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إن رؤية المساواة بين المرأة والرجل كشركاء ومستفيدين من التنمية، والقضاء على التمييز ضد 
المرأة،  وتمكين المرأة هي قيم أساسية مكرسة في ميثاق األمم المتحدة. 

ويتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين توافر أدلة فعلية للكشف عن الفوارق وأوجه الالمساواة الفعلية 
في وضع المرأة والرجل في شتى مجاالت الحياة. 

وإحصاءات النوع اإلجتماعي هي تلك التي )أ( تدعو بوضوح إلى تقسيم المتغير حسب الجنس 
وخصائص أخرى وكذلك؛ )ب( غير ُمقسمة حسب الجنس لكنها تعكس اإلحتياجات والفرص 

والمساهمات المحددة التي تقدمها النساء والفتيات في المجتمع.

وتوفر بيانات النوع اإلجتماعي لبنات البناء التي يتم من خاللها تركيب إحصاءات النوع اإلجتماعي 
المختلفة. وإنتاج ونشر إحصاءات النوع اإلجتماعي يخلق "معرفة عن النوع اإلجتماعي" قائمة على 

األدلة تساعد صانعي السياسات على تطوير سياسات قائمة على األدلة وقياس فعالية السياسات في 
تحقيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين.

ويتم توفير جانب كبير من بيانات النوع اإلجتماعي من قبل أجهزة اإلحصاءات الوطنية والوزارات 
المختصة باإلضافة إلى مصادر أخرى. وتولي هذه األجهزة اإلهتمام الالزم لطرق جمع البيانات 

والتحقق منها ومواءمتها، وطورت أفضل الممارسات من أجل تدنية إحتمال التحيز المتعلق بالنوع 
اإلجتماعي في األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية.

يتمثل أحد متطلبات إطار المؤشرات العالمي ألهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 
2030 في تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة - حسب اإلقتضاء- حسب نوع الجنس، وذلك 

 وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. 
.)United Nations Statistics Division 2014(

وتصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حسب نوع الجنس يغطي العديد من المجاالت التي تمثل 
قاسماً مشتركاً مثل الصحة والتعليم والعمل وصنع القرار والوصول إلى الموارد والفرص.

 ومن بين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 232 مؤشراً، يوجد 54 مؤشراً مرتبطاً 
بالنوع اإلجتماعي. وبخالف الهدف الخامس )تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات( والذي يحتوى 14 مؤشراً جميعها يتعلق بالنوع اإلجتماعي، تتفاوت أعداد المؤشرات 
المرتبطة بالنوع اإلجتماعي في بقية األهداف الستة عشر األخرى بين صفر و8 مؤشرات. وفي 

الواقع، توجد ستة أهداف هي:- 6 و 7 و 9 و 12 و 14 و 15، ال تحتوي ُمطلقاً على أي مؤشر 
مرتبط بالنوع اإلجتماعي.

لقد قطع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بإحصاءات النوع اإلجتماعي شوطاً كبيراً في 
تقديم المساندة الفنية لتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية لقياس ورصد ونشر التقارير حول مؤشرات 
النوع اإلجتماعي ألهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، وفقاً لتنقيح عام 2019 إلطار المؤشرات 

العالمي ألهداف التنمية المستدامة، يتم تصنيف 10 مؤشرات فقط مرتبطة بالنوع اإلجتماعي )تمثل 
أقل من %20 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالنوع اإلجتماعي( على أنها من 
الفئة األولى، و 24 مؤشراً من الفئة الثانية، و 17 مؤشراً من الفئة الثالثة، و 3 مؤشرات )وهي 
4.1.1 و 4.5.1 و 5.5.1( متعدد الفئات. ومن ثم، فإن أكثر من %80 من مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة الخاصة بالنوع اإلجتماعي هي إما )أ( لها منهجيات واضحة وثابتة من الناحية 
المفاهيمية ومعايير متوفرة ولكن الدول ال تقوم بإنتاج البيانات بإنتظام؛ أو )ب( ليس لها منهجية 

واضحة ثابتة من الناحية المفاهيمية أومعايير وال تنتج الدول البيانات أصالً.

وعليه، فإن العمل على تطوير وإختبار ووضع منهجية ومعايير لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
الخاصة بالنوع اإلجتماعي سوف يمأل فراغاً كبيراً ويساهم مساهمة جوهرية في تحسين الوضع 

الراهن إلطار المؤشرات العالمي ألهداف التنمية المستدامة.

الشكل 1: 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بالنوع اإلجتماعي
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الشكل 2:
تقسيم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالنوع اإلجتماعي حسب الفئات 
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إن معالجة هذا الموقف تتطلب إتباع نهج ثنائي المسار. أوالً، على المستوى الدولي، يتطلب األمر 
إعطاء األولوية للعمل على تطوير وإختبار ووضع منهجية / معايير لمؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة المرتبطة بالنوع اإلجتماعي. ثانياً، على المستوى الوطني، يتطلب األمر تسريع وتيرة 
العمل على إنتاج ونشر مؤشرات النوع اإلجتماعي. ولحسن الحظ، أطلقت عدة بلدان إستراتيجيات 
إحصائية وطنية جديدة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتبذل المكاتب اإلحصائية 
الوطنية جهوداً كبيرة لتحديد البيانات واإلحصاءات المرتبطة بالنوع اإلجتماعي في سياقها الوطني.

ويمثل تبادل الخبرات أمراً مهماً في نجاح الجهود المستمرة في مجال اإلحصاءات المرتبطة بالنوع 
اإلجتماعي في جميع أنحاء العالم.
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هل يمكن إلحصاءات النوع اإلجتماعي أن تمأل فراغات كبيرة في 
الرصد والمساءلة بشأن أهداف التنمية المستدامة؟
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