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  قائمة المختصرات
AGDI المؤشر األفريقي لممسائل الجنسانية والتنمية  

AU فرٌقًاالتحاد األ 

AUC ًمفوضٌة االتحاد األفرٌق 

ACG المركز األفريقي لمشؤون الجنسانية 

ACS المركز األفريقي لإلحصاء 

AIDS متالزمة نقص المناعة المكتسب  

CAR  جمهورية أفريقيا الوسطى  

CARMMA هاتلتعجيل بالحد من وفيات األمبا  حممة ال 

 ECA المجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة 

FAO منظمة األغذية والزراعة 

GDP إجمالي الناتج المحمي 

HIV فيروس نقص المناعة البشرية 

ICPD  التنميةالمؤتمر الدولي لمسكان و 

 IFPRI المعهد الدولي ألبحاث سياسات األغذية  

ILO ةمنظمة العمل الدولي 

IPU االتحاد البرلماني الدولي 

STEM والرياضيات والهندسة العموم والتكنولوجيا  

 UNAIDS  برنامج األمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  / اإليدز

UN DESA إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة 

 UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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UNESCO األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافةمنظمة 

 UNFPA صندوق األمم المتحدة لمسكان 

UNICEF صندوق األمم المتحدة لمطفولة 

 WHO منظمة الصحة العالمية  
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 كلمة الشكر

 

ة األفرٌقٌة لدرجات اإلنجاز الجنسانً عبارة البطاق
حظً    األفرٌقً لمفوضٌة االتحاد  منشورعن 

 التابعة  ألفرٌقٌا اللجنة االقتصادٌة من الفنً الدعمب
فً إطار   اوقد تم إعداده .مم المتحدةلأل

 رئٌسة مفوضٌة االذي كرسته له الدعم
زوما دالمٌنً نكوسازانا ةاألفرٌقً،الدكتوراالتحاد

األمٌن ،  ألمم المتحدةل وكٌل األمٌن العامو 
 فٌذي للجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌا،التن

 لوبٌز. كارلوس لدكتورا
 

اللجنة  لفرٌق  وٌتم كذلك اإلعراب  عن التقدٌر 
ه  مدٌر شعبة سٌاسات كاملب االقتصادٌة ألفرٌقٌا

التنٌمٌة االجتماعٌة ، تاكٌوا مانوه ،ومنسق المركز 
ن والتنمٌة ة بٌن الجنسٌاألفرٌقً للمساوا

كبٌرة  ،ٌدزوروزو ، توكوزٌلاالجتماعٌة
، دٌوب، نجونً مستشاري الشإون الجنسانٌة
-كٌسو ماتاشانً، وموظفً الشإون االجتماعٌة
لٌن الباحثٌن والزمٌمارٌتً وكارولٌن جونزي ، 

سون  -نوا إٌلٌزو ساوازٌك  أكوا أساماو دٌبراه
. كما أن فاي، بٌرهانو تس،والمساعد اإلداري

رئٌس قسم اإلحصاءات  ٌر موصول إلىدهذاالتق
الدٌموؼرافٌة واالجتماعٌة، المركز األفرٌقً 

راج مٌترا،  -اللجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌالإلحصاء، 
و والخبراء والخبٌرة اإلحصائٌة ، فاطمة سٌسوك

كوٌٌك  ، مالجورزاتااإلحصائٌٌن المعاونٌن
، والمساعدٌن اإلحصائٌٌن ،إٌنكٌونج شوي

زا بٌكٌلً  اللذٌن ساعدا ؤ ت تسفاي ومٌٌالجول
على إتاحة  إعداد هذه  البطاقة الخاصة بقٌاس 

  .درجات اإلنجاز الجنسانً
 
 

وٌتوجه االمتنان بشكل خاص إلى فرٌق مفوضٌة 
الخاص بشؤن  مستشار، والاألفرٌقً االتحاد 

