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يقدم منهاج عمل بيجين )BPFA(، بصيغته المعتمدة   -1 
في عام 1995، مبادئ توجيهية واضحة بشأن أهمية 

القياس اإلحصائي لألنشطة المتعلقة بالنوع االجتماعي 
ويؤكد على ذلك، فضال عن الحاجة إلى إعداد سياسات 

واستراتيجيات تستند إلى أدلة إحصائية.

أُنشأت األمم المتحدة )2006( فريق الخبراء المشترك   -2 
IAEG-( بين الوكاالت المعني باإلحصاءات الجنسانية

GS(. أعد فريق فرعي من فريق الخبراء المشترك بين 
الوكاالت المعني باإلحصاءات الجنسانية مجموعة الحد 

األدنى من المؤشرات الجنسانية العالمية، والتي اعتمدتها 
اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في دورتها الرابعة 

 .)E/CN.3/2013/33( 2013 واألربعين في عام
تم مراجعتها الحقًا في عامي 2017 و2019 لتعكس 

الروابط والتحديثات الالزمة بسبب العمل المستمر بشأن 
إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.

تم تضمين مبادرة مجموعة الحد األدنى من المؤشرات   -3 
الجنسانية ألفريقيا )MSGIA( في البرنامج األفريقي 

إلحصاءات النوع االجتماعي )APGS(، وكذلك 
 .)SHaSA( استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا

توفر مجموعة الحد األدنى من المؤشرات الجنسانية 
ألفريقيا إرشادات حول تحديد أولويات المؤشرات التي 

سيتم جمعها في إفريقيا، كما إنها تعمل كمورد مهم عندما 
تعد البلدان األعضاء مجموعة الحد األدنى من المؤشرات 
الجنسانية الخاصة بها باعتبارها جزء من أطر إحصاءات 

النوع االجتماعي الخاصة بها وخططها، فضالً عن تسهيلها 
لمواءمة مبادرات المؤشرات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

الحالية. وعالوة على ذلك، ستوجه مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية ألفريقيا تحديد األولويات من 

جانب الكيانات الوطنية واإلقليمية والدولية لدعم اإلنتاج 
واالستخدام المستدامين إلحصاءات النوع االجتماعي في 

المنطقة. وتوفر المبادرة توجهًا ونطاقًا استراتيجيًا للجهات 
الفاعلة في النظام اإليكولوجي لبيانات النوع االجتماعي 

لتعزيز المؤسسات، وتحسين آليات التنسيق، وتحديث 
التشريعات، وضمان مخصصات كافية في الميزانية، ودعم 

البحوث والتطوير المنهجي، وتحسين كفاءات الموظفين 
ومصادر البيانات.

يستند إطار العمل على النحو الوارد في هذا التقرير إلى   -4 
العمل المنجز خالل المرحلتين 1 و2 من مبادرة مجموعة 

الحد األدنى من المؤشرات الجنسانية ألفريقيا. كان 
العمل مبنيًا منذ البداية على ترشيد مجموعات المؤشرات 

الحالية، بدالً من إنشاء مجموعة جديدة تماًما. ويرتكز 
على تحليل المؤشرات ذات الصلة بالنوع االجتماعي من 
أهداف التنمية المستدامة 2030، و مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية العالمية، ومؤشرات النوع 
االجتماعي من جدول أعمال االتحاد األفريقي 2063، 

وسجل األداء النوع االجتماعي في أفريقيا، ومؤشر 
النوع االجتماعي والتنمية في أفريقيا الذي نشرته اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا )ECA(، ومؤشر النوع االجتماعي 

 ،)AfdB( في إفريقيا المعد من بنك التنمية األفريقي
باإلضافة إلى المدخالت الواردة من نقاط االتصال 

 ،)NSOs( الجنسانية الوطنية، ومكاتب اإلحصاء الوطنية
ووكاالت األمم المتحدة )UN(، ومنظمات المجتمع 

.)CSOs( المدني

يتكون اإلطار من ستة مجاالت للمؤشرات و53 مؤشًرا،   -5 
خمسة منها هي مجموعة الحد األدنى من المؤشرات 

الجنسانية العالمية نفسها، أما المجال السادس الذي تمت 
إضافته للمنطقة هو مجال البيئة وتغير المناخ. إن المجاالت 
النهائية الموصى بها والمؤشرات المرتبطة بها هي: الهياكل 

االقتصادية، والمشاركة في األنشطة اإلنتاجية، وإمكانية 
الوصول إلى الموارد )17 مؤشًرا(، والصحة والخدمات 

ذات الصلة )9 مؤشرات(، والتعليم )11 مؤشًرا(، وحقوق 
اإلنسان للمرأة والطفلة )6 مؤشرات(، والحياة العامة 

واتخاذ القرارات )6 مؤشرات(، والبيئة وتغير المناخ )4 
مؤشرات(.

غالبًا ما يحتوي النظام اإلحصائي الوطني )NSS( على   -6 
فئات وتصنيفات عمرية مختلفة لتناسب ظروفه الوطنية 
واحتياجاته السياسية. من المهم أن تولد البلدان أكبر قدر 
ممكن للجداول الالزمة بهدف إعداد هذه المؤشرات بناًء 
على المواصفات العمرية المقترحة للمقارنة مع البلدان 

األخرى في المنطقة.

مقدمة
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جداول المؤشرات
الجدول 1: إطار المؤشر

الهياكل االقتصادية، والمشاركة في األنشطة اإلنتاجية، وإمكانية الوصول إلى الموارد
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#

EP1 1-1-1 نسبة السكان الذين
يعيشون دون خط الفقر 

الدولي، بحسب الجنس والعمر 
والوضع الوظيفي والموقع 
الجغرافي )حضري/ ريفي(

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

الدليل األفريقي 
لمنظور النوع 

االجتماعي والتنمية 
2016

يُعرف المؤشر على أنه نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية دون خط 
الفقر الدولي، حيث يكون متوسط االستهالك اليومي )أو الدخل( للفرد أقل من 

1,9 دوالًرا في اليوم ويحسب باألسعار الدولية لعام 2011 المعدلة لتعادل 
.)PPP( القوة الشرائية

