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وتقاطعاته مع أهداف التنمية المستدامة 2016عرض لنتائج استقصاء أكتوبر 

٤الجلسة 
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Baseline)مؤشرات خط األساس "االستبيان الخاص باإلعداد لتقرير حول 

indicators  ) الخاصة بإعالن القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل التنفيذية حول

"2030أجندة التنمية المستدامة -النهوض بالمرأة العربية 

صد واقع مؤشرات خط األساس لر "جرى مناقشته في ورشة العمل االقليمية •
ة التنمية المرأة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في اطار تنفيذ خط

”2030المستدامة 

أعضاء من ضمنهمدولة عربية 17شارك في أعمال االجتماع ممثلو •
.  لمستدامةاللجنة اإلقليمية الفرعية المعنية بتمكين المرأة وأهداف التنمية ا

ن البيانات ، وهناك عدد كبير مالمؤشرات الكمية والنوعيةيجمع االستبيان بين •
طوير والمعلومات قد تكون غير متوفرة وتحتاج الى دراسات متخصصة أو الى ت

.  د ذاتهامنهجيات وبالتالي أن عدم توفر المعلومات والبيانات يعتبر معلومة بح

المقدمة
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Baseline)مؤشرات خط األساس "االستبيان الخاص باإلعداد لتقرير حول 

indicators  ) الخاصة بإعالن القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل التنفيذية حول

"2030أجندة التنمية المستدامة -النهوض بالمرأة العربية 

يذ خطة شكل هذا االستبيان خطوة أولى إنما أساسية في مسار تتبع تنف•

وع لناحية المساواة بين الجنسين ومراعاة منظور الن2030التنمية المستدامة 

قليمية االجتماعي في قضايا تنموية أساسية على المستويات الوطنية واإل

لى كما شكل اللبنة األولى في مسار تحديد مؤشرات األساس ع. والعالمية

النهوض المستويين اإلقليمي والوطني من أجل رصد التقدم في تنفيذ خطة

.  2030-2015بأوضاع المرأة العربية 

وقد صمم هذا االستبيان عبر اعتماد عملية دمج بين المؤشرات •

رأة في خطة العالمية ذات الصلة بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين الم

وتكييفها مع المؤشرات اإلقليمية الخاصة 2030التنمية المستدامة 

.بالخطة اإلستراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة العربية 

المقدمة
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Baseline)مؤشرات خط األساس "االستبيان الخاص باإلعداد لتقرير حول 

indicators  ) الخاصة بإعالن القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل التنفيذية حول

"2030أجندة التنمية المستدامة -النهوض بالمرأة العربية 

ي الخطة يغطي هذا االستبيان المحاور السبع والنواتج والتدخالت التابعة لها والمحددة ف•

:  ، مبينة في الجدول أدناه2030أجندة التنمية المستدامة : بالمرأة العربيةاإلستراتيجية للنهوض 

المقدمة

الناتج العام  المحور رقم المحور

قوق بيئة تشريعية وأنظمة قانونية وآليات تتسق مع مبادئ ح-1

مية اإلنسان والتزامات الدول األعضاء بالمواثيق الدولية واإلقلي

ين الجنسينوالعربية إلزالة التمييز بأشكاله كافة وتحقيق المساواة ب

مأسسة منظور النوع االجتماعي في التخطيط التنموي وفي-2

.السياسات، والبرامج، والموازنات كافة

التشريعات 

والسياسات

1

، مشاركة المرأة في السلطة، ومواقع اتخاذ القرار قد تعززت-3

أثناء السالم وفي أوضاع النزاع وما % 30وبنسب ال تقل عن 

.ة والدوليةبعده، وطنياً ومحلياً، وفي المؤسسات العربية واإلقليمي

المشاركة 

السياسية 

للمرأة 

2

ة ال تقل ارتفاع مشاركة المرأة في االقتصاد والقوى العاملة بنسب-4

ذات ، والتمتع بالحقوق االقتصادية، والخدمات والمنافع%50عن 

.الصلة على قدم المساواة

المشاركة 

اإلقتصادية 

للمرأة

3
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الناتج العام  المحور رقم المحور