االستراتٌجٌة والتخطٌط لرئٌسة مفوضٌة 
السفٌر  ،الدٌوان  رئٌسونائب  األفرٌقً االتحاد 

جكوبولً ، والمدٌرة باإلنابة إلدارة -فٌبً بولجٌتر
المرأة ومسائل الجنسٌن ، السٌدة لٌلى بن علً ، 
وكبٌرة موظفً السٌاسات ، السٌدة أورٌاتو دانفاخا 

وتوجتهات  قٌمة أثناء  لما أدولوا به من تعلٌقات
 إعداد بطاقة درجات اإلنجاز الجنسانً.
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 دٌرالتص
 

استعراض األداء االقتصادي للبلدان من  ٌتبٌن
األفرٌقٌة أن ثمة تقدما اقتصادٌا ممتازا تحقق فً 

ٌتراوح ما   ، حٌث بلػ متوسطهالعقد الماضً
بؤنه ٌوجد فً  التفاخر فً المائة مع 7و 5  بٌن

نموا  سرعاأل 10 ال االقتصادات من 6أفرٌقٌا 
العرض فلقد كان النمو على جانب  العالم. فً

خراجٌة و قائما على التجارة والصناعات االست
 النموكان  ، بٌنماالبناء وقطاعات الخدمات

 المرتكز على جانب الطلب
خاص ال ستهالكالا  بواسطة عززام

ومن المتوقع أن  واالستثمارات فً البنٌة التحتٌة.
فً عامً  عدةه التوقعات الواهذتستمر 

و الناتج انتظار أن ٌرتفع نم مع 2016 و 2015
فً  4.5 فً أفرٌقٌاإلىالمحلً اإلجمالً 

 فً المائة 3.9)من  2015 فً المائة 
 .2016 فً فً المائة 5 و (2014 فً
 

ة حاالت من انعدام وردٌه الصورة الهذوتخفً 
فً المجال الجنسانً واالستبعاد منذرة  المساواة 

األساسٌة التً  القطاعاتبمخاطر بالؽة الشدة  فً 
لنمو إلى األمام ، مع  ما ٌترتب علٌه من تدفع بهذاا

آثار سلبٌة مضاعفة بالنسبة لتمكٌن المرأة 
اقتصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا. وال ٌزال تحقٌق 
المساراة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم على المستوٌٌن 
الثانوي والجامعً فً أفرٌقٌا منخفض النسبة 

حٌث تم  اإلبالغ بؤن  ،  بشكل منذر بالخطر   
ات فً مجال العلوم  الباحث  نساءال نسبة

 أدنى  وهى  – فقط  فً المائة  33 تبلػ 
ومن المؤسوي .النامٌة  المناطق  جمٌع فً نسبة 

دون   أن ٌتواصل معدل التقدم الحالً 
علٌها أن  عٌن سوؾ ٌت أفرٌقٌاألن   تؽٌٌر،

بٌن الجنسٌن  المساواةة قبل تحقٌق سن 81 تقضً 
تجاوزت بحٌث تكون قد 

  إضافٌة.ة سن 33 بمقدار  2063 جندة أ
 

 لقد أدى هذاالوضع
األفرٌقٌٌن إلى   الحكومات و الدول  رإساءب

النهوض بها  و تمكٌن المرأةل عاما 2015 إعالن
أجل  ومنألفرٌقٌا . 2063نحو تحقٌق أجندة  

لهذاالعام ، قررت مفوضٌة االتحاد  الدعم  تقدٌم
درجات اإلنجاز األفرٌقً إعداد البطاقة األفرٌقٌة ل

الجنسانً وٌتمثل هدفها فً قٌاس التقدم الوطنً 
وتمكٌن  المساواة بٌن الجنسٌن صوب تحقٌق