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

EP2 1-2-1 نسبة السكان الذين
يعيشون دون خط الفقر 
الوطني، بحسب الجنس 

والعمر

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

مركز أهداف 
التنمية المستدامة

يعد معدل الفقر الوطني نسبة مجموع السكان الذين يعيشون دون خط الفقر 
الوطني. إن معدل الفقر الريفي هو نسبة سكان الريف الذين يعيشون دون 

خط الفقر الوطني )أو في الحاالت التي يستخدم فيها خط فقر ريفي منفصل؛ 
خط الفقر الريفي(. وإن معدل الفقر الحضري هو نسبة سكان الحضر الذين 
يعيشون دون خط الفقر الوطني )أو في الحاالت التي يستخدم فيها خط فقر 

حضري منفصل؛ خط الفقر الحضري(.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
EP3 1-3-1 نسبة السكان

الذين تشملهم حدود دنيا/ 
نظم للحماية االجتماعية، 
بحسب الجنس، وبحسب 

الفئات السكانية، كاألطفال، 
والعاطلين عن العمل، 

والمسنين، واألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة، 

والحوامل، واألطفال حديثي 
الوالدة، وضحايا إصابات 

العمل، والفقراء، والضعفاء

أهداف التنمية 
المستدامة 2030

يقيس المؤشر نسبة األشخاص الذي يغطيهم نظام الحماية االجتماعية 
بفعالية، ويشمل المكونات األساسية للحماية االجتماعية: استحقاقات الطفولة 

واألمومة، ودعم العاطلين عن العمل، واستحقاقات األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة، وضحايا إصابات العمل، والمسنين.

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

EP4 1-4-2 نسبة مجموع السكان
البالغين الذين لديهم حقوق 
مضمونة لحيازة األرض، 

و)أ( لديهم مستندات معترف 
بها قانونًا و)ب( يعتبرون 

حقوقهم في األرض مضمونة، 
بحسب الجنس ونوع الحيازة

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

يتكون المؤشر من جزأين: الجزء )أ( يقيس حاالت البالغين الذين لديهم 
مستندات معترف بها قانونًا لحيازة األرض ضمن إجمالي عدد السكان 
البالغين؛ بينما الجزء )ب( يركز على نسبة البالغين الذين يُبلغون عما 

يعتبرونه حقوقًا لحيازة األراضي ضمن السكان البالغين. يقدم الجزءان )أ( 
و)ب( مجموعتين من البيانات التكميلية عن ضمان حقوق الحيازة الالزمة 

لقياس المؤشر.

يغطي المؤشر )أ( جميع أنواع استخدامات األراضي )مثل االستخدامات 
السكنية والتجارية والزراعية والحراجة والرعي واألراضي الرطبة 

على أساس التصنيف النموذجي الستخدام األراضي( في كل من المناطق 
الريفية والحضرية؛ و)ب( جميع أنواع حيازة األراضي المعترف بها 

على مستوى البالد، مثل الملكية المطلقة واألصول المستأجرة واألراضي 
العامة واألراضي العرفية. يمكن للفرد حيازة األراضي باسمه/ اسمها، أو 

باالشتراك مع أفراد آخرين، أو باعتباره أحد أفراد األسرة، أو مجتمعين 
باعتباره عضو في مجموعات1 أو جمعيات تعاونية أو أي نوع آخر من 

الجمعيات.

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

1  تشمل حقوق المجموعة الحقوق المشتركة أو الجماعية، وتشمل األمثلة: إجيدو في المكسيك، وأراضي السكان األصليين في هندوراس، والحق الدائم في استخدام 
األرض والتمتع بها )DUAT( للمجتمعات الريفية في موزمبيق. تنشأ الحقوق الجماعية في حالة تعريف الواضح ألصحاب الحقوق في األراضي والموارد الطبيعية على 

أنهم مجموعة مشتركة ولهم الحق في استبعاد أطراف أخرى من التمتع بهذه الحقوق.
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
EP5 5-أ-1 )أ( نسبة مجموع

المزارعين الذين يمتلكون 
أراض زراعية أو لديهم 

حقوق مضمونة في األراضي 
الزراعية، بحسب الجنس؛ 

و)ب( حصة المرأة بين 
المالك أو أصحاب الحقوق في 

األراضي الزراعية، بحسب 
نوع الحيازة

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ جدول 
أعمال االتحاد 

األفريقي 2063

ف المؤشر الفرعي )أ( بأنه نسبة المزارعين الذين لديهم حقوق ملكية  يُعرَّ
أو حيازة على األراضي الزراعية؛ ويُحسب على أنه عدد األشخاص ضمن 

المزارعين الذين لديهم حقوق ملكية أو حيازة على األراضي الزراعية، معبًرا 
عنه كنسبة مئوية من السكان المزارعين.

ف المؤشر الفرعي )ب( بأنه حصة النساء ضمن السكان المزارعين ممن  يُعرَّ
لديهن حقوق ملكية أو حيازة على األراضي الزراعية؛ ويحسب على أنه حصة 

النساء ضمن السكان المزارعين الالتي لديهن حقوق ملكية أو حيازة على 
األراضي الزراعية كنسبة مئوية من السكان المزارعين الذين لديهم حقوق ملكية 

أو حيازة على األراضي الزراعية.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
EP6 5-أ-2: نسبة البلدان التي يكفل

فيها اإلطار القانوني )بما في 
ذلك القانون العرفي( للمرأة 

المساواة في الحقوق في ملكية 
األراضي و/أو السيطرة عليها

أهداف التنمية 
المستدامة 2030

يرجى الرجوع إلى البيانات الوصفية بالدوالر األمريكي للحصول على ملخص 
كامل للمفاهيم والتعريفات.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-
0A-02.pdf

EP7 8-3-1: نسبة العمالة غير
الرسمية من مجموع العمالة، 

بحسب القطاع والجنس

أهداف التنمية 
المستدامة 2030

ف هذا المؤشر على أنه نسبة إجمالي العمالة المصنفة كعمالة غير رسمية. يُعرَّ

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-03-01.
.pdf

EP8 الفجوة الجنسانية في أجور
الموظفين، بحسب المهنة 

والقطاع والعمر واألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ أهداف 

التنمية المستدامة 
 2030

تشير الفجوة بين الجنسين في األجور األولية ببساطة إلى االختالف في األجور 
بين النساء والرجال في فترة معينة، وعادةً ما تُحسب على أنها الهامش الذي يقل 
أجر المرأة به عن أجر الرجل. وعلى سبيل المثال، إذا كان أجر المرأة 75% من 

