمر، تهدف الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية والدولية 

املنتجة للبيانات يف سبيل تحسني تنسيق عمليات إنتاج البيانات إىل الحد من 

هذه االختالفات.

التجمعات واملجاميع اإلقليمية

تستند التجمعات اإلقليمية املستخدمة يف التقرير إىل التصنيف الجغرايف لألقاليم 

وفًقا الرموز املوحدة للبلدان أو املناطق ألغراض االستعامل اإلحصايئ، الصادرة 

عن شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة واملتعارف عليها باسم معيار M94 )انظر 

امللحق 4 للمزيد من التفاصيل(. وقد نُص عىل املعدالت اإلقليمية والعاملية 

املرجحة بعدد السكان للمؤرشات حيثام أمكن يف هذا التقرير. وبشكل عام، ينص 

التقرير عىل متوسط يف حال توفرت البيانات ملا ال يقل عن 50 باملائة من الدول 

لكل إقليم و/أو إذا كانت متثل حوايل ثلثي سكان املنطقة.

االنحدارات متعددة التباين املستخدمة

 يف الفصل الرابع

يستخدم الفصل الرابع البيانات االستقصائية لألرس املعيشية لتحديد األرس 

األكرث تعرًضا لالستثناء. والدافع لهذا التحليل هو إثبات كيف تتواجد الفئات 

املهمشة من النساء والفتيات الاليت متلكَن فرًصا ضئيلة عرب مختلف األبعاد عرب 

املجتمعات. وباإلضافة إىل اإلحصائيات الوصفية التي يبينها هذا الفصل، فقد 

أُجِريت انحدارات لوجستية الختبار أهمية االختالفات ما بني الفئات. ويبني هذا 

الجزء من التحليل عىل العمل الذي أجراه ِسن، إيري وموخرجي 2009 وِسن وإيري 

2012. تتوفر قوائم ملّخصة لهذه النتائج لدى الطلب. أما النتائج املستمّدة من 

االختالفات يف الوسائل، حيثام وجدت، فقد نوقشت يف حواٍش خالل هذا الفصل.
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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

امللحق 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

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 
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% 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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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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ط. خالل صيف 2018، تولّت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( نشاطًا يف عرش دول لتجريب منهجية جمع البيانات حول هذا املؤرش. وقد شملت الدول املشاركة: ألبانيا وكولومبيا وجواتيامال 

وإندونيسيا وكينيا ونيبال وُعامن ورصبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة. ويُتوقّع من الدول اإلبالغ عن هذا املؤرش كل عامني اعتباًرا من عام 2018.

ي. بالرغم من عدم توفر أي بيانات لهذا املؤرش ضمن قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة، فقد بدأت عملية جمع البيانات التجريبية يف خمسة عرش دولة، وتشمل هذه 

الدول: ألبانيا والنمسا وبنغالدش وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور وإثيوبيا واألردن ومقدونيا ومايل واملكسيك واملغرب ونيبال وجمهورية كوريا وتيمور الرشقية وأوغندا. وقد متت إعادة تصنيف 

املؤرش يف نوفمرب عام 2017 من املستوى الثالث إىل املستوى الثاين.

ك. بالرغم من عدم توفر أي بيانات للمؤرش 10.2.1 ضمن قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة، يستخدم هذا التقرير البيانات املتاحة األحدث من دراسة لوكسمبورغ للدخل، 

مركز البيانات عرب الوطنية، لوكسمبورغ )انظر الفصل الثالث(.

ل. تولت هيئة األمم املتحدة للمرأة عملية التحليل للتصنيف وفًقا للمؤرشات الجنسية التي ال تدعو رصاحًة لذلك ولكن تتوفر بيانات مصنفة بشأنها.

م. يستند تقييم توفر البيانات وفًقا للجنس إىل استبيانات أجرتها منظمة األغذية والزراعة بني عامي 2014و2015 بالتعاون مع مؤسسة غالوب العاملية لالستطالعات. انظر البيانات الفوقية للمؤرش 

2.1.2: شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017ط ومنظمة األغذية والزراعة 2017.

ن. باإلضافة إىل ذلك، أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة تحلياًل باستخدام البيانات اإلحصائية املتوفرة األحدث )السلسلة املتكاملة للبيانات الجزئية املتاحة لالستخدام العام 2017( لتصنيف املؤرش 

8.6.1 وفًقا للجنس ووضع اإلعاقة. وتتوفر هذه البيانات الثنتني وثالثني دولة )انظر الفصل الرابع(.

س. ألن التصنيف وفًقا للجنس ليس رشطًا لهذا املؤرش، فال تتوفر هذه البيانات ضمن قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة. ومع ذلك، فإن اليونسكو – راعي البيانات الخاصة 

باملؤرش 9.5.2 – يصنف البيانات الخاصة باالتجاهات لهذا املؤرش وفًقا للجنس.

ع. ال تتوفر بيانات مصنفة وفًقا للجنس لهذا املؤرش ضمن قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة. وألهداف هذا التقرير، أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة تحلياًل باستخدام 

البيانات املتوفر األحدث من الدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية لستني دولة )انظر الفصل الثالث للمحة حول املناطق الحرضية الفقرية(.

ف. صنفت هيئة األمم املتحدة للمرأة هذا املؤرش وفًقا للجنس لغايات هذا التقرير. وقد تم حساب البيانات للعام املتاح األخري فقط ولذلك فإن تقييم البيانات املتعلقة االتجاهات غري متوفرة.

ص. يستخدم التقرير البيانات التكميلية للمؤرشات حول األهداف التي تفتقر إىل مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي هادفة أو حيث تكون البيانات لهذه املؤرشات غري متاحة حاليًا أو غري كافية. تم 

اختيار هذه املؤرشات التكميلية استناًدا إىل مشاورات مفتوحة مع منظامت املجتمع املدين ومدخالت خرباء دوليني آخرين )انظر الصندوق 3.1(.

ق. يستخدم التقرير بيانات ومؤرشات إضافية لألهداف التي تفتقد إىل مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي ذي مغزى، أو حني ال تتوفر البيانات الخاصة بهذه املؤرشات أو تكون غري مناسبة. اختريت 

هذه املؤرشات اإلضافية بناًء عىل استشارة مفتوح مع منظامت املجتمع املدين ومدخالت من جانب الخرباء الدوليني اآلخرين )انظر الصندوق 3.1(.

255

امللحق 1

امللحق 2

توافر البيانات الخاصة مبؤرشات النوع االجتامعي، وفًقا للدولة/املنطقة

هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

أسرتاليا ونيوزلندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - أسرتاليا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - نيوزلندا

آسيا الوسطى والجنوبية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 أفغانستان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 بنغالدش

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بوتان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 الهند

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 كزاخستان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 قريغيزستان

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1 ،1.4.2 ،1.3.1 ،1.2.2 ،1.2.1 1.1.1 جزر املالديف
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 نيبال

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الباكستان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 رسي النكا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 طاجيكستان

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 تركامنستان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 أوزباكستان

آسيا الرشقية وجنوب الرشقية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بروناي دار السالم

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 كمبوديا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 الصني

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 الصني، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - هونج كونج، الصني

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 إندونيسيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - اليابان

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ماليزيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 منغوليا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 مينامر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 الفلبني

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جمهورية كوريا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 سنغافورة

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 تايلند

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.3.1  ،1.1.1 تيمور الرشقية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.3.1  ،1.1.1 فيتنام

أوروبا وأمريكا الشاملية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ألبانيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - أندورا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 النمسا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 روسيا البيضاء

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 بلجيكا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 البوسنة والهرسك

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 بلغاريا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 كندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 كرواتيا
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هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جمهورية التشيك

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 الدمنارك

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 إستونيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 فنلندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 فرنسا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 أملانيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جبل طارق

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 اليونان

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - غرينزي

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - الكريس الرسويل

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 هنغاريا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 آيسلندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 أيرلندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 إيطاليا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جرييس

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 التفيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 ليختنشتاين

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 لتوانيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 لوكسمبورغ

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 مالطا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - موناكو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الجبل األسود

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.3.1 هولندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 الرنويج

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 بولندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 الربتغال

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جمهورية مولدافيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 رومانيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 روسيا االتحادية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سان بيري وميكلون

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سان مارينو

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 رصبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 سلوفاكيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 سلوفينيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 إسبانيا
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جزر سفالبارد ويان ماين

2.3.2 2.1.2ج 1.1.1،  1.2.1،  1.2.2،  1.4.2،  1.b.1 1.3.1 السويد

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 سويرسا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 جمهوريا مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 أوكرانيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - اململكة املتحدة

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - الواليات املتحدة

أمريكا الالتينية والكاريبي

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 أنتيغوا وباربودا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 األرجنتني

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جزر البهاما

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 باربادوس

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بليز

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 دولة بوليفيا متعددة القوميات

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الربازيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 تشييل

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 كولومبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 كوستا ريكا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 كوبا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - دومينيكا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جمهورية الدومينيكان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 اإلكوادور

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 السلفادور

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - غرينادا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 غواتيامال

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غويانا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 هايتي

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 هندوراس

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جامايكا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 املكسيك

2.3.2 2.1.2ج 1.ب1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 نيكاراغوا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بنام

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 باراغواي

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بريو

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سان بارتيلمي

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سانت كيتس ونيفيس
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هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سانت لوسيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سانت مارتن الفرنسية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سانت فينسنت والغرينادين

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 سورينام

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ترينيداد وتوباغو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 أوروغواي

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 جمهورية فنزويال البوليفارية

أفريقيا الشاملية وآسيا الغربية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الجزائر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 أرمينيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 أذربيجان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1, 5.b,1 البحرين

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.3.1 قربص

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 مرص

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 جورجيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 العراق

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - إرسائيل

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 األردن

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 الكويت

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 لبنان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ليبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 املغرب

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 عامن

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 قطر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 اململكة العربية السعودية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 دولة فلسطني

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 السودان

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 الجهورية العربية السورية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 تونس

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 تركيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 اإلمارات العربية املتحدة

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 اليمن

أوقيانوسيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 فيجي

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - كرييبايت

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جزر مارشال
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - واليات ميكرونيسيا املتحدة

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - ناوروا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - باالو

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بابوا غينيا الجديدة

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - ساموا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جزر سليامن

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - تونغا

2.1.2،  2.3.2 - 11.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - توفالو

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جزر الواليات املتحدة الصغرية النائية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 فانواتو

أفريقيا جنوب الصحراء

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 أنغوال

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بنني

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 بوتسوانا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - إقليم املحيط الهندي الربيطاين

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 بوركينا فاسو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1, 5.b.1 بوروندي

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الرأس األخرض

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 الكامريون

2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1, 5.2.1 جمهورية أفريقيا الوسطى

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 تشاد

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 1.1.1 جزر القمر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الكونغو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ساحل العاج

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جمهورية الكونغو الدميقراطية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جيبويت

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غينيا االستوائية

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 إريرتيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 إثيوبيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - األرايض الفرنسية الجنوبية واألنتارتيكية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الغابون

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غامبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غانا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غينيا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 غينيا بيساو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 كينيا
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هدف التنمية املستدامة رقم 1   هدف التنمية املستدامة رقم 2

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ليسوتو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ليبرييا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 مدغشقر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ماالوي

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 مايل

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 موريتانيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 موريشيوس

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 موزمبيق

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 ناميبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 النيجر

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 نيجرييا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 رواندا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سانت هيلينا

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - ساو تومي وبرينسيب

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 السنغال

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - سيشل

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 سرياليون

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 الصومال

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 جنوب أفريقيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1  ،1.1.1 - جنوب السودان

2.1.2،  2.3.2 - 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 سوازيالند

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 توغو

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 أوغندا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 جمهورية تنزانيا االتحادية

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1  ،1.4.2  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1،  1.3.1 زامبيا

2.3.2 2.1.2ج 1.ب.1 ،1.4.2  ،1.3.1  ،1.2.2  ،1.2.1 1.1.1 زميبابوي

أسرتاليا ونيوزلندا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  

3.7.2
أسرتاليا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 نيوزلندا

آسيا الوسطى والجنوبية

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  

3.7.1
أفغانستان

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  

3.7.1
بنغالدش

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.1،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  

3.7.2
بوتان
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 الهند

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 جمهورية إيران اإلسالمية

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 كزاخستان

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 قريغيزستان

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 جزر املالديف

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 نيبال

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 باكستان

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.5.1،  4.6.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 سرييالنكا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 طاجيكستان

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.2.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 تركامنستان

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 أوزباكستان

آسيا الرشقية وجنوب الرشقية

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 بروناي دار السالم

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 كمبوديا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 الصني

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- الصني، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.2.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.1.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2، 

3.8.1

3.7.2, 4.2.2, 5.4.1, 5.5.1, 8.5.2 هونج كونج، الصني

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1، 3.7.2 إندونيسيا

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.5.1،  4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 اليابان

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1  ،4.1.1 4.2.1،  4.2.2،  4.5.1، 4.6.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 ماليزيا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 منغوليا
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هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 مينامر

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 الفلبني

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.5.1، 4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 جمهورية كوريا

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.1.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 سنغافورة

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 تايلند

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 تيمور الرشقية

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

4.6.1

3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 فيتنام

أوروبا وأمريكا الشاملية

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 ألبانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2، 

3.8.1

- أندورا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.2  ،4.2.1 4.1.1،  4.3.1،  4.5.1، 4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 النمسا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 روسيا البيضاء

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.2  ،4.2.1 4.1.1،  4.3.1،  4.5.1، 4.6.1 3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1 بلجيكا

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.2.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 البوسنة والهرسك

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1، 4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 بلغاريا

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.5.1،  4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 كندا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1، 4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 كرواتيا

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.1.1،  4.6.1   3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1 جمهورية التشيك

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 الدمنارك

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 إستونيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 فنلندا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 فرنسا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.2  ،4.2.1 4.1.1،  4.3.1،  4.5.1، 4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 أملانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- جبل طارق

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2، 4.3.1،  4.5.1 3.1.2،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.2 اليونان
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تحويل الوعود إىل أفعال

هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- غرينزي

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- الكريس الرسويل

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2، 4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 هنغاريا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.7.2 آيسلندا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1  ،4.1.1 4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 أيرلندا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 إيطاليا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، - 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- جرييس

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 التفيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- ليختنشتاين

4.2.1،  4.6.1،  4.7.1،  4.a.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 ليتوانيا

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 لوكسمبورغ

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 مالطا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- موناكو

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 الجبل األسود

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.7.2 هولندا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 الرنويج

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 بولندا

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 الربتغال

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جمهورية مولدافيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 رومانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- روسيا االتحادية

`.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- سان بيري وميكلون

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- سان مارينو

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  

4.5.1

3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 رصبيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.2  ،4.2.1 4.1.1،  4.3.1،  4.5.1،  4.6.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2 سلوفاكيا

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 سلوفينيا
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مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.1.2،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.2 إسبانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- جزر سفالبارد ويان ماين

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1،  

4.6.1

3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.7.2 السويد

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1 سويرسا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 جمهوريا مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 أوكرانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.5.1،  4.7.1،  

1.أ.4

4.3.1   3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1، 3.7.2 اململكة املتحدة

4.2.1،  4.3.1،  4.5.1، 4.7.1،  

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.6.1   3.3.1،  3.8.1 3.1.1، 3.1.2، 3.7.1، 3.7.2 الواليات املتحدة

أمريكا الالتينية والكاريبي

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.2،  3.7.2 أنتيغوا وباربودا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 األرجنتني

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 جزر البهاما

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2 باربادوس

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بليز

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 دولة بوليفيا متعددة القوميات

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

4.a.1

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 الربازيل

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 تشييل

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.5.1،  4.6.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 كولومبيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 كوستا ريكا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 كوبا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.2 دومينيكا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جمهورية الدومينيكان

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 اإلكوادور

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 السلفادور

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2
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هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 غواتيامال

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 غويانا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 هايتي

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 هندوراس

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 جامايكا

1أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 املكسيك

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 نيكاراغوا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 بنام

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 باراغواي

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بريو

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- سان بارتيلمي

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.2،  3.7.2 سانت كيتس ونيفيس

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 سانت لوسيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- سانت مارتن الفرنسية

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 سانت فينسنت والغرينادين

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 سورينام

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ترينيداد وتوباغو

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1 أوروغواي

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 جمهورية فنزويال البوليفارية

أفريقيا الشاملية وآسيا الغربية

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 الجزائر

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.5.1،  4.6.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 أرمينيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 أذربيجان
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هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 البحرين

4.6.1  ،1.أ.4  ،4.7.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1  5.b.1 قربص

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  5.b.1 مرص

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

4.6.1

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جورجيا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 العراق

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.7.2 إرسائيل

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 األردن

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 الكويت

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.2 لبنان

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 ليبيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 املغرب

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 عامن

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 قطر

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 اململكة العربية السعودية

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 دولة فلسطني

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 السودان

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 الجمهورية العربية السورية

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 تونس

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.2.1 4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 تركيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 اإلمارات العربية املتحدة

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 اليمن

أوقيانوسيا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.2 فيجي

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 كرييبايت

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.8.1 3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 جزر مارشال
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 واليات ميكرونيسيا املتحدة

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.2،  3.7.1 ناورو

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.2 باالو

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 بابوا غينيا الجديدة

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 ساموا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 جزر سليامن

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 تونغا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.2،  3.7.1 توفالو

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1 - 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- جزر الواليات املتحدة الصغرية النائية

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 فانواتو

أفريقيا جنوب الصحراء

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1 4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 أنغوال

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بنني

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بوتسوانا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1 - 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- إقليم املحيط الهندي الربيطاين

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بوركينا فاسو

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 بوروندي

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 الرأس األخرض

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 الكامريون

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.2.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 جمهورية أفريقيا الوسطى

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.1  ،4.1.1 4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1  ،4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 تشاد

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 جزر القمر

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 الكونغو

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ساحل العاج

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جمهوية الكونغو الدميقراطية
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امللحق 2

هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1 جيبويت

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 غينيا االستوائية

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 إريرتيا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 إثيوبيا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  

3.8.1

- األرايض الفرنسية الجنوبية واألنتارتيكية

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 الغابون

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 غامبيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

4.6.1

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 غانا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 غينيا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

4.a.1

4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.3.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1 غينيا بيساو

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 كينيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ليسوتو

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ليبرييا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 مدغشقر

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ماالوي

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.2.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 مايل

4.1.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 موريتانيا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

4.7.1

1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 موريشيوس

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.1.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 موزمبيق

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 ناميبيا

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 النيجر

4.2.2،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1، 

1.أ.4

4.1.1،  4.2.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 نيجرييا

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.2.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 رواندا

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.5.1

- 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2، 

3.8.1

- سانت هيلينا
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هدف التنمية املستدامة رقم 3   هدف التنمية املستدامة رقم 4

مؤرش واحد للنوع االجتامعي ستة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.2.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 ساو تومي وبرينسيب

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.3.1،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.7.1،  3.7.2 السنغال

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.1.1،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.2 سيشل

4.1.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.2.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 سرياليون

4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.3.1، 

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1

4.5.1 3.7.1،  3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1 الصومال

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.1.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جنوب أفريقيا

4.1.1،  4.2.1،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.2.2،  4.5.1 3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 جنوب السودان

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 سويرسا

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.7.2،  3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1 توغو

4.2.1،  4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 1.أ.4  ،4.5.1  ،4.2.2  ،4.1.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 أوغندا

4.3.1،  4.6.1،  4.7.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1،  

1.أ.4

3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 جمهورية تنزانيا االتحادية

4.2.1،  4.2.2،  4.3.1،  4.6.1، 

1.أ.4  ،4.7.1

4.1.1،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 زامبيا

1.أ.4  ،4.7.1  ،4.6.1  ،4.3.1 4.1.1،  4.2.1،  4.2.2،  4.5.1 3.8.1 3.1.1،  3.1.2،  3.3.1،  3.7.1،  3.7.2 زميبابوي
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

أسرتاليا ونيوزلندا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 أسرتاليا

8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2 ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 نيوزلندا

آسيا الوسطى والجنوبية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 أفغانستان

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 بنغالدش

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1، 5.5.2 بوتان

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2 ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 الهند
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سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1  ،8.5.2ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 جمهورية إيران اإلسالمية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.8.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 كزاخستان

8.3.1،  8.5.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.7.1  ،8.6.1  ،8.5.2ه   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.3.2  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1، 5.5.2،  

5.6.1
قريغيزستان

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1  ،8.5.2ه 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 جزر املاليف

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  

2.أ.5
نيبال

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1  ،8.5.2  ،8.3.1ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 باكستان

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 رسي النكا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 طاجيكستان

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1، 

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

5.5.2، 

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1 تركامنستان

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1، 

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

5.5.2، 

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1 أوزبكستان

آسيا الرشقية وجنوب الرشقية

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5 ،2.أ.5

5.5.2 بروناي دار السالم

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 كمبوديا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1، 

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2 ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 الصني

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.2 الصني، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  5.a.1،  

5.a.2،  5.b.1،  5.c.1

5.5.1 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

8.5.1،  8.5.2، 8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،    

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5

1.ب.5 ،5.5.1 ،5.4.1 هونج كونج، الصني
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سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

1.ج.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ب.5  ،1.ب.5 ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.3.1 إندونيسيا

8.3.1، 8.5.1، 8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1 ،8.5.2ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 اليابان

8.3.1،  8.5.1، 8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1 جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

8.3.1، 8.7.1، 8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1 ماليزيا

8.5.1،  8.8.1، 8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 منغوليا

8.3.1،  8.5.1، 8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 مينامر

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 الفلبني

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1 جمهورية كوريا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.6.1  ،8.5.2ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 سنغافورة

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 تايلند

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1  ،8.5.2  ،8.3.1ه 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 تيمور الرشقية