 سبعةالرئٌسٌة ال القطاعات  فًالمرأة 
، التجارٌة قطاع األعمال و ،والعمالة )الصحة،

على  ، والحصولالقروضعلى الحصول و
اتخاذ  و سٌاسةال رأة فً مجاالتموال ًضااألر

 (.والجامعٌةبمرحلتٌه الثانوٌة  التعلٌمو  القرار،
فرٌقٌة لدرجات اإلنجاز البطاقة األ تسعىو

توسٌع نطاق الدعوة إلى  إلى الجنسانً
البٌانات المصنفة حسب نوع الجنس  جمع

 ادعم هانشر و هاوتخزٌن هاوتحلٌل
 فً  برامجال و سٌاساتلل الجنسانً تحلٌللل

 رٌقٌا.أف فً لبٌاناتل  جارٌةال ثورةال إطار

 
تكون  أن مفوضٌة االتحاد األفرٌقً وتؤمل

المساواة بٌن  تحقٌق حفازة إلىبطاقة ال هذه
مناحً الحٌاة  جمٌع فً تمكٌن المرأة  و الجنسٌن

على النحو المتوخى – 2030 عامبحلول 
التحاد ل 2063ة أجند من 17ال هدؾال   فً 

 فرٌقً.األ

 
 



1 

 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 
 

 

 

   الخلفٌة  - أوال
 تنفٌذ فً ممتازا اتقدم اأفرٌقٌلقد أحرزت 

 ةقلٌمٌاإل و ةعالمٌاللتزامات اال
المرأة. وقد  تمكٌنو بٌن الجنسٌن مساواةال تحقٌقب

 بٌن الجنسٌن مساواةال مثل رفض تم
باعتبارهما من األهداؾ ذات  المرأة تمكٌنو

 األولوٌة ضمن الخطاب الجدٌد والسردي 
 تنمٌتها و فرٌقٌاأل الهٌكلً التحول بشؤن 
قد  هداؾاأل هذه فً االستثماركما أن دامة.المست

من حٌث كمسار ذي فعالٌة  أٌضاتم اإلقرار به 
 واسع شامل نمو تحقٌق نحو  التكلفه

 فضال عن التنمٌة المستدامة نطاق،ال
أعلن  عالوة على ذلك،و لقارة.ل

أن  مإخراألفرٌقٌون ا الحكومات و الدول رإساء
ها نحو النهوض ب و تمكٌن المرأة هو عام 2015

فً اعتمدوا  و .ألفرٌقٌا 2063تحقٌق أجندة  
بوصفها إطارا  ،2063 أجندة  الوقت نفسه

تنعم  متكاملة، " قارة قتنموٌا ٌستهدؾ  تحقٌ
واالزدهار وترتكز على  ،بالسالم 
ة على الساحة دٌنامٌكٌ قوة تمثل و  الشعوب

 العالمٌة. 
 

وى مستاإلنمائٌة اإلقلٌمٌة الرفٌعة الاألطر  هذهإن 
 فً تقدمال تسرٌعل الفرص أكبرتشكل  بهذاالقدر

المساواة بٌن المتعلقة  االلتزامات نفٌذت
ن  اتوقعت عملٌ  ،عالمًالسٌاق ال وفً .الجنسٌن

 ستعراض بعد مضًاال وهما ،مواتٌتان لسٌاساتل
لتنفٌذ إعالن ومنهاج عمل بٌجٌن  عاما 20

كمإتمر استعراض والمشار إلٌهما بشكل أعم 
سنة الذي تم  50د مضً بٌجٌن بع

 أجندة التنمٌة صٌاؼة و ،2014عام  فً اإه رإج
جدٌر ال ومن .2015بعد عام لما 

المزٌد  إلى تدعو تٌن وثٌقال كال من  أن بالمالحظة
 حٌاة فًتحوٌلً  تؽٌٌرنحو إجراء  عملمن  ال