نافع المرأة تتمتع بسياسات الحماية االجتماعية وبالخدمات والم-5

الكريم االجتماعية والصحية والتعليمية والقانونية بما يؤمن العيش

.ويكفل المساواة بين الجنسين

التغييرات 

اإلجتماعية

4

على أساس النساء والفتيات تتمتع بمجتمع خاٍل من العنف القائم-6

تمعية النوع االجتماعي بجميع أشكاله، حيث الحماية القانونية والمج

.ه متوفرةوالصحية للنساء والفتيات المعرضات للعنف والناجيات من

القضاء على 

العنف ضد 

النساء والفتيات

5

من أطر وطنية متوفرة حول المرأة واألمن والسالم، وبيئة حامية-7

تيات في والعنف الذي تتعرض لع النساء والف( األمن اإلنساني)األذى 

.أوقات النزاعات المسلحة والحروب

المرأة واألمن 

والسالم

6

( وأعمال العنف)أطر وطنية متوفرة لمكافحة األعمال اإلرهابية -8

(.انياألمن اإلنس)وتوفير بيئة حامية من األذى للنساء والفتيات 

المرأة ومكافحة 

اإلرهاب

7

Baseline)مؤشرات خط األساس "االستبيان الخاص باإلعداد لتقرير حول 

indicators  ) الخاصة بإعالن القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل التنفيذية حول

"2030أجندة التنمية المستدامة -النهوض بالمرأة العربية 

المقدمة

ي الخطة يغطي هذا االستبيان المحاور السبع والنواتج والتدخالت التابعة لها والمحددة ف•

:  ، مبينة في الجدول أدناه2030أجندة التنمية المستدامة : بالمرأة العربيةاإلستراتيجية للنهوض 
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، مصنفين بحسب الجنس، والفئة1.1.1

(.ريفي/حضري)العمرية، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي 

نظم خاصة بالحماية االجتماعية، مصنفين /النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم حدود الدنيا1.3.1

بحسب نوع الجنس، مع التمييز بين األطفال والعاطلين عن العمل والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة 

.األطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء/والحوامل

1.b.1  النساء ( زياتميي)نسبة اإلنفاق الحكومي المتكرر والرأسمالي في القطاعات التي تفيد

.والفئات الفقيرة والضعيفة
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

.مولود حي100000الوفيات النفاسية لكل 3.1.1

.نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيو صحة مهرة3.1.2

الالتي لُبّيت ( سنة39-15الفئة العمرية )النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب 3.7.1

.حاجتهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

1000لكل ( سنة19-15؛ و14-10الفئة العمرية )معدل الوالدات لدى المراهقات 3.7.2

.امرأة في تلك الفئة العمرية

ف على أنها متوسط تغطية الخدمات األساسية القائمة ع)تغطية الخدمات الصحية األساسية 3.8.1 لى تُعرَّ

تدخالت التتبع التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل واألمراض المعدية واألمراض 

 ً (غير المعدية، وكفاءة الخدمة والقدرة على الوصول إليها، بين عامة السكان وأشدهم حرمانا
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي بالتعليم )معدل المشاركة في التعلم المنظم 4.2.2

.بحسب الجنس( االبتدائي

معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خالل 4.3.1

.االثني عشر شهرا الماضية، بحسب الجنس

التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما ( 2)تعليم المواطنة العالمية؛ و( 1)مدى مراعاة 4.7.1

ليم سياسات التع( أ: )في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان على جميع المستويات في

تقييم الطالب( د)تدريب المعلمين و( ج)المناهج الدراسية؛ ( ب)الوطنية؛ 

4.a.1 ( ج)شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ ( ب)الطاقة الكهربائية؛ ( أ: )النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على

مرافق صحية أساسية غير ( ه)هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛ ( د)أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛ 

وفق التعاريف الواردة في مؤشرات خدمات الصرف الصحي والنظافة )مرافق أساسية لغسل األيدي ( و)مختلطة؛ 
(.الصحية للجميع
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة



Page 10

المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

.حصة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب نوع الجنس8.3.1

متوسط الداخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة، والفئة العمرية،8.5.1

.واألشخاص ذوي اإلعاقة

.معدل البطالة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، واألشخاص ذوي اإلعاقة8.5.2
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي، حسب الجنس والسن وحالة اإلعاقة ومكان 11.7.2

.السابقة١٢حدوثها، في األشهر 
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المنهجية

تقاطعات االستبيان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

نسمة، بحسب نوع الجنس، والفئة 100000عدد ضحايا اإلتجار بالبشر لكل 16.2.2

.العمرية، وشكل االستغالل

سنة والالتي تعرضن 29و18نسبة النساء والشابات الالتي تتراوح أعمارهن بين 16.2.3

سنة18للعنف الجنسي في سن 
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العربيةارسال االستبيان الى الدول 