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1 ،8.5.2  ،8.5.1ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 فيتنام

أوروبا وأمريكا الشاملية

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،1.أ.5

  ،1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1

2.أ.5
ألبانيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 أندورا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 النمسا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 روسيا البيضاء

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 بلجيكا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 البوسنة والهرسك

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 بلغاريا
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امللحق 2امللحق 2

هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 كندا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،ه8.6.1  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.5.1،  5.5.2 كرواتيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ، 8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.2.1، 5.5.1 جمهورية التشيك

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 الدمنارك

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 إستونيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

5.6.2،  5.a.1،  5.a.2،  5.b.1،  5.c.1

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 فنلندا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

5.6.2،  5.a.1،  5.a.2،  5.b.1،  5.1.ج

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 فرنسا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 أملانيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- جبل طارق

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 اليونان

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- غرينزي

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1، 

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- الكريس الرسويل

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 هنغاريا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 آيسلندا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

  ،5.6.1  ،5.3.2  ،5.3.1  ،5.2.2  ،5.1.1 ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 أيرلندا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 إيطاليا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- جرييس

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 التفيا

8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5 ،2.أ.5

5.5.1 ليختنشتاين
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سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.7.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 ليتوانيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 لوكسمبورغ

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 مالطا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 موناكو

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 الجبل األسود

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 هولندا

8.7.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 الرنويج

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 بولندا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.5.1،  5.5.2 الربتغال

8.3.1،  8.5.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.7.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 جمهورية مولدافيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 رومانيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 روسيا االتحادية

8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- سان بيري وميكلون

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 سان مارينو

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

2.أ.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 رصبيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.5.1،  5.5.2 سلوفاكيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 سلوفينيا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 إسبانيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1، 5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- جزر سفالبارد ويان ماين
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 السويد

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 سويرسا

8.3.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 جمهوريا مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه 8  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 أوكرانيا

  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.4.1، 5.5.1 اململكة املتحدة

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.4.1، 5.5.1 الواليات املتحدة

أمريكا الالتينية والكاريبي

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 أنتيغوا وباربودا

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.3.1،  8.5.2،  8.8.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.4.1،  5.5.1 األرجنتني

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 جزر البهاما

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 باربادوس

8.5.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.7.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 بليز

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 دولة بوليفيا متعددة القوميات

8.3.1،  8.5.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 الربازيل

8.5.1،  8.8.2،  8.9.2  ،8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 تشييل

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.7.1

5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1، 

1.ب.5  ،5.5.2
كولومبيا

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.7.1

5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 كوستا ريكا

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 كوبا

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 دومينيكا
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.8.2،  8.9.2   ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1

8.7.1،  8.8.1

5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2، 

5.6.1
جمهورية الدومينيكان

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 اإلكوادور

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2   ،8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1

8.8.1

5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 السلفادور

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 غرينادا

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  

2.أ.5
غواتيامال

8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.3.1،  8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 غويانا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 هايتي

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.3.2  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  

5.6.1
هندوراس

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 جامايكا

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 املكسيك

8.3.1،  8.5.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 نيكاراغوا

8.3.1،  8.5.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

5.6.2،  5.a.1،  5.a.2،  5.b.1،  5.1.ج

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 بنام

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 باراغواي

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 بريو

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- سان بارتيلمي

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 سانت كيتس ونيفيس

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 سانت لوسيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- سانت مارتن الفرنسية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.8.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 سانت فينسنت والغرينادين
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سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 سورينام

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 ترينيداد وتوباغو

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 أوروغواي

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 جمهورية فنزويال البوليفارية

أفريقيا الشاملية وآسيا الغربية

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 الجزائر

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 أرمينيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1،  8.8.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1، 5.5.2 أذربيجان

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

 ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5

1.ب.5  ، 5.5.2  ،5.5.1 البحرين

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.5.1،  5.5.2 قربص

8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه   ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.5.2،  

1.ب.5
مرص

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 جورجيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.5.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.1 العراق

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 إرسائيل

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.5.1،  5.5.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2، 

5.6.1

األردن

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 الكويت

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 لبنان

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 ليبيا
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.5.1  ،5.4.1  ،5.3.1 املغرب

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

1.ج.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.a.2،  5.1.ب عامن

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.8.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 قطر

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 اململكة العربية السعودية

  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.5.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ب.5  ،5.5.2  ،5.4.1  ،5.3.1 دولة فلسطني

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 السودان

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 الجمهورية العربية السورية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 تونس

8.3.1،  8.7.1،  8.8.2،  8.9.2 8.8.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.5.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 تركيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 اإلمارات العربية املتحدة

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.5.2 اليمن

أوقيانوسيا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 فيجي

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 كرييبايت

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 جزر مارشال

8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 واليات ميكرونيسيا املتحدة

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.3.1،  5.5.1 ناورو

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 باالو

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.3.1،  5.5.1 بابوا غينيا الجديدة
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 ساموا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 جزر سليامن

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 تونغا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 توفالو

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- جزر الواليات املتحدة الصغرية النائية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 فانواتو

أفريقيا جنوب الصحراء

8.5.1،  8.5.2،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.5.1 أنغوال

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 بنني

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 بوتسوانا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- إقليم املحيط الهندي الربيطاين

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 بوركينا فاسو

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

1.ج.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.5.2

1.ب.5 ،5.6.1 ،5.5.1 ،5.3.1 بوروندي

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1، 5.3.1، 5.5.1 الرأس األخرض

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه، 8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 الكامريون

8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.3.1 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1، 5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 جمهورية أفريقيا الوسطى

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 تشاد

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 جزر القمر

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.5.2

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 الكونغو

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1، 

5.6.1
ساحل العاج
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1، 5.6.1 جمهوية الكونغو الدميقراطية

8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 جيبويت

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1 غينيا االستوائية

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 إريرتيا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.2.2  ،5.2.1  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  

5.6.1
إثيوبيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- األرايض الفرنسية الجنوبية واألنتارتيكية

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 الغابون

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.4.1  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.5.2،  

5.6.1
غامبيا

8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2 8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1   ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.1،  

5.5.2،  5.6.1
غانا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 غينيا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.7.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 غينيا بيساو

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1،  

2.أ.5
كينيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 ليسوتو

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه ،8.5.2   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.4.1  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.5.2،  

5.6.1
ليبرييا

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 مدغشقر

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.6.1 ماالوي

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه،8.5.2  ،8.3.1   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.5.2  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.1،  

5.6.1
مايل

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2 ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 موريتانيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.8.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 موريشيوس

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 موزمبيق
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هدف التنمية املستدامة رقم 8 هدف التنمية املستدامة رقم 5

سبعة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعي أربعة عرش مؤرًشا للنوع لالجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.3.1،  8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 ناميبيا

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 النيجر

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

  ،5.6.2  ،5.5.2  ،5.4.1  ،5.2.2  ،5.1.1 8.6.1ه ،8.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 نيجرييا

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 رواندا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

5.4.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

- سانت هيلينا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2 ساو تومي وبرينسيب

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 السنغال

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.1،  5.3.2،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.4.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.5.1،  5.5.2 سيشل

8.3.1،  8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 سرياليون

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.6.1،  

8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

- 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1

1.ج.5

5.3.1،  5.3.2،  5.5.1 الصومال

8.5.1،  8.7.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.6.1ه ،8.5.2  ،8.3.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.6.1،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.3.1،  5.4.1،  5.5.1،  5.5.2 جنوب أفريقيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.1،  8.8.2،  8.9.2

8.5.2 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.6.1  ،5.5.2

1.ج.5  ،1.ب.5

5.3.1،  5.5.1 جنوب السودان

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.7.1 5.1.1،  5.2.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  

  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.5.2

1.ج.5

5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 سويرسا

8.3.1،  8.5.1،  8.5.2،  8.8.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.6.1ه، 8.7.1  5.1.1،  5.2.2،  5.4.1،  5.5.2،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.6.1 توغو

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه،  ،8.5.2   ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.4.1  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.5.1،  5.5.2،  

5.6.1
أوغندا

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه،  ،8.5.2   ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2  ،5.2.2  ،5.1.1

1.ج.5  ،1.ب.5

5.2.1،  5.3.1،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.1،  

5.5.2،  5.6.1
جمهورية تنزانيا االتحادية

8.3.1،  8.5.1،  8.8.1،  8.8.2،  

8.9.2

8.7.1  ،8.6.1ه  ،8.5.2 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.5.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5  ،5.6.2

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.6.1 زامبيا

8.3.1،  8.5.1،  8.6.1،  8.7.1،  

8.8.2،  8.9.2

8.5.2،  8.8.1 5.1.1،  5.2.2،  5.3.2،  5.4.1،  5.6.2،  

1.ج.5  ،1.ب.5  ،2.أ.5  ،1.أ.5

5.2.1،  5.3.1،  5.5.1،  5.5.2،  5.6.1 زميبابوي
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

أسرتاليا ونيوزلندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 أسرتاليا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - نيوزلندا

آسيا الوسطى والجنوبية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - أفغانستان

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - بنغالدش

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - بوتان

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 - 2.1و.10 الهند

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 1.ب.5 جمهورية إيران اإلسالمية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - كزاخستان

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - قريغيزستان

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - جزر املاليف

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - نيبال

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - باكستان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - رسي النكا

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - طاجيكستان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - تركامنستان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - أوزبكستان

آسيا الرشقية وجنوب الرشقية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - بروناي دار السالم

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - كمبوديا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الصني

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الصني، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - هونج كونج، الصني

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - إندونيسيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - اليابان
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هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 1.ب.5 ماليزيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - منغوليا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - مينامر

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - الفلبني

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 جمهورية كوريا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سنغافورة

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - تايلند

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - تيمور الرشقية

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - فيتنام

أوروبا وأمريكا الشاملية

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 1.1ح.11 10.2.1 - ألبانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - أندورا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 النمسا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - روسيا البيضاء

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - بلجيكا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - البوسنة والهرسك

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - بلغاريا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 كندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - كرواتيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 جمهورية التشيك

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 الدمنارك

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 إستونيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 فنلندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 فرنسا
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 أملانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جبل طارق

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 اليونان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - غرينزي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الكريس الرسويل

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 هنغاريا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 آيسلندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 أيرلندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 إيطاليا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جرييس

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - التفيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - ليختنشتاين

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 - 10.2.1 - ليتوانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 لوكسمبورغ

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - مالطا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - موناكو

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الجبل األسود

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 هولندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 الرنويج

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 بولندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الربتغال

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - جمهورية مولدافيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - رومانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 روسيا االتحادية
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هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سان بيري وميكلون

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سان مارينو

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 رصبيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 سلوفاكيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 سلوفينيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 إسبانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جزر سفالبارد ويان ماين

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - السويد

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 سويرسا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جمهوريا مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - أوكرانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 اململكة املتحدة

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 الواليات املتحدة

أمريكا الالتينية والكاريبي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - أنتيغوا وباربودا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - األرجنتني

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جزر البهاما

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - باربادوس

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - بليز

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - دولة بوليفيا متعددة القوميات

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 الربازيل

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - تشييل

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح - 2.1و.10 كولومبيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - كوستا ريكا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - كوبا
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - دومينيكا

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح - 2.1و.10 جمهورية الدومينيكان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - اإلكوادور

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - السلفادور

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - غرينادا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 غواتيامال

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - غويانا

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - هايتي

11.2.1،  11.7.1،  11.7.2 11.1.1ح 10.2.1 - هندوراس

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جامايكا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 املكسيك

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - نيكاراغوا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 بنام

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 باراغواي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 بريو

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سان بارتيلمي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سانت كيتس ونيفيس

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سانت لوسيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سانت مارتن الفرنسية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سانت فينسنت والغرينادين

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سورينام

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - ترينيداد وتوباغو

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- - 2.1و.10 أوروغواي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جمهورية فنزويال البوليفارية
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هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

شامل أفريقيا وغرب آسيا

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - الجزائر

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 1.1.11ط 1.2.10 - أرمينيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 1.1.11 1.2.10 - أذربيجان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - البحرين

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - قربص

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- - 1.2.10و مرص

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- - 1.2.10و جورجيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - العراق

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- - 2.1و.10 إرسائيل

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 1.1.11ط 10.2.1 - األردن

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الكويت

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - لبنان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - ليبيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 1.1.11ط 10.2.1 - املغرب

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 10.2.1 - عامن

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - قطر

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - اململكة العربية السعودية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - دولة فلسطني

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سودان

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - الجمهورية العربية السورية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - تونس

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 10.2.1 - تركيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - اإلمارات العربية املتحدة

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 h1.1.11 10.2.1 - اليمن
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

أوقيانوسيا

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - فيجي

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - جمهورية كرييبايت

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - جزر مارشال

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 1.ب.5 ميكرونيسيا )الواليات املتحدة(

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - ناورو

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - باالو

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - بابُوا غيِنيا الَجديدة

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - ساموا

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - جزر سليامن

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - تونغا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - توفالو

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - جزر الواليات املتحدة البعيدة الصغرية

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - فانواتو

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - أنغوال

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - بنني

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 10.2.1 - بوتسوانا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - إقليم املحيط الربيطاين الهندي

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - بوركينا فاسو

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - بوروندي

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - كابو فريدي )الرأس األخرض( 

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - الكامريون

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - جمهورية أفريقيا الوسطى

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - تشاد

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - جزر القمر

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - الكونغو
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هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - ساحل العاج

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - جمهورية الكونغو الدميوقراطية

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - جيبويت

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - غينيا االستوائية

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - إريرتيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - أثيوبيا

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - األرايض الفرنسية الجنوبية والقطبية

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - الغابون

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - غامبيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - غانا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - غينيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - غينيا بيساو

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - كينيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - ليسوتو

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - ليبرييا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - مدغشقر

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - مالوي

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 1.2.10 - مايل

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 1.2.10 - موريتانيا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - موريشيوس

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - موزمبيق

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - ناميبيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - النيجر

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - نيجرييا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 -  رواندا

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سانت هيالنة

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - سان تومي وبرينسيبي

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - السنغال

11.1.1،  11.2.1،  11.7.1،  

11.7.2

- 10.2.1 - سيشيل

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 ط1.1.11 10.2.1 - سرياليون
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 11 هدف التنمية املستدامة رقم 10

ثالثة مؤرشات خاصة بالنوع االجتامعيز مؤرش واحد للنوع االجتامعي

البيانات غري املتوفرة/غري 
املبلغ عنها

املؤرشات التي تم جمعها 
واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/غري املبلغ عنها
املؤرشات التي تم جمعها واإلبالغ 

عنها
الدول واملناطق

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

ط1.1.11 1.2.10 - الصومال

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 و1.2.10 جنوب أفريقيا

1.1.11، 1.2.11، 1.7.11، 

2.7.11

- 1.2.10 - جنوب السودان

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - سوازيالند

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - جمهورية توغو

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - أوغندا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - جمهورية تنزانيا املتحدة

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - زامبيا

1.2.11، 1.7.11، 2.7.11 - 1.2.10 - زميبابوي

هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

أسرتاليا ونيوزلندا

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1،1.1.16

2.2.16،1.1.16 1.ب.13 - أسرتاليا

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1

1.1.16 1.ب.13 - نيوزيلندا

وسط وجنوب آسيا

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1،1.1.16
- 1.ب.13 - أفغانستان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1،1.1.16
- 1.ب.13 - بنغالديش

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1،1.1.16
- 1.ب.13 - بوتان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،2.2.16،

16.2.1

1.1.16، 3.2.16 1.ب.13 - الهند

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،2.1.16،1.1.16
- 1.ب.13 - إيران

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1 

1.1.16 1.ب.13 - كازاخستان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،16.2.1 

3.2.16 1.ب.13 - قرغيزستان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،2.1.16،1.1.16
- 1.ب.13 - جزر املالديف

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،2.2.16،

16.2.1

3.2.16،3.2.16 1.ب.13 - نيبال
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هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.2.16،2.1.16،1.1.16
- 1.ب.13 - باكستان

1.18.17 - 3.2.16،2.2.16،2.1.16, 

2.7.16،1.7.16

1.1.16 1.ب.13 - سرييالنكا

1.18.17 - 2.1.16، 2.7.16،1.7.16 3.2.16،2.2.16،1.1.16 1.ب.13 - طاجيكستان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،

2.2.16،2.1.16،1.1.16

- 1.ب.13 - تركامنستان

1.18.17 - 2.7.16،1.7.16،3.2.16،2

.1.16،1.1.16

2.2.16 1.ب.13 - أوزبكستان

رشق وجنوب رشق آسيا

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - بروناي دار السالم

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16، 

2.2.16،1.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - كمبوديا

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - الصني

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،16.72

1.1.16 1.ب.13 - الصني ماكاو سار

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - هونغ كونغ، الصني

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - إندونيسيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16، 2.2.16 1.ب.13 - اليابان

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

1.18.17 - 1.1.16، 2.1.16،2.2.16،

3.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - ماليزيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - منغوليا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - ميامنار

1.18.17 - 2.1.16،1.7.16،2.7.16 1.1.16،2.2 .16،3.2.16 1.ب.13 - الفلبني

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 1.ب.5 جمهورية كوريا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - سنغافورة

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 1.ب.5 تايالند

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

17.2.3 1.ب.13 - تيمور الرشقية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - فيتنام
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

أوروبا وأمريكا الشاملية

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - ألبانيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - أندورا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - النمسا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - روسيا البيضاء

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،

1.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - بلجيكا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - البوسنة والهرسك

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - بلغاريا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - كندا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - كرواتيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - جمهورية التشيك

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - الدمنارك

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - استونيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16، 2.2.16 1.ب.13 - فنلندا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - فرنسا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16، 2.2.16 1.ب.13 - أملانيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جبل طارق

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16، 2.2.16 1.ب.13 - اليونان

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 -  جرينزي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - الكريس الرسويل

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - هنغاريا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - أيسلندا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - ايرلندا
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هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - ايطاليا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جرييس

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16   

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - التفيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - ليختنشتاين

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - ليتوانيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - لوكسمبورغ

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - مالطا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - موناكو

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - الجبل األسود

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16   

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - هولندا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - الرنويج

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - بولندا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - الربتغال

1.18.17 - 2.1.16,1.7.16،2.7.16 1.1.16،2.2.16،3.2.16 1.ب.13 - جمهورية مولدوفا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - رومانيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - االتحاد الرويس

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سانت بيري وميكلون

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سان مارينو

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - رصبيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - الكريس الرسويل

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - سلوفينيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - إسبانيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جزر سفالبارد ويان ماين
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - السويد

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - سويرسا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - أوكرانيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 1.3.1، 3.1.1، 3.7.2، 

4.2.2، 4.3.1، 5.4.1، 

5.5.1، 8.5.2

اململكة املتحدة

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 3.1.1، 3.1.2، 3.7.1، 

3.7.2، 4.2.2، 5.4.1، 

5.5.1، 8.5.2

الواليات املتحدة االمريكية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - أنتيغوا وبربودا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - األرجنتني

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - الباهاما

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - بربادوس

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - بليز

1.18.17 - 1.1.16،16.2.1،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - الربازيل

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - تشييل

1.18.17 - 2.1.1،1.7.16،2.7.16 1.1.16،2.2.16, 3.2.16 1.ب.13 - كولومبيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - كوستا ريكا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - كوبا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - دومينيكا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16, 3.2.16 1.ب.13 - جمهورية الدومينيكان

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - اإلكوادور

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - السلفادور

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - غرينادا
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هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16 

،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - غواتيامال

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - غيانا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،167.2

3.2.16 1.ب.13 - هايتي

1.18.17 - 2.1.16،1.7.16،2.7.16 1.1.16،2.2.16, 3.2.16 1.ب.13 - هندوراس

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - جامايكا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،167.2

2.2.16 1.ب.13 - املكسيك

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - نيكاراغوا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - بناما

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - باراغواي

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - بريو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2

- 1.ب.13 - سانت بارتيليمي

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - سانت كيتس ونيفيس

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - سانت لوسيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سانت مارتن )الجزء الفرنيس(

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - سانت فنسنت وجزر غرينادين

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - سورينام

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - ترينداد وتوباغو

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

61.2.2،61.1.1 1.ب.13 - أوروغواي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - فنزويال )بوليفاري - جمهورية(

شامل أفريقيا وغرب آسيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - الجزائر

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - أرمينيا

1.18.17 - 2.1.16،1.7.16،16.6.2 1.1.16،2.2.16،3.2.16 1.ب.13 - أذربيجان
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - البحرين

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - قربص

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - مرص

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1 

.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - جورجيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - العراق

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،167.2

2.2.16 1.ب.13 - إرسائيل

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - األردن

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - الكويت

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - لبنان

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.

