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(مؤشر13)اإلنسان وحقوق الكرامة -البُعد األول  

.السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمرنسبة :  1-2-1المؤشر ( 1
I: درجة المؤشر❖
WB:المنظمات الراعية/ المنظمة ❖
.يالوطنتُجمع البيانات عن اإلستهالك والدخل في مسوح أسرية ممثلة على المستوى : مصدر البيانات❖

، نظم للحماية اإلجتماعية، بحسب الجنس/السكان الذين تشملهم حدود دنيانسبة :أ -1-3-1المؤشر ( 2
حوامل، وبحسب الفئات السكانية، كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وال

والضعفاءواألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، 
I: درجة المؤشر❖
ILO :الراعيةالمنظمات /المنظمة❖
، يتعين على بيانات عن نسبة كبار السن ونسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على معاشللحصول ❖

يل النتائج على األجهزة اإلحصائية أن تُضيف إلى مسوحها الوطنية سؤاالً عن تلقي األفراد لمعاش، ليتم تفص
.لكبار السن وذوي اإلعاقة



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

.التسرب من مرحلة التعليم الثانوي بين الشبابمعدل : المؤشر( 3

هاية المرحلة سواء الطلبة المسجلين بالتعليم الثانوي الذين إنقطعوا عن الدراسة في ننسبة : التعريف ❖
إجتماعية ة بسبب العزوف عن الدراسة أو لظروف/بشكل قانوني أو بشكل تلقائي بقرار من الطالب

.وإقتصادية معينة

ها المدارس الحصول على البيانات من السجالت اإلدارية المدرسية التي ترسليتم : مصادر البيانات❖
ات عن عمر يُوصى باللجؤ إلى المسوح األسرية التي تجمع بيان. مطلع كل عام إلى وزارات التعليم

.الثانويوجنس األفراد وحالة إلتحاقهم بأية مرحلة تعليمية بما فيها مرحلة التعليم 

(ذكور، إناث)حسب الجنس : التفصيل❖



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

1-5-4المؤشر ( 4

.التكافؤ بين الجنسين في التعليم الثانوي❖

I: المؤشردرجة ❖

UNESCO: المنظمات الراعية/  المنظمة❖

ون المقسوم المقسوم أو البسط هو معدل إلتحاق اإلناث بالتعليم الثانوي ويكيكون : طريقة اإلحتساب❖
.عليه أو المقام هو معدل إلتحاق الذكور بهذا التعليم

حاقهم بأية باللجؤ إلى المسوح األسرية التي تجمع بيانات عن عمر وجنس األفراد وحالة إلتيُوصى ❖
.مرحلة تعليمية بما فيها مرحلة التعليم الثانوي



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

ضن لعنف بدني أو جنسي النساء املعاشرات والفتيات يف اخلامسة عشرة وما فوق، الالتي تعرنسبة : 1-2-5املؤشر ( 5
 والعمركل العنف أو نفسي من عشري حالي أو سابق، خالل اإلثنى عشر شهرًا السابقة، مصنفة حبسب ش

II:املؤشردرجة❖

UNICEF, UNFPA, UN Women, WHO, UNODC: المنظمات الراعية /املنظمة❖

قومية خاصة بالعنف ضد المرأة أو بإدماج نموذج خاص قامت دول بمسوح : مصدر البيانات❖

لخاصة بالعنف ضد المرأة في المسوح الوطنية الخاصة بمواضيع أخرى، ومعظمها تشمل البيانات ا

. بالعنف من الشريك



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

سنة، والالتي تزوجن أو إرتبطن بقرين قبل 24-20النساء الالتي ترتاوح اعمارهن بني نسبة : 1-3-5املؤشر ( 6
عشرةبلوغ سن اخلامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة 

I: املؤشردرجة ❖

UNICEF: املنظمات الراعية/ املنظمة ❖

بتر / عاماً، والالتي خضعن لعملية تشويه49و15الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة : 2-3-5المؤشر ( 7
.األعضاء التناسلية، بحسب العمر

I: المؤشردرجة ❖

UNICEF: المنظمات الراعية/ المنظمة ❖

المسوح األسرية: مصدر البيانات❖



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

.ةاحلكومات احمللي( ب)و الربملانات الوطنية، ( أ)املقاعد التي تشغلها النساء يف نسبة : 1-5-5املؤشر ( 8
  I: درجة املؤشر❖

