
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

دورة تدريبية حول اهلدف اخلامس 

SDG5: من أهداف التنمية املستدامة 
2020ديسمرب 10–8من 

2020ديسمبر 10الخميس : الثالثاليوم 

مؤشرات الهدف الخامسحساب
المساواة بين الجنسين



عاما  49و15بينأعمارهنتتراوحالالتىوالنساءالفتياتنسبة:2-3-5المـؤشر

.العمربحسبالتناسلية،األعضاءبتر/تشويهلعمليةخضعنوالالتى

كرالمبوالزواجاألطفالزواجقبيلمنالضارة،الممارساتجميععلىالقضاء:3-5الغاية

.لإلناثالتناسليةاالعضاءوتشويهالقسرىوالزواج

طريقة الحسابتعريف المؤشر

الالتيوالنساءللفتياتالمئويةالنسبةهو

عاما ،49و15بينأعمارهنتتراوح

بتر/تشويهلعمليةخضعنوالالتي

.التناسليةلألعضاء

ساءوالنالفتياتعددبقسمةحسابهايتم

لعمليةخضعنالالتيسنة49و15بين

عددعلىالتناسليةاألعضاءبتر/تشويه

49-15العمريةالفئةفيوالنساءالفتيات

.100فيمضروبا  سنة



مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

طريقة الحساب

تر ب/ سنة الالتي خضعن لعملية تشويه49و15عدد الفتيات والنساء بين 

األعضاء التناسلية 

49-15عدد الفتيات والنساء في الفئة العمرية 

X 100

عاما  49و15بينأعمارهنتتراوحالالتىوالنساءالفتياتنسبة:2-3-5المـؤشر

.العمربحسبالتناسلية،األعضاءبتر/تشويهلعمليةخضعنوالالتى
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بتر / عامًا، والالتي خضعن لعملية تشويه64و18نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 
العمر يف مصرلألعضاء التناسلية بحسب 

.2015مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم ىلع النوع االجتماعي -الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: املصدر

عاما  49و15بينأعمارهنتتراوحالالتىوالنساءالفتياتنسبة:2-3-5المـؤشر

.العمربحسبالتناسلية،األعضاءبتر/تشويهلعمليةخضعنوالالتى



نظرة عامة حول مسح استخدام الوقت

طةاألنشألداءالفرديقضيهالذيالوقتقياسإليالحديثةالمجتمعاتتطلعت

لتىاالوقتإستخدامبمسوحالدولبعضقامتلهذا,اليوميةحياتهفيالمختلفة

اتوالدراسالمسوحمنأخرنوعأيفيتظهرالوالتيالفردحياةتفاصيلتعكس

.(1997المتحدةاألمم)

ماعياالجتالرفاهمستويلقياسهامةرؤىتقدملألفراداليوميةاألنشطةفمعرفة

نشطةاألطبيعةحولبياناتوتوفرله،المناسبوالتخطيطللمجتمعواالقتصادي

طةاألنشهذهفىيقضونهالذىوالوقتاليوميةحياتهمفياألفراديزاولهاالتي

األجر،مدفوعةغيرأومدفوعةسواءاإلنتاجيةاألعمالبأنشطةتتعلقوالتي

ةاألنشطإلىإضافةاألطفال،ورعايةاألسرةبأفرادوالعنايةالمنزلية،واألعمال

.وآخرنشاطبينمتفاوتا  وقتا  يقضونحيثالترفيهية،



نظرة عامة حول مسح استخدام الوقت

وقةت قام الجهاز المركزى للتعبئة العامةة واإلحصةاء وألول مةرة فةي مصةر بتفيةذ مسةح إسةتخدام ال

لةيم أسرة معيشية فى ستة محافظات بواقع محافظتين مةن كةل إق3480بلغ حجم العينة . 2015عام 

بيةة، القةاهرة، اإلسةكندرية، الغر)وهةى ( المحافظةات الحضةرية والةوجهين البحةري والقبلةى)جغرافةى 