- 1.ب.13 - ليبيا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

8.7.1،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 1.ب.5 املغرب

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 1.ب.5 عامن

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - قطر

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - اململكة العربية السعودية

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

8.7.1،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 8.3.1 ,1.ب.5 دولة فلسطني

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - سودان

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - الجمهورية العربية السورية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2.
- 1.ب.13 - تونس

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - تركيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16، 

1.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - اإلمارات العربية املتحدة

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - اليمن

296

تحويل الوعود إىل أفعال



297

هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

أوقيانوسيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

2.2.16 1.ب.13 - فيجي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - جمهورية كرييبايت

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16, 3.2.16 1.ب.13 - جزر مارشال

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - ميكرونيسيا )الواليات املتحدة(

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - ناورو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - باالو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - بابُوا غيِنيا الَجديدة

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - ساموا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7 

.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جزر سليامن

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2

- 1.ب.13 - تونغا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2

- 1.ب.13 - توفالو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - جزر الواليات املتحدة البعيدة الصغرية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - فانواتو

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - أنغوال

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - بنني

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - بوتسوانا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - إقليم املحيط الربيطاين الهندي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - بوركينا فاسو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،167.2
- 1.ب.13 - بوروندي

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16،3.2.16،1

.7.16،2.7.16

1.1.16 1.ب.13 - كابو فريدي )الرأس األخرض( 

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - الكامريون

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

1.ب.13 جمهورية أفريقيا الوسطى
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هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - تشاد

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - جزر القمر

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - الكونغو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - ساحل العاج

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - جمهورية الكونغو الدميوقراطية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جيبويت

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - غينيا االستوائية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - إريرتيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - أثيوبيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - األرايض الفرنسية الجنوبية والقطبية

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - الغابون

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - غامبيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - غانا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - غينيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - غينيا بيساو

1.18.17 - 2.1.16،2.2.1 

6،1.7.16،2.7.16

1.1.16،3.2.16 1.ب.13 - كينيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - ليسوتو

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - ليبرييا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - مدغشقر

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - مالوي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - مايل

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - موريتانيا

1.18.17 - 2.1.16،3.2.16،1.7

.16،2.7.16

1.1.16،2.2.16 1.ب.13 - موريشيوس
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هدف التنمية املستدامة رقم 17 هدف التنمية املستدامة رقم 16 هدف التنمية املستدامة رقم 13

مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 6 مؤرشات خاص باملساواة بني الجنسني مؤرش واحد خاص باملساواة بني الجنسني 

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنه

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها

البيانات غري املتوفرة/

مل يُبلغ عنها

البيانات التي تم 

جمعها واإلبالغ عنها
الدول واملناطق

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - موزمبيق

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - ناميبيا

1.18.17 -   1.1.16،2.1.16،2.2.16

،3.2.16،1.7.16،2.7.16

- 1.ب.13 - النيجر

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،1 

.7.16،2.7.16

2.2.16،3.2.16 1.ب.13 - نيجرييا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 -  رواندا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سانت هيالنة

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - سان تومي وبرينسيبي

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - السنغال

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سيشيل

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - سرياليون

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - الصومال

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جنوب أفريقيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - جنوب السودان

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،3

.2.16،1.7.16،2.7.16
- 1.ب.13 - سوازيالند

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - جمهورية توغو

1.18.17 - 2.1.16،1.7.16،2.7.16 1.1.16،2.2.16،3.2.16 1.ب.13 - أوغندا

1.18.17 - 2.1.16،2.2.16، 

1.7.16،2.7.16

61.2.3،61.1.1 1.ب.13 - جمهورية تنزانيا املتحدة

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - زامبيا

1.18.17 - 1.1.16،2.1.16،2.2.16،1

.7.16،2.7.16

3.2.16 1.ب.13 - زميبابوي

299

امللحق 2



300

TURNING PROMISES INTO ACTION

مصدر:

تقييامت هيئة األمم املتحدة للمرأة مبنية عىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017أ. 

أ. يستند تقييم بيانات املؤرشات املتاحة وغري املتوفرة إىل ما إذا كان البلد قد أبلغ عن بياناته ألي فرتة فيام بني 2000 اىل 2016.

ب. يف حني أن هناك مؤرش واحد فقط محدد للنوع اجتامعي يف هدف التنمية املستدامة رقم 2 متاح يف قاعدة بيانات مؤرشات هدف التنمية املستدامة العاملية، فإن املؤرش 2.1.2 معروض يف 

هذا الجدول عىل أساس البيانات التي توفرها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة Gallup World Poll. انظر البيانات الوصفة للمؤرش 2.1.2: شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017ي، ومنظمة 

األغذية والزراعة2017د.

ج. عىل الرغم من أن البيانات املصنفة حسب نوع الجنس للمؤرش 2.1.2 ليست مطلوبة يف إطار الرصد العاملي، فقد أتيحت هذه البيانات عىل أساس جوالت جمع البيانات يف عامي 2014 و2015 

التي أجرتها منظمة األغذية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة Gallup World Poll. )انظر املالحظة ب للحصول عىل املصدر(.

د. تحتوي قاعدة بيانات مؤرشات هدف التنمية املستدامة العاملية عىل سبعة مؤرشات نوع اجتامعية محددة، ولكن هناك مؤرش ثامن معطى - مؤرش 8.6.1 - يف هذا الجدول ألن البيانات املصنفة 

حسب الجنس متوفرة يف مستودع املعلومات ألهداف التنمية املستدامة، عىل الرغم من أن هذا التصنيف غري مطلوب لهذا املؤرش.

هـ. البيانات املفصلة حسب الجنس للمؤرش 8.6.1 غري متوفرة يف قاعدة بيانات مؤرشات أهداف التنمية املستدامة العاملية، ألن التصنيف حسب الجنس غري مطلوب لهذا املؤرش يف إطار املراقبة 

العاملي. ومع ذلك، فهي مدرجة يف هذا الجدول استناًدا عىل البيانات املصنفة حسب نوع الجنس  التي تجمعها اليونسكو.

و. عىل الرغم من عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس للمؤرش 10.2.1 املتاح يف قاعدة بيانات مؤرشات أهداف التنمية املستدامة العاملية، إال أن هذه البيانات متاحة لـ 24 بلًدا بناًء عىل 

أحدث مجموعات بيانات دراسة لوكسمبورغ لدراسة الدخل. انظر اىل الفصل الرابع، الصندوق 4.1(.

ز. تحتوي قاعدة بيانات مؤرشات أهداف التنمية املستدامة العاملية عىل ثالثة مؤرشات نوع اجتامعية، لكن الرابع – املؤرش11.1.1 - معروض يف هذا الجدول بناًء عىل تحليل هيئة األمم املتحدة 

للمرأة باستخدام أحدث البيانات املتاحة من املسوح الصحية والدميوغرافية )االستقصاء الدميغرايف والصحي( يف 60 دولة )انظر قسم األحياء الفقرية يف املدن يف الفصل الثالث(.

ح. عىل الرغم من أن البيانات املصنفة حسب الجنس للمؤرش 11.1.1 ليست مطلوبة يف إطار املراقبة العاملي، فقد أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة تحلياًل باستخدام أحدث البيانات املتاحة من 

االستقصاءات الدميغرافية والصحية يف 60 بلًدا )انظر قسم األحياء الفقرية يف املدن يف الفصل الثالث(.

امللحق 3

دراسة الحالة يف باكستان: مجاالت النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة حسب الرثوة 
واملوقع والعرق، 2013-2012

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 2

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

ويعشن 
يف مساكن 

مكتظة ي

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
غري العامالت 

حالياََ ط

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف ح

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 

األساسية ز

 نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة ه

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة الوالدات 
التي ال يرشف 
عليها العاملون 

الصحيون 
االختصاصيون 
)املواليد يف 

السنوات الخمسة 
األخرية( ج

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية 
الخاصة بهن ب

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
قليالت الوزن 
)أقل من 18.5 
كجم/م 2( أ 

باكستان

رشائح أخامس الرثوة

93.2 53.3 99.1 60.1 17.8 58.3 98.7 70.2 58.5 26.0 األفقر

62.3 86.8 8.9 6.7 1.7 24.1 31.2 14.4 39.3 4.2 األغنى

املوقع

86.1 69.6 87.6 30.8 10.7 44.8 85.6 55.4 52.5 16.3 الريف

76.3 81.3 14.2 12.3 2.8 30.9 50.8 28.8 39.3 7.4 الحرض
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مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 2

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

ويعشن 
يف مساكن 

مكتظة ي

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
غري العامالت 

حالياََ ط 

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف ح

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 

األساسية ز

 نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة ه

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة الوالدات 
التي ال يرشف 
عليها العاملون 

الصحيون 
االختصاصيون 
)املواليد يف 

السنوات الخمسة 
األخرية( ج

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية 
الخاصة بهن ب

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
قليالت الوزن 
)أقل من 18.5 
كجم/م 2( أ 

باكستان

العرق

84.5 94.7 73.2 17.9 23.6 49.0 86.0 50.2 65.2 3.9 البشتون

82.3 72.9 56.1 21.8 2.3 28.9 68.1 41.4 40.4 10.9 البنجاب

85.5 58.7 85.2 36.4 5.0 51.9 86.2 54.0 44.0 17.3 الرساييك

89.9 63.5 73.2 37.9 10.1 52.7 88.6 48.3 62.5 27.5 السندي

72.9 85.7 17.8 10.1 2.0 25.6 35.7 25.0 31.9 7.9 األُردو 

مجموعة مركبة )ثنائية البعد(

62.2 86.3 1.0 4.8 1.6 23.9 29.3 13.4 36.2 4.0 أغنى الحرض

93.1 53.1 99.2 59.5 17.5 58.5 98.8 70.1 58.6 26.2 أفقر الريف

مجموعة مركبة )ثالثية األبعاد(

65.5 85.8 0.6 8.2 1.8 17.9 31.1 17.1 36.4 2.4 أغنى الحرض من 

البنجاب

60.9 94.7 2.8 2.1 2.2 40.5 52.5 19.8 62.7 - أغنى الحرض من 

البشتون

65.6 - - - - - - - - - أغنى الحرض من

الرساييك

62.4 87.2 1.7 2.5 0.3 28.6 37.5 - 45.5 - أغنى الحرض من

السندي

58.2 87.5 0.5 2.4 1.6 22.4 16.9 5.9 29.3 6.4 أغنى الحرض من

األُردو

96.1 40.8 99.3 - 1.5 41.8 97.9 65.9 34.8 15.2 أفقر الريف من

البنجابال

86.7 94.2 98.8 52.8 50.5 51.1 99.5 67.0 69.5 - أفقر الريف من

البشتون

94.3 41.2 98.8 70.3 9.2 62.7 98.6 67.8 46.5 22.1 أفقر الريف من

الرساييك

96.3 53.6 99.3 59.9 11.4 72.1 99.3 53.4 67.2 40.6 أفقر الريف من

السندي
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TURNING PROMISES INTO ACTION

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 2

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

ويعشن 
يف مساكن 

مكتظة ي

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
غري العامالت 

حالياََ ط

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف ح

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 

األساسية ز

 نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة ه

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة الوالدات 
التي ال يرشف 
عليها العاملون 

الصحيون 
االختصاصيون 
)املواليد يف 

السنوات الخمسة 
األخرية( ج

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية 
الخاصة بهن ب

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
قليالت الوزن 
)أقل من 18.5 
كجم/م 2( أ 

باكستان

- - - - - - - - - - أفقر الريف من

األُردو

82.7 73.5 63.3 23.1 8.1 40.2 74.0 47.7 48.1 13.3 اإلجاميل الوطني

 

املصدر:

حسابات األمم املتحدة للمرأة املستندة عىل البيانات الجزئية من باكستان االستقصاء الدميغرايف والصحي 2012-2013 )خطط التنفيذ الوطنية ومؤسسة ICF الدولية 2013(.

مالحظات:

تشري "-" إىل أن حجم العينة كان أقل من 100 ومل تُحسب التقديرات. لإليجاز، يقدم هذا امللحق فقط الرشائح الخمسية العلوية والسفلية ومجموعات مركبة مختارة.

أ. مؤرش كتلة الجسم هو مؤرش الوزن مقابل الطول الذي يستخدم عادة لتصنيف البالغني كناقيص الوزن أو زائدي الوزن أو يعانون من السمنة. هو معرف كالوزن بالكيلوجرام مقسوًما عىل مربع 

الطول باألمتار )كجم/م2(. انظر يف منظمة الصحة العاملية 2018. يُستعمل مؤرش كتلة الجسم األقل من 18.5 كجم/مرت مربع هنا كمؤرش لسوء التغذية، نتائج مؤرش كتلة الجسم لها صلة  بهدف 

التنمية املستدامة رقم 2. ومبا أن الحد األدىن ال ينطبق عىل النساء الحوامل أو نساء بعد أقل من ثالثة أشهر بعد الوالدة، فهن مستبعدات من هذا التحليل. مؤرش كتلة الجسم املنخفض ليس مؤرش 

هدف التنمية املستدامة رسمي. للحصول عىل قامئة كاملة مبؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 2 الرسمية واإلضافية الواردة يف التقرير، انظر يف ملحق 1.

ب. السؤال املتعلق بالحصول عىل رأي يف قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن هو السؤال عن النساء والفتيات املتزوجات أو الاليت ال يعشن وحدهن حاليًا ممن ترتاوح أعامرهن بني سن 49-15 

فقط. وهو مدرج كمؤرش بديل ذي صلة بهدف التنمية املستدامة رقم 3 ألنه يوضح عالقة الفقر واالستقاللية، مؤرش له تداعيات قوية عىل وصول املرأة إىل الخدمات الصحية الهامة.

ج. تُقاس نسبة الوالدات التي تتم بواسطة العاملني الصحيني املختصني بني النساء الاليت أنجنب أطفااًل يف السنوات الخمس التي سبقت االحصاء. انظر البيانات الوصفية ملؤرش 3.12 من أهداف التنمية 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf :املستدامة هنا

د. يستخدم مؤرش "ست سنوات أو أقل من التعليم" لتقييم عدم املساواة يف الحصول عىل التعليم األسايس. وهذا ليس مؤرش رسمي ألهداف التنمية املستدامة. للحصول عىل قامئة كاملة مبؤرشات هدف 

التنمية املستدامة رقم 3 الرسمية واإلضافية الواردة يف التقرير، انظر يف ملحق 1.

هـ. يركز مؤرش أهداف التنمية املستدامة الخاص بزواج األطفال عىل النساء بني سن 20-24؛ ومع ذلك ، فإن تقييد العينة يف تلك الفئة العمرية من أجل تحليل منوذج متعدد املستويات من شأنه أن 

يسفر عن حجم عينة غري كاف للبحث ، وبالتايل يتم استخدام عينة االستقصاء الدميغرايف والصحي الكاملة. بسبب التباين يف معالجة القيم املفقودة، قد تختلف التقديرات املقدمة قلياًل من تقديرات 

االستقصاء الدميغرايف والصحي املبلغ عنها.

و. "عدم إمكانية الوصول إىل خدمات مياه الرشب األساسية" يُعترب البعد أكرث من 30 دقيقة من أقرب مصدر محّسن للمياه. ملعرفة أحدث مصادر املياه املحسنة، انظر يف منظمة الصحة العاملية 

واليونيسيف 2017ب.

ح. "عدم إمكانية الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية" معرف عىل انه عدم إمكانية الوصول إىل مرفق رصف صحي محسن ال يُقاسم مع أرس أخرى. لالطالع عىل مرافق الرصف الصحي 

.https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf :املحسنة“، انظر البيانات الوصفية ملؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 1.2.6 هنا"

ط. يشري "وقود الطهي النظيف" إىل أنواع الوقود التي تلبي أهداف معدل االنبعاثات ويتامىش مع توجيهات منظمة الصحة العاملية املعيارية لجودة الهواء الداخيل، انظر البيانات الوصفية ملؤرش 

 .https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-01-02.pdf :أهداف التنمية املستدامة رقم 2.1.7هنا

ي. يشري مؤرش "غري املوظف" إىل املشاركني الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 18-49 والذين أفادوا أنهم ليسوا موظفني وقت إجراء االحصاء. استُثني األطفال يف بني سن 15-17 من هذا الجزء من 

التحليل.

ك. "االكتظاظ" معرف عىل انه عندما يتشارك ثالثة أشخاص أو أكرث يف غرفة مخصصة للنوم، انظر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017أ )مؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 11.1.1(.
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دراسة حالة يف نيجرييا: مجاالت النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة حسب 
الرثوة واملوقع والعرق، 2013

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 2

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ويعيشن 
يف مساكن 

مكتظة ي

نسبة النساء 
الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 
18-49  غري 
العامالت 

حالياََ ط

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف ح

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 

األساسية ز

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة ه

ننسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة الوالدات 
التي ال يحرضها 

العاملون 
الصحيون 

االختصاصيون 
)املواليد يف 

السنوات الخمسة 
األخرية( ج

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية  
الخاصة بهن ب

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
قليالت الوزن 
)أقل من 18.5 

كجم/م 2( أ 
نيجرييا

رشائح أخامس الرثوة

41.0 41.0 100.0 61.5 72.6 80.1 96.5 92.5 84.5 14.3 األفقر

50.7 28.6 89.0 8.1 8.1 16.6 13.0 13.0 32.1 4.2 األغنى

املوقع

54.3 34.2 99.5 54.7 54.6 60.0 72.2 74.0 70.1 10.2 الريف

57.5 29.8 94.6 51.3 20.2 28.6 32.3 31.2 45.6 7.0 الحرض

العرق

84.5 94.7 73.2 17.9 23.6 49.0 86.0 50.2 65.2 3.9 الفوالين

82.3 72.9 56.1 21.8 2.3 28.9 68.1 41.4 40.4 10.9 الهاوسا

85.5 58.7 85.2 36.4 5.0 51.9 86.2 54.0 44.0 17.3 اإلغبو

89.9 63.5 73.2 37.9 10.1 52.7 88.6 48.3 62.5 27.5  اليوروبا 

مجموعة مركبة )ثنائية البعد(

52.2 28.5 88.6 47.0 7.7 16.5 12.9 12.1 31.7 4.2 أغنى الحرض

66.5 41.9 100.0 61.4 72.6 81.3 97.0 93.7 84.9 14.5 أفقر الريف

مجموعة مركبة )ثالثية األبعاد(

22.9 - - - - - - - - - اغنى الحرض من

الفوالين

48.9 47.3 93.1 17.3 29.8 48.2 31.9 47.3 83.7 7.5 اغنى الحرض من

الهاوسا

35.6 32.3 85.5 39.3 6.8 10.9 5.5 2.2 23.7 2.8 اغنى الحرض من

اإلغبو

60.2 17.7 92.4 63.2 5.3 11.1 13.0 7.5 22.4 4.8 اغنى الحرض من

  اليوروبا

62.8 50.4 100.0 59.0 81.8 83.5 99.4 96.1 87.9 18.9 أغنى الحرض من

الفوالين

70.6 34.5 100.0 62.0 63.6 87.6 98.6 95.4 90.4 14.2 أفقر الريف من

الهاوسا

- - - - - - - - - - أفقر الريف من

اإلغبو
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TURNING PROMISES INTO ACTION

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم3

 هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 2

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ويعيشن 
يف مساكن 

مكتظة ي

نسبة النساء 
الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 
18-49 غري 
العامالت 

حالياََ ط

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف ح

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 

األساسية ز

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة ه

ننسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة الوالدات 
التي ال يحرضها 

العاملون 
الصحيون 

االختصاصيون 
)املواليد يف 

السنوات الخمسة 
األخرية( ج

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية  
الخاصة بهن ب

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
قليالت الوزن 
)أقل من 18.5 

كجم/م 2( أ 
باكستان

اليوروبا فقط )مجموعة مجمعة بأبعاد رباعية(

- - - - - - - - - - أفقر الريف من

اليوروبا

54.4 19.9 90.2 56.2 4.2 9.3 10.2 5.8 19.4 4.4 اغنى الحرض من 

مسيحيات/كاثوليك 

اليوروبا 

68.0 14.4 95.8 75.9 6.3 13.8 19.8 9.1 26.2 5.4 اغنى الحرض من

مسلامت

اليوروبا 

- - - - - - - - - - أفقر الريف من

مسيحيات/كاثوليك 

اليوروبا 

- - - - - - - - - - أفقر الريف من

مسلامت

اليوروبا

56.0 32.3 97.4 53.2 40.2 46.8 55.4 58.9 61.2 8.8 اإلجاميل الوطني

 
املصدر:

حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة املستندة إىل البيانات الجزئية من نيجرييا االستقصاء الدميغرايف والصحي 2013 )مجلس الشعب، وجمهورية نيجرييا االتحادية، ICF الدولية 2014(.

مالحظات:

تشري "-" إىل أن حجم العينة كان أقل من 100 ومل يتم حساب التقديرات. لإليجاز، يقدم هذا امللحق فقط الرشائح الخمسية العلوية والسفلية ومجموعات مركبة مختارة.

أ. مؤرش كتلة الجسم  هو مؤرش الوزن مقابل الطول الذي يستخدم عادة لتصنيف البالغني كناقيص الوزن أو زائدي الوزن أو يعانون من السمنة. هو معرف كالوزن بالكيلوجرام مقسوًما عىل مربع 

الطول باألمتار )كجم/م2(. انظر يف منظمة الصحة العاملية 2018. يُستعمل مؤرش كتلة الجسم األقل من 18.5 كجم/مرت مربع هنا كمؤرش لسوء التغذية، نتائج مؤرش كتلة الجسم لها صلة بهدف التنمية 

املستدامة رقم 2. مبا أن الحد األدىن ال ينطبق عىل النساء الحوامل أو نساء بعد أقل من ثالثة أشهر بعد الوالدة، فهن مستبعدات من هذا التحليل. مؤرش كتلة الجسم املنخفض ليس مؤرش رسمي إلحدى 

أهداف التنمية املستدامة. للحصول عىل قامئة كاملة مبؤرشات هدف التنمية املستدامة الثاين الرسمية واإلضافية الواردة يف التقرير، انظر يف ملحق 1.

ب. السؤال املتعلق بالحصول عىل رأي يف قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن هو السؤال عن النساء والفتيات املتزوجات أو الاليت ال يعشن وحدهن حاليًا ممن ترتاوح أعامرهن بني سن 15-49 فقط. 

وهو مدرج كمؤرش بديل ذي صلة بهدف التنمية املستدامة رقم 3 ألنه يوضح عالقة الفقر واالستقاللية، مؤرش له تداعيات قوية عىل وصول املرأة إىل الخدمات الصحية الهامة.