أجر الرجل، فيقال إن فجوة األجور بين الجنسين تبلغ 25%. وفي هذا السياق، 
يشير المصطلحان »أجر المرأة« و«أجر الرجل« إلى تدابير تُلخص النطاق 
الكامل لألرباح التي يتلقاها جميع النساء وجميع الرجال المصنفين على أنهم 

موظفون بأجر. إن التدبيرين المستخدمين دائًما لتلخيص المعلومات في مثل هذا 
التوزيع هما المتوسط )متوسط جميع القيم المشمولة( والوسيط )القيمة الموجودة 

في منتصف التوزيع(.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf

EP9 معدل المشاركة في القوى
العاملة لألشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين )أ( 15- 24 
و)ب( 15 فأكثر، بحسب 
الجنس والريف/ الحضر

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ سجل أداء 
النوع االجتماعي/ 

هيكل البيانات 
)MS( الوصفية

يعد معدل المشاركة في القوى العاملة هو نسبة السكان في بلد ما ممن هم في 
سن العمل والذين ينخرطون في نشاط في سوق العمل، إما عن طريق العمل 

)العاملون( أو البحث عن عمل )العاطلون(. فإن تقسيم القوى العاملة )المعروفة 
سابقًا باسم السكان النشطين اقتصاديًا( بحسب الجنس والريف/ الحضر والفئة 
العمرية )أ( 15-24 و)ب( 15 فأكثر يعطي لمحة عن توزيع القوى العاملة 

داخل البلد.

يُحسب معدل المشاركة في القوى العاملة من خالل توضيح عدد األشخاص في 
القوى العاملة كنسبة مئوية من السكان في سن العمل. 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_
LFPR_EN.pdf

EP10 التوزيع النسبي للسكان
العاملين، بحسب القطاع وكل 

جنس )تشير القطاعات هنا 
إلى الزراعة، والصناعة، 

والخدمات( 

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية

يُحسب التوزيع النسبي عن طريق توضيح عدد األشخاص في كل قطاع كنسبة 
مئوية من السكان العاملين.
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
EP11 ،نسبة أرباب العمل العاملين

بحسب الجنس
مجموعة الحد 

األدنى من 
المؤشرات الجنسانية 

العالمية

يُحسب المؤشر عن طريق توضيح عدد األشخاص المنخرطين في القوى العاملة 
باعتبارهم أرباب عمل كنسبة مئوية من السكان العاملين.

يعتبر أرباب العمل هم هؤالء العاملون، لحسابهم الخاص أو مع شريك واحد أو 
عدد قليل من الشركاء، الذين يشغلون نوع الوظائف المعرفة على أنها »العمل 
للحساب الخاص« )أي الوظائف التي تعتمد فيها األجور مباشرةً على األرباح 

المتأتية من السلع و الخدمات المنتَجة(. وفي هذا السياق، قد عينوا شخًصا واحًدا 
أو أكثر للعمل لديهم كموظف )موظفين( باستمرار. يعد العاملون لحسابهم 

الخاص من يعملون لحسابهم الشخصي أو مع شريك واحد أو أكثر، ويشغلون 
نوع الوظائف المعرفة على أنها »العمل للحساب الخاص«، ولم يعينوا أي 

موظفين للعمل لديهم باستمرار.

https://www.ilo.org/Ilostat-files/Documents/Description_
 STE_EN.pdf

EP12 8-5-2 معدل البطالة، بحسب
الجنس والعمر واألشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

جدول أعمال االتحاد 
األفريقي 2063

ف هذا المؤشر بأنه نسبة العاطلين عن العمل في القوى العاملة، مصنفة  يُعرَّ
بحسب الجنس والعمر وحالة اإلعاقة.

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

EP13 5-ب-1 نسبة األفراد الذين
يملكون الهاتف المحمول، 

حسب نوع الجنس

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية

يُعرف هذا المؤشر على أنه األفراد الذين يملكون هاتفًا محمواًل معبًرا عنه بنسبة 
مئوية من السكان )في عمر معين(. 

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

EP14 15( 8-10-2: نسبة البالغين
سنة فأكثر( الذين لهم حساب 

مصرفي أو حساب في مؤسسة 
مالية أخرى أو لدى مقدم 

خدمات مالية متنقلة، بحسب 
الجنس

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ سجل أداء 

النوع االجتماعي

نسبة البالغين )البالغين من العمر 15 عاًما فأكثر( الذين أبلغوا عن امتالكهم 
حسابًا )بأنفسهم أو مع شخص آخر( في أحد البنوك أو أي نوع آخر من 

المؤسسات المالية أو باالستخدام الشخصي للخدمات النقدية المتنقلة في الـ 12 
شهًرا الماضية.

يشمل الحساب في مؤسسة مالية المجيبين الذين أبلغوا عن وجود حساب في أحد 
البنوك أو في نوع آخر من المؤسسات المالية، مثل اتحاد ائتماني أو مؤسسة 

التمويل األصغر أو جمعية تعاونية أو مكتب بريد )إن أمكن(، أو لديهم بطاقة 
سحب باسمهم. وباإلضافة إلى ذلك، يشمل المجيبين الذين أبلغوا عن تلقي أجور 

أو تحويالت حكومية أو مدفوعات للمنتجات الزراعية في حساب في مؤسسة 
مالية خالل الـ 12 شهًرا الماضية؛ بما يشمل دفع فواتير الخدمات أو الرسوم 
المدرسية من حساب في مؤسسة مالية خالل الـ 12 شهًرا الماضية؛ أو تلقي 

األجور أو التحويالت الحكومية في بطاقة خالل الـ 12 شهًرا الماضية. يشمل 
الحساب النقدي المتنقل المجيبين الذين أبلغوا عن استخدامهم الشخصي لخدمات 

نقدية متنقلة غير مصرفية )MMU( التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف 
المحمول )GSMA( خالل الـ 12 شهًرا الماضية لدفع الفواتير أو إلرسال 

األموال أو تلقيها. وباإلضافة إلى ذلك، يشمل ذلك المجيبين الذين أبلغوا عن تلقي 
أجور أو تحويالت حكومية أو مدفوعات للمنتجات الزراعية من خالل الهاتف 

المحمول في األشهر الـ 12 الماضية.
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
EP15 نسبة السكان الذين تزيد

أعمارهم عن 15 عاًما والذين 
اقترضوا من مؤسسة مالية 
)ائتمان تجاري وائتمانات 
صغرى(، مصنفة حسب 

الجنس.