 .ات على حد سواءالفتٌ و نساءال
 

فً  االقتصادٌةفإن التوقعات  العموم،وجه  على و 
 االقتصادي القارةفقد كان أداء  واعدة.  أفرٌقٌا

حٌث  ،الماضً طوال العقد اقوٌ
 نموال معدالت متوسط تراوح

ٌوجد فً  وعالوة على ذلك، المائة. فً 7و5 نبٌ

نموا  سرعاأل 10 ال  االقتصادات من  6 أفرٌقٌا 
مم لأل التابعة اللجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌا) العالم فً

ما كان النمو على جانب العرض وبٌن .المتحدة(
مدعوما بالتجارة والصناعات االستخراجٌة و 

البناء والخدمات، كان جانب الطلب 
خاص واالستثمارات ال ستهالكالا بواسطة معززا 

القائمة على كثافة رأس  فً البنٌة التحتٌة
ه التوقعات هذومن المتوقع أن تستمر  .1المال

أن ٌرتفع  رحٌث ٌنتظ 2016 اإلٌجابٌة  فً عام
من  فً أفرٌقٌانمو الناتج المحلً اإلجمالً 

فً  4.5 إلى 2014 فً فً المائة 3.9
وعلى الرؼم من مثل هذاالتقدم . 2015 فً المائة

،فال تزال القارة تبدي حالة هامة من انعدام 
فً الدخل وتوزٌع الثروة، إذ ٌبلػ معامل  المساواة 

43.92جٌنً مامقداره 
.  

 

، بصفة خاصة ، قد عانوا من  بلشباإن النساء وا 
وطؤة انعدام المساوا بٌن الجنسٌن والتهمٌش 

ه أنالمرء  الحظٌ أن  من المهم و   القارة. فً 
الستة األخرى  تطلعاتال   السبٌل إلى تحقٌق 
ٌتحقق تمكٌن  ما لم  2063 الواردة فً أجندة 
من  6إطار التطلع الفً المرأة والشباب 

ٌق إنشاء آلٌات ومإشرات عن طر 2063 أجندة 
مراعٌة لالعتبارات الجنسانٌة والمساءلة بؽٌة 

 الوفاء بالوعود التً تعهد بها القادة األفرٌقٌون .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 انظر:   1

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/ 

forecast/ 

 
 /http://www.africaneconomicoutlook.org/ileadmin انظر: 2

uploads/aeo/2015/PDF_Chapters/04_Chapter4_AEO2015_ 

EN.pdf. 

 

 
 القائمٌن على الشعوب و ٌنالعادل والتنمٌة النمو تحقٌق •

 الفقر على قضاءال •

 االجتماعٌة ألصولل التحتٌة والبنٌة البشري المال رأس تطوٌر •

 العامة والمنافع

 الدائمٌن واألمن السالم إقامة •

  وقوٌة فعالةإنشاء دول تنموٌة 

 لمساءلةالخاضعة لو المشاركة مإسساتال تشجٌع •

 األفرٌقٌٌن حلم لتحقٌق والشباب المرأة تمكٌن •

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/
http://www.africaneconomicoutlook.org/ileadmin/
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فوتوؼرافٌة  لقطة الحالً تقرٌرال ٌقدم 
تال لقٌاس المختارة المإشرات نتائج عن    تحلٌلٌة

بطاقة  داد بؽٌة إع الرجال، و نساءال ما بٌنفٌ قدم
 البلدانخاصة ب النتائجتسجٌل ل

ة حرج مسائل ٌناقش كما . ةاألفرٌقٌ
ٌتناول الخطوط العرٌضة   وات سٌاسبال متعلقة 

ات   سٌاسالخاصة بال توصٌاتال  بعضل
 تحقٌق إلى ها جهود  فًاألعضاء  الدول  لدعم

وٌقدم  .بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة مساواةال
، از الجنسانًدرجات اإلنج لبطاقة الخلفٌة 1 قسمال