.لتكون ممثلة ألقاليم الجمهورية(. الدقهلية، المنيا وسوهاج

:وتشملالمختلفةلألنشطةوفقا  والريفالحضرفىالوقتإستخدامفىاإلختالفات

.األجرمدفوعغيرالمنزلىالعملأنشطة-.القوميةالحساباتنطاقداخلالعملأنشطة-

.الفراغوقتأنشطة-.والتعلمالتعليمأنشطة-

.الشخصيةوالعنايةالرعايةأنشطة-



توفيرخاللمنوتقديرهااألجرالمدفوعةغيرالمنزليوالعملالرعايةبأعمالاالعتراف:4-5الغاية

األسرةخلداالمسؤوليةتقاسموتعزيزاالجتماعيةللحمايةسياساتووضعالتحتيةبنيةوالالعامةالخدمات

.الوطنىالصعيدعلمناسباذلكيكونحسبماوالعائلة،المعيشية

غيرالرعايةوأعمالالمنزليةلألعمالالمخصصالوقتنسبة:1-4-5المـؤشر

.والمكانوالعمرالجنسبحسباألجر،المدفوعة

طريقة الحسابتعريف المؤشر

معدلإلىالرعايةوأعمالالمنزليةلألعمالالمخّصصالوقتيشير

األسريةالخدماتلتوفيروالرجالالنساءتمضيهالذيالوقت

الرعايةوأعمالالمنزليةاالعمالوتشمل.الذاتيلالستهالك

كنالمسأعمالومتابعةوالتنظيفاألطباقوغسلالطعام،تحضير

يفة،األلبالحيواناتواالهتمامبالحديقةوالعنايةوالكيوالغسيل

هابواالهتماموالمنزليةالشخصيةالسلعوتركيبوالتسّوق

منهمالمرضىالمنزلوبأفرادباألطفالواالهتماموتصليحها،

.غيرهمبينمنالخاصة،االحتياجاتذويأوالسنفيأوالكبار

ةالمخصصاليوميةالساعاتعددمتوسط)بقسمةيحسب

غيرالرعايةألعمالوالمخصصةالمنزليةلالشغال

.100فيمضروبا  24على(االجرالمدفوعة

https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/time-use/icatus-2016/



المنزليةلألعمالالمخّصصالوقتنسبة

للسكاناألجرالمدفوعةغيرالرعايةوأعمال
=

متوسط عدد الساعات اليومية 

شطة في األناألفراد التي يقضيها 

ذات الصلة
 ×100

24

فيالسكانيقضيهاالتياليوميةالساعاتعددمتوسط

=الصلةذاتاألنشطة

مجموع عدد الساعات التي 

ات في النشاط ذاألفراد يقضيها 

الصلة

األفرادمجموع

طريقة الحساب

2015مسح استخدام الوقت  : مصدر البيانات
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نموذج عملي لحساب المؤشر



الوطنيةالبرلمانات(أ)فيالنساءتشغلهاالتيالمقاعدنسبة:1-5-5المـؤشر

لشغفيالرجلمعالمتساويةوفرصهاللمرأةوالفعالةالكاملةالمشاركةضمان:5-5الغاية

.والعامةاديةواإلقتصالسياسيةالحياةفيالقرارصنعمستوياتجميععلىالقياديةالمناصب

طريقة الحسابتعريف المؤشر

اتشغلهالتيللمقاعدالمئويةالنسبةهو

.الوطنيةالبرلماناتفيالنساء

عددمجموعقسمةخاللمنحسابهيتم

ددعإجماليعلىالنساءتشغلهاالتيالمقاعد

.100فيمضروبا  البرلمانفيالمقاعد



(أ)1-5-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

في البرلمان   مجموع عدد المقاعد التي تشغلها النساء
إجمالي عدد المقاعد في البرلمان