سجل أداء النوع 
االجتماعي/ الدليل 
االفريقي لمنظور 
النوع االجتماعي 
والتنمية 2016/

هيكل البيانات 
)MS( الوصفية

المجيبون، البالغون من العمر 15 عاًما فأكثر، الذين أبلغوا عن اقتراض أي 
أموال من بنك أو أي نوع آخر من المؤسسات المالية خالل الـ 12 شهًرا 

الماضية معبًرا عنها كنسبة مئوية من إجمالي المجيبين من الفئة العمرية نفسها.

https://databank.worldbank.org/data/download/g20fidata/
  20Glossary.pdf%20Set%G20

يشمل الحساب في مؤسسة مالية المجيبين الذين أبلغوا عن امتالكهم لحساب في 
أحد البنوك أو في نوع آخر من المؤسسات المالية، مثل اتحاد ائتماني أو مؤسسة 

تمويل أصغر أو جمعية تعاونية أو مكتب البريد )إن أمكن(، أو لديهم بطاقة 
سحب باسمهم.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/  
 Metadata-08-10-02.pdf

EP16 نسبة السكان الذين تبلغ
أعمارهم 15 عاًما أو أكثر 

العاملين في إنتاج السلع 
لالستخدام النهائي الشخصي، 

بحسب النشاط والجنس والمكان 
الحضري/ الريفي

السكان الذين يبلغون من العمر 15 عاًما فأكثر والذين ينتجون سلًعا لالستهالك منظمة العمل الدولية
الشخصي، معبًرا عنهم كنسبة مئوية من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاًما فما 

فوق. وقد يمثل اإلنتاج لالستخدام النهائي الشخصي حصة مهمة من القطاعات 
األولية والثانوية.  لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى إرشادات منظمة 

 .)OECD( التعاون االقتصادي والتنمية

www.oecd.org/sdd/na/1963116.pdf .  الفصل 11
EP17 5-4-1 نسبة الوقت المخصص

)أ( لألعمال المنزلية، و)ب( 
أعمال الرعاية غير مدفوعة 

األجر، و)ج( العمل التطوعي، 
بحسب الجنس والعمر 

والمكان)الريف/ الحضر(

أهداف التنمية 
المستدامة 2030/ 

مجموعة الحد 
األدنى من 

المؤشرات الجنسانية 
العالمية

ف هذا المؤشر بأنه نسبة الوقت الذي يستغرقه  الرجال والنساء يوميًا في  يُعرَّ
األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر. وتشير األعمال المنزلية 
والرعاية غير مدفوعة األجر إلى األنشطة المتعلقة بتوفير الخدمات لالستخدام 

النهائي الشخصي من جانب أفراد األسرة المعيشية أو أفراد األسرة الذين 
يعيشون في أسر معيشية أخرى. وأدرجت هذه األنشطة في التصنيف الدولي 

لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت )ICATUS( لعام 2016 طبقًا 
لألقسام الرئيسية »3- الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر لألسرة المعيشية 
وأفراد األسرة« و«4- خدمات الرعاية غير مدفوعة األجر لألسرة المعيشية 

وأفراد األسرة«.

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

الصحة والخدمات ذات الصلة
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر #

H1أهداف التنمية المستدامة 3-1-1 نسبة الوفيات النفاسية
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063/ سجل األداء النوع 

االجتماعي في أفريقيا

تُعرف نسبة وفيات األمومة )MMR( على أنها العدد السنوي لوفيات األمهات 
نتيجة ألي سبب متعلق بالحمل أو تنظيمه أو تفاقم بسببه )باستثناء األسباب 

العرضية( أثناء الحمل والوالدة أو بعد نهايته بـ 42 يوًما،  بغض النظر عن مدة 
الحمل ومكانه، لكل 100,000  والدة حية، لسنة محددة.

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

H2 3-1-2 نسبة الوالدات التي
يشرف عليها أخصائيون 

صحيين مهرة

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063

تعد نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة هي إجمالي 
نسبة الوالدات الحية التي يشرف عليها قابلة ماهرة مدربة على تقديم رعاية 

التوليد المنقذة للحياة. يُرصد المؤشر بالنسبة المئوية.

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

H3 3-2-1 معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة بحسب 

الجنس

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063/ سجل األداء النوع 

االجتماعي في أفريقيا/ الدليل 
االفريقي  لمنظور النوع 

االجتماعي والتنمية

يعرف معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )U5MR( على أنه احتمالية 
)تُرصد بمعدل لكل 1,000 والدة حية( وفاة طفل مولود في سنة أو فترة محددة 

قبل بلوغ سن الخامسة في حالة الخضوع لمعدالت الوفيات حسب األعمار.

/https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر #
H4 3-3-1 عدد اإلصابات

الجديدة بفيروس نقص المناعة 
البشرية لكل 1000 شخص 
غير المصاب من السكان، 

بحسب الجنس والعمر والفئات 
الرئيسية من السكان 

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063

يُعرف هذا المؤشر على أنه عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة 
https://unstats. .البشرية لكل 1,000 شخص غير مصاب من السكان

 /un.org/sdgs/metadata

H5 2-2-1: معدل انتشار توقف
النمو )الطول بالنسبة للعمر 

>-2 نقطة من االنحراف 
المعياري عن متوسط معيار 

نمو الطفل لمنظمة الصحة 
العالمية بين األطفال دون سن 

الخامسة.

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ جدول أعمال االتحاد 
األفريقي 2063/ سجل األداء 
النوع االجتماعي في أفريقيا/ 

الدليل االفريقي  لمنظور النوع 
االجتماعي والتنمية/ هيكل 

)MS( البيانات الوصفية

ف هذا المؤشر على أنه نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 59  يُعرَّ
شهًرا، والذين تقل قيم طولهم بالنسبة لعمرهم عن سالب درجتين من االنحراف 

المعياري عن متوسط معيار نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية.