ج. يتم قياس نسبة الوالدات التي تتم بواسطة العاملني الصحيني املختصني بني النساء الاليت أنجنب أطفااًل يف السنوات الخمس التي سبقت االحصاء. انظر البيانات الوصفية ملؤرش هدف التنمية املستدامة 

 .https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-02.pdf :رقم 3.12 هنا

د. يستخدم املؤرش "ست سنوات أو أقل من التعليم" لتقييم عدم املساواة يف الحصول عىل التعليم األسايس، وهو ليس مؤرًشا رسميًا. للحصول عىل قامئة كاملة مبؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 

3 الرسمية واإلضافية الواردة يف التقرير، انظر يف ملحق 1.
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هـ. يركز مؤرش أهداف التنمية املستدامة الخاص بزواج األطفال عىل النساء بني سن 20-24؛ ومع ذلك، فإن تقييد العينة إىل هذه الفئة العمرية من أجل تحليل منوذج متعدد املستويات من شأنه أن 

يسفر عن حجم عينة غري كافية للبحث ، وبالتايل يتم استخدام عينة االستقصاء الدميغرايف والصحي الكاملة. بسبب التباين يف معالجة القيم املفقودة، قد تختلف التقديرات املقدمة قلياًل من تقديرات 

االستقصاء الدميغرايف والصحي املبلغ عنها.

و. "عدم إمكانية الوصول إىل خدمات مياه الرشب األساسية" يُعترب البعد أكرث من 30 دقيقة من أقرب مصدر محّسن للمياه. ملعرفة أحدث مصادر املياه املحسنة، انظر يف منظمة الصحة العاملية 

واليونيسيف 2017.

ز. "عدم إمكانية الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية" معرف عىل انه عدم إمكانية الوصول إىل مرفق رصف صحي محّسن ال يتم تقاسمه مع أرس أخرى. لالطالع عىل مرافق الرصف الصحي 

.https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01.pdf :املحسنة“، انظر البيانات الوصفية ملؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 6.2.1 هنا"

ح. يشري "وقود الطهي النظيف" إىل أنواع الوقود التي تلبي أهداف معدل االنبعاثات ويتامىش مع توجيهات منظمة الصحة العاملية املعيارية لجودة الهواء الداخيل، انظر البيانات الوصفية ملؤرش أهداف 

.https://unstats.un.org/sdgs/ metadata/les/Metadata-07-01-02.pdf :التنمية املستدامة رقم 7.2.1 هنا

ط. يشري املؤرش "غري املوظف" إىل املشاركني بني سن 18-49 والذين أفادوا أنهم ليسوا موظفني حاليًا وقت إجراء االحصاء. استُثني األطفال بني سن 15-17 من هذا الجزء من التحليل.

ي. "االكتظاظ" معرف عىل انه عندما يتشارك ثالثة أشخاص أو أكرث يف غرفة مخصصة للنوم، انظر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017 )مؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 11.1.1(.

دراسة حالة يف كولومبيا: مجاالت النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة حسب
 الرثوة واملوقع والعرق، 2015

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف 

التنمية 

املستدامة 

رقم 3

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
ويعيشن يف 

مساكن مكتظة

نسبة النساء 
الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 
18-49  غري 

العامالت حالياي

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 
األساسية

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية

 نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13  
ممن تعرضن 

للعنف 
الجسدي و/

أو الجنيس من 
قبل رشيك 

حميم و

نسبة النساء 
بني سن 49-18  
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية  
الخاصة بهن

نسبة الوالدات 
التي ال 
يحرضها 
العاملون 
الصحيون 

االختصاصيون 
)املواليد يف 
السنوات 
الخمسة 
األخرية(

نسبة 
النساء بني 

سن 49-18  
الاليت خضن 
أول والدة 
قبل عمر 
18 سنة

 كولومبيا

رشائح أخامس الرثوة

44.0 54.5 58.7 16.7 34.7 31.6 39.3 52.8 26.9 13.1 32.4 األفقر

2.3 30.9 0.0 0.1 0.1 26.5 9.2 4.7 16.8 0.8 7.7 األغنى

الجغرافيا

38.0 48.3 15.9 8.7 9.4 29.3 29.3 23.4 23.4 4.8 21.1 األتالنتيك

11.5 27.6 0.0 7.3 0.0 34.9 17.1 10.9 14.3 1.0 13.4 بوجوتا

18.5 41.5 10.1 5.9 7.9 31.7 22.6 23.0 18.7 2.7 18.6 املركز

18.0 38.1 12.0 10.3 6.1 37.0 23.8 25.0 19.2 9.7 20.2 باسيفيكا

20.5 33.6 14.1 7.6 8.5 34.6 23.4 22.4 19.3 1.3 18.7 أورينتال

23.8 40.6 13.1 7.9 12.8 36.8 35.1 27.7 20.2 10.7 28.1 أورينوكو

وضع النازحني داخلًيا 

33.0 35.3 10.6 14.5 4.9 42.8 44.2 43.6 - - 38.6 يوجد

22.3 43.0 8.7 10.3 6.5 32.8 29.7 22.3 - - 22.8 ال يوجد
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TURNING PROMISES INTO ACTION

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف 

التنمية 

املستدامة 

رقم 3

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
ويعيشن يف 

مساكن مكتظة

نسبة النساء 
الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 
18-49 غري 

العامالت حالياي

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 
األساسية

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 

دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية

 نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
ممن تعرضن 

للعنف 
الجسدي و/

أو الجنيس من 
قبل رشيك 

حميم و

نسبة النساء 
بني سن 49-18 
وتزوجن قبل 
سن 18 سنة

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-13 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 49-15 

وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية  
الخاصة بهن

نسبة الوالدات 
التي ال 
يحرضها 
العاملون 
الصحيون 

االختصاصيون 
)املواليد يف 
السنوات 
الخمسة 
األخرية(

نسبة 
النساء بني 

سن 49-18  
الاليت خضن 
أول والدة 
قبل عمر 
18 سنة

 كولومبيا

املوقع

37.3 51.4 48.9 12.5 29.6 30.9 36.8 47.6 25.2 11.9 29.6 الريف

17.7 35.3 0.7 6.8 0.8 33.9 20.4 14.5 17.6 1.0 16.0 الحرض

العرق

28.0 39.4 9.0 12.8 5.8 39.6 27.9 23.4 19.2 11.1 24.0 الكولومبيات 

ذوات األصل 

األفريقي

44.4 42.0 40.1 13.2 21.5 31.6 30.7 42.6 27.3 22.5 25.2 السكان 

األصليون

19.8 38.2 9.0 7.0 5.9 32.7 22.8 19.8 18.6 1.6 17.8 مجموعة 

االغلبية

مجموعة مركبة )ثنائية البعد(

2.1 30.9 0.0 0.1 0.0 26.6 9.2 4.6 16.9 0.8 7.8 أغنى الحرض

41.9 54.8 64.5 14.5 38.1 30.8 39.5 54.5 27.1 14.5 32.2 أفقر الريف

4.4 31.9 0.0 0.5 0.0 30.4 10.1 5.8 14.6 - 6.5 أغنى 

الحرض من 

الكولومبيات 

ذوات األصل 

األفريقي

4.1 - - - - - - - - - - اغنى الحرض

من السكان 

األصليني

2.0 30.9 0.0 0.1 0.0 26.3 9.1 4.4 16.8 0.1 7.8 اغنى 

الحرض من 

مجموعة 

االغلبية
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مؤرشات أهداف التنمية املستدامة الرسمية واإلضافية )غري الرسمية( الخاصة باملساواة بني الجنسني

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 11

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 8

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 7

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 6

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 4

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف التنمية 

املستدامة 

رقم 3

هدف 

التنمية 

املستدامة 

رقم 3

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 13 و  
49ويعيشن 
يف مساكن 

مكتظة

نسبة النساء 
الذين ترتاوح 
أعامرهم بني 
18 و49 غري 

العامالت حالياي

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 13 و49 
دون إمكانية 
الحصول عىل 
وقود طهي 

نظيف

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 13 و49 
دون إمكانية 
الوصول إىل 

مرافق الرصف 
الصحي 
األساسية

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 13 و49 
دون الحصول 
عىل خدمات 
مياه الرشب 

األساسية

 نسبة النساء 
والفتيات 

بني سن 13 
و49 ممن 

تعرضن للعنف 
الجسدي و/

أو الجنيس من 
قبل رشيك 

حميم و

نسبة النساء 
بني سن 18 

و49 وتزوجن 
قبل سن 18 

سنة

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 13 و49 
ولديهن ست 

سنوات أو أقل 
من التعليم د

نسبة النساء 
والفتيات بني 
سن 15 و49 
وليس لديهن 
رأي مستقل/
مشرتك يف 

الرعاية الصحية  
الخاصة بهن

نسبة الوالدات 
التي ال 
يحرضها 
العاملون 
الصحيون 

االختصاصيون 
)املواليد يف 
السنوات 
الخمسة 
األخرية(

نسبة 
النساء بني 
سن 18 

و49 الاليت 
خضن أول 
والدة قبل 
عمر 18 

سنة

 كولومبيا

41.1 46.1 45.7 23.2 22.4 42.9 49.9 53.4 26.4 28.6 48.7 أفقر الريف

من 

الكولومبيات 

ذوات األصل 

األفريقي

57.6 48.9 75.8 18.2 41.4 31.1 38.8 61.4 34.3 33.4 31.8 أفقر الريف

من السكان 

األصليني

38.0 57.5 64.4 13.0 39.6 29.0 38.3 52.9 25.5 5.7 30.0 أفقر الريف 

من

مجموعة 

االغلبية

22.0 38.5 10.7 7.8 6.8 33.3 23.7 21.4 19.2 4.1 18.7 اإلجاميل 

الوطني

 

املصدر:

)2015  Profamilia و MINSALUD ( 2015  حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة املستندة إىل البيانات الجزئية باالستقصاء الدميغرايف والصحي الخاص بكولومبيا

مالحظات:

تشري "-" إىل أن حجم العينة كان أقل من 100 ومل يتم حساب التقديرات. لالختصار، يقدم هذا امللحق فقط الرشائح الخمسية العلوية والسفلية ومجموعات مركبة مختارة.

أ. يشري هذا املؤرش إىل النساء الاليت ترتاوحن أعامرهن بني سن 18-49 ممن أبلغن عن إنجاب أطفال قبل سن 18 سنة. الحظ أن هذا املؤرش يختلف عن مؤرش أهداف التنمية املستدامة رقم 3.7.2 

)معدل املواليد لدى املراهقني(، الذي يركز عىل النساء والفتيات الاليت يلدن طفاًل وعمرهن بني 10-14 و15-19؛ ومع ذلك، فإن تقييد العينة عىل هذه الفئات العمرية من أجل تحليل منوذج متعدد 

املستويات سيؤدي إىل حجم عينة غري كاٍف.

ب. يتم قياس نسبة الوالدات التي تتم بواسطة العاملني الصحيني املختصني بني النساء الاليت أنجنب أطفااًل يف السنوات الخمس التي سبقت اإلحصاء.

ج. السؤال املتعلق بالحصول عىل رأي يف قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن هو السؤال عن النساء والفتيات املتزوجات أو الاليت ال يعشن وحدهن حاليًا بني سن 13-49 فقط. وهو مدرج كمؤرش بديل 

ذي صلة بهدف التنمية املستدامة رقم 3 ألنه يوضح عالقة الفقر واالستقاللية، مؤرش له تداعيات قوية عىل وصول املرأة إىل الخدمات الصحية الهامة.

د. يستخدم املؤرش "ست سنوات أو أقل من التعليم" لتقييم عدم املساواة يف الحصول عىل التعليم األسايس للعينة الكاملة للنساء والفتيات بني سن 13-49 )املتوسط الوطني ملن ترتاوح أعامرهن بني 

سن 13-49 مشابه بنسبة 21.3 باملائة(. للحصول عىل قامئة كاملة مبؤرشات هدف التنمية املستدامة رقم 3 الرسمية واإلضافية الواردة يف التقرير، انظر يف ملحق 1.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هـ. يركز مؤرش أهداف التنمية املستدامة الخاص بزواج األطفال عىل النساء بني سن 20-24؛ ومع ذلك، فإن تقييد العينة إىل هذه الفئة العمرية من أجل تحليل منوذج متعدد املستويات من شأنه أن 

يسفر عن حجم عينة غري كافية للبحث، وبالتايل يتم استخدام عينة االستقصاء الدميغرايف والصحي الكاملة. بسبب التباين يف معالجة القيم املفقودة، قد تختلف التقديرات املقدمة قلياًل من تقديرات 

االستقصاء الدميغرايف والصحي املبلغ عنها.

و. تُسأل األسئلة املتعلقة بعنف الرشيك الحميم من العينة الكاملة )النساء والفتيات بني سن 13-49( وتشري إىل الرشيك الحميم الحايل أو السابق.

العاملية  الصحة  انظر يف منظمة  املحسنة،  املياه  للمياه. ملعرفة أحدث مصادر  أقرب مصدر محّسن  أكرث من 30 دقيقة من  البعد  يُعترب  األساسية"  الوصول إىل خدمات مياه الرشب  إمكانية  ز. "عدم 

واليونيسيف 2017.

ح. "عدم إمكانية الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية" معرف عىل انه عدم إمكانية الوصول إىل مرفق رصف صحي محّسن ال يتم تقاسمه مع أرس أخرى. لالطالع عىل مرافق الرصف الصحي 

.https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ les/Metadata-06-02-01.pdf :املحسنة“، انظر البيانات الوصفية ملؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 6.2.1 هنا"

ط. يشري "وقود الطهي النظيف" إىل أنواع الوقود التي تلبي أهداف معدل االنبعاثات ويتامىش مع توجيهات منظمة الصحة العاملية املعيارية لجودة الهواء الداخيل، انظر البيانات الوصفية ملؤرش أهداف 

.https://unstats.un.org/sdgs/metadata/les/Metadata-07-01-02.pdf :التنمية املستدامة رقم 7.1.2 هنا

ي. يشري املؤرش "غري املوظف" إىل املشاركني الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 18-49 والذين أفادوا أنهم ليسوا موظفني حاليًا وقت إجراء االحصاء. استُثني األطفال بني سن 15-17 من هذا الجزء من التحليل.

ك. "االكتظاظ" معرف عىل انه عندما يتشارك ثالثة أشخاص أو أكرث يف غرفة مخصصة للنوم، انظر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة  2017 )مؤرش هدف التنمية املستدامة رقم 11.1.1(.
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دراسة حالة يف الواليات املتحدة: مجاالت النتائج املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة حسب 
الرثوة واملوقع والعرق/الساللة، 2015

هدف التنمية املستدامة 

رقم11 

هدف التنمية املستدامة 

رقم 8

هدف التنمية املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية املستدامة 

رقم 4

هدف التنمية املستدامة 

رقم 3

متوسط دخل األجور 
ومرتبات النساء بني سن 18-
49 )يف عام 2013 بالدوالر 

األمرييك(

نسبة النساء بني سن 49-18 
غري العامالت

نسبة النساء بني سن 49-18 
بال إنرتنت يف املنزل

نسبة النساء الاليت ترتاوح 
أعامرهن بني سن 49-18 

متزوجات قبل سن 18ج

نسبة النساء بني سن 49-18 
لديهن أقل من شهادة 

الثانوية العامة ب

نسبة النساء بني سن 49-18 
دون الحصول عىل التأمني 

الصحيأ الواليات املتحدة

رشائح أخامس الرثوة

4،755 55.7 36.0 6.5 20.8 23.0 األفقر

44،142 24.8 3.8 1.9 4.3 5.2 األغنى

املوقع

28،066 28.7 10.7 2.8 8.5 10.7 الضواحي 

28،320 31.6 17.2 3.9 12.2 13.3 الحرض)املناطق 

الحرضية(

18،360 33.1 21.3 4.2 11.3 14.2 الريف

)املناطق غري الحرضية(

العرق /الساللة

16،656 42.1 31.9 4.1 15.4 26.9 الشعوب األصلية 

األمريكية/شعوب 

أالسكا األصلية

31،619 35.5 6.1 2.4 7.7 9.0 اآلسيويات )تشمل 

الصينيات واليابانيات 

من جزر آسيا واملحيط 

الهادئ(

21،775 31.0 25.8 2.7 10.2 14.4 السوداوات

17،192 36.7 21.3 7.3 24.6 25.7 ذوات األصول اإلسبانية

 )أي عرق(

27،715 27.7 11.1 2.7 5.8 8.8 البيضاوات

مجموعة مركبة )ثنائية البعد(- حسب املوقع والدخل

45،247 20.2 3.1 1.5 3.6 3.7 أغنى الضواحي

55،577 21.0 4.5 1.7 4.1 5.3 أغنى الحرض )املناطق 

الحرضية(

4،716 56.8 42.4 6.4 19.3 21.2 أفقر الريف )املناطق 

غري الحرضية(

4،438 58.9 35.9 6.0 23.1 19.4 أفقر الحرض )املناطق 

الحرضية(

مجموعة مركبة )ثنائية البعد( - حسب العرق/الساللة والدخل

30،032 36.2 11.5 2.7 12.2 18.7 أغنى نساء الشعوب 

األصلية األمريكية/

شعوب أالسكا األصلية
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هدف التنمية املستدامة 

رقم11 

هدف التنمية املستدامة 

رقم 8

هدف التنمية املستدامة 

رقم 5

هدف التنمية املستدامة 

رقم 5

 هدف التنمية املستدامة 

رقم 4

هدف التنمية املستدامة 

رقم 3

متوسط دخل األجور 
ومرتبات النساء بني سن 18-
49 )يف عام 2013 بالدوالر 

األمرييك(

نسبة النساء بني سن 49-18 
غري العامالت

نسبة النساء بني سن 49-18 
بال إنرتنت يف املنزل

نسبة النساء الاليت ترتاوح 
أعامرهن بني سن 49-18 

متزوجات قبل سن 18ج

نسبة النساء بني سن 49-18 
لديهن أقل من شهادة 

الثانوية العامة ب

نسبة النساء بني سن 49-18 
دون الحصول عىل التأمني 

الصحي أ الواليات املتحدة

مجموعة مركبة )ثنائية البعد( - حسب العرق/الساللة والدخل

53،648 27.3 2.0 1.6 3.4 3.8 أغنى اآلسيويات )مبا 

يف ذلك الصينيات 

واليابانيات وغريهن 

من جزر آسيا واملحيط 

الهادئ(

39،988 27.8 6.8 2.1 6.2 9.4 أغنى السوداوات

34،326 26.9 6.6 4.4 10.7 10.9 أغنى ذوات األصول 

اإلسبانية )أي عرق(

45،350 23.5 3.2 1.5 3.0 3.7 أغنى البيضاوات

3،828 64.2 55.3 4.9 24.5 32.2

أفقر نساء

األمريكيني األصليني/

سكان أالسكا األصليني

3،382 63.6 16.6 4.6 13.9 18.9 أفقر اآلسيويات )مبا 

يف ذلك الصينيات 

واليابانيات وغريهن 

من جزر آسيا واملحيط 

الهادئ(

5،484 53.1 45.5 4.7 19.0 21.2 أفقر السوداوات

4،411 58.6 40.0 9.9 38.3 37.0 أفقر ذوات األصول 

اإلسبانية

4،686 54.8 30.6 5.6 13.7 17.2 أفقر البيضاوات

24،932 30.7 14.9 3.6 10.3 13.1 اإلجاميل الوطني
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مصدر:
حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة املستندة إىل البيانات الجزئية ملسح املجتمع األمرييك لعام 2015، مكتب الواليات املتحدة لعام 2017.

مالحظات:

لالختصار، يعرض هذا امللحق فقط الرشائح الخمسية لتوزيع الدخل األعىل والدخل السفيل ويختار مجموعات مركبة.

 IFWPR 2015 أ. يستخدم مؤرش "الحصول عىل التأمني الصحي" كمؤرش لقدرة املرأة عىل الحصول عىل الخدمات الصحية الهامة. هذا ليس مؤرًشا رسميًا ألهداف التنمية املستدامة. ومع ذلك، اطلع عىل

للحصول عىل وصف ملالءمة هذا املؤرش لقياس الصحة والرفاه يف سياق الواليات املتحدة.

ب. تضم نساء بني سن 18-49 ممن التحقن باملدرسة الثانوية يف العام املايض ولكنهن مل يتخرجن.

ج. يركز مؤرش أهداف التنمية املستدامة الخاص بزواج األطفال عىل النساء بني سن 20-24؛ ومع ذلك، فإن تقييد العينة إىل هذه الفئة العمرية من أجل تحليل منوذج متعدد املستويات من شأنه أن يسفر 

عن حجم عينة غري كافية للبحث، وبالتايل تم استخدام عينة من النساء بني سن 18-49 بداًل من ذلك.

د. يخص رصد غايات أهداف التنمية املستدامة رقم 5.ب ورقم 9.ج ورقم 17.8.

هـ. يشري املؤرش "غري املوظف" إىل املشاركات بني سن 18-49 والاليت أفدن بأنهن لسن موظفات أثناء وقت إجراء اإلحصاء.