 *100

5
50

*100 =10%



.المحليةالحكومات(ب)فيالنساءتشغلهاالتيالمقاعدنسبة:1-5-5المـؤشر

لشغفيالرجلمعالمتساويةوفرصهاللمرأةوالفعالةالكاملةالمشاركةضمان:5-5الغاية

.والعامةاديةواإلقتصالسياسيةالحياةفيالقرارصنعمستوياتجميععلىالقياديةالمناصب

طريقة الحسابالمؤشرتعريف

هاتشغلالتيللمقاعدالمئويةالنسبةهو-ب

المحليةالحكوماتفيالنساء

يالتالمقاعدعددقسمةخاللمنحسابهيتم-ب

غلهايشالتيالمقاعدمجموععلىالنساءتشغلها

با  مضروالمحليةالحكوماتفيوالرجالالنساء

.100في



(ب)1-5-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

في الحكومة المحلية   عدد المقاعد التي تشغلها النساءإجمالي
المحليةةالمقاعد التي يشغلها النساء والرجال في الحكومإجمالي

 *100

30

150
*100 =20%



.2015فـي عـام  %(  14.9)بلغت نسبـة المقاعـد التـي تشغلهـا النسـاء فـي البرلمان المصري 

.2008في عام  %( 5)كمـا بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس المحلية المصرية 

.2008،2015الداخليةوزارة:المصدر

البرلمانات( أ)نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  :1-5-5المـؤشر 
.الحكومات المحلية( ب)الوطنية، و



لشغفيالرجلمعالمتساويةوفرصهاللمرأةوالفعالةالكاملةالمشاركةضمان:5-5الغاية

.والعامةاديةواإلقتصالسياسيةالحياةفيالقرارصنعمستوياتجميععلىالقياديةالمناصب

.نسبـة النسـاء في المناصب اإلدارية: 2-5-5المـؤشر 

تعريف المؤشر

.والمتوسطةالعليااالداراتفيالعامليناألشخاصعددمجموعمنالنساءنسبةهو

و11الفرعيةالمجموعاتمعوالمتوسطةالعليااإلدارةتتوافقالمؤشرهذاحسابوألغراض

،(الخدميةاالداراتالضيافة،التجزئة،)14الفئةاستبعادويتمISCO-08في13و12

ISCO-88في12و11الرئيسيةالمجموعاتمعوالمتوسطةالعليااإلدارةتتطابقكما

.الدنيااالدارةتمثلألنها(الحجمصغيرةالمنشأتمديري)13الفئةاستبعادويتم



.نسبـة النسـاء في المناصب اإلدارية: 2-5-5المـؤشر 

:الحسابطريقة 



اإلداريةنسبـة النسـاء في المناصب : 2-5-5المـؤشر 

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm

STRUCTURE OF THE INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATIONS

التصنيف المعياري الدولي للمهن

MAJOR AND SUB-MAJOR GROUPS of ISCO 08

1 Managers

11 Chief Executives, Senior Officials and Legislators

12 Administrative and Commercial Managers

13 Production and Specialized Services Managers

14    Hospitality, Retail and Other Services Managers



2-5-5تطبيق على حساب المؤشر 

لدولي إذا كانت بيانات االدارة العليا والمتوسطة وفقا  للتصنيف المعياري ا

:كالتالي88للمهن 

جملة إناث ذكور الوظائف الكود

143 15 128 ينرجال التشريع وكبار المسئول 11

30090 1818 28272 مديرو المؤسسات 12

475 121 354 مالمؤسسات صغيرة الحجمديرو 13

30708 1954 28754 االجمالي

.احسب نسبة النساء في المناصب االدارية



بشأنمستنيرةقراراتبأنفسهنيتخذنوالالتيسنة49وسنة15بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة:1-6-5المـؤشر

.اإلنجابيةبالصحةالمتعلقةوالرعايةالحمل،منعوسائلواستخدامالجنسية،العالقات

بية،اإلنجاالحقوقوعلىواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتعلىالجميعحصولكفالة:6-5الغاية

جينبيعملومنهاجوالتنميةللسكانالدوليالمؤتمرعمللبرنامجوفقاعليهالمتفقالنحوعلى

.استعراضهمالمؤتمراتالختاميةوالوثائق

تعريف المؤشر

علىبأنفسهنّ قراراتهنيتخذنالالتي)المرتبطاتأوالمتزوجات(49إلى15سنّ منالنساءنسبة

يكنّ لممانشريكهأوزوجهنمعالجنسيةالعالقةيرفضنأنيستطعنكالالتيالمختارةالثالثةالمستويات