IPU, UN Women: املنظمات الراعية/  املنظمة❖

.المحليةالحكومات ( ب)و الوطنية  البرلمانات ( أ)سنة في 40المقاعد التي يشغلها األفراد تحت سن نسبة : المؤشر( 9

حرية اإلختيار: المؤشر( 10

ون فعله في المئوية من األفراد الذين هم راضون عن مدى حريتهم في إختيار مسار حياتهم أي ما يريدالنسبة : التعريف❖
.حياتهم

دولة 140وفي كل سنة يطرح إستطالع جالوب للرأي العام على عينة من األفراد حول العالم في : مصدر البيانات❖
"دولتك، هل أنَت راٍض عن حريتك إلختيار ما تريد فعله في حياتك، أم غير راٍض؟في ":سؤاأل بسيطاً هو 



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

.العاملةمعدل مشاركة اإلناث يف القوى العاملة إىل معدل مشاركة الذكور يف القوى نسبة : املؤشر( 11
ILO: املنظمات الراعية/ املنظمة ❖

ة يف القوى توجد حتديات يف احلصول على البيانات الالزمة إلحتساب معدالت املشاركال : مصدر البيانات ❖
يكرر العاملة، فالعديد من الدول العربية لديها على األقل مسحًا واحدا كل عام للقوى العاملة، وبعضها

ة يف األنشطة هذا املسح أكثر من مرة واحدة يف السنة لقياس التذبذبات املومسية أو الفصلية يف املشارك
.  اإلقتصادية

البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقةمعدل 2-5-8: المؤشر( 12

I: درجة المؤشر❖

.ILO: المنظمات الراعية/ المنظمة ❖

.في قوة العمل العاطلين عن العملسنة + 15لألشخاص البطالة يعبر عن النسبة المئوية معدل : التعريف❖



نساناإلالكرامة وحقوق -البُعد األول  

(من إمجايل العمالة)% العمالة اهلشة : املؤشر( 13
ILO: املنظمات الراعية/ املنظمة ❖

عرف : التعريف❖
ُ
دد األفراد منظمة العمل الدولية نسبة العمالة اهلشة بأنها النسبة املئوية إلمجايل عت

ن يعملون العاملني حلسابهم اخلاص أو العاملني املساهمني يف األسرة والعاملني حلسابهم اخلاص وهم م
حلسابهم اخلاص دون موظفني، يف حني يشارك العاملون املساهمون يف األسرة دون أجر يف العمل

ال بالنسبة باملؤسسة اخلاصة باألسرة مبا يف ذلك العمل غري املنظم؛ الدخل املرتبط بالعمل هلؤالء العم
حلماية إىل التكلفة املعيشية؛ العمل غري املالئم بسبب زيادة عدد ساعات العمل؛ وعدم توافر غطاء من ا

.اإلجتماعية
.المسوح األسرية الوطنية والدورية للقوى العاملةعادة : مصادر البيانات❖



(مؤشرات8)الصحة اإلنجابية -الثاني  البُعد 

الوفيات النفاسيةنسبة 1-1-3المؤشر ( 1

I:  درجة المؤشر▪

WHO: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

يوماً من إنتهاء الحمل، بغض النظر عن مدة الحمل ووضعه، 42هي وفاة إمرأة أثناء حملها أو خالل : النفاسيةالوفاة ▪
، ولكن ليس (باشرةبسبب وفاة توليدية مباشرة أو غير م)جراء أي علة مرتبطة بالحمل أو متفاقمة بسببه أو بكيفية إدارته 

.  ألسباب عرضية أو طارئة

والسبب، اإلدارية الصحية أو السجالت الحيوية عن المواليد األحياء والوفيات حسب الجنسالسجالت : مصدر البيانات▪
بية أو وإن تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى المسوح األسرية مثل المسح الديموغرافي والصحي أو مسح صحة األسرة العر

ة تستقصي وفي حاالت أخرى قد تلجأ بعض الدول إلى دراسة خاصة تتبعي. المؤشراتالمسح األسري العنقودي المتعدد 
.فيها من األسرة عن أسباب وفاة أي من نسائها الالتي في سن اإلنجاب ممن تم اإلبالغ عن وفاتهن