امللحق 4

أسرتاليا ونيوزيلندا

نيوزيلندا أسرتاليا

وسط وجنوب آسيا

تركامنستان نيبال إيران )جمهورية - اإلسالمية( أفغانستان

أوزبكستان باكستان كازاخستان بنغالديش

الهند سرييالنكا قريغيزستان بوتان

طاجيكستان جزر املالديف

رشق وجنوب رشق آسيا

تايلند منغوليا هونغ كونغ، الصني بروناي دار السالم

تيمور الرشقية ميامنار إندونيسيا كمبوديا

فيتنام الفلبني اليابان الصني

جمهورية كوريا جمهورية الو الدميقراطية الشعبية الصني ماكاو سار

سنغافورة ماليزيا جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

أوروبا وأمريكا الشاملية

سان مارينو ليتوانيا فرنسا ألبانيا

رصبيا لوكسمبورغ أملانيا أندورا

سلوفاكيا مالطا جبل طارق النمسا

سلوفينيا موناكو اليونان روسيا البيضاء/بيالروس

إسبانيا الجبل األسود بلجيكا جرينزي

جزر سفالبارد ويان ماين هولندا الكريس الرسويل البوسنة والهرسك

السويد الرنويج هنغاريا بلغاريا

سويرسا بولندا أيسلندا كندا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة الربتغال ايرلندا كرواتيا

 

التجمعات اإلقليمية ألهداف التنمية املستدامة
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TURNING PROMISES INTO ACTION

أوكرانيا جمهورية مولدوفا ايطاليا جمهورية التشيك

اململكة املتحدة رومانيا جرييس الدمنارك

الواليات املتحدة االمريكية االتحاد الرويس التفيا استونيا

سانت بيري وميكلون ليختنشتاين فنلندا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

سانت كيتس ونيفيس هايتي كوستا ريكا أنتيغوا وبربودا

سانت لوسيا هندوراس كوبا األرجنتني

سانت مارتن )الجزء الفرنيس( جامايكا دومينيكا الباهاما

سانت فنسنت وجزر غرينادين املكسيك جمهورية الدومينيكان بربادوس

سورينام نيكاراغوا اإلكوادور بليز

ترينداد وتوباغو بناما السلفادور بوليفيا)دولة - متعددة القوميات(

أوروغواي باراغواي غرينادا الربازيل

فنزويال )جمهورية فنزويال البوليفارية( بريو غواتيامال تشييل

سانت بارتيليمي غيانا كولومبيا

شامل أفريقيا وغرب آسيا 

سودان ليبيا جورجيا الجزائر

الجمهورية العربية السورية املغرب العراق أرمينيا

تونس عامن إرسائيل أذربيجان

تركيا قطر األردن البحرين

اإلمارات العربية املتحدة اململكة العربية السعودية الكويت قربص

اليمن دولة فلسطني لبنان مرص

أوقيانوسيا

توفالو ساموا ناورو فيجي

جزر الواليات املتحدة البعيدة الصغرية جزر سليامن باالو جمهورية كرييبايت

فانواتو تونغا بابُوا غيِنيا الَجديدة جزر مارشال

ميكرونيسيا )الواليات املتحدة(

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

السنغال ليبرييا جمهورية الكونغو الدميوقراطية أنغوال

سيشيل مدغشقر جيبويت بنني

سرياليون مالوي غينيا االستوائية بوتسوانا

الصومال مايل إريرتيا إقليم املحيط الربيطاين الهندي

جنوب أفريقيا موريتانيا أثيوبيا بوركينا فاسو

جنوب السودان موريشيوس األرايض الفرنسية الجنوبية والقطبية بوروندي

سوازيالند موزمبيق الغابون كابو فريدي )الرأس األخرض( 

جمهورية توغو ناميبيا غامبيا الكامريون

أوغندا النيجر غانا جمهورية أفريقيا الوسطى

جمهورية تنزانيا املتحدة نيجرييا غينيا تشاد

زامبيا غينيا بيساو رواندا جزر القمر

زميبابوي سانت هيالنة كينيا الكونغو

سان تومي وبرينسيبي ليسوتو ساحل العاج
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أوراق البحث الرئيسية
من أجل إنتاج هذا التقرير الحايل، قامت لجنة األمم املتحدة للمرأة بطلب األوراق البحثية التالية من الخرباء الدوليني:

 Agarwal, B. )2017(. “Concept Note on Gender and SDG Environmental Goals“ )SDG 13, 14 and 15(. 

]مذكرة حول النوع اجتامعي وأهداف التنمية املستدامة )أهداف التنمية املستدامة رقم 13 و14 و15([

Atobrah, D. et B. Kwansa )2017(. “Pathways to Accessible, Affordable and Gender-Responsive Childcare Provision: The Case of Ghana“.
 ]طرق متاحه وميسورة التكلفة ومراعية ملنظور النوع االجتامعي لتوفري رعاية األطفال عىل نحو قابل للدوام: حالة غانا[

Beales, S. et G. Gelber )2017(. “Gender Equality and the SDGs: An Analytical Review of Evidence on How Gender Equality Interacts and Interlinks with

Other SDG-Related Areas“. املساواة بني الجنسني وأهداف التنمية املستدامة: استعراض تحلييل لألدلة حول كيفية[ 

تفاعالت املساواة بني الجنسني واالرتباطات مع املناطق األخرى ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة[

Brickell, K. )2017(. “Domestic Violence Law in Cambodia: Towards an Enabling Environment“ ]قانون العنف املنزيل يف كمبوديا: نحو بيئة مواتية[ 

Chigateri, S. )2017(. “Pathways to Accessible, Affordable and Gender-Responsive Childcare Provision for Children under Six: The Case of India“

]طرق متاحه وميسورة التكلفة ومراعية للمنظور النوعي لتوفري رعاية األطفال دون السادسة عىل نحو قابل للدوام : حالة الهند[

De Henau, J. )2017(. “Universal Childcare in South Africa, Turkey and Uruguay: A comparative Analysis of costs, Short-term Employment Effects and Fiscal

Revenue“. ]رعاية الطفل الشاملة يف جنوب أفريقيا وتركيا وأوروغواي: تحليل مقارن للتكاليف وتأثريات التوظيف عىل املدى القصري واإليرادات الرضيبية[ 

Farias, A. M. )2017(. “Servicios de Cuidado Infantil y Educación Inicial, Chile“. ]رعاية األطفال وخدمات التعليم املبكر، شييل[ 

Hunt, J. et D. Kilsby )2017(. “Feminist Best Practice for Eliminating Violence against Women: Case Study on Fiji Women‘s Crisis Centre“.

]أفضل املامرسات لألزمات النسوية للقضاء عىل العنف ضد املرأة: دراسة تطبيقية عىل مركز املرأة ألزمات يف فيجي[

Lloyd-Sherlock, P. )2017(. “Pathways to Accessible, Affordable and Gender-Responsive Care Services for Older Persons“.

]طرق للوصول إىل خدمات رعاية صحية ميسورة ومقبولة التكلفة ومراعية ملنظور النوع االجتامعي لكبار السن[

Mukherjee, A. )à paraître(. “Global Patterns on Gender Differences in Time Spent on Unpaid and Paid Work“.

]األمناط العاملية حول االختالفات بني الجنسني يف الوقت املنقيض عىل العمل غري مدفوع األجر والعمل بأجر[

Nieuwenhuis, R., T. Munzi, J. Neugschwender, H. Omar et F. Palmisano. “Gender Equality and Poverty Are Intrinsically Linked: A Contribution to the

Continued Monitoring of Selected Sustainable Development Goals“.

]املساواة بني الجنسني والفقر مرتبطان بشكل جوهري: مساهمة يف املتابعة املستمرة ألهداف التنمية املستدامة املختارة[
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Peng, I. et S. Yeandle )2017(. “Changing Family Constellations of Elderly Care: Mapping Family Variations and Their Implications“.

]تغيري التشكيالت العائلية لرعاية املسنني: رسم خرائط االختالفات العائلية وآثارها[

Sardenberg, C. )2017(. “Ten Years of Maria de Penha Law: Advancements and Shortcomings in Confronting Violence Against Women in Brazil“.

]عرشة سنوات من قانون ماريا دو بنها: التقدم والضعف يف مواجهة العنف ضد املرأة يف الربازيل[

Sen, G. )2017(. “The SDGs and Feminist Movement Building “.

]أهداف التنمية املستدامة وبناء الحركة النسوية[

Sepúlveda, M. )2017(. “Gender-Responsive Accountability for the Implementation of the SDGs: The Potential of Using

Existing Mechanisms and Procedures“. ]املساءلة املراعية ملنظور النوعي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة: إمكانيات استخدام اآلليات واإلجراءات القامئة[  

?Velasco, M. )2017(. “Cuidado Infantil en Ecuador: ¿Derechos en Conflicto“. ]رعاية األطفال يف اإلكوادور: الحقوق يف الرصاع؟[

Vetten, L. )2017(. “Families in a Changing World: Action to Address Violence against Women in South Africa“.

]األرس يف عامل متغري: إجراءات للتصدي للعنف ضد املرأة يف جنوب أفريقيا[
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           التي أظهرت يف مراجعتها لهدف التنمية املستدامة رقم 5 

           وجود تخفيض للرصف الحكومي عىل خدمات النساء الاليت 

           يتعرضن للعنف بنسبة 61% فيام بني 2016 و2017.

Domínguez- 2016( ؛( Zwingel      .68

.)2012( Redondo          

  )2017( World Visionو Together 2030      .69

          مركز الحقوق  االقتصادية واالجتامعية )2017(

.)2017( Bianco           

315

تحويل الوعود إىل أفعال



316

TURNING PROMISES INTO ACTION

.)2012( Domínguez-Redondo      .70

71.      اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية   ومنطقة البحر الكاريبي

.)2016(          

.)2015( Sarwar      .72

Evans      .73 )آٍت فيام بعد(.

.)2017( Sepúlveda     .74

75.     املرجع نفسه.

76.     إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2016(، الفصل الرابع.

77.     وزارة التنمية االقتصادية والتجارة يف أوكرانيا )2017(؛ هيئة

          األمم املتحدة للمرأة )2016أ(.

.)2017( World Visionو Together 2030      .78

.)2011( Fonowو Franzawy      .79

.)2013( L. Turquetو Eyben      .80

81.     املجلس االقتصادي واالجتامعي )2015أ(.

82.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015أ(.

83.     املجلس االتحادي السويرسي )2016(.

84.     املرجع نفسه.

85.      املرجع نفسه، صـ 38.

86.     إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )غري مؤرخ(.

87.     املجلس االقتصادي واالجتامعي )2015أ(، الفقرة 60.

88.     اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان )غري مؤرخ(.

89.     انظر عىل سبيل املثال: اللجنة األسرتالية لحقوق 

          اإلنسان )2014(.

90.     انظر عىل سبيل املثال: صندوق األمم املتحدة  للسكان،

 Danish Institute for Human Rights         

         ومفوضية  األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2014(، ذُكر 

          .)2017( Sepúlveda يف         

.)2017( Sepúlveda ذُكر يف ،)2012( Nirere 91.     انظر

Khan      .92 )2016( ؛ األمم املتحدة )2017أ(.

93.      الجمعية العامة لألمم املتحدة )2015(، الفقرة 74ز.

الفصل الثاين

1.       يشمل تقييم مدى إتاحة البيانات كافة مؤرشات النوع
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          كل املؤرشات املرتبطة بالنساء والفتيات )وميكن تصنيفها عىل

           أساس الجنس( يف التعداد – قد تؤدي إىل عدد أكرب من 

          مؤرشات  النوع االجتامعي، إال أنه يُفضل اإلشارة الرصيحة.

          وذلك ألنه بينام يناديفريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني
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11.     انظر: هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ب(.

12.     استُعرضت حجج رصد النمو االقتصادي والصحة 

          والتصنيع الشامل واملستدام واالستدامة لبيئية من منظور

          النوع االجتامعي أثناء االستشارة املفتوحة للمجتمع املدين

          يف فرباير- مايو 2015 )انظر شعبة اإلحصاءات يف 

          األمم املتحدة  2015(، إال أن القرار النهايئ مل ينتج

          عنه ضم تلك املؤرشات، وذلك يوضح غياب مؤرشات
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16.      تقييم مدى إتاحة البيانات للفرتة ما بني 2000 إىل  2015،

            باستخدام مراجعة يوليو 2017 ملستودع بيانات أهداف التنمية

          املستدامة. ميثل عام 2000 خط األساس لذلك التقييم، والذي

          يتناول مدى إتاحة البيانات للمؤرش املحدد يف أي نقطة

          زمنية منذ عام 2000. متثل النتائج مدى إتاحة البيانات

          لكل مؤرش عرب إجاميل 208 دولة ومنطقة. ألجل تحليل

          تصنيفي لكل بلٍد عىل حدة حول البيانات املتاحة ملؤرشات

          النوع االجتامعي )انظر ملحق الجدول 2(.

          

17.      املجلس االقتصادي واالجتامعي )2015أ(؛ هيئة األمم 

          املتحدة للمرأة )2017أ(.

18.      املجلس االقتصادي واالجتامعي )2017ج(.

19.      صندوق األمم املتحدة للسكان، فرع التنمية والسكان، وفرع

           النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان والثقافة )2014(.

           اعتامًدا عىل السياق، يشري مصطلح "رب األرسة" إىل الفرد

           القائم بتوفري املوارد االقتصادية يف األرسة، ومتخذ القرار األول

           و/أو الشخص املَُعنيَّ من ِقبَل بقية أفراد األرسة كرب لها.

            يختلف التغري باختالف البلدان. إال أنه حتى مع اتساق

            التعريف، إال أن املعايري التي يستخدمها املحاورون قد تكون

            غري واضحة، ما يدع مساحة للتأويل الذي يطابق الصور

            النمطية التي تعني الرجل يف األرسة كالشخص  ذو السلطة

Hedman ورب األرسة عىل أرض الواقع، كام يُرى يف            

           وآخرون )1996(.  

Okoye       .20 )2017(. غالبًا ما تُجمع البيانات حول أفراد األرس

            معينني عن طريق شخص يُعرف عىل بأنه رب األرسة أو فرد

            أخر عىل علم كبري باملوضوع املثار يف األرسة. ورغم محدودية

            وعدم كامل مشاركة  املعلومات بني أفراد األرسة، إال أنه من

             املرجح أن البيانات املجمعة بتلك الطرق ستكون معيبة حني 

            الينوي املستجيب أن يحجب أية معلومات. وجد مرشوع 

            األدلة والبيانات من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني 

            تفاوتات ملحوظة بني النساء والرجال إذا كانت البيانات 

            مجمعةمن خالل مستجيبني بديلني، مقارنًة مبن يجيب 

            بنفسه.

Fox       .21 وPimhidzai )2013( ؛ 

.)2016( Levineو Buvinic            

.)2015( Robilliardو Comblon       .22

ن  23.       ميكن للتدريب األفضل والوعي املَُحسَّ

            حول العنف ضد النساء أن يؤدي إىل نسب أعىل من اإلبالغ 

            عن العنف بالنسبة للمستجيبني. بينام تشري تلك الزيادات 

            إىل الجودة املحسنة للبيانات، فهي تفرض تحديات يف تحليل

            االتجاه العام )انظر الفصل الثالث، الغاية 2.5(. 

.)2005( Heiseو Ellsberg :انظر            

24.       إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2014(.
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25.     يف 6 مارس 2015، يف جلستها السادسة واألربعني، 

          أنشأت اللجنة اإلحصائية، يف األمم املتحدة، الفريق  

          رفيع املستوى للرشاكة والتنسيق وبناء القدرات يف مجال

         اإلحصاءات لرصد خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

          ُشكل الفريق من الدول األعضاء، وكذلك من الوكاالت 

         اإلقليمية والدولية كمراقبني، وتهدف إلقامة رشاكة عاملية 

         ألجل بيانات التنمية املستدامة، من ضمنها إطالق خطة

          العمل العاملية لبيانات التنمية املستدامة. تأسست خطة عمل 

         كيب تاون العاملية لبيانات التنمية املستدامة عىل نداٍء نحو 

         "ثورة البيانات" التي دعا لها ألول مرة تقرير الفريق رفيع 

         املستوى املعني بخطة التنمية ملا بعد عام 2015 الصادر 

         عام 2013. ُوصفت تلك "الثورة" عىل أنها عملية اإلدماج       

         الكاملة للبيانات بعملية اتخاذ القرار، وقد توفر دعم زائد

         للنظم اإلحصائية وُشجع عىل إتاحة الوصول إىل البيانات 

          واستخدامها. انظر: الفريق رفيع املستوى املعني بخطة 

          التنمية ملا بعد عام 2015 )2013(؛ شعبة اإلحصاءات يف 

          األمم املتحدة )2017و(.

26.     منظمة الصحة العاملية )2013(.
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          أي نقطة زمنية منذ عام 2000.

30.     جمهورية اتحاد ميامنار )2014(. الروهينغيا 

          هي فئة عرقية مسلمة من والية راخني يف ميامنار. 

          يُعد امتناعهم عن اإلجابة املمنهج منذ تعداد عام 

          2014 َعرَض لتعرضهم للمالحقة الشديدة يف البالد، ما يتضمن

          إنكارهم لجنسياتهم، والقيود التي يالقونها عىل التعليم

          والتوظيف. وقد تدهور املوقف منذ أغسطس 2017بعد

          هجامت جيش إنقاذ روهينغيا أراكان عىل قوات أمن ميامنار.

         ومنذ 20 نوفمرب 2017، أجرب العنف الجاري وخروقات حقوق

          اإلنسان حوايل 622،000 فرد من الروهينغيا عىل الهروب إال

          بنغالدش املجاورة، ما تسبب تفاقم عاملي ألزمة طارئة لالجئني.

           انظر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني

          )2017ب(.

31.     املجلس االقتصادي واالجتامعي )2012(؛ )2015أ(.

32.     الجمعية العامة لألمم املتحدة )1995(.

33.     انظر عىل سبيل املثال: اللجنة املعنية بالقضاء عىل 

         التمييز ضد املرأة )1989أ(؛ )1989ب(؛ )1990(

          ؛ )1991(؛ )1992(.

34.     انظر عىل سبيل املثال: لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

          والبنك الدويل )2010(؛ األمم املتحدة )2015ب(؛ وصندوق

         األمم املتحدة للسكان، فرع التنمية والسكان، وفرع النوع

         االجتامعي وحقوق اإلنسان والثقافة )2014(. جدير بالذكر

         أيًضا: شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2014(.

35.    ملزيد من املعلومات حول ذلك الربنامج، انظر هيئة األمم

          املتحدة للمرأة )غري مؤرخ(.

36.     يف سبتمرب 2017، من بعد عملية اختيار مستقلة، أعلنت

          هيئة األمم املتحدة للمرأة أن الدول الخمس التالية قد اختريت

         للتطبيق الفوري )بنغالدش، كينيا، املغرب، السنغال، وأوغندا(

          بدًءا من 2017 ؛ وستُضاف إليها سبع دول أخرى )ألبانيا، 

          الكامريون،  كولومبيا، األردن، نيبال، سريا ليون، وجمهورية

          تنزانيا االتحادية(، إذا توفر متويل إضايف يف عام 2018.

.)2013( DataKind     .37

38.     الجمعية العامة لألمم املتحدة )2014أ(.

.)2014( Data2x     .39

.)2011( Ludloffو Craig     .40

41.     مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2016ب(.

42.     تُستخدم املبادئ الرئيسية لإلحصاءات الرسمية، التي تُبنيت

         من ِقبَل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف يناير 2014، كإطار

          مبديئ يجب اتباعه بالنسبة لكل األنشطة اإلحصائية   التي

         تقوم بها املنظامت وطنية ودولية، مع اإلقرار بأن اإلحصاءات

         الرسمية تهدف للصالح العامل.

         انظر: الجمعية العامة لألمم املتحدة )2014ب(.

43.     املجلس االقتصادي واالجتامعي )2011أ(.

.)2010( Lozano     .44

Stuart     .45 وآخرون )2015(.

Hogan     .46 وآخرون )2016(.

47.     انظر: Safecity: Pin the Creeps )غري مؤرخ(.

Equal Measures 2030     .48 )غري مؤرخ(.

49.     معلومة تفصيلية مستندة إىل املناقشات

         مع هيئة اإلحصاءات الفلبينية.

50.     معلومة تفصيلية مستندة إىل املناقشات 

         مع املكتب القطري لهيئة األمم املتحدة للمرأة يف أوغندا.

51.     شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2017ز(.

52.     شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2017و(.

الفصل الثالث

 Barrientos :1.       انظر عىل سبيل املثال

         وDeJong )2006(؛ Blumberg )2005(؛

 Kabeer 2003(؛( Quisumbing ؛)2003(Kabeer         

 Kabeer 2012(؛( Nataliو         

         وآخرون )2013(.

2.       الدليل عىل ذلك الربط متوفر يف بعض املناطق. 

          انظر: منظمة الصحة العاملية وآخرون )2013(.

3.       املرجع نفسه.

4.       منظمة الصحة العاملية )1997(.

5.       اليونيسيف )2016أ(.

6.       الجمعية العامة لألمم املتحدة )2013(.

7.       استناًدا إىل منهجية طُورت للمرة األوىل من  ِقبَل اللجنة

         االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

          )2003/2002( لتحديد إذا ما كانت النساء أكرث عرضة للفقر

          عن الرجال. انظر الهامش رقم 11 لوصف املنهجية.        

8.      ميكن القول بأن الصورة األكرث استشهاًدا بها يف مجال النوع

         االجتامعي والفقر هي "أن النساء يشكلن نحو 70 باملائة 

          من فقراء العامل". ورغم دحض ذلك الزعم بشكل واسع، 

          إال أنها تظل حارضة من بعد مرور 20 عاًما عىل اخرتاعها.

          انظر النقاشات يف Chant )2006(؛ )2008ب(؛ 

.)2010( Green          

 Lampietti 2006(؛( Chant 9.        انظر النقاشات يف

.)2000( Stalkerو          

10.      البنك الدويل )2017أ(.

11.      يُحسب مؤرش األنوثة كاآليت: إجاميل )نساء األرس الفقرية( /

          إجاميل )ذكور األرس الفقرية( / إجاميل )نساء كل األرس( / 

          إجاميل )ذكور كل األرس(. تشري القيم فوق 103 إىل فرط متثيل

           النساء بني الفئة األشد فقرًا.