فقط.تهنّ بصحّ للرعايةاألنسبيقّررنوالالتيالحمل،منعوسائلاستخداميخترنوالالتيبذلك،يرغبن

بأنفسهنراراتهنقيتّخذنالالتيالنساءمناعتبارهنّ يتمالثالثةالعناصرهذهعنبنعميُجبنالالتيالنساء

.واالنجابيةالجنسيةحياتهنّ بشأن



1-6-5حساب المؤشر طريقة 

:سنة 49و 15بين عدد النساء المتزوجات الالتي يبلغن

الالتي . .العالقة الجنسيةرفضيستطعن1

الالتي . .أو الشريك/ يعود القرار باستخدام وسائل منع الحمل للزوجال2

الالتي . .آخرأو الشريك أو أي شخص/ يعود في القرار بالرعاية الصحية الشخصية للزوجال3

سنة، المتزوجات49إلى 15عدد النساء من سن إجمالي 

.لثالثةاالتمكينمعاييرجميععليهنتنطبقالالتيالنساءعددالبسطهذايتضمن:ملحوظة

X100



1-6-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

1420

20000
*100 =7%

1-6-5حساب المؤشر طريقة 

:سنة 49و 15بين عدد النساء المتزوجات الالتي يبلغن

الالتي . .العالقة الجنسيةرفضيستطعن1

الالتي . .أو الشريك/ يعود القرار باستخدام وسائل منع الحمل للزوجال2

الالتي . .آخرأو الشريك أو أي شخص/ يعود في القرار بالرعاية الصحية الشخصية للزوجال3

سنة، المتزوجات49إلى 15عدد النساء من سن إجمالي 
X100



فأكثرسنة15سنفيالذينوالرجالالنساءحصولتكفلوأنظمةقوانينلديهاالتيالبلدانعدد:2-6-5المـؤشر

مساواةالقدموعلىكاملنحوعلىواإلنـجـابيةالجنسيةالصحةمجالفيوالتثقيفوالمعلوماتالرعايةخدماتعلى

بية،اإلنجاالحقوقوعلىواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتعلىالجميعحصولكفالة:6-5الغاية