الصحة اإلنجابية-الثاني  البُعد 

نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة:  2-1-3المؤشر ( 2

  I: المؤشردرجة ▪

UNICEF, WHO: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

(عموماً الت أي األطباء أو الممرضات أو القاب)النسبة المئوية للوالدات التي تتم تحت إشراف أخصائيين صحيون ماهرون إن ▪
لزوجة في الحصول على معلومات عن الذين أشرفوا على الوالدة من السجالت اإلدارية للمستشفيات أو من سؤال يوجه لويمكن 

.  أي مسح أسري عن مكان والدة مولودها األخير ومن أشرف على هذه الوالدة

أربع زيارات على األقل-الرعاية السابقة للوالدة تغطية : المؤشر( 3

 WHO،UNFPA،UNCIEF: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

سنوات السابقة للمسح اللواتي حصلن على 5الالتى ولدن مولود حي خالل ال 49-15السيدات في العمر نسبة : التعريف▪
.رعاية من أخصائيين صحيين مهرة خالل حملهن مقاسة بأربع زيارات أو أكثر خالل هذا الحمل

رعاية سابقة المسوح األسرية الدورية الخاصة بصحة األسرة العربية عادة أسئلة للنساء المتزوجات عما إن كن تلقينتتضمن ▪
.عليهاللوالدة أي أثناء حملهن بمولودهن األخير، وأن كان األمر كذلك، يتم سؤالهن عن عدد الزيارات التي حصلن 



الصحة اإلنجابية-الثاني  البُعد 

معدل وفيات حديثي الوالدة:  2-2-3المؤشر ( 4

I:  درجة المؤشر▪

UNICEF: المنظمات الراعية▪

يوماً من عمره، إذا 28إن معدل وفيات المواليد حديثي الوالدة هو إحتمال أن يموت المولود في سنة محددة قبل أن يكمل ▪
.مولود حي1,000خضع لمعدالت الوفيات الخاصة بهذا العمر في تلك الفترة، مقاساً بالنسبة لكل 

.الحيوي، المسوح بالعينة، التعداد، السجالت الصحية/السجل المدني: مصدر البيانات▪

شخص غير مصاب من السكان 1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل :  1-3-3المؤشر ( 5
بحسب الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان

  I: درجة المؤشر▪

 UNAIDS: المنظمات الراعية/ المنظمة▪



الصحة اإلنجابية-الثاني  البُعد 

الحاجة غير الملباة إلى تنظيم األسرة : 1-7-3المؤشر ( 6

جاب أو النساء في سن اإلنجاب المتزوجات أو هن على عالقة بشريك ويرغبن في التوقف عن اإلننسبة : التعريف▪
.تأجيلة ولكنهن ال يستعملن أي وسيلة من وسائل منع الحمل

I:  المؤشردرجة ▪

DESA population division: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

حتوي على التي تالمسوح ومن بين برامج . يتم حساب هذا المؤشر من البيانات الممثلة وطنياً لمسوح األسر المعيشية▪
ومسوح ،DHSوالصحية والمسوح الديموغرافية ،CPSمسوح إنتشار وسائل منع الحمل : بيانات ذات صلة بهذا المؤشر

ومسوح رصد ،MICSوالمسوح العنقودية متعددة المؤشرات ،RHSومسوح الصحة اإلنجابية ،FFSواألسرة اإلنجاب 
PAPFAMومسح صحة األسرة العربية  WFSومسح الخصوبة العالمي ،2020PMAاألداء والمساءلة 



الصحة اإلنجابية-الثاني  البُعد 

إمرأة في تلك الفئة العمرية1,000لكل ( سنة19-15سنة؛ و 14-10)الوالدات لدى المراهقات معدل : 2-7-3المؤشر ( 7

I:  درجة المؤشر▪

DESA population division: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

بديلة إن السجل المدني هو المصدر المفضل للبيانات، أما التعدادات والمسوح األسرية فهما مصادر: مصدر الببانات▪
.عندما ال يمكن التعويل على السجل المدني

العربيةالتربية الجنسية في المناهج الدراسية في البلدان إدراج : المؤشر( 8

.اإلدارية لوزارات التربية والتعليمالسجالت : البياناتمصادر ▪



(مؤشرات3)والتنقل المكان -الثالث  البُعد 

البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن اإلدارةعدد : المؤشر( 1

IMO:المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

ع المضيف يتضمن هذا المؤشر السؤال عما إذا تبنت الحكومة سياسات أو برامج معينة تهدف إلى إدماج المهاجرين إليها في المجتم: التعريف▪