المنهجية

تحيه طيبة وبعد،،،

الذي تم إرساله من قبل 2/11/2016بتاريخ 3247باإلشارة الي مذكرتنا رقم 

ادارة المرأة واألسرة والطفولة بشأن -األمانة العامة لجامعة الدول العربية

يمية في استيفاء االستبيان المعدل وذلك بعد إدراج مالحظات ورشة العمل االقل

، ونظراً لتلقي عدد من الردود خاصة بعدم استالم 2017يناير 1وعد غايته

التالي االستبيان عبر البريد اإللكتروني لحجمه، برجاء الدخول على الرابط

تجدون فيه االستبيان والدليل الخاص به،

لرابط برجاء تأكيد استالم سيادتكم او افادتنا بعدم التمكن من الدخول علي ا

شاكرين حسن تعاونكم الدائم معنا،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،،،
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ربط االستبيان بأهداف التنمية المستدامة

المنهجية

تصميم 

م مصفوفة تض
اجابات الدول  

تلوين الخانات 
حسب مفتاح 

إحصاء النسب

السؤالالبيانات ناقصة ألن الدولة لم تجب عن
رهاجاري العمل على توفي/ ال يوجد بيانات/ ال ينطبق

دأو عد% البيانات متوفرة كنسبة مئوية 
المؤشر مصنف بحسب نوع الجنس

س المؤشر يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجن
تمة اإلجابة بعملومات نوعية 

االستبيان لم يتضمن المؤشر
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نبذة عن المصفوفة

المنهجية
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الدول المجيبة
النتائج
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النتائج

توزع البيانات بحسب المفتاح

()%النسبة  العدد التصنيف اللون

38.33 322 االستبيان لم يتضمن المؤشر

26.43 222 البيانات ناقصة ألن الدولة لم تجب عن السؤال

6.55 55 فيرهاجاري العمل على تو/ ال يوجد بيانات/ ال ينطبق

2.74 23 أو عدد% البيانات متوفرة كنسبة مئوية 

14.88 125 المؤشر مصنف بحسب نوع الجنس

4.05 34 س المؤشر يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجن

7.02 59 تمة اإلجابة ببيانات نوعية 
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النتائج

(272عدد األسئلة الكلي )توزع البيانات بالنسبة المئوية بحسب الدولة والمفتاح

ةبيانات نوعي المؤشر يتضمن بيانات 
مصنفة حسب نوع الجنس

المؤشر مصنف 
بحسب نوع الجنس

متوفرة كنسبة 
أو عدد% مئوية 

غير متوفرة ناقصة الدولة

10.81 18.92 40.54 13.51 2.70 13.51 ةالمملكة األردنية الهاشمي

18.92 5.41 16.22 0.00 10.81 48.65 دةاإلمارات العربية المتح

13.90 2.70 21.62 5.41 51.00 5.41 مملكة البحرين

10.81 5.41 32.43 5.41 13.51 32.43 الجمهورية التونسية

16.22 10.81 24.32 8.11 2.70 37.84 الجمهورية الجزائرية

5.41 8.11 27.03 5.41 0.00 54.05 جمهورية العراق

13.51 2.70 32.43 5.41 0.00 45.95 ُعمانسلطنة

10.81 16.22 32.43 2.70 5.41 32.43 فلسطيندولة

8.11 2.70 18.92 0.00 29.73 40.54 دولة الكويت

10.81 5.41 10.81 5.41 0.00 67.57 الجمهورية اللبنانية

13.51 2.70 27.03 2.70 0.00 54.05 المملكة المغربية

10.81 5.41 24.32 0.00 2.70 56.76 جمهورية مصر العربية

13.51 5.41 29.73 8.11 32.43 10.81 الجمهورية اليمنية
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التوصيات

بعض النتائج والتوصيات

االستبيان اسهم في التعريف بما هو موجود وقائم حاليا▪

ويفيد بإن بعض المعلومات قد ال تكون متوفرة في مراكز اإلحصاء▪

ولكن أيضا يشير الى أن هناك بيانات إدارية متوفرة بشكل جيد▪

جمع المعلومات المصنفة حسب الجنس ممكن في كثير من األوقات▪

هداف عند تصميم مسوحات أو استبيانات من األفضل أن ننتبه الى مؤشرات أ▪

التنمية المستدامة وتضمينها

عند توفر معلومات نوعية من الممكن ربطها بمؤشرات رقمية▪



شكرا  