جينبيعملومنهاجوالتنميةللسكانالدوليالمؤتمرعمللبرنامجوفقاعليهالمتفقالنحوعلى

.استعراضهمالمؤتمراتالختاميةوالوثائق

تعريف المؤشر

ساءالنحصولتكفلالبلدانفيوطنيةوأنظمةقوانينوجودمدىقياسإلىالمؤشريسعى

مجالفيوالتثقيفوالمعلوماتالرعايةخدماتعلىفأكثرسنة15سنفيالذينوالرجال

.المساواةقدموعلىكاملنحوعلىواإلنجابيةالجنسيةالصحة

0،100بينتتراوحالمؤشرقيمة



ماشىيتبماوالتنظيميةالقانونيةلألطرشاملعالميتقييمأولتقديمإلى2-6-5المؤشريسعى•

بيجين،عملمنهاج،1994لعام(ICPD(والتنميةللسكانالدوليالمؤتمرعملبرنامجمع

.االنسانلحقوقالدوليةوالمعايير

المعلماتنهابأتُعّرفمواضيعية،أقسامأربعةعبروالتنظيميةالقانونيةالبيئةالمؤشريقيس•

الدوليةالوثائقلهذهوفق  والتثقيفوالمعلوماتواإلنجابيةالجنسيةالصحةلرعايةالرئيسة

:االنسانحقوقومعاييرعليهاالمتفق

2-6-5منهجية المؤشر 

األمومةرعايةخدمات

وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة

التثقيف الجنسي الشامل والمعلومات

الصحة الجنسية والرفاه



ردية،فبمكونات(األقسام)األربعةالمواضيعيةالمجاالتمنمجالكلتمثيليتم

الموضوعاتلتعكسعالميينخبراءمعالمشاوراتخاللمنتوضيحهاتم

:التالية

ماتوالمعلوواالنجابيةالجنسيةالصحيةالرعايةمنواسعةمجموعةتغطي-1

.الوطنيةوالتنظيميةالقانونيةاألطرموضوع-2والتثقيف،

:التاليالنحوعلىمصنفمّكون13بقياس2-6-5المؤشريعنى

تابع2-6-5منهجية المؤشر 



األمومةرعايةخدمات:األولالقسم
األمومةرعاية.1

(الصحيةوالمستلزماتاألدوية)للحياةالمنقذةالسلع.2

اإلجهاض.3

اإلجهاضبعدالرعاية.4

األسرةتنظيموالحملمنعوسائل:الثانيالقسم
الحملمنعوسائل.5

الحملمنعخدماتعلىالموافقة.6

الطوارئحاالتفيالحملمنعوسائل.7

والمعلوماتالشاملالجنسيالتثقيف:الثالثالقسم
الشاملالجنسيالتثقيفقانون.8

الشاملالجنسيللتثقيفالدراسيةالمناهج.9

والرفاهالجنسيةالصحة:الرابعالقسم
المشورةوتقديمالبشريةالمناعةنقصفيروساختبار.10

والرعايةالبشريةالمناعةنقصفيروسعالج.11

البشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابينوالنساءللرجالالصحيالوضعسرية.12

البشريالحليميالورمفيروسلقاح.13

تابع2-6-5منهجية المؤشر 



مجاالتأربعةعبرمّكون13لالمحددةالقانونيةوالعوائقالمساعدةالعواملالمؤشريقيس

احتساب،ثم13الالمكوناتلجميعبياناتعلىالحصولالمؤشرحسابيتطلبو،.موضوعية

.القيمتلكمناإلجماليةالنتيجة

.قيمةكأعلى٪100وقيمةكأدنى٪0معالمقياس،نفسعلى13المكوناتوضعيتم

علىمعينلمكونالنتيجةاحتسابيتم.بالتساويوزنهويتممستقلبشكلمكونكلتسجيليتم

العوائقعدد)–(المساعدةالعواملمجموع/الموجودةالمساعدةالعواملعدد)):التاليالنحو

100*((العوائقمجموع/الموجودة

قياسيتموبالمثل،.13الالمكوناتلنقاطالحسابيكالوسط2-6-5المؤشرقيمةاحتسابيتم

.لهالمكونةالمكوناتلنقاطالحسابيالوسطباعتبارهمواضيعيقسملكلالنتيجة

2-6-5طريقة حساب مؤشر



2-6-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

𝐂𝐢 =
𝐞𝐢
𝐄𝐢
−
𝐛𝐢
𝐁𝐢

× 𝟏𝟎𝟎

𝑪𝒊: Data for component i

𝑬𝒊: Total number of enablers in component i

𝒆𝒊: Number of enablers that exist in component i

𝑩𝒊: Total number of barriers in component i

𝒃𝒊: Number of barriers that exist in component i



األراضيفيمضمونةحقوقلديهمأوزراعيةأراضيمتلكونالذينالمزارعينمجموعنسبة:(أ)1-أ-5المـؤشر

.حيازةالنوعبحسبالزراعية،األراضيفيالحقوقأصحابأوالمالّكبينالمرأةحصة(ب).الجنسبحسبالزراعية،

كيةالملحقعلىحصولهاإمكانيةوكذلكاالقتصادية،المواردفيمتساويةحقوقاالمرأةلمنحإصالحاتإجراء:أ-5الغاية

.لوطنيةاللقوانينوفقاالطبيعية،والمواردوالميراثالمالية،الخدماتوعلىالممتلكات،منوغيرهااألرضعلىوالسيطرة