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

H6  2-2-2:  معدل انتشار
سوء التغذية )الوزن بالنسبة 
للطول <+2 أو >-2  نقطة 
من االنحراف المعياري عن 

متوسط معايير نمو الطفل 
لمنظمة الصحة العالمية( بين 
األطفال دون سن الخامسة، 

مصنفين حسب النوع )الهزال 
وزيادة الوزن(

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ جدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063/ الدليل 
االفريقي  لمنظور النوع 

االجتماعي والتنمية/ هيكل 
)MS( البيانات الوصفية

يتكون المؤشر من جزأين، الهزال وزيادة الوزن:

يعد الهزال نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 59 شهًرا، والذين 
تقل قيم وزنهم بالنسبة لطولهم عن سالب درجتبن من االنحراف المعياري عن 
متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية. أما زيادة الوزن، فهي نسبة 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 59 شهًرا، والذين ترتفع قيم وزنهم 
بالنسبة لطولهم بزائد درجتين من االنحراف المعياري عن متوسط معايير نمو 

الطفل لمنظمة الصحة العالمية.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata 
H7 2-1-2،  معدل انتشار انعدام

األمن الغذائي المتوسط أو 
الشديد وسط السكان، استناًدا 
إلى مقياس المعاناة من انعدام 

)FIES( األمن الغذائي

أهداف التنمية المستدامة 
2030

تُجمع البيانات على مستوى الفرد أو األسرة المعيشية من خالل تطبيق استبيان 
مقياس األمن الغذائي القائم على التجربة ضمن مسح. وتجمع وحدة مسح األمن 
الغذائي إجابات على األسئلة التي تطلب من المجيبين اإلبالغ عن وقوع العديد 

من التجارب والحاالت المعتادة المرتبطة بانعدام األمن الغذائي. ويتم تحليل 
.)Rasch( البيانات باستخدام نموذج راش

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata 
H8 3-7-1 نسبة النساء الالتي في

سن اإلنجاب )15- 49 سنة( 
والالتي  لبُيت حاجتُهن إلى 
تنظيم األسرة بطرق الحديثة

أهداف التنمية المستدامة 
/2030

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063

ف هذا المؤشر بأنه النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب )15- 49 عاًما(  يُعرَّ
الالتي يرغبن إما في عدم إنجاب أطفال )آخرين( أو تأجيل إنجاب الطفل التالي 

والالتي يستخدمن حاليًا وسيلة حديثة لتنظيم األسرة.

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

H9 3-7-2 معدل الوالدات لدى
المراهقات )10- 14 سنة؛ 
15- 19 سنة( لكل 1000 
امرأة في تلك الفئة العمرية

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية

ف هذا المؤشر على أنه عدد الوالدات السنوي لإلناث من الفئات العمرية  يُعرَّ
10- 14 أو 15- 19 لكل 1,000 أنثى في الفئة العمرية المعنية.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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التعليم
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#

ED1 4-2-4 النسبة  المئوية
لألطفال دون سن االلتحاق 

بالمدرسة الملتحقين بالتعليم ما 
قبل المدرسي، بحسب الجنس

أهداف التنمية المستدامة 
/2030

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
/2063

الدليل االفريقي لمنظور النوع 
االجتماعي والتنمية2016

ف المؤشر بأنه »إجمالي االلتحاق في )أ( التعليم قبل االبتدائي ]التصنيف  يُعرَّ
الدولي الموحد للتعليم )إسكد( 02[ و)ب( تطوير التعليم في مرحلة الطفولة 

المبكرة ]إسكد 01[ بغض النظر عن العمر، معبًرا عنه كنسبة مئوية من 
السكان في العمر الرسمي للتعليم في الطفولة المبكرة ]إسكد 0[«.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.

    pdf
ED2 معدل االلتحاق الصافي في

التعليم االبتدائي المعدل، 
بحسب الجنس

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
/2063

الدليل االفريقي لمنظور النوع 
االجتماعي والتنمية 2016

يعد المؤشر عدد األطفال في سن المدرسة اإلبتدائية الرسمية المسجلين، إما 
في التعليم اإلبتدائي، معبًرا عنه كنسبة مئوية من إجمالي عدد األطفال في سن 

المدرسة اإلبتدائية الرسمية.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.

pdf

http://uis.unesco.org/en/glossary-term/adjusted-net-
             enrolment-rate

ED3 معدل محو أمية لدى الشباب
)15- 24 سنة(، بحسب 

الجنس

4-6-2 معدل محو األمية  لدى 
الشباب/ الكبار

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

سجل األداء النوع االجتماعي 
في أفريقيا/ الدليل االفريقي 
لمنظور النوع االجتماعي 

والتنمية

يُعّرف بأنه الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاًما( والبالغين 
)الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاًما وما فوق( الذين لديهم القدرة على قراءة 

وكتابة، مع فهم، عبارة قصيرة وبسيطة حول الحياة اليومية. ويقسم عددهم 
على عدد األشخاص المتعلمين والعدد اإلجمالي لألشخاص في الفئة العمرية 

نفسها، باستثناء األشخاص غير المعروف حالة معرفتهم بالقراءة والكتابة.

يشير معدل محو أمية إلى نسبة السكان المتمتعين بالحد أدنى من مهارات 
القراءة والكتابة. يُحسب معدل محو أمية بواسطة:

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.

pdf
ED4 نسبة القيد اإلجمالية في التعليم

الثانوي، بحسب الجنس ونسب 
التكافؤ

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

جدول أعمال االتحاد األفريقي 
2063/ سجل األداء النوع 

االجتماعي في أفريقيا/ الدليل 
االفريقي لمنظور النوع 

االجتماعي والتنمية 2016

عدد الطالب المقيدين في مستوى تعليمي معين، بغض النظر عن العمر، معبًرا 
عنه كنسبة مئوية من السكان في سن الدراسة الرسمي ذوي المستوى التعليمي 

نفسه.

  uis.unesco.org/En/Glossary-term/Gross-enrolment-ratio

ED5 نسبة القيد اإلجمالية في التعليم
العالي، بحسب الجنس ونسب 

التكافؤ

4-3-2 نسبة القيد اإلجمالية 
بالتعليم العالي، بحسب الجنس

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

سجل األداء النوع االجتماعي 
في أفريقيا/

الدليل االفريقي لمنظور النوع 
االجتماعي والتنمية2016 

إجمالي القيد بالتعليم العالي، بغض النظر عن العمر، معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من السكان في الفئة العمرية الشاملة للـ 5 سنوات بعد التعليم الثانوي مباشرة. 