12.      انظر: Nieuwenhuis وآخرون )آٍت فيام بعد(.

13.      تشري التقديرات العاملية للفقر يف عام 2013، مغطية 

          مجموعة واسعة من البالد، إىل أن هناك 767 مليون شخص

          يتلقون أقل من 1.90 دوالًرا يف اليوم. إال أن التصنيف بحسب 

          الجنس لتلك البيانات العاملية غري متاح. التقديرات املعروضة

           هنا  لـ 89 بلد مشتقة من حسابات البنك الدويل باستخدام 

 Buitrago :قاعدة بيانات عاملية مصغرة )2017(. انظر          

          وآخرون )آٍت فيام بعد(.

14.      نظرًا للتغطية املحدودة للسكان، فإن املتوسطات الوطنية

          غري متاحة لكل أقاليم أهداف التنمية املستدامة.

15.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2014ب(.

.)2016( Brody      .16

17.      منظمة األغذية والزراعة وآخرون )2017(، ملحق الجدول 

          أ.1.2. يشري الشكل إىل عدد ناقيص التغذية يف العامل أجمع

          كمتوسط لفرتة 2016-2014.

Maggio      .18 وآخرون )2015(.
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19.      يستند تحليل هيئة األمم املتحدة للمرأة عىل بيانات

          مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ املصنفة عىل

          أساس الجنس. تقيس مسوح ذلك املقياس انعدام األمن

          الغذايئ الذي يعاين منه املستجيب أو أرسته ككل.

          يَُعرَّف انعدام األمن الغذايئ يف سياق األداة عىل أنه عدم

           توافر القدرة للحصول عىل الغذاء افتقاًرا إىل مال أو لوجود 

          قيود أخرى يف املوارد.

.)2014( Ghattas ؛ )وآخرون )2014 Asres      .20

21.     انظر: منظمة الصحة العاملية )2015أ(. ال تسمح 

            البيانات الحالية حول مدى انتشار األنيميا بني الرجال بتصنيٍف 

            عاملي، ولكن، ألغراض مرجعية، تشري بيانات 2008 إىل أن 12.7

           باملائة من الرجال يعانون من األنيميا. يُنظر النعدام األمن 

          الغذايئ واملعايري الثقافية املرتبطة بتوزيع الغذاء داخل األرسة 

          عىل أنه ميكن أن يساهم يف التفاوت املاُلَحظ بني الجنسني.

22.      استناًدا إىل تحليل هيئة األمم املتحدة للمرأة لبيانات من 57 

          بلًدا باستخدام أحدث االستقصاء الدميوغرايف والصحي.

23.      منظمة األغذية والزراعة )2017أ(.

24.      املرجع نفسه.

25.      منظمة الصحة العاملية وآخرون )2015(.

26.      منظمة الصحة العاملية )2016 أ(. 

27.    منظمة الصحة العاملية وآخرون )2015(.

.)2016( Sofer     .28

Say      .29 وآخرون )2014(.

30.     منظمة الصحة العاملية )2016ب(.

31.     اليونيسيف )2017ب(.

32.      شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2017ط(.

.)2005( Horon      .33

34.      انظر: منظمة الصحة العاملية )غري مؤرخ(.

Hill     .35 وKing )1995( ؛ البنك الدويل )2011أ( ؛ 

          املجلس االقتصادي واالجتامعي )2015أ(.

36.      اليونسكو )2017ب(؛ مجلس حقوق اإلنسان )2012(.

37.     اليونسكو )2014(.

38.      استندت البيانات إىل معدل االلتحاق الصايف باملدرسة االبتدائية

          بعد ضبطه، والذي يقيس االلتحاق عرب املستويات املختلفة.

          انظر: معهد اليونسكو لإلحصاء )2017أ(.

39.     اليونسكو )2016ب(.

40.     املرجع نفسه.

41.      استندت البيانات إىل معدل االلتحاق الصايف باملدرسة الثانوية.

          انظر: معهد اليونسكو لإلحصاء )2017أ(.

42.     تظهر أدلة عرب البلدان من رشق وجنوب رشق آسيا، كمثال،

          ضعًفا يف األداء التعليمي عرب الفتيان.

          انظر: مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات.

43.      اليونسكو )2016ج(.

44.      مكتب املستشارة الخاصة لألمني العام املعنية 

          بقضايا النوع االجتامعي والنهوض باملرأة وسكرتارية منتدى

          األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية )2010(؛

.)2012( Kampbelو Vinding          

45.      البنك الدويل )2015(؛ شعبة اإلحصاءات يف األمم 

          املتحدة )2017ح(.

46.      اليونيسيف )2017ج(.

47.      املرجع نفسه.

48.      اليونسكو وآخرون )2015(؛ مبادرة األمم 

           املتحدة لتعليم الفتيات )2014(.

Cantor      .49 وآخرون )2015(.

50.     القسم املعني بالسياسات االجتامعية والتنمية

          بإدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2013(.

Luoma      .51 وآخرون )2011(.

52.     مجلس حقوق اإلنسان )2016(.

53.     اليونيسيف )2014ب(؛ )2016ب(.

54.      البيانات املقارنة حول زواج األطفال غري  متاحة يف الصني،

          ولذلك فهي مستثناة من رشق وجنوب رشق آسيا يف حساب

          املتوسط اإلقليمي.

55.     تشري النقطة املئوية 0 إىل أن معدالت الزواج قبل سن الـ 15

          منخفضة للغاية بالنسبة ألوروبا وشامل أمريكا، 

          إال أنها ال تعني غيابها التام.

56.      صندوق األمم املتحدة للسكان )2012(.

57.      إشارة إىل زواج األطفال )قبل سن الـ 18( باستخدام االستقصاء

          الدميوغرايف والصحي يف ناميبيا لعام 2013، ويف رواندا لعام

          2010، ويف سوازيالند لعام 2007/2006.

58.      إشارة إىل زواج األطفال )قبل سن الـ 18( باستخدام االستقصاء

          الدميوغرايف والصحي يف أثيوبيا لعام 2011،

          ويف إندونيسيا لعام 2012.

59.     إشارة إىل زواج األطفال )قبل سن الـ 18( باستخدام االستقصاء

          الدميوغرايف والصحي يف أثيوبيا لعام 2011.

60.      اليونيسيف )2016ج(.

61.      استند تحليل هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل البيانات من الفرتة

          الزمنية التالية: جمهورية وسط أفريقيا )1995-2010(؛

           مرص )1995-2015(؛ إريرتيا )1995-2010(؛

          كينيا )2014-1998(.

62.      اليونيسيف )2016أ(.

63.      استناًدا إىل عينة فرعية لـ 92 بلًدا يف أمريكا  الالتينية و منطقة

          البحر الكاريبي والدول املتقدمة، إضافًة إىل بيانات جنوب

          أفريقيا. انظر Mukherjee )آٍت فيام بعد(.

64.     املرجع نفسه.

65.       منظمة العمل الدولية )2016أ(.

66.        وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة )2015(؛

            Morris )2016(؛ Beaman وآخرون )2012(؛ 

Chattopadhay وآخرون )2015(؛ Gonzalez            

.)2004( Dufloو            

67.       منظمة العمل الدولية )2015أ(.

68.        ترسي األشكال منذ 1 سبتمرب 2017. 

            انظر: جمعية إمكانات بال حدود الدولية )2017أ(.

69.        جمعية إمكانات بال حدود الدولية )2017ب(.

.)2008( de Haanو Dani       .70

71.        مكتب أوغندا لإلحصاءات وآخرون )2017(.

)2016-2009(ILOSTAT 72.        استناًدا إىل أحدث بيانات

            لـ 57 بلًدا. انظر: منظمة العمل الدولية )2017ب(.

73.      جمعية إمكانات بال حدود الدولية )2017ب(.

74.        أنشأت منظمة العمل الدولية التصنيف الدويل املوحد للمهن

             وعرفته عىل أنه "نظام ترتيب وتصنيف للمعلومات املهنية

            التي ُحصل عليها بوسائل التعدادات واملسوح اإلحصائية،

            وكذلك من سجالت إدارية." 

            فانظر: منظمة العمل الدولية )2012(.

75.       منظمة الصحة العاملية )2014أ(.

76.         تحليل هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل أحدث استقصاء

            دميغرايف وصحي لـ 65 دولة.

77.        صندوق األمم املتحدة للسكان )غري مؤرخ(.

78.        استناًدا إىل أحدث البيانات املتاحة لـ 104 بلًدا. ُجمعت 

            البيانات من خالل إحصاءات وطنية زراعية وميكن إيجادها 

http://www.fao.org/gender : عىل            

- landrights -database/en./            

             املدير الزراعي هو شخص طبيعي أو اعتباري

             يتخذ قرارات كربى فيام يخص استغالل املوارد، كام ميارس

            سلطته اإلدارية عىل وحدته الزراعية. 

             تَُعرَّف الوحدة الزراعية عىل أنها وحدة اقتصادية 

             لإلنتاج الزراعي تحت إدارة موحدة تتضمن كل املاشية 

            املُحتََفظ بها وكل األرايض املستخدمة بشكل كامل أو

            جزيئ ألغراض اإلنتاج الزراعي، دون النظر إىل اللقب أو

            الشكل القانوين أو الحجم )انظر: منظمة األغذية

            والزراعة 2015(. 

            يتسم مؤرش أهداف التنمية املستدامة 1.أ.5 

            بأنه أكرث تحديًدا يف مجاله من حيث تركيزه عىل امللكية

            وحقوق الحيازة عىل األرض الزراعية؛ ولذلك، فإن توزيع

            املديرين الزراعيني بحسب الجنس ميكن استخدامه فقط

            كمؤرش بديل للفهم األوسع للتفاوتات عىل أساس النوع 

            االجتامعي يف القطاع الزراعي.
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79.      منظمة األغذية والزراعة )2010(.

80.      ملزيد من املعلومات حول التطور املنهجي للمؤرش 1.أ.5 

          و2.أ.5، انظر صفحة اجتامعات فريق الخرباء املشرتك بني

          الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

 ،)https://unstats.un.org/sdgs/meetings(          

         والوثائق املسلمة للمؤرش 1.أ.5 و2.أ.5 ومستودع بيانات

         مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

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

81.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017ب(.

82.      االتحاد الدويل لالتصاالت )2017ب(.

83.       االتحاد الدويل لالتصاالت )2017أ(.

84.       أبلغت النساء يف مرص واألردن مبامرسات للرجال يف االتصال 

           بأرقام عشوائية بهدف الوصول المرأة كنوع من أنواع 

.)2015( GSMA :التحرش الاليت قاسينه. انظر            

85.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017ب(.

86.      كانت دول التجربة هي: ألبانيا، النمسا، بنغالدش،  

           جمهورية الدومينكان، اإلكوادور، إثيوبيا، األردن،

           مقدونيا، مايل، املكسيك، املغرب، نيبال، جمهورية كوريا، 

           تيمور الرشقية، وأوغندا.

87.      الجمعية العامة لألمم املتحدة )2010(.

88.      منظمة الصحة العاملية واليونيسيف )2017ب(.

89.      منظمة الصحة العاملية )2014ب(.

.)2014( O‘Hanlon      .90

91.      مجلس حقوق اإلنسان )2009(، الفقرة 51؛ 

           املجلس االقتصادي واالجتامعي )2011ب(.

92.     منظمة الصحة العاملية واليونيسيف )2017أ(.

93.     املرجع نفسه.

94.     املرجع نفسه.

95.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(.

96.     منظمة الصحة العاملية واليونيسيف )2017ج(.

97.     حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل االستقصاء

         الدميوغرايف والصحي لبنني.

98.     منظمة الصحة العاملية واليونيسيف )2017ب(.

99.     انظر عىل سبيل املثال برنامج الدراسات االستقصائية العنقودية 

          متعددة  املؤرشات لليونيسيف السادس حول استبيانات املنازل،  

ث لرصد أهداف التنمية املستدامة           والذي ُحدِّ

          )اليونيسيف 2018(.

100.   بيانات 2012. انظر: إدارة الشئون االقتصادية 

         واالجتامعية )2017د(.

101.   بينام تُتاح البيانات املصنفة بحسب املوقع والرثاء لذلك املقياس 

         ومعروضة يف ذلك القسم، إال أن رصد الوصول إىل الوقود 

         النظيف بحاجة إىل تجاوز "استخدام الوقود الصلب  للطبخ". 

          فهناك أشكال أخرى من الطاقة امللوثة، كالفحم 

         غري املجهز والكريوسني، تُستخدم عىل نطاق واسع يف املنازل 

          لإلضاءة والتدفئة ومرتبطة بدور املنازل يف تلويث الهواء.

         إن نوع الجهاز أو التقنية املستخدمة للطبخ واإلضاءة والتدفئة

          مرتبط بصحة ورفاه األفراد يف املنزل. انظر القسم حول 

          تحديات القياس.

102.   منظمة الصحة العاملية )2016ج(.

Kammila   .103 وآخرون )2014( ، ذُكر يف منظمة الصحة

         العاملية )2016د(.

104.   األونكتاد )2017(.

.)2016( Hansford ؛ )2012( Duflo   .105

106.   تحليل هيئة األمم املتحدة للمرأة استناًدا إىل منظمة العمل

          الدولية )2017ب(. يشري إىل معدل مشاركة النساء والرجال

          يف القوى العاملة بني سن 54-25.

107.   تُقاس الفجوات بني الجنسني عىل أساس املتغريات بني معدل

         مشاركة كٍل من الذكر واألنثى يف القوى العاملة.

108.   انظر: البنك الدويل )2012(.

109.   النساء، عىل سبيل املثال، أكرث احتاماًل عن الرجال ألن يعملن

          كعامل غري مدفوعي األجر يف مزرعة مملوكة لألرسة أو

         لرشكة عائلية.

110.   منظمة العمل الدولية )2016أ(.

111.   هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(.

112.   املرجع نفسه.

113.   معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتامعية )2010(.

114.   األمم املتحدة )1999(.

115.   هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(.

116.   معهد اليونسكو لإلحصاء )2017ب(.

117.   املرجع نفسه.

118.   ملسوح شاملة حول الكتابات املرتبطة، 

.)2012( Dufloو )انظر: البنك الدويل )2011أ          

.)2016( Milanovicو Lanker   .119

120.   صندوق النقد الدويل )2007(.

121.   منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2017ب(.

122.   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2013أ(.

.)2016( Swamminathanو Malghan :123.   انظر

124.   األمم املتحدة، إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية، 

         قسم السكان )2016(.

125.   مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2013(.

126.   األمم املتحدة )2017ب(.

127.   هيئة األمم املتحدة للمرأة )آٍت فيام بعد(؛ Chen )2016(؛ 

         مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2016(. 

128.   مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2013(.

129.   األمم املتحدة )2017ج(.

130.   يعيش أكرث من 80 باملائة من النساء يف أحياء فقرية. 

          ألجل أغراض ذلك التحليل، اعترُب أن البالد التي تنترش

          بها النساء الحرضيات يف األحياء الفقرية هي التي يسكن

         80 باملائة منهن فيها.

131.   شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2017ي(.

.)2017( The Lancet   .132

.)2015( Poushter   .133

134.   املرجع نفسه.

135.   السويد: Johansson-Stenman )2002(؛

         أملانيا وجنوب أفريقيا: Peters )2013(؛ 

          Gernetzky )2016(؛البنك الدويل وآخرون )2015(.  

.)2013( Peters    .136

137.   ملزيد من األدلة حول التفاوت يف "اختيارات السفر"، 

.)2013( Levy :انظر         

138.   سكرتارية إطار السنوات العرش للربامج املتعلقة

          بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة )2013(.

139.   برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2013ج(.

140.   تقديرات عام 2015. انظر: منظمة العمل الدولية )2016أ(.

141.   انظر: منظمة العمل الدولية )2017ب(.

.)2014( Agarwal أُنتج يف ، )وآخرون )2009 Nelson   .142

Agarwal   .143 )2016أ(.

.)2010( Doss   .144

145.    االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة )غري مؤرخ(.

146.    برنامج األمم املتحدة للبيئة )2016(.

.)2007( Pluemperو Neumayer    .147

148.    منظمة األغذية والزراعة )2016أ(.

149.    منظمة األغذية والزراعة )2016ب(.

150.    منظمة األغذية والزراعة )2017ج(.

.)2017( Ghoshو MacNeil    .151

152.    منظمة األغذية والزراعة )2016ج(.

.)2016( Monfort    .153

154.    منظمة األغذية والزراعة )2016أ(.

155.    برنامج األمم املتحدة للبيئة – املركز العاملي لرصد حفظ 

          البيئة وآخرون )غري مؤرخ(. إن القامئة الخرضاء للمناطق 

          املحمية واملراعاة الخاصة باالتحاد الدويل لحامية الطبيعة 

          لهي معيار جديد للمناطق املحية هادٌف للمساهمة يف

          إدارة تتسم بالحوكمة الرشيدة والفعالية للمناطق 

          املحمية ألجل التنمية املستدامة.
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156.    انظر: Agarwal )2010(، الفصل الثاين.

157.    انظر: إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2017ج(.

158.    ذلك الشكل ال يصور النسبة الكبرية من الغابات الطبيعية

          التي تتحول سنويًا إىل غابات قليلة الكثافة، ما يزيد من حدة

          فقدان التنوع البيولوجي.

159.    انظر: منظمة األغذية والزراعة 2018.

160.    املرجع نفسه.

.)2017( Levien ؛ )2011( Oxfam    .161

.)2015( Li ؛)2012( Whiteو White :162.    انظر

.)2009( Agarwal :163.    انظر

164.    هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011(.

165.    املكتب املعني باملخدرات والجرمية )غري مؤرخ(.

166.   أخر التقديرات املتاحة حول نسبة ضحايا القتل من 

          النساء بني 2010-2012 ألغلب البالد. لتوفري صورة عاملية 

            دقيقة بالتناسق مع النسب، استُخدم إجاميل عدد ضحايا القتل

          يف عام 2010 كوزن سكاين. تُتاح بيانات أكرث تحديثًا ملعدالت

           ضحايا القتل من النساء من املسوح الوطنية يف الدول املختارة. 

          ويف بعض الحاالت، تظهر أحدث املسوح الوطنية )باستخدام 

          منهجية مختلفة( معدالت أعىل. إال أنها غري معروضة هنا 

          نظرًا للقيود املفروضة عىل املقارنة بني البلدان.

167.    هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011(.

168.    املكتب املعني باملخدرات والجرمية )2013(.

169.    قد تجمع وتخزن سلطات تطبيق القانون معلومات مفصلة 

          حول أحداث الجرائم والضحايا ومرتكبيها، ما يتضمن

          الجنس والسن والعالقة، ولكن ذلك الرثاء املعلومايت قلياًل 

          ما يرُتجم إىل بيانات إحصائية عرب استخدام املفاهيم 

          املتناسقة والعمليات اإلحصائية، وغالبًا ما تفتقر

          السجالت الوطنية للتفاصيل. 

         انظر: املكتب املعني باملخدرات والجرمية )2013(.

170.   استناًدا إىل معلومات من 29 مانح. مل تُفحص جميع 

           األنشطة ضد مؤرش املساواة بني الجنسني.  هناك حويل 8 مليار

            دوالر من املساعدات اإلمنائية الرسمية مل تُفحص يف ضوء معايري

          النوع االجتامعي، وبالتايل مل تنعكس يف األشكال يف األعىل.

          انظر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )2017أ(.

171.    انظر: مبادرات التنمية )2017(.

.)2018( Rabie    .172

173.   تشري الكثري من التدفقات إىل التحويالت املسجلة وغري املسجلة 

          يف عام 2012، من ضمنها: )+( 1.3 تريليون ُمستَلَمة )-( 1.6  

          تريليون ُمرَسلة يف التحويالت املسجلة و)-( 1.7 تريليون يف

          التالعبات بالفواتري أثناء الهروب والتجارة برؤوس األموال، 

          ألجل تدفق صاٍف بقيمة 2.0 تريليون دوالر. 

 Center for Applied Research :انظر          

         وآخرون )2015(.

الفصل الرابع

1.        حامية البرش من الرضر املحتمل يف جمع البيانات واملشاركة يف 

          البحث هو أمر ذي أساس متني، خاصًة يف سياق املناطق النامية.

.)1991( Gostin :انظر          

2.       انظر: مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظمة األمم املتحدة 

          املعني بالتنسيق )2017(.

.)2013( Van de Walle        .3

4.       اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )2013(.

5.       البنك الدويل )2015(.

6.        تُعد الدمنارك وإسبانيا وهنغاريا واالتحاد الرويس ورصبيا 

          إستثناءات عن ذلك النمط. 

          أنظر: Nieuwenhuis وآخرون )آٍت فيام بعد(.

7.       املرجع نفسه. يف حالة الواليات املتحدة، ساهمت أوجه

          التفاوت والتمييز املرتابطة تاريخيًا بتفاقم تلك اإلحصاءات. 

          يف 2010، كانت األمهات العزباوات األمريكيات ذوات األصول 

          اإلسبانية واألفريقية يعانني من معدالت فقر تصل إىل 50.3

          باملائة و47.1 باملائة، عىل الرتتيب – ما يُعد أعىل بشكل           

          ملحوظ عن املعدل الوطني للفقر املساوي لـ 15.1 باملائة 

          يف ذلك الوقت. 

.)2012( Kerby :أنظر          

8.       تضمن التحليل األمهات املطلقات الاليت لديهن أطفال أو ال. 

            أنظر: هيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الدويل )آٍت فيام بعد(.