التً ٌنظر فٌها  القطاعات  ٌناقشف  2 قسمأما ال
وٌعرض  المنهجٌة؛لتحدٌد الدرجات ال و

درجات اإلنجاز بطاقة ل الرئٌسٌة  النتائج 3 قسمال
التً  اإلنجازات و تقدمال  تحلٌل  مع ،الجنسانً 

معالجة حالة انعدام  فً  ة األفرٌقٌ بلدانال حققتها 
 4 قسمال ٌبٌن أخٌرا و ؛ بٌن الجنسٌن المساواة

 اإلجراءات و اتسٌاسبال  اإلجراءاتء بعض
 اتجاهات عكسالمتعلقة بالسٌاسات والضرورٌة  ل

الكفٌلة  طرقال و ،بٌن الجنسٌن   عدم المساواة
النساء  حٌاة  فً ات تؽٌٌر بتسرٌع مزٌد من إجراء

 والفتٌات األفرٌقٌات. 

 
 
 

 

 المقدمة   .ثانٌا
 

بٌن  عدم المساواة معدالت حاالت  رتفاعنظرا ال
تم  أفرٌقٌا، فً التنمٌة قطاعات بعض  فًالجنسٌن 
درجات اإلنجاز بطاقة  تصمٌم 

هو أن  بطاقة األداء من  مقصودوال  .الجنسانً
 ةسهل و ةسرٌع ،ةبسٌطتكون أداة 
ول األعضاء أن دبحٌث ٌمكن لل االستخدام

تً تم تستعملها لقٌاس أدائها مقابل االلتزامات ال
التصدٌق علٌها بخصوص تحقٌق المساواة  بٌن 

 الجنسٌن .

 

 اإلنجاز درجاتأهداف بطاقة  - ألف
بوضعها بطاقة درجات اإلنجاز الجنسانً ،تهدؾ 
مفوضٌة االتحاد األفرٌقً إلى تحقٌق األهداؾ 

 التالٌة

  ول األعضاء للتعجٌل الددعم
على النحو المبٌن فً افرٌقٌا هاإلتزامات بتنفٌذ
 ؛ؼٌرها من االلتزامات  و 2063 جندةفً أ

 ة سرٌع و ةسهل ول األعضاءبؤداة الد دٌتزو
تقدها المحرز  تقٌٌمل

 التحوٌلٌة؛ والتنمٌة  العادلالنمو تحقٌق فً 

 تؽٌٌرشاملة نحو ال إجراءات و خطوات اتخاذ 
 الفتٌات. و نساءال  حٌاة  فًالتحوٌلً 

 
على  درجات اإلنجاز الجنسانًبطاقة  تستند 

مإشر الرائد  للجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌا،  ال
الذي األفرٌقً للمسائل الجنسانٌة والتنمٌة المإشر 

هو مقٌاس  معمق للفجوات الموجودة  فً وضع 
فً أفرٌقٌا وتقٌٌم ما أحرزته والرجل المرأة 

من تقدم فً تنفٌذ السٌاسات المتعلقة  الحكومات
)اللجنة االقتصادٌة بالمنظور الجنسانً 

درجات اإلنجاز بطاقة تسعى و (.2011 ٌقٌا،ألفر
المإشر باعتبارها ابسط  تكملة إلى  الجنسانً

تسترشد  وأسرع أداة للتقٌٌم
 مثل اإلقلٌمٌة األخرى األطرو  2063 بؤجندة

اإلعالن الرسمً حول المساواة بٌن الجنسٌن فً 
 األفرٌقً االتحاد التؤسٌسًأفرٌقٌا والقانون  