يشير إلى قدرة النظام التعليمي على تسجيل الطالب من فئة عمرية معينة.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.

  pdf
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
ED6 معدل إتمام الدراسة االبتدائية

)تقريبًا(، بحسب الجنس

4-1-4 معدل إتمام الدراسة 
)التعليم اإلبتدائي واإلعدادي 

والثانوي( 

مجموعة الحد األدنى من 
المؤشرات الجنسانية العالمية/

الدليل االفريقي لمنظور النوع 
االجتماعي والتنمية 2019

النسبة المئوية لفئة من األطفال أو الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 3- 5 
سنوات عن العمر المحدد للصف األخير من كل مستوى تعليمي والذين أكملوا 
ذلك الصف. إن العمر المحدد للصف األخير من كل مستوى تعليمي هو العمر 
الذي سيدخل فيه التالميذ الصف إذا كانوا قد بدأوا المدرسة في العمر الرسمي 

لاللتحاق بالدراسة اإلبتدائية، ودرسوا بدوام كامل، وتقدَّموا دون إعادة أو 
تخطي أي صف. الغرض:

يشير معدل إتمام الدراسة إلى عدد األشخاص في فئة عمرية معينة الذين 
أكملوا المستوى التعليمي ذي الصلة. من خالل اختيار فئة عمرية أكبر بقليل 

من الفئة العمرية النظرية إلتمام كل مستوى تعليمي، يقيس المؤشر عدد 
األطفال والمراهقين المقيدين بالمدرسة تقريبًا في الوقت المحدد ويقيس التقدم 

المحرز خالل نظام التعليم دون تأخير مفرط.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-en_1.

pdf
ED7 معدل االنتقال الفعال من

التعليم اإلبتدائي إلى الثانوي 
)البرامج العامة(، بحسب 

الجنس

مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية 

العالمية

عدد الملتحقين الجدد بالصف األول من المرحلة العليا من التعليم في العام 
التالي، معبًرا عنه كنسبة مئوية من الطالب المسجلين في الصف األخير 

من المستوى التعليمي المعين في السنة المحددة الذين ال يعيدون ذلك 
الصف في العام التالي.

 )h + 1( عدد الملتحقين الجدد بالصف األول من مستوى تعليمي أعلي
للسنة التالية )t + 1( مقسوًما على عدد الطالب المقيدين في الصف األخير 

من التعليم اإلبتدائي في العام المحدد )t( مطروًحا منه عدد معيدين السنة 
من الصف األخير من التعليم االبتدائي في العام التالي )t + 1( ومضروبًا 

في 100.

http://uis.unesco.org/en/glossary-term/effective-
transition-rate

ED8 التحصيل الدراسي للسكان
الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة 

فأكثر، بحسب الجنس

مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية 

العالمية

يقيس المؤشر لكل مستوى تعليمي النسبة المئوية للسكان الذين أكملوا هذا 
المستوى من التعليم على األقل.

التوزيع التراكمي للسكان في فئة عمرية معينة وفقًا ألدنى مستوى تعليم 
مكتمل. يتم التعبير عن عدد األشخاص في الفئة العمرية ذات الصلة الذين 

أكملوا على األقل مستوى معينًا من التعليم بالنسبة مئوية من إجمالي 
السكان في نفس العمر، باستثناء األشخاص ذوي التحصيل الدراسي غير 

المعروف.

عادةً ما يتم تقديم هذا المؤشر للفئات العمرية التي ال تقل عن 25 عاًما وما 
فوق لضمان أن غالبية السكان قد أكملوا تعليمهم.

يعد التحصيل التعليمي مقياًسا لرأس المال البشري لألفراد واألمم بأكملها.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/metadata-
global-thematic-indicators-sdg4-education2030-2017-

 en_1.pdf
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
ED9 4-أ-1 نسبة المدارس

المتوفر لديها: )أ( الكهرباء؛ 
)ب( اإلنترنت لألغراض 

التربوية؛ )ج( أجهزة 
الكمبيوتر لألغراض 

التربوية؛ )د( البنية التحتية 
والمواد المالئمة للطالب 
ذوي اإلعاقة؛ )هـ( مياه 

الشرب األساسية؛ )و( مرافق 
الصرف الصحي األساسية 
لكل جنس على حدة؛ و)ز( 

مرافق غسل اليدين األساسية 
)وفقًا لتعريفات مؤشرات 

توفير المياه وخدمات 
الصرف الصحي والنظافة 

))WASH( الصحية للجميع

أهداف التنمية المستدامة 
/2030

هيكل البيانات الوصفية 
)MS(/ منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي/

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف(

ف المؤشر بأنه النسبة المئوية للمدارس، بحسب مستوى التعليم  يُعرَّ
)اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي( المتوفر لديها المرافق التالية:

)أ( الكهرباء؛ )ب( اإلنترنت لألغراض التربوية؛ )ج( أجهزة الكمبيوتر 
لألغراض التربوية؛ )د( البنية التحتية والمواد المالئمة للطالب ذوي 

االحتياجات الخاصة؛ )هـ( مياه الشرب األساسية؛ )و( مرافق الصرف 
الصحي األساسية لكل جنس على حدة؛؛ و)ز( مرافق غسل اليدين 

األساسية.

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

ED10 8-6-1 نسبة الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15 

سنة و24 سنة خارج دائرة 
العمالة أو التعليم أو التدريب 

)NEET(، حسب الجنس

أهداف التنمية المستدامة 
/2030

الدليل االفريقي لمنظور 
النوع االجتماعي والتنمية 

2019/ هيكل البيانات 
الوصفية )MS( لليونيسف/

مركز  أهداف التنمية 
المستدامة

ف هذا المؤشر بأنه النسبة المئوية للشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين  يُعرَّ
15 سنة و24 سنة( خارج دائرة العمالة أو التعليم أو التدريب، من إجمالي 

عدد الشباب. كما يسمى »معدل الشباب خارج دائرة العمالة أو التعليم أو 
التدريب )NEET(«. ألغراض هذا المؤشر، يتم تعريف الشباب على أنهم 

جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاًما )ضمنيًا(.