طريقة الحسابتعريف المؤشر

هو كونيملالذينالزراعيالمجتمعفياألفرادانتشارلمدىمقياس-أ

.الجنسبحسبمفّصلوهوزراعية،أراضحيازةأوملكيةحقوق

يتم أوكيةملحقوقيملكونالذينالمزارعيناألفرادعددبقسمةحسابه-أ

ا  مضروبالمزارعينمجموععلىالجنسبحسبزراعيةأراضيحيازة

.100في

نساءالحرمانمدىقياسعلىويعملالجنَسين،تكافؤعلىيرّكز-ب

.الزراعيةاألراضيحيازةأوملكيةحقوقمن

أوكيةملحقوقيملكنالالتىالمزارعاتالنساءعددبقسمةحسابهويتم-ب

حقوقيملكونالذيالمزارعينمجموععلىالزراعيةاألراضيحيازة

.100فيمضروبا  الزراعيةاألراضيحيازةأوملكية

.2010/2009عام لإلناث في%( 1)، مقابل %(99)بلغـت نسـبـة السكـان الذكور الذيـن يتمتعـون بملكية حيازة زراعية 

.2009/2010وزارة الزراعة، التعداد الزراعي : املصدر



1-أ-5طريقة حساب المؤشر 



(أ)1-أ-5تطبيق على حساب المؤشر 

المجموع إناث ذكور

110 10 100
السكان الزراعيون الذين األفراد البالغون من

حيازة األراضي الزراعية/ يملكون حقوق ملكية

300 100 200 الزراعيونالسكان

بينالفجوةرتقديأجلمنالقياسينمقارنةتتموبأنالجنس،بحسبالنسبةتفصيليتمأنالضروريمن

األراضيحيازة/ملكيةحقوقلديهمالزراعيينالسكانمن%37المثال،هذاوفي.والنساءالرجال

.ساءوالنالرجالبينالفارقواضحبشكلنقّدرالجنس،بحسبالمؤشرتصنيفعندإنما.الزراعية



الحقوقفيالمساواةللمرأة(العرفيالقانونذلكفيبما)القانونياإلطارفيهايكفلالتيالبلداننسبة:2-أ-5المـؤشر

.عليهاالسيطرةأو/واألراضيملكيةفي

كيةالملحقعلىحصولهاإمكانيةوكذلكاالقتصادية،المواردفيمتساويةحقوقاالمرأةلمنحإصالحاتإجراء:أ-5الغاية

.لوطنيةاللقوانينوفقاالطبيعية،والمواردوالميراثالمالية،الخدماتوعلىالممتلكات،منوغيرهااألرضعلىوالسيطرة

تعريف المؤشر

والتشريعاتالقانونيةاألحكامومسودةالوطنيةالسياسةأهدافكافة2.أ.5المؤشريجمع•

أو/وياألراضملكيةفيالمرأةحقوقمساواةضمانفيالجيدةالممارساتتعكسالتيالتنفيذية

.عليهاالسيطرة

أليالنقلوواالستخدامبالمطالبةقانونابهالمعترفالحقأنهاعلى"األراضيملكية"تعريفيتم•

.أرضملكية

بملكيةالخاصةالقراراتاتخاذعلىالقدرةأنهاعلى"األرضعلىالسيطرة"تعريفويتم•

ممارساتبأنهاأجمعالعالمفيبهامعترف2.أ.5المؤشرلرصدالمستخدمةوالمعايير.األرض

.عليهاوالسيطرةاألراضيامتالكفيالمرأةحقوقتمكينفيجيدة



تعكسالتيالتشريعاتوتنفيذالمتوفرةالقانونيةاألحكامومسوداتالسياسات،أهدافبجمع2.أ.5المؤشريقوم

.عليهاوالسيطرةاألراضيملكيةفيالمتساويةالمرأةحقوقتضمنالتيالحسنةالممارسات

4إلى0مندرجاتباستخدامالقانوني،العملوإطارالسياسةفيادخالهامرحلةبحسبالمعلوماتاحتسابيتمثم

:التاليالنحوعلىالقانوني،اإلطاروفيالسياسةفيالمؤشرإدخالإلىرقمكليشير،بحيث

.القانونياإلطارعنالتفويضاتكافةغياب:صفرالمرحلة

.أكثرأوواحدتفويضالعتمادتؤمنبالسياسةخاصةمسودة:1المرحلة

.أكثرأوواحدتفويضاعتمادأجلمنرسميامعتمدةبالسياسةخاصةوثيقة:1.5المرحلة

.أكثرأوواحدا  تفويضا  يشملقانون:2المرحلة

أكثرأوواحدا  تفويضا  يشملاألوليالقانون:3المرحلة

.أكثرأوواحدا  تفويضا  تشملالثانويةالتشريعات:4المرحلة

.الستبياناهذاباستيفاءالوطنيالقانونيالخبيرويقومالفاومنظمةإلىاالستبياننتائجبامدادالبلدانتقوم