الملحق بروتوكول ال و
المتع الشعوب و االنسان لحقوق األفرٌقً المٌثاقب

 أفرٌقٌا. فً المرأة حقوقلق ب
 

  ةمختارال القطاعات - باء

قٌة لدرجات اإلنجاز تركز البطاقة األفرٌ
لرئٌسة التً تنطوي ا القطاعات الجنسانً على

بٌن  آثار مشتركةو إٌجابً مضاعؾ على
الصح هً: و الفتٌات. و نساءالحٌاة على األجٌال

الحصول و اتخاذ القرار؛ و سٌاسةوال التعلٌم؛و ة؛
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على  صولالحو ؛وامتالكها األراضً على
 خدماتالو مواردال) القروض

وال  .العمالةو ؛األعمال لتجارٌةو  (؛ المالٌة
حٌث  بعضا من القطاعات ٌعزز فقط  بعض هذه

 ستدامةلموا ةكاملالتنمٌة ال تحقٌق
الجنسٌن فً قٌق المساواة بٌن تح لكنو فرٌقٌا،أل

د ٌتر إٌجابٌة، خارجٌة آثارانتج ٌ القطاعات هذه
 .األفرٌقًاالقتصاد   عبر جمٌع مناحً صداها

 

 

الرئٌسٌة فً  القطاعات هذهلقد ُصنفت 
 لتنمٌة:ل شاملة مواضٌع ثالثة تحت مجموعات

)العمالة واألعمال التجارٌة،   تمكٌن االقتصاديال
ً ضارحصول على األوال
جتماعً الا التمكٌنو  (؛لقروضا إلى وصولال و

ف نساءال)سٌاسًال التمكٌن و الصحة(؛ و )التعلٌم
 (.المناصب الوزارٌة و برلمانال ي

فٌما بٌنها لدرجة  مترابطة  المجموعاتوتعتبر
 ؼالبا  ة منهاواحد فً التقدمتحقٌق  أن
  .بقٌتها فً التقدمب وثٌق على نحو ٌرتبط ما

 

 المنهجٌة –جٌم 

األفرٌقٌة لدرجات اإلنجاز الجنسانً البطاقة تتكون 
أبعاد  3  متوسط  معقطاعات  7من 

وقد  .مإشرا 23 مجموع  و قطاع لكل فرعٌة

المصادر من  الواردة البٌاناتاستخدمت 
تها وقابلٌتها  لضمان مالءم الدولٌة

تم  مإشر، لكل وبالنسبة بلدان.ال عبر لمقارنةل
. بلد كلب المتاحة المتعلقة اتالبٌان آخر ستخداما

الحصول  سنوات فقد تختلؾ ،وبالتالً
آلخر  من بلد مإشر كلبخصوص  البٌانات على

 قاعدةه الهذ قلٌلة من استثناءات وقد أشٌر إلى .
وٌتضمن  المإشرات. جمٌعل  مفصل وصؾ ضمن

 1الملحق
ف تعرٌفات، و مصادر مع مإشراتلل ة كامل قائمة

الحصول  سنوات نطاقاتضال عن 
 مإشر. كلل ةمستعمللا البٌانات على 

 

 إسناد الدرجات  - دال
 

ٌتم احتساب الدرجة من  ،مإشر كلب فٌماٌتعلق 
مضاعفة   و المإشرات قٌمل اإلناث  خالل نسبة 

عدد  أقرب إلى ها تقرٌب و 10ب  نسبةال
كمتوسط  القطاعكما ٌتم احتساب درجة  صحٌح.

 لدرجات المإشر من قطاع حسابً ؼٌر مرجح 
 تفُقد إذاو .معٌن

معٌ قطاع  فً لبلد  مإشر أي بخصوص  بٌانات
الٌتم  بلدال لذلك القطاع درجة  متوسطفإن  ،ن 

عدم ل مستوى أعلى  0احتسابه  وتمثل درجة 
المساواة  مثلت  10 أن درجة  فً حٌن المساواة،
الُتحصر فً حد  فإن الدرجة  .ومع ذلك،الكاملة 
كً ٌتسنى   ،10 أقصاه
ف للمرأة ٌكون قد التً تالحاال على الضوء تسلٌط