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

ED11 4-5-1 مؤشرات التكافؤ
)أنثى/ ذكر، ريفي/ حضري، 

أدنى/ أعلى ُخمس السكان 
ثراء، وفئات أخرى من 

ذوي االحتياجات الخاصة 
وأفراد الشعوب األصلية 

والمتضررين من النزاعات، 
متى توافرت البيانات غير 

ذلك( لجميع مؤشرات التعليم 
المندرجة في هذه القائمة التي 

يمكن تصنيفها

أهداف التنمية المستدامة 
/2030

مركز أهداف التنمية 
المستدامة

يُعرف هذا المؤشر على أنه نسبة قيمة المؤشر األساسي )على سبيل المثال 
4-1-1( لمجموعة فرعية واحدة إلى مجموعة أخرى. وعادةً ما تكون قيمة 

المجموعة األكثر حرمانًا هي البسط. تشير القيمة 1 بالضبط إلى التكافؤ 
بين المجموعتين على الرغم من أنه، لألغراض التحليلية، يُفترض عادةً أن 

تكون القيم بين 0,97 و 1,03 متكافئة.

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

حقوق اإلنسان للمرأة والطفل
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#

HR1 5-1-1 ما إذا كان ثمة
أطر قانونية قائمة، أم ال، 

من أجل تعزيز وإنفاذ 
ورصد المساواة وعدم 

التمييز على أساس الجنس

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مركز أهداف التنمية 

المستدامة

يقيس هذا المؤشر جهود الحكومة إلعداد األطر القانونية التي تعزز 
وتنفذ وترصد المساواة بين الجنسين. وتُقيم األطر القانونية باستخدام 

استبيان يتكون من 44 سؤااًل يجاب بنعم أم ال في أربعة مجاالت: 
األطر القانونية الشاملة والحياة العامة؛ والعنف ضد المرأة؛ والعمالة 

والمنافع االقتصادية؛ والزواج والعائلة. 

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
HR2 5-2-1 نسبة النساء

المعاشرات والفتيات في 
الخامسة عشرة وما فوق، 

الالتي تعرضن لعنف 
بدني أو جنسي أو نفسي 

من عشير حالي أو سابق، 
خالل االثني عشر شهًرا 
السابقة، مصنفة بحسب 

شكل العنف والعمر

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ جدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063

ف هذا المؤشر على أنه نسبة النساء والفتيات المعاشرات في سن  يُعرَّ
الخامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي أو 

النفسي من عشير حالي أو سابق، خالل 12 شهًرا السابقة. 

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
HR3 5-2-2 نسبة النساء

والفتيات في الخامسة 
عشرة وما فوق الالتي 

تعرضن لعنف جنسي من 
أشخاص غير العشير، 

خالل االثني عشر شهًرا 
السابقة، بحسب العمر 

ومكان حدوث العنف

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مركز أهداف التنمية 

المستدامة

ف هذا المؤشر على أنه نسبة النساء والفتيات المعاشرات في سن  يُعرَّ
الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير 

العشير، خالل 12 شهًرا السابقة 

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

HR4 5-3-1 نسبة النساء
الالتي تتراوح أعمارهن 

بين 20 و24 سنة، 
والالتي تزوجن أو 

ارتبطن بقرين قبل بلوغ 
سن الخامسة عشرة وقبل 

بلوغ سن الثامنة عشرة

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ جدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063

ف هذا المؤشر على أنه نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن  يُعرَّ
بين 20 و24 سنة، والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن 

الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

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

HR5 5-3-2 نسبة الفتيات
والنساء الالتي تتراوح 

أعمارهن بين 15 
و49 عاًما، والالتي 

خضعن لعملية تشويه/ 
بتر األعضاء التناسلية، 

بحسب العمر

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد األدنى 

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/ جدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063/ هيكل 
)MS( البيانات الوصفية

ف هذا المؤشر على أنه نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح  يُعرَّ
أعمارهن بين 15 و49 عاًما، والالتي خضعن لعملية تشويه/ بتر 

األعضاء التناسلية. 

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

HR6 8-7-1 نسبة األطفال
الذين تتراوح أعمارهم 

بين 5 سنوات و17 سنة 
والمنخرطين في سوق 
عمل األطفال وعددهم، 

بحسب الجنس والعمر

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ جدول أعمال االتحاد 

األفريقي 2063/ هيكل 
)MS( البيانات الوصفية

ف هذا المؤشر على أنه عدد األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين  يُعرَّ
5 سنوات و17 سنة( الذين تم اإلبالغ عن انخراطهم في سوق عمل 

األطفال خالل الفترة المرجعية )عادةً قبل أسبوع من المسح(.

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

الحياة العامة واتخاذ القرارات
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#

PD1 5-5-1 )أ( نسبة
المقاعد التي تشغلها 

النساء في البرلمانات 
الوطنية و)ب( 

الحكومات المحلية

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ مجموعة الحد 
األدنى من المؤشرات 

الجنسانية العالمية/ سجل 
األداء النوع االجتماعي 

في أفريقيا/ جدول أعمال 
االتحاد األفريقي 2063/ 
الدليل االفريقي لمنظور 

النوع االجتماعي والتنمية

المؤشر الفرعي )أ( تُقاس حاليًا نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في )أ( 
البرلمانات الوطنية، حتى 1 شباط/ فبراير من السنة المشمولة بالتقرير، 

بعدد المقاعد التي تشغلها النساء في الغرف الواحدة أو األدنى في 
البرلمانات الوطنية، معبًرا عنها كنسبة مئوية من جميع المقاعد المشغولة.