9.       هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017ج(: صـ 44.

U.S. Department of Education OCR     .10 )2014أ(.

U.S. Department of Education OCR     .11 )2014ب(.

12.      منظمة إنرتأوشنميتل املشرتكة )2013(.

O‘Neil      .13 وآخرون )2016(.

.)2016( Crenshaw      .14

Sen     .15 وIyer )2012(. وجدت الدراسة متاثاًل صاعًقا بني النساء

          غري الفقريات والرجال الفقراء فيام يخص مخرجات الصحة

          الرئيسية، ما يتضمن معدالت عدم العالج عند املرض، انقطاع

          العالج واستكامله، واملبالغ املرصوفة للعالج عند املرض.

16.      تبلغ معدالت االستكامل نحو 28 نقطة مئوية أدىن

          بالنسبة للنساء الاليت تزوجن قبل سن الـ 18، مقارنًة

          بالنساء الاليت تزوجن بعد الـ 18.

Roy      .17 وآخرون )2008(: صـ 73-72.

18.     ُصمم االستقصاء الدميغرايف والصحي خصيًصا لتوفري البيانات 

          حول الخصوبة وتنظيم األرسة، وفيات الطفولة، صحة األم 

          والطفل، الحالة التغذوية للنساء واألطفال، متكني النساء،

          العنف املنزيل، واملعرفة بفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز. 

         ُجمعت تلك املعلومات عن النساء والفتيات بني سن 49-15. 

          ويف أحيان كثرية، يُدار استبيان لسؤال الرجال عن معلومات

          مرتبطة برفاههم يف األرس ومنظورهم للعنف املنزيل.

19.      باإلضافة إىل النساء الحوامل، هؤالء الاليت مر عليهن أقل من 

          3 شهور من بعد الوالدة يُستبعدن أيًضا من ذلك الجزء من 

          التحليل. ويُعد مؤرش كتلة الجسم مقياس للوزن أمام الطول،

          ويُستخدم بشكل عام لتصنيف البالغني كنحيفني أو لديهم 

           وزن زائد أو بدينني. ويَُعرَّف عىل أنه الوزن بالكيلوجرام 

          ُمَقَسم عىل مربع الطول باألمتار )كجم/مرت2(. 

          انظر: منظمة الصحة العاملية )2018(.

20.      تُقاس نسبة الوالدات التي يحرضها عاملون يف القطاع 

          الصحي ذوو كفاءة بني النساء الاليت لديهن أطفال خالل 

          الخمس سنوات التي تسبق املسح. يف حالة  نيجريا و

          باكستان، يُطرح السؤال حول إذا كان لهن رأي فيام

          يخص قرارات الرعاية بصحتهن للنساء والفتيات املتزوجات 

          أو يف عالقات خارج إطار الزوجية فقط. يف كولومبيا، كانت 

          العينة تشمل كل النساء والفتيات بني سن 49-13.

21.      يشري ذلك إىل النساء بني سن 18-49 الاليت أبلغن عن أن

          لهن طفاًل قبل سن الـ 81. الحظ أن ذلك املؤرش يختلف عن

          املؤرش الرسمي ألهداف التنمية املستدامة 3.7.2 )معدل 

          الوالدات لدى املراهقات(، والذي يركز عىل النساء والفتيات

          الاليت أنجنب بني سن 10-14 وسن 19-15.

22.      يشري هدف التنمية املستدامة رقم 4 إىل الوصول للتعليم 

          ذات الجودة الشامل واملنصف. إال أن الجودة غري مشمولة 

          يف االستقصاء الدميغرايف والصحي، ولذلك تقترص دراسات 

          الحالة عىل التفاوت يف الحصول عىل التعليم. 

23.      انظر: اليونسكو )2010(.

24.      يف حالة الواليات املتحدة، فإن املتغري املحدد هو "نسبة النساء 

          بني سن 18-49 الاليت مل يحصلن عىل شهادة الثانوية". وهذا 

         يصور أيًضا النساء بني سن 18-49 الاليت حرضن السنوات 

         األخرية من الثانوية ولكن مل يحصلن عىل الشهادة.

25.     يقوم املؤرش الرسمي ألهداف التنمية املستدامة حول زواج 

         األطفال بالرتكيز عىل النساء بني سن 20-24؛ إال أن تقييد تلك 

         العينة لتلك الفئة العمرية للتحليل القائم عىل التصنيف 

         متعدد املستويات قد ينتج عينة غري كافية الحجم، ولذلك 

         استُخدمت عينة االستقصاء الدميغرايف والصحي )النساء 

         والفتيات بني سن 15-49، وبني سن 13-49 يف حالة كولومبيا( 

         بالكامل. باإلضافة إىل ذلك، فنظرًا الختالف معالجة القيم

         املفقودة، فقد تختلف األشكال املعروضة يف ذلك الفصل

         بشكل طفيف عن التقديرات املبلغ بها يف االستقصاء

         الدميغرايف والصحي.
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26.      رغم انتشار اشرتاكات اإلنرتنت املنزيل يف الواليات املتحدة،

           إال أنه غري شامل للجميع. فأثر ذلك التفاوت ميتد لكثري 

           من أبعاد الرفاه، من ضمنها الوصول إىل العمل، واملعلومات 

           عن الخدمات العامة، وبالنسبة لألطفال الصغار، فذلك 

           يزيد من التفاوت يف مخرجات التعليم 

.)Howard 2015 :انظر(           

27.       يَُعرَّف الوصول إىل خدمات املاء األساسية عىل أنه

           القدرة عىل الوصول إىل مصدر مياه محسن يبعد مبسافة 

           قصرية عن محل اإلقامة )أي 30 دقيقة أو أقل يف وقت

           جمع املياه، ووقت الرحلة(. يَُعرَّف الوصول إىل خدمات

           محسنة للرصف الصحي ال تتشاركه بقية األرس. يَُعرَّف الوصول

           إىل وقود طهي نظيف عىل أنه استخدام الوقود مبا يناسب

             غايات معدالت االنبعاث ويتناسق مع اإلرشاد املعياري ملنظمة

           الصحة العاملية لجودة الهواء داخل املبنى.

28.       استُخدمت العينة بكاملها لذلك الجزء من التحليل: ففي

          حالة كولومبيا يشري ذلك إىل نسبة النساء والفتيات بني سن 

           13-49 الاليت يعشن يف منازل ينقصها الوصول إىل املستوى 

           األسايس من خدمات املنزل، بينام يف نيجريا وباكستان يشري

           ذلك إىل نسبة النساء والفتيات بني سن 49-15.

29.      يف العديد من األرس الفقرية، يعيش وينام ويطبخ ويعمل 

           الناس يف غرفة واحدة. ومن ثم، فإن السؤال ال يشري إىل غرف 

             النوم، ولكن عن عدد الغرف املستخدمة للنوم وعدد األشخاص 

           يف كل غرفة مخصصة للنوم.

30.       يركز التحليل املعروض يف ذلك الفصل عىل النساء والفتيات 

           املنتميات إىل مجموعة فرعية أو أكرث ممثلة يف الصندوق

            3.4، ولكن، وكام يستعرض الشكل 4.1، تتواجد أشكال 

            كثرية من التمييز ويختلف مدى انتشارها بناًء عىل السياق.

31.      يُستخدم متغري إجاميل دخل الفرد لتقييم الفروق عىل 

           مستوى الفرد يف متوسط الدخل. إال أنه بسبب تركيز املركز 

           األفريقي لإلحصاء عىل الدخل السنوي وعدم تضمينه ملقياس

           ميرس للرثاء، فيُستخدم متغري إجاميل دخل األرسة كبديل، 

           وذلك لبناء مؤرش بديل متغري لتوزيع الرثوة.

          تَُعرَّف الرشائح الخمسية لتوزيع الدخل بناًء عىل القيم القصوى 

          املنشورة يف U.S. Census Bureau )2016أ(. 

          ُعدلت تلك القيم يك توافق قيمة الدوالر يف عام 2014 لضامن 

          تكافؤ القوة الرشائية بني متغريات الرثاء وبيانات املركز األفريقي

         لإلحصاء.لُجئ إىل تعديالت تكافؤ القوة الرشائية باستخدام 

        عوامل التحويل الرسمية للمؤرش الرسمي ألسعار االستهالك 

        للواليات املتحدة. 

32.     حتى بني املجتمعات املتجانسة، توجد اختالفات طفيفة 

         يف اللهجة وثقافة مناطق محددة، والذي ميكن أن يؤدي 

         إىل تقسيم واستبعاد عىل أساس املنطقة.

33.     فقط املجموعات العرقية ذات أحجام العينات األكرب 

          من 1000 مالحظة قد أُخذت يف االعتبار للتحليل.

34.     يطرح االستقصاء الدميغرايف والصحي أسئلة حول مدى رفاه 

          األطفال، ويف بعض األحوال يجمع املعلومات حول الرجال.

          إال أنه يف ذلك التحليل، كانت املؤرشات ذات االهتامم

         بشكل رئييس متاحة للنساء والفتيات.

35.     مل تُستخدم جميع املؤرشات التي عىل مستوى الفرد يف 

         الرسومات البيانية الرادارية للنسبة العنقودية من التحليل

          بسبب القيود املفروضة عىل حجم العينة. عىل سبيل املثال، 

         مل يُضم مؤرش كتلة الجسم، ومعدل الوالدات لدى املراهقات، 

         وعنف الرشيك الحميم بسبب عدم جمعها لكل نساء العينة.

36.     ألجل التحليل العنقودي، ُعرِّف التحريم يف الرشوط الثنائية. 

         عىل سبيل املثال، يف سياق زواج األطفال، اعترُبت املستجيبة

         محرومة يف ذلك البعد إذا سبق لها التزوج قبل سن الـ 18، 

          وغري محرومة إذا تزوجت بعد سن الـ 18.

37.     يف نيجريا وباكستان، يُطرح السؤال الخاص بعدم القدرة عىل

          اإلدالء برأي فيام يخص الرعاية بصحة النساء الخاصة فقط 

         للمتزوجات أو يف عالقات خارج إطار الزوجية أثناء إجراء 

         الدراسة، ومن ثم فإن التحليل العنقودي يستند إىل 

         مجموعة فرعية من النساء الاليت كن متزوجات و

         معارشات  أثناء إجراء املسح.

38.     اختالف الطريقة بني أفقر الريف واألفقر ليست له أهمية

         ملحوظة إحصائيًا.

39.     معهد اإلعالم عن الحرب والسالم )2015(؛ اللجنة الوطنية 

 Profamiliaو MINSALUD للسكان وآخرون )2014(؛          

         )2015(؛ خطط التنفيذ الوطنية وICF الدولية )2013(.

Whitney     .40 )2017( ؛ Call وآخرون )2006(.

41.     عينة السكان األصليني وذوي األصول األفريقية من الكولومبيني 

          يف أغنى أرس الحرض أصغر من أن يُشتق منها تقدير

         )انظر صندوق دراسة الحالة حول سامت املجموعات(. 

          تتواجد الفوارق الكبرية عموًما يف استخدام الوقود النظيف 

           بكولومبيا بني أرس الحرض والريف )0.7 باملائة ألرس الحرض التي 

          تفتقر إىل الوقود النظيف، و48.9 باملائة من أرس الريف(.

.)2017( Pakistan Bureau of Statistics     .42

Pakistan Bureau of Statistics     .43 )غري مؤرخ(.

44.     ُصمم االستقصاء الدميغرايف والصحي لفرتة 2012-2013 الخاص 

          بباكستان يك يوفر تقديرات يُعتمد عليها فيام يخص مؤرشات

         الخصوبة الرئيسية، تنظيم األرسة، وصحة األم والطفل عىل

          املستوى الوطني واملحيل والحرضي والريفي. متثل تلك العينة

          السكان باستثناء مناطق األزاد والجامو وكشمري واملناطق 

         القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية واملناطق العسكرية 

         املسموح بدخولها بشكل ضيق واملحمية. وهي مكونة 

          من كل مناطق الحرض والريف للمقاطعات األربع لباكستان 

          وجيلجيت بالتستان، واملعرفة عىل ذلك األساس منذ املسح 

          السكاين لعام 1998. ويف بلوشستان، وإسالم آباد، وجيلجيت

           بالتستان، ُمثلت مناطق الحرض بشكل زائد وُعدلت النسب من 

         خالل تطبيق أوزان العينات أثناء التحليل.

45.     مل يكن من املمكن إجراء تقديرات للنساء والفتيات املتحدثات

          باللغة األردية يف أفقر أرس الريف نظرًا لحجم العينة املنخفض

          )انظر الصندوق حول خصائص املجموعات أعاله(.

Farhan     .46 وSattar Abbasi )2013( ؛

.)2011( Ali Sheikو Begum Sadaqat         

47.     يقيم تحليل دراسة الحالة الرفاه يف 10 أبعاد متعلقة بأهداف

          التنمية املستدامة )انظر الشكل 4.10(. ستة منهم عىل مستوى

          الفرد: مؤرش كتلة الجسم، حضور العاملني يف املجال الصحي

          ذوي الكفاءة أثناء الوالدة، عدم حيازة رأي فيام يخص االعتناء

          بالصحة الفردية، ست سنوات من التعليم أو أقل، زواج األطفال

         وأوضاع التوظيف. إال أنه تُجمع بيانات حول حضور العاملني 

          يف املجال الصحي ذوي الكفاءة أثناء الوالدة وال حول مؤرش 

           كتلة الجسم ألجل العينة الكاملة لالستقصاءالدميغرايف و

          الصحي، ومن ثم فهي مستثناة يف ذلك الجزء من التحليل نظرًا

          للقيوداملفروضة عىل العينة. ُجمعت بيانات عدم حيازة رأي 

         فيام يخص قرارات الصحة الفردية فقط من النساء والفتيات

          املتزوجات أو يف عالقات خارج إطار الزوجية يف  الوقت الحايل.

         ومن ثم، فإن يف حالة باكستان، يشري التحليل العنقودي إىل 

          عينة النساء بني سن 18-49 املتزوجات أو يف عالقات خارج

          إطار الزوجية أثناء إجراء املسح.

48.     بني أكرب أربع مجموعات عرقية، ترتكز فئات مسلمي

         الهاوسا والفوالين بشكل كبري يف املنطقة الشاملية للبالد، أما

         اإلغبو فيعيشون باألساس يف جنوب الرشق، ويعيش اليوروبا يف 

          األغلب يف غرب الشامل.

.)2012( on Religion and Public Life     .49

50.     كانت املجموعات املستهدفة من النساء والرجال بني سن 

          51-94 يف أرس مختارة عشوائيًا عرب البالد. كانت العينة

          املختارة لالستقصاء الدميغرايف والصحي لعام 2013 يف نيجرييا 

          ذي متثيل وطني وغطى كافة السكان املقيمني بوحدات سكنية 

           غري مؤسسية. باإلضافة إىل التقديرات الوطنية، تسمح   البيانات

          بتقدير املؤرشات الرئيسية لكيل مناطق الريف والحرض،

          واملناطق الجيوسياسية الست، والـ 36 والية وأرايض العاصمة

          الفيدرالية. استخدم املسح كإطار لتحديد العينة قامئة مناطق

          التعداد املجهزة للمسح السكاين لعام 2006 لجمهورية نيجريا

          االتحادية، والتي وفرتها اللجنة الوطنية للسكان. 
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51.     ُعرضت البيانات وفًقا للساللة بالنسبة للمجموعات العرقية 

          التي كانت لها عينات كبرية مبا فيه الكفاية الستخراج 

          إحصاءات تصنيفية )أي أكرب من 1000(. ومن بني أكرث من 

           250 مجموعة عرقية يف نيجريا، تتكون أغلبها من أعداد قليلة. 

          كمثال، يشكل اإلبيبو واإلجاو والكانوري والتيف 2 باملائة من 

          السكان كل عىل حدة.

52.      تقديرات أفقر الريف من اإلغبو وأفقر الريف من اليوروبا 

          غري ممكنة نظرًا لحجم العينة الصغري.

53.      مؤرش "غري العامل" ال يفرق بني املستجيبني الذين خرجوا 

          طوًعا من القوى العاملة والذين ُدفعوا إىل العمل ذي الجودة 

          املنخفضة واألجر القليل بسبب الفقر وهؤالء الذين يسعون

          للعثور عىل وظيفة، ولكن غري قادرين عىل ذلك بسبب 

          التمييز وعوامل أخرى. ولذلك السبب، يف بعض الحاالت، تعلو 

          معدالت غري العاملني بني أغنى الحرض وأفقر الريف عىل حٍد 

          سواء: فعىل سبيل املثال، بينام يعاين 50.5 باملائة من أفقر 

          الريف من الفوالين من البطالة، فإن تلك النسبة تتشابه مع 

          تلك الخاصة بأغنى الحرض من الهاوسا: 48.0 باملائة.

54.      قد يشكل النزاع يف رشق شامل البالد، حيث تعيش نسبة كبرية

          )49 باملائة( من الفوالين، عاماًل مساهاًم يف التفاوت يف مخرجات

          التعليم وأوجه الحرمان األكرب عن الهاوسا واإلغبو واليوروبا.         

55.      أُخذ فقط باالعتبار املجموعات العرقية التي تزيد عيناتها عن 

          100 لذلك التحليل.

56.      كانت الفروقات يف معدالتا زواج األطفال بني نساء وفتيات 

          الهاوسا والفوالين الاليت يعشن يف أفقر أرس الريف ملحوظة

          بشكل إحصايئ عىل مستوى 1 باملائة.

57.     يف املجمل، تزوج نحو 14.3 باملائة من أغنى الحرض من 

          نساء وفتيات اليوروبا قبل سن الـ 18. يُعد الشكل املصاحب

          أكرث انخفاًضا بالنسبة ملن يصنفون أنفسهم كمسيحيني 

          )12.6 باملائة( وأكرث ارتفاًعا ملن يصنفون أنفسهم كمسلمني 

          )16.5 باملائة(.

58.      إن النزوع نحو كشف حوادث العنف قد يختلف باختالف

          املجموعات. فقد ال تعكس االختالفات املبلغ عنها االختالفات

          الحقيقية يف الحوادث، وبالتايل تعكس فقط الرغبة من عدمها

          يف الكشف عن التعرض للعنف.

59.     يقيم تحليل دراسة الحالة للرفاه يف 10 أبعاد ألهداف التنمية

          املستدامة، انظر الشكل 4.15. ستة من تلك األبعاد عىل املستوى

          الفردي )انظر الهامش رقم 47(. 

          إال إن نسبة حضور العاملني من املجال الصحي ذوي الكفاءة

          ومؤرش كتلة الجسم مل يُبلغ عنها يف العينة الكاملة لالستقصاء 

          الدميغرايف والصحي، ومن ثم فهي مستثناة يف تلك  النسبة من

          التحليل نظرًا للقيود املفروضة عىل العينة. عدم حيازة رأي فيام

          يخص قرارات االعتناء بالصحة الفردية قد ُجمعت فقط من

          النساء والفتيات املتزوجات أو يف عالقات خارج إطار الزوجية. 

          ومن ثم، ففي حالة نيجريا، يشري التحليل العنقودي إىل عينة

          النساء بني سن 18-49 املتزوجات حاليًا أو يف عالقات خارج  

          إطار الزوجية أثناء إجراء الدراسة. 

60.     ُجمعت املعلومات حول فئة الـ ROM للمرة األوىل يف مسح

          2005. إال أن االستقصاء الدميغرايف والصحي مل تكن لديه

.)2007( DANE معلومات حول تلك الفئة العرقية. انظر          

61.      املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2017ج(.

62.     يف كولومبيا، تكمن 99 باملائة من أغنى األرس يف الحرض؛

          وعىل   النقيض من ذلك، تكمن 12 باملائة فقط من أفقر

          األرس يف الحرض.

63.      تتشابه معدالت الوالدة قبل سن الـ 18 بني نساء وفتيات 

          السكان األصليني والكولومبيات ذوات األصل األفريقي: 25.2 

           و24.0 باملائة عىل التوايل. فاالختالف بني املجموعتني ليست له

          داللة إحصائية معتربة.

64.     تشكل النساء الكولومبيات ذوات األصل األفريقي 8.5 

          باملائة من العينة، ولكن 4.9 باملائة فقط من نساء أغنى 

          الحرض. ومن ثم، فبينام تخفف مزايا الرثاء واملوقع من خطر 

          ذلك البعد، إال أن األغلبية الكاسحة من النساء الكولومبيات

          ذوات األصل األفريقي محرومات من تلك املزايا.

65.     املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2017ج(.

66.     ذلك رغم حقيقة كون النساء الكولومبيات ذوات األصل 

           األفريقي والاليت ينتمني للسكان األصليني ال يشكلن سوى نسبة 

          صغرية من تعداد السكان الكولومبي يف املجمل، بنسب تصل

          إىل 10 و5 باملائة، عىل التوايل، وذلك استناًدا إىل بيانات 

          االستقصاء الدميغرايف والصحي.

67.      يشكل حجم عينة املرشدين داخليًا بحسب العرق أقل من

           001. فيجب تأويل التقديرات بحذر.

68.      يقيم تحليل دراسة الحالة الرفاه يف 10 أبعاد متعلقة بأهداف

          التنمية املستدامة، انظر الشكل 4.20. ستة من تلك األبعاد 

           عىل املستوى الفردي. إال أن بيانات حضور العاملني من املجال

          ذوي الكفاءة ووالدات املراهقات مل تُجمع يك تشكل 

          عينة كاملة لالستقصاء الدميغرايف والصحي، ومن ثم فقد 

           استُثنت من ذلك الجزء من التحليل نظرًا للقيود املفروضة عىل 

          حجم العينة.