نقل ( 2)تدريب المهاجرين على مهارات لغة البلد المضيف إذا كانت لغة المهاجرين مغايرة للغة البلد الُمضيف؛ ( 1: )تحت ثالثة بنود هي

حماية ( 3)المؤهالت المهنية التي يحملها المهاجرون، أي اإلعتراف بهذه المؤهالت وإعتمادها عند التوظيف من قبل الدولة المضيفة؛ 

.المهاجرين من التمييز ضدهم

التي تبنت سياسات أو برامج تحت كافة البنود الثالثة؛ الدول •

التي تبنت سياسات أو برامج تحت البند األول والثاني؛ الدول •

تبنت سياسات أو برامج تحت البند األول والثالث؛ الدول •

التي تبنت سياسات أو برامج تحت البند الثاني والثالث؛الدول •

التي تبنت سياسات أو برامج تحت البند األول فقط؛الدول •

التي تبنت سياسات أو برامج تحت الثاني فقط؛الدول •

التي تبنت سياسات أو برامج تحت البند الثالث فقط؛الدول •

.التي لم تتبَن سياسات أو برامج تحت كافة البنودالدول •



والتنقلبُعد المكان -الثالث  البُعد 

نسمة، بحسب العمر والجنس والسبب000100الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل : 2-1-16المؤشر ( 2

(من سكان الدولة)% الالجئون واألشخاص المشردون داخلياً حسب البلد األصلي : المؤشر▪

III: درجة المؤشر▪

و اإلضطهاد بغض نسبة الالجئين والمشردين داخلياً قسراً وطالبي اللجوء في الدولة بسبب النزاعات المختلفة أهو : التعريف▪
.النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني

OHCHR: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

إن كان البلد في صراع: المؤشر( 3

UNHCR،UNFPA،WHO،UNCIEF: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

أنه أن يعرض ما إذا كان البلد المعني يشهد صراعات عرقية أو إقليمية أو تعرض إلى تدخل أجنبي مسلح من شيبين : التعريف▪
.حياة األشخاص إلى الخطر

.  البيانات لدى الحكومات المعنية أو يمكن إعتماد مصادر دوليةتتوفر : البياناتمصادر ▪



(مؤشرات7)الحوكمة -الرابع  البُعد 

.نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر:  1-9-16المؤشر ( 1

I: درجة المؤشر▪

UNSD, UNICEF: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

غرافية التعدادات ومسوح األسر المعيشية مثل المسوح العنقودية متعددة المؤشرات والمسوح الديمو: البياناتمصادر ▪
.والصحية ونظم التسجيل الحيوي الوطنية

مهور على أو سياساتية إلطالع الج/أو تشريعية و/البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية وعدد : 2-10-16المؤشر ( 2
المعلومات

 I:  درجة المؤشر▪

UNESCO, UIS: المنظمات الراعية/ المنظمة▪



(مؤشرات6)الحوكمة -الرابع  البُعد 

وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس:  1-أ-16: المؤشر( 3

 I: درجة المؤشر▪

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

مهور على أو سياساتية إلطالع الج/أو تشريعية و/البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية وعدد : 2-10-16المؤشر ( 4
المعلومات

 I:  درجة المؤشر▪

UNESCO, UIS: المنظمات الراعية/ المنظمة▪

عية لإلعتماد التابعة الرئيس للبيانات المتعلقة بالمؤشر هو السجالت اإلدارية لتقارير اللجنة الفرالمصدر : البياناتمصادر ▪
ية كل ستة المفوضية بتجميع البيانات في دليل عالمي إلعتماد وضع المؤسسات الوطنوتقوم  GANHRIللتحالف العالمي 

.أشهر، بعد تقديم اللجنة الفرعية لإلعتماد تقريرها



الحوكمة-الرابع  البُعد 

.األفراد الذين يستخدمون اإلنترنتنسبة : 1-8-17المؤشر ( 5

I: درجة المؤشر▪

ITU: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

لي لإلتصاالت إلى البيانات عن األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت من خالل إستبيان سنوي يرسله اإلتحاد الدوتُجمع : مصدر البيانات