 . معٌن قطاع  فً ل الرج على   تفوقٌها

 

 القٌود - هاء
 

النقاط  طرٌقةإن 
 نساءالعمل  حسن ٌةكٌف توضح  فقط ةمستعملال

 بؽض النظر الرجال،ب مقارنة
فعلى  اإلنجاز. مستوٌات عن

تكون  بلد فً مثال،ال سبٌل
العالً    التعلٌمب االلتحاق نسبة فٌه
 30 و فً المائة 29 فقطهى   رجالال و نساءلل

 إلىالنقاط  طرٌقة ستإديعلى التوالً، فً المائة
،فإن  وبالتالً . الكاملة10 درجة
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 قد حقق ٌقال عنه إنه سوؾ بلدال هذا
آخر  بلد وفً.العالً  فٌالتعلٌم مساواةال كامل
االلتحاق   مستوٌات أعلى حقق

فً  90 و لإلناث  فً المائة 80 مثل بالمدارس،
إلى تحقٌق  دىٌإمما  ،للذكور   لمائة ا
 أنه على  منظورا إلٌه  ٌكون قد 9ل  مساواةال

بالبلد األول   احسنا إذا ما قورن   أقل أداء ٌحقق 
ٌتعٌن توخً  وبالتالً، .

 استنادا فقط إلى  االستنتاجات رسم فً  الحذر
كثٌرة  اختالفات الدرجات السٌما إذا كانت هناك

 بلدان. بٌن   التنموٌة  اتاإلنجاز مستوٌات فً

 

 البٌانات فً معالجة ةعتمدلما طرٌقةلل  نتٌجةك
العدٌد ال ٌتم احتساب  ، ٌمكن أنالمفقودة

إجراء  إمكانٌةمما ٌحد من  القطاع، درجات  من
مستوى  علىمقارنات فٌما بٌن البلدان 

درجات بطاقة  من ؽرضال فإن ومع ذلك، القطاع.

، بل استحداث آلٌة  بلدانال نٌؾ هو تص  اإلنجاز
عن   شاملةتقدم نظرة  المساءلة و للرصد

بتحقٌق المساواة بٌن   لتزاماتالإتنفٌذ   فً تقدمال
سلط ت  و بلد، كل فً  وتمكٌن المرأةالجنسٌن 

شرط  البٌاناتتوفر  أن حقٌقة الضوء على
األدلة. إن  تخاذ القرار القائم علىال أساسً

لقٌم المفقودة احتساب الدرجات مع اإلؼفال عن ا
هو بمثابة استبدالها بمتوسط درجات المإشرات 

، مما ٌمكن أن ٌفضً إلى احة لقطاع معٌنالمت
ٌر عن الواقع التذكٌر أنه،  ٌنبؽً وأخٌرا، .  انحراؾ كب

المتعلقة  البٌانات  بخصوص كل بلد ، قد تؤتً 
ال ، ف .وبالتالًةمختلفسنوات من بكل مإشر 

بوقت معٌن واحد  اماتم  القطاعربط درجة ٌمكن 
فبالنظر إلى أن سنة   عالوة على ذلك،و .

من  تفاوتت قد مإشر كلب المتعلقة  البٌانات
توخً الحذر فً معالجة   ٌنبؽً ،آخرإلى  بلد

.فٌما بٌن البلدان مقارناتإجراء ال

. 
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 ؟ أفرٌقٌا أٌن تقف :ةالعادل التحوٌلٌة التنمٌة تحقٌق -ثالثا   
 

 عملٌة تحوٌلٌة عبارة عنإن التنمٌة ال
التنمٌة  ؤنب وحًت  واالعتماد على الذات، لتمكٌنل

تكن  ما لم وال مستدامة  تحوٌلٌةلن تكون 
ا كثٌر   فً الواقعأن ثمة  و ،عادلة
هذه  األدلة تدعم مثل  من وفرة و دراساتال من 