2-أ-5طريقة حساب مؤشر



.نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب الجنس: 1-ب-5المـؤشر 

لمعلوماتاتكنولوجياوبخاصةالتمكينية،التكنولوجيااستخدامتعزيز:ب-5الغاية

.المرأةتمكينتعزيزأجلمنواالتصاالت،

طريقة الحسابتعريف المؤشر

هاتفلديهمالذيناالفرادنسبة

الجنسبحسبمصنفينمحمول

عددبقسمةالمؤشرهذااحتسابيتم

اخلوي  هاتفايملكونالذيناألفراد

.األفرادعددإجماليعلىمحموال  



1-ب-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

عدد األفراد الذين يملكون هاتفا خلوي ا
إجمالي عدد األفراد

 *100

15000

20000
*100 =75%



.نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب الجنس: 1-ب-5المـؤشر 



العامة نسبة نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات: 1-ج-5المـؤشر 

المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

سياساتالهذهوتعزيزلإلنفاذقابلةوتشريعاتسليمةسياساتاعتماد:ج-5الغاية

علىياتوالفتالنساءكلوتمكينالجنسينبينبالمساواةللنهوضوالتشريعات

المستوياتجميع

تعريف المؤشر

الحكوميةالجهودقياسإلى1-ج-5المستدامةالتنميةأهدافمؤشريسعى

طوالينالجنسبينللمساواةالمرصودةالميزانيةمخصصاتتتبعإلىالرامية

.للعموممتاحةوجعلهاالعامةالماليةاإلدارةدورة



المخصصالتمويلنوعيةأوكميةعلىمؤشراوليسالمالي،النظاملخصائصمؤشرهو

:معاييرثالثةقياسعلىالمؤشرويعملالمرأةوتمكينالجنسينبينللمساواة

منالمرأةوتمكينالجنسينبينالمساواةمسألةبمعالجةالحكومةنيةعلىاألولالمعياريركز

.المسألةهذهلتعزيزمواردومخصصاتوسياساتبرامجلديهاكانإذاماتحديدخالل

مواردلتتبعوميزانيةتخطيطأدواتتملكالحكومةكانتإذاماتقييمعلىالثانيالمعيارويعمل

.العامةالماليةاإلدارةدورةطوالالمرأةوتمكينالجنسينبينالمساواة

لجعلأحكامللحكومةكانتإذاماتحديدخاللمنالشفافيةعلىفيركزالثالثالمعيارأما

.للعموممتاحةالمرأةوتمكينالجنسينبينللمساواةالمرصودةالمخصصات

1-ج-5منهجية المؤشر 



وتمكينالجنسينبينالمساواةوتحقيقالعامةالمخصصاتلتتبعنظامبلدأيلدىكانإذامالتحديد

:لحكومةاميزانيةعنالمسؤولةالوكالةأوالبلدهذاماليةوزارةإلىالتالياالستبيانإرساليتمالمرأة،

تابع1-ج-5منهجية المؤشر 



تابع1-ج-5منهجية المؤشر 



تابع1-ج-5منهجية المؤشر 



1-ج-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 



1-ج-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 



1-ج-5تطبيق عملي على منهجية حساب المؤشر 

منؤالسعلىبنعماالجابة)بواقعاألولالمعيارأسئلةباستيفاء"س"الدولةقامت

وكانت،(7أصلمنأسئلة4علىبنعماالجابة)بواقعالثانيوالمعيار(أسئلة3أصل

.الثالثالمعيارأسئلةعلىالبـاالجابة

الدولة؟هذهتقعسوفتصنيفأيفي

(أ)بالكاملالمتطلباتستوفيت.

(ز–و-هـ–د–ج–ب)المتطلباتاستيفاءمنقتربت.

(ح)المتطلباتتستوفيال.



كراً 
ش 