.  ويُجمع، في هذا اإلستبيان، القيم المطلقة، وبناًء عليها يتم حساب النسب المئوية. مكاتب اإلحصاءات الوطنية

بالسكانالبلد لسياسات وطنية متعلقة إعتماد : المؤشر( 6
:لديهالبلدهلوهي،بالاإلجابةكانتإذا0والقيمةبنعماإلجابةكانتإذا1القيمةمنهاكليأخذبنودسبعةمناملؤشرهذايتكون
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



الحوكمة-الرابع  البُعد 

:2-19-17المؤشر ( 7

.  اضيةنسبة البلدان التي أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر الم( أ)▪

.في المائة في تسجيل الوفيات80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة 100حققت نسبة ( ب)و 

I:درجة المؤشر▪

UNSD: المنظمات الراعية/ المنظمة▪

بيانات تلتمسإلى جميع البلدان مسح شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بإرسال تقوم : مصدر البيانات▪
سنوات تمتد لعقد 10على مدى ( بداية، منتصف، نهاية)وصفية تفصيلية عن طرق التعداد عند ثالث نقاط 

(  2024-2015التي تغطي السنوات 2020حالياً جولة تعداد عام )التعداد 



اإلستدامة-الرابع  البُعد 

الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية وتلوث الهواء المحيطمعدل : 1-9-3المؤشر ( 1

I: درجة المؤشر▪

WHO: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

عدد : محيط كاآلتيالإلى الوفيات الناجمة عن اآلثار المشتركة للتلّوث داخل األسر المعيشية وتلوث الهواء يُشار : التعريف▪
ويتم إحتساب معدالت الوفيات عبر قسمة عدد الوفيات على مجموع السكان . الوفيات، معدل الوفيات

دين السكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما فيها مرافق غسل الينسبة : 1-2-6المؤشر ( 2

.بالصابون والمياه

1الدرجة : درجة المؤشر▪

WHO, UNICEF: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

.الوصول إلى مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي هو مؤشر أساسي لمعظم المسوح األسرية: مصدر البيانات▪



اإلستدامة-الرابع  البُعد 

الطاقة المتجددة في مجموع اإلستهالك النهائي للطاقةحصة : 1-2-7المؤشر ( 3

I: درجة المؤشر▪

UNSD, IEA, IRENA: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

ائي للطاقة الطاقة المتجددة في مجموع اإلستهالك النهائي هي النسبة المئوية لالستهالك النهحصة : التعريف▪
.المشتق من الموارد المتجددة

النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحدمعدل : 1-1-8المؤشر ( 4

 I: درجة المؤشر▪

UNSD: المنظمات الراعية/ المنظمة ▪

ي باألسعار إحتساب الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد من خالل قسمة الناتج المحلي اإلجماليتم : التعريف▪
.ابتالثويتم قياس بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بالدوالر األميركي . مابلد الثابتة على عدد سكان 



اإلستدامة-الرابع  البُعد 

.على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالياإلنفاق : 1-5-9المؤشر ( 5

 I: درجة المؤشر▪

UNESCO: المنظمات الراعية/  المنظمة▪

ريق مكاتب عن طو جمع البيانات من خالل المسوح الوطنية المعنية بالبحث والتطوير، أيتم : مصدر البيانات▪
(  مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا)اإلحصاءات الوطنية أو وزارة تنفيذية 

100,000األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل عدد : 1-5-11المؤشر ( 6
شخص من السكان

  IIالدرجة: درجة المؤشر▪

UNDRR:   المنظمات الراعية/ المنظمة ▪



اإلستدامة-الرابع  البُعد 

يا مع إطار البلدان التي تعتمد وتنفذ إستراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشعدد : 1-ب-11المؤشر ( 7
2030-2015سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

III: درجة المؤشر▪

UNDRR: المنظمات الراعية/ المنظمة▪

لتي تتألف المؤسسة الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ا: مصدر البيانات▪
من وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت 

.األرصاد الجوية

ألف من الرائدة المنسقة التي ترأست المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث التي تتالمؤسسة : الوصف▪
وكاالت ذات أغراض خاصة بما في ذلك وكاالت الكوارث الوطنية ووكاالت الحماية المدنية ووكاالت 

.األرصاد الجوية