69.      رغم وجود ترابط قوي بني زواج األطفال واالفتقار إىل  التعليم، 

          فإن الرتابط بني عدم حيازة الرأي وكٍل من زواج األطفال و

           االفتقار إىل التعليم تكاد تنعدم إىل الصفر و0.11، عىل التوايل.

U.S. Census Bureau      .70 )2016ب(.

71.      يف الواليات املتحدة، يتعامل الناس مع األصول اإلسبانية/

           الالتينية عىل أنها تصنيف عرقي مستند إىل اللغة والثقافة، و

           من ثم فإن الناس من أي عرق ميكن أن يصنفوا أنفسهم كذوي 

          أصول إسبانية. ومن أجل غرض ذلك التحليل، تستبعد 

          األشكال املعروضة املصنفة عىل أساس العرق من يعرفون 

          أنفسهم كذوي أصول إسبانية، بينام تضم األشكال الخاصة 

          بذوي األصول اإلسبانية الناس من أي عرق.

.)2017( U.S. Census Bureau      .72

73.      رغم أن النساء السوداوات تحوز عىل أعىل معدالت البطالة

          )8.9 باملائة(، فإن النساء من الشعوب األمريكية األصلية /

          شعوب أالسكا األصلية وذوات األصول اإلسبانية كن أكرث عرضة

          للبطالة وأيًضا مستبعدات من القوى العاملة بشكل متزامن.

74.   معهد اإلعالم عن الحرب والسالم )2015(؛ اللجنة

        الوطنية للسكان.

75.      بغرض التناسق مع بقية دراسات الحالة، تركز التحليالت 

           عىل النساء الاليت أبلغن بأنهن "ال يعملن" وقت إجراء املسح. 

            يختلف ذلك عن كون الشخص عاطاًل، والذي يُعرف يف الواليات 

          املتحدة عىل أنه شخص دون وظيفة ولكن يبحث عنها ومتاح 

           للعمل. أما األشخاص غري املتشجعني، أو الذين مل يبحثون عن 

          عمل خالل األسابيع األربعة التي تسبق املسح، فقد استُبعدوا 

           من حسابات البطالة. يف عام 2015، وصل معدل البطالة إىل

           نحو 5 باملائة عىل مستوى البالد، مع معدالت مشابهة للنساء 

           والرجال. ال يصور ذلك الشكل الذين يأسوا من البحث عن عمل 

          أو الذين بقوا خارج القوى العاملة ألسباب أخرى.

76.      رغم أنها ليست كبرية الحجم، فإن الفروقات ملحوظة 

          إحصائيًا عىل مستوى الـ 1 باملائة.

77.      كان الشكل 30.5 يف حالة الرجال من نفس الفئة العمرية.

78.      منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )غري مؤرخ(.

79.     استُخدمت مؤرشات مختلفة ألجل تحليل الحرمان متعدد 

          األبعاد يف الواليات املتحدة لكون سامت البالد تجعل من 

          مؤرشات كالوصول إىل املياه ووقود الطهي النظيفة غري ذي صلة. 

          انظر القسم حول منهجية الوصف الكامل للمؤرشات املختارة.

80.      النساء السوداوات أكرث عرضة عن النساء البيضاوات ألال 

          يستكملن تعليمهن الثانوي. إال أن نساء الشعوب األمريكية

          األصلية /شعوب أالسكا األصلية أكرث عرضة لفقدان وظائفهن 

          واالفتقار إىل التأمني الصحي يف نفس الوقت. يف عبارة أخرى،

           فإن الربط بني االفتقار إىل الوظيفة وعدم حيازة تأمني صحي

          أضعف بالنسبة للنساء السوداوات، ما يجعل نساء الشعوب

          األمريكية األصلية/شعوب أالسكا األصلية وذوات األصول 

          اإلسبانية أكرث عرضة للحرمان املتزامن بشكل ملحوظ.

Stuart      .81 وآخرون )2015(.

82.    عىل سبيل املثال، تُعطى البالد املشاركة يف استقصاء جامع متعدد

           املؤرشات الفرصة إلدخال أسئلة حول العرق والدين أو اللغة.

          فضلت معظم الحكومات عدم إدراج تلك األسئلة. 

           انظر: Stuart وآخرون )2015(.
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.)2016( Altman      .83

.)2007( Mont      .84

.)2014( Sambamoorthiو Mitra      .85

86.      منظمة الصحة العاملية )2011(.

87.      مصدر البيانات للدول الـ 27 األعضاء يف االتحاد األورويب

            هو املفوضية األوروبية )2017(.

.)2014( Sambamoorthiو Mitra      .88

Hughes      .89 وآخرون )2012(.

90.      املرجع نفسه.

91.      من املمكن إجراء مقارنات بني املعافني من اإلعاقة

          واملصابني بها يف البلدان التي تستخدم تلك البيانات، ولكن 

           نظرًا لعدم قيام كل البلدان باستخدام أسئلة الفريق العامل

          يف مسوحهم، فال يُنصح مبقارنة النسب املطلقة عرب البلدان.

92.      كام ذُكر مسبًقا، تُجرى املسوحات فقط كل 10 سنوات، 

           إال أن بيانات املسح مازالت مهمة.

93.      منظمة إنرتأوشنميتل املشرتكة )غري مؤرخ(.

94.      إدارة الشئون االقتصادية واالقتصادية )2009(؛ )2015ب(.

Benería      .95 وآخرون )2012(.

96.      املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2017أ(.

97.      املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2017د(.

.)2016( Bilsborrow      .98

.)2016( Snowو Juran      .99

100.     املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2016(.

101.     األمم املتحدة )2016(.

102.     قسم إحصاءات إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2017(.

الفصل الخامس

1.         الجمعية العامة لألمم املتحدة )1993أ(؛ األمم املتحدة )1995(

           ؛ اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )2017(؛ 

          لجنة وضع املرأة )2013(.

2.        الجمعية العامة لألمم املتحدة )1993ب(.

3.         لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة هي 

           هيئة من الخرباء املستقلني ترصد تطبيق اتفاقية القضاء عىل 

           جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

4.        مجلس حقوق اإلنسان )2013(؛ )2014د(.

5.        الجمعية العامة لألمم املتحدة )1993ب(.

.)2012( Manjoo        .6

7.        إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2014(.

8.        شعبة النهوض باملرأة/إدارة الشئون االقتصادية 

           واالجتامعية )2010(.

9.        اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة )2009(؛

          املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )1992(؛ Morgan و

.)2009( Chadwick         

10.     البنك الدويل )2015(، صـ 21.

11.     إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2014(.

12.     األمم املتحدة )2000(؛ املادة 3 )أ(.

13.     وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األورويب )2014(.

14.     هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

         )2017( ؛ Ballington )آٍت فيام بعد(.

15.     الجمعية العامة لألمم املتحدة )2006(.

16.     شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة )2017أ(.

.)2012( Weldonو Htun     .17

18.     منظمة الصحة العاملية )2013ب(.

19.     مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )2013(.

20.     منظمة الصحة العاملية )2013ب(.

21.     مجلس حقوق اإلنسان )2011أ(؛ اللجنة املعنية بالقضاء 

         عىل التمييز ضد املرأة )2017(.

22.     الجمعية العامة لألمم املتحدة )2017(.

.)2012( True     .23

De la Puente     .24 )2014( ، ذُكر يف اللجنة الدامئة املشرتكة 

          بني الوكاالت واملجموعة العاملية للحامية )2015(: صـ 7.

25.     املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني )2011(، 

          ذُكر يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملجموعة العاملية 

         للحامية )2015(، صـ 8.

26.     مجلس األمن 2017.

.)2009( Wood      .27

28.     اليونيسيف )2014(.

29.      انظر: Dziewanski وآخرون )2014(؛ 

.)2005( Omanyondo          

.)2012( True      .30

London School31.      منظمة الصحة العاملية و

  of Hygiene and Tropical          

.)2010( Medicine          

.)2011( Heise     .32

.)2009( Wattsو Vyas      .33

.)2007( Pandaو Agarwal ؛ )1997( Agarwal      .34

.)2002( Jewkes      .35

.)2009( Wattsو Vyas      .36

Krishnan      .37 وآخرون )2010(.

.)2005( Agarwalو Panda      .38

Oduro     .39 وآخرون )2015(.

.)2012( Weldonو Htun     .40

.)2013( Htunو Weldon     .41

42.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2012(.

43.     مجلس حقوق اإلنسان )2014د(.

44.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2012(.

45.     وزارة الرئاسة اإلسبانية )2004(.

.)2015( INMUJERES     .46

47.     جمهورية تيمور الرشقية الدميقراطية )2010(؛ برنامج 

          األمم املتحدة اإلمنايئ )2013د(.

48.     يتضمن االستثناء هونغ كونغ )الصني( والرنويج 

          وبورتوريكو واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

49.     البنك الدويل )2017ج(.

50.     املرجع نفسه.

51.     برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )2013د(.

52.     البنك الدويل )2015(.

53.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017د(؛ )2017ج(.

Zachary     .54 وآخرون )2016(.

55.     البنك الدويل )2017ج(.

56.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017هـ(.

57.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017ز(.

58.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2014ج(. تستند التفاصيل اإلضافية 

         عىل أساس مناقشات تالية مع املكتب القطري لهيئة 

          األمم املتحدة للمرأة يف مرص.

Hudson     .59 وآخرون )2011(.

.)1998( Tolmieو Kaye ؛ )2010( Flood     .60

.)2017( Saradenberg     .61

.)2017( Brickell     .62

.)2017( Vetten      .63

.)2013( Kelly     .64

Southall Black Sisters     .65 )غري مؤرخ(.

66.     مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2015(.

67.     تشري سلسلة العدالة إىل تسلسل الخطوات التي يجب 

          اتخاذها للوصول إىل العدالة عن طريق النظام الرسمي للدولة؛ 

          بالنسبة المرأة قاست العنف، تتضمن السلسلة اإلجراءات 

          واملؤسسات التي عليها أن تجتاز بالطلب يك تسعى لالنتصاف. 

          انظر: هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011(.

68.     وكالة الحقوق األساسية التابعة لالتحاد األورويب )2014(.

.)2016( Weldon      .69

70.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011(.

.)2016( Menjivarو Walsh      .71

72.     املرجع نفسه.

.)2015( Hall ذُكر يف ، )2000( Davis     .73

74.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011(.

75.     املجلس االقتصادي واالجتامعي )2013(.
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76.     هيئة األمم املتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة الصحة 

           العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة

          اإلمنايئ واملكتب املعني باملخدرات والجرمية )2015(.

77.     املجلس االجتامعي واالقتصادي )2013(.

.)2012( Weldonو Htun      .78

79.      هيئة األمم املتحدة للمرأة بالتعاون مع منظمة الصحة 

            العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة

          اإلمنايئ واملكتب املعني باملخدرات والجرمية )2015(.

80.      منظمة الصحة العاملية )2015ج(.

81.      إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2013(.

82.      منظمة الصحة العاملية )3102ب(.

83.      صندوق األمم املتحدة للسكان وHelpAge الدولية )2012(.

Cook      .84 وآخرون )2011(.

.)2007( Reevesو Desmarais     .85

86.      منظمة الصحة العاملية – أوروبا )2011(.

Luoma      .87 وآخرون )2011(.

88.      انظر منظمة الصحة العاملية )2002(: "ميكن لفعل واحد 

          أو متكرر، أو لنقصان الفعل املالئم، يف سياق عالقة تُتوقع 

          فيها الثقة ويحدث بها رضر أو محنة لشخص أكرب سًنا".

.)2014( UN News Centre      .89

.)2012( HelpAge90.      صندوق األمم املتحدة للسكان و

91.      انظر البنك الدويل، معهد القيادات النسائية العاملية، 

          مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية/ مرصف التنمية للبلدان 

          األمريكية، املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة )2016(.

Gordon      .92 )1987( ؛ Rapp-Paglicci و

           Dulmus )2005( – ذُكر كالهام يف إدارة الشئون 

           االقتصادية واالجتامعية )2013(.

.)2014( Graham      .93

94.      إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2013(.

95.      اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة )2017(.

96.      اليونيسيف )2014(.

97.     التعلم للجميع/التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 

           وآخرون )2015(؛ ومبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات 

.)2014(           

Cantor      .98 وآخرون )2015(.

99.      اليونيسيف )2017د(.

100.    اليونيسيف )2014(؛ )2017ج(؛ وSumner وآخرون )2015(.

.)2011( Bruce    .101

102.    املرجع نفسه.

.)2016( Together for Girls    .103

.)2012( Walbyو Towers    .104

105.    حكومة اململكة املتحدة )2016(: صـ 28.

106.    مجموعة البنك الدويل )2017(.

.)2012( Ibrahimو Denney    .107

Judd    .108 وآخرون )2008(.

.)2017( Sardenberg    .109

110.    املرجع نفسه.

Judd    .111 وآخرون )2008(.

112.    لدى نيكاراغوا كثافة سكانية أقل بكثري )5.8 مليون( عن 

.)2016( Walsh انظر .)الربازيل )207.4 مليون          

.)2016( Walsh    .113

Heise    .114 )2011( ؛ Judd وآخرون )2008(.

115.    هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(، الصندوق 3.10.

.)2015( Vetten    .116

117.    املرجع نفسه.

118.    املجلس االقتصادي واالجتامعي )2013(.

119.    الجمعية العامة لألمم املتحدة )2016(.

.)1991( Crenshaw    .120

.)2015( VicHealthو Our Watch، ANROWS    .121

122.    األمم املتحدة )2017د(.

123.    األمم املتحدة )2000(، املادة 3 )أ(.

124.   املكتب املعني باملخدرات والجرمية )2009(: صـ 12-11.

125.    املكتب املعني باملخدرات والجرمية )2016(.

126.    املرجع نفسه.

127.    املرجع نفسه.

.)2014( Kotiswaran    .128

Bokhuis    .129 )2008( ؛ Grondona وآخرون )2016(.

130.    مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم 

          املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

.)2017(          

Ellsberg    .131 وآخرون )2015(.

Sasa    .132 تعني "اآلن" باللغة السواحيلية.

Abramsky    .133 وآخرون )2014(.

134.    منظمة الصحة العاملية )2016هـ(؛ هيئة األمم املتحدة 

          للمرأة وآخرون )2017(.

Shell-Duncan    .135 وآخرون )2013(.

Khosla    .136 وآخرون )2017(.

.)2013( Denisonو Berg    .137

138.   هيئة األمم املتحدة للمرأة وآخرون )2017أ(؛ )2017ب(.

Jewkes    .139 وآخرون )2015(.

140.    املرجع نفسه.

.)2015( Flood   .141

Shell-Duncan    .142 وآخرون )2013(.

.)2010( Melchinو Gillespie    .143

144.      مركز إينوشينتي لألبحاث التابع لليونيسيف )2010(.

.)2017( Tostan 145.    انظر

146.    هيئة األمم املتحدة وآخرون )2015(؛ Fulu وآخرون )2015(.

Vetten    .147 )2017(: صـ 18.

Dyson    .148 )2012(: صـ 11.

Fulu    .149 وآخرون )2015(.

Reza-Paul    .150 وآخرون )2012(.

Chevrier    .151 وآخرون )2016(.

.)2014( Kotiswaran    .152

Blanchard    .153 وآخرون )2013(.

Paul-Reza    .154 وآخرون )2013(.

155.    إدارة الشئون االقتصادية واالجتامعية )2014(.

الفصل السادس

Tronto        .1 )2014(: صـ 107.

2.        الجمعية العامة لألمم املتحدة )2013(؛ هيئة األمم املتحدة 

          للمرأة )2016ب(؛ Ilkkaracan )آٍت فيام بعد(.

3.       الجمعية العامية لألمم املتحدة )1995(.

4.       "االعرتاف بالرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل و تقديرهام

           من خالل مخصصات الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات

          الحامية االجتامعية وتشجيع املسئولية املشرتكة داخل

          األرسة والعائلة بالشكل املالئم للمستوى الوطني."

5.        الجمعية العامة لألمم املتحدة )2013(.

Ilkkaracan       .6 وآخرون )2012( ؛ االتحاد الدويل للنقابات 

          العاملية )2017( ؛ Jackson )2009( ، الفصل 12.

7.        هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(.

8.       صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة )2000(؛ 

.)2010( Budlender          

.)2017( Hirway ؛)2010( Budlender        .9

.)2007( Razavi      .10

.)2005( Duffy ؛)وآخرون )2002 England      .11

.)2013( Tronto ؛)1987(Hernes      .12

.)2010( Misraو Budig     .13

.)2007( Razavi      .14

.)2004( Robson      .15

Glaser      .16 وآخرون )2013(؛ Bettio وآخرون )2006(.

Charmes      .17 )2015(. كل البيانات يف تلك الفقرة مأخوذة 

          من تلك الورقة البحثية.

.)2006( Hook ؛)وآخرون )2003 Bittman      .18

.)2013( Australian Bureau of Statistics      .19

 Goldberg وآخرون )2004(؛ Patterson      .20

          وآخرون )2012(؛ Tornello وآخرون )2015(.
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21.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(، الشكل 3.13.

)BLS( US Bureau of Labor Statistics      .22

.)2015(           

.)2010( Hirway      .23

.)2017( Williams ؛ )2017( Pengو Michel      .24

25.      منظمة الصحة العاملية )2015ج(.

.)2010( Budlender      .26

.)2008( Akintola      .27

Agarwal      .28 )2016ب(.

29.     هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(، الشكل 2.2.

Woetzel       .30 وآخرون )2015(.

Ilkkaracan      .31 )آٍت فيام بعد(.

32.      املرجع نفسه.

33.      املرجع نفسه؛ Antonopoulos وآخرون )2016(؛ 

           Zacharias وآخرون )2014(.

Ilkkaracan      .34 )آٍت فيام بعد(.

.)2009( Blackdenو Fälth ؛ )2009( Elson      .35

36.      جدير بالذكر أيًضا أن سياسات إعادة توزيع الرعاية بني

           النساء والرجال، أو بني النساء ومراكز الرعاية باألطفال، تقلل 

          يف الوقت نفسه من مقدار الوقت الذي تخصصه النساء

           لذلك العمل.

37.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2015ج(، الصندوق 3.12؛ 

           )2017و(.

.)2013( van der Walleو Koolwall       .38

.)2014( Elsonو Fontana      .39

40.      األمم املتحدة )2015أ(.

41.      منظمة الصحة العاملية واليونيسف )2012(، الشكل 6.

.)2014( Elsonو Fontana      .42

43.      منظمة الصحة العاملية واليونيسف )2017أ(.

44.      املرجع نفسه.

45.      منظمة الصحة العاملية واليونيسف )2015(.

46.      األمم املتحدة )2014(؛ Burt وآخرون )2016(.

47.      منظمة الصحة العاملية واليونيسيف )2015(.

.)2017( ICED      .48

Hutton      .49 وBartram )2008( ؛ هيئة األمم املتحدة 

           للمرأة )2014ب( ، الفصل السادس.

50.      األونكتاد )2015(.

51.      املرجع نفسه.

52.      فريق التقييم املستقل )2014(.

.)2008( Carangal-San Joseو Gunatilake      .53

.)2013( Hallو Lobina ؛)54.      األونكتاد )2015

55.      الجمعية العامة لألمم املتحدة )2011(.

56.      هيئة األمم املتحدة للمرأة )2014ب(، الفصل السادس.

.)2012( Roaf مع de Albuquerque      .57

Spotlight on Sustainable      .58

Development )2017(           

.)2012( Roaf مع de Alburquerque      .59

60.      مجلس حقوق اإلنسان )2011ب(: صـ 7.

.)2014( O‘Hanlon       .61

Dalit"      .62"، والتي تعني "مظلوم" بالسنسكريتية، هو اللفظ 

           املستخدم لتحديد الناس املنتمني إىل الطبقات الدنيا يف الهند.

63.      بنك التنمية اآلسيوي وآخرون )2012(؛ البنك الدويل )2010أ(.

.)2012( Lobinaو Hall      .64

Anenberg      .65 وآخرون )2013(.

.)2012( Sovacool    .66

67.    املرجع نفسه.

68.    املرجع نفسه.

69.    املرجع نفسه.

70.    هيئة األمم املتحدة للمرأة )2014ب(، الفصل السادس.

71.     البنك الدويل )2014(.

72.    البنك الدويل )2011ب(.
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TURNING PROMISES INTO ACTION

هيئة األمم املتحدة للمرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأة، هي منظمة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. والهيئة هي النصري العاملي الرئييس لقضايا املرأة والفتاة، حيث نشأت بغرض 

التعجيل بإحراز تقدم فيام يتصل بتلبية احتياجاتهن عىل الصعيد العاملي.

تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدول األعضاء باألمم املتحدة يف جهودها إلرساء معايري عاملية من اجل تحقيق املساواة بني الجنسني، كام تعمل مع الحكومات ومنظامت 

املجتمع املدين لسنِّ القوانني والسياسات والربامج والخدمات الالزمة لتنفيذ هذه املعايري. كام تساند الهيئة مشاركة املرأة عىل نحو متكافئ يف كافة جوانب الحياة ومناحيها، 

مع الرتكيز عىل املجاالت الخمسة التالية ذات األولوية: زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها؛ وضع حد للعنف ضد املرأة؛ إرشاك املرأة يف جميع جوانب عمليات السالم 

واألمن؛ تعزيز متكني املرأة اقتصاديًا؛ وجعل املساواة بني الجنسني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية ووضع ميزانياتها. كام تنسق هيئة األمم املتحدة للمرأة أعامل 

منظمة األمم املتحدة املعنية بتشجيع املساواة بني الجنسني وتعززها وتروِّج لها.
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