 ) أفرٌقٌا فً اإلٌجابٌة الروابط
المتحدة  األمم  ؛1999سٌن انظر

إسسة األفرٌقٌة لبناء ملا ؛2012 ،
التً أسفرت  النتائجوتدل  (.2015 ،القدرات

درجات اإلنجاز على ما أحرزته بطاقة  عنها 
   طوال  مهم البلدان األفرٌقٌة من تقدم

 بعض فً  ةالماضٌ  ةقلٌلال  عقودال
ما فٌ اختالفات هناكفومع ذلك،  القطاعات.

التً بسبب المراحل التنموٌة المختلفة  بلدانال بٌن
 باإلضافة إلى و.وصلت إلٌها  البلدان

ه بكافٌٌن مسار والتقدم  سرعة فلٌست  ،ذلك
بٌن الجنسٌن  المساواة لتسرٌع الحراك نحو تحقٌق

 األرقام كما ٌتجلى ذلك من خالل  ،
 قسم.ال هذا فً الواردة 

 

 النتائج الرئٌسٌة حول مجموعة - ألف

  التمكٌن االقتصادي 

من  االقتصادي التمكٌن مجموعة تتؤلؾ
مال عواأل  ،العمالة – قطاعات أربعة

وال و ،ًضااألر على صولالحو ،التجارٌة
بالؽة    ها جمٌع وهى – القروض إلى صول

األهمٌة فً حصول المرأة على حصة عادلة من 
على الرؼم و .النمو االقتصادي الممتاز ألفرٌقٌا

األداء االقتصادي القوي الذي  من
فإن  ،الماضً عقدال دىعلى م أفرٌقٌا سجلته

الوضع االقتصادي لمعظم  النساء لم ٌتؽٌر بشكل 
والواقع أن المرأة التزال بحاجة إلى  .جذري

إن   .االستفادة التامة من النمواالقتصادي  ألفرٌقٌا
البنٌوٌة  الحواجز

األنشطة  فً المرأة مشاركة  تعٌق
ما ٌترتب على من عوائد تكون  مع  ةقتصادٌاال

الصناعٌة  القطاعات  مثل ،  ى األمثلدون المستو
على المستوٌٌن   االستخراجٌة الصناعات  )أي

األعمال التجارٌة  و (الحرفً والضٌق النطاق
ٌعتبرن   نساءمن أن ال رؼمالعلی و الزراعٌة.

فما زلن  ، ةاألفرٌقٌ االقتصادات  فً فاعلةعناصر
مما  رسمً،الؼٌر  قطاعال فً ممثالت تمثٌال زائدا

 .ةعسٌر ظروؾ عمل و ةمنخفض ؤجورب ٌتمٌز

 

 العمالة  .1
ؼٌر باستخدام العمالة فً القطاع ؼٌر 

القوى العاملة  مشاركة ومعدل  الزراعً
كمإشرٌن رئٌسٌن لجمع 

بٌن الجنسٌن  مساواةال تحقٌق مستوٌات
 تنساء األفرٌقٌاالتظهر األدلة أن  قطاع،ال هذا فً

ن بقىوٌ قتصاد أفرٌقٌاال العمود الفقري  ٌمثلن 
 القطاعات من كثٌر فً فاعلةٌشكلن عناصر 

الزراعة  وخصوصا ،االقتصادٌة الرئٌسٌة
فً  70 من أكثر النساء مثلٌ  حٌث
منظمة ) العاملة القوى  من المائة

ومع  (.2011 متحد،لألمم ال زراعةال و األؼذٌة
فهن ٌملن إلى التركز فً الدرجات الدنٌا من  ذلك،
 روؾ صعبةظ فً تعامال القطاعات، هذه
 .األجور  ؤدنىوب

 
ٌظهر أنه الٌوجد أي بلد حقق المساواة