ف المؤشر الفرعي )ب( بأنه نسبة المناصب التي تشغلها النساء في  يُعرَّ
الحكومة المحلية. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من المناصب المنتخبة التي 

تشغلها النساء في الهيئات التشريعية/ التداولية للحكومة المحلية.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
PD2 حصة المرأة في

المناصب الوزارية 
الحكومية

مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية 

العالمية/ سجل األداء النوع 
االجتماعي في أفريقيا/ 

الدليل االفريقي لمنظور 
النوع االجتماعي والتنمية

ف المؤشر بأنه النسبة المئوية لكل من مناصب )أ( وزير الخارجية،  يُعرَّ
و)ب( نائب وزير الخارجية التي تشغلها نساء.
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر#
PD3 5-5-2 نسبة النساء في

المناصب اإلدارية
أهداف التنمية المستدامة 
2030/ الدليل االفريقي 

لمنظور النوع االجتماعي 
والتنمية 2019

يشير هذا المؤشر إلى نسبة اإلناث من إجمالي عدد األشخاص العاملين 
في مناصب إدارية. يوصى باالستخدام المشترك لتدبيرين مختلفين لهذا 

المؤشر: حصة اإلناث في اإلدارة )اإلجمالية( وحصة اإلناث في اإلدارة 
العليا والمتوسطة )وبالتالي استبعاد اإلدارة الصغرى(. يوفر الحساب 
المشترك لهذين التدبيرين معلومات حول ما إذا كانت المرأة ممثلة في 

اإلدارة الصغرى أكثر منها في اإلدارة العليا والمتوسطة، مما يشير إلى 
وجود حد أقصى لوصول المرأة إلى المناصب اإلدارية العليا. وفي هذه 
الحاالت، فإن حساب حصة النساء فقط في اإلدارة )اإلجمالية( سيكون 

مضلالً، من حيث أنه قد يشير إلى أن النساء يشغلن مناصب تتمتع بسلطة 
ومسؤوليات أكبر في صنع القرار مما هي عليه في الواقع.

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
PD4مجموعة الحد األدنى نسبة النساء بين القضاة

من المؤشرات الجنسانية 
العالمية/

الدليل االفريقي لمنظور 
النوع االجتماعي والتنمية 

2016

يُعرف المؤشر على أنه نسبة اإلناث من العدد اإلجمالي للقضاة. ومن 
األمثلة على الوظائف المصنفة: رئيس القضاة والقاضي وقاضي الصلح. 

Indica-؟https://w3.unece.org/PXWeb/en/Charts
torCode=32

PD5 نسبة النساء بين ضباط
الشرطة

مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية 

العالمية

يشير المؤشر إلى نسبة النساء من العدد اإلجمالي لضباط الشرطة.

PD6 وجود تحصيص
جنساني في البرلمان 
)المقاعد المحجوزة 

وحصص المرشحين 
القانونية(

مجموعة الحد األدنى 
من المؤشرات الجنسانية 

العالمية

ما إذا كان التحصيص الجنساني لالنتخابات العامة وأية أنواعه:

· حصص مقننة لمجلس واحد/ أدنى	

· حصص مقننة لمجلس األعيان	

· حصص مقننة على المستوى دون الوطني	

· الحصص الطوعية التي تتبناها األحزاب السياسية	

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/coun-
try-overview

البيئة وتغير المناخ
تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر #

EC1 6-1-1 نسبة السكان الذين
يستفيدون من خدمات مياه 
الشرب التي تدار بطريقة 

مأمونة، بحسب الجنس 
ونوع األسرة المعيشية

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ هيكل البيانات 

الوصفية )MS(/ برنامج 
األمم المتحدة للبيئة

ف هذا المؤشر على أنه نسبة السكان الذين يستفيدون من مصدر  يُعرَّ
محسن لمياه الشرب متوفًرا في المباني، ومتاًحا عند الحاجة، وخاٍل 

من التلوث الكيميائي البرازي وذي األولوية.

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

EC2 6-2-1 نسبة السكان الذين
يستفيدون من )أ( اإلدارة 
السليمة لخدمات الصرف 

الصحي و)ب( مرافق 
غسل اليدين بالصابون 

والمياه، بحسب نوع األسرة 
المعيشية

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ هيكل البيانات 

الوصفية )MS(/ برنامج 
األمم المتحدة للبيئة

تُقاس حاليًا نسبة السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات 
الصرف الصحي من خالل نسبة السكان الذين يستفيدون من مرافق 
الصرف الصحي المطورة التي ال يتم مشاركتها مع األسر المعيشية 
األخرى، والتي يتم فيها معالجة الفضالت والتخلص منها بأمان في 

الموقع أو نقلها ومعالجتها خارج الموقع. 

 /https://unstats.un.org/sdgs/metadata
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تعريف المؤشرمصدر المؤشرالمؤشر #
EC3 11-5-1 عدد األشخاص

المتوفين والمفقودين ومن 
تأثروا مباشرةً بسبب 
الكوارث من بين كل 

100000 شخص من 
السكان، بحسب الجنس

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ هيكل البيانات 

الوصفية )MS(/ برنامج 
األمم المتحدة للبيئة

يقيس هذا المؤشر عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا 
مباشرةً بسبب الكوارث من بين كل 100,000 شخص من السكان. 

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

EC5 7-1-2 نسبة السكان الذين
يعتمدون أساًسا على الوقود 

والتكنولوجيا النظيفين. 

أهداف التنمية المستدامة 
2030/ اجتماع فريق 

الخبراء 

عدد المستخدمين للوقود النظيف، وتكنولوجيا الطهي والتدفئة واإلضاءة 
مقسوًما على إجمالي عدد السكان الذين أبلغوا عن استخدام أي الطهي أو 

التدفئة أو اإلضاءة، معبًرا عنه كنسبة مئوية.

يُعرف »النظيف« من خالل أهداف معدل االنبعاث والتوصيات الخاصة 
بالوقود )أي مناهض للفحم والكيروسين غير المعالجين( المدرجة في 
في  الهواء  نوعية  العالمية حول  الصحة  لمنظمة  المعيارية  اإلرشادات 

االماكن المغلقة: احتراق الوقود المنزلي.

   /https://unstats.un.org/sdgs/metadata  
*مؤشر مقترح من مجموعة العمل في ورشة العمل.
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المختصرات
AGDIالدليل االفريقي لمنظور النوع االجتماعي والتنمية

AGIمؤشر النوع االجتماعي في أفريقيا
Ag20632063 جدول أعمال االتحاد األفريقي

AGSسجل األداء النوع االجتماعي في أفريقيا
EGMاجتماع فريق الخبراء

GMSGIمجموعة الحد األدنى من المؤشرات الجنسانية العالمية
OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

SDG20302030 جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة
UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة

UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف
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مكتب األمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب أفريقيا اإلقليمي ، مجمع جيجيري 
، شارع األمم المتحدة ، نيروبي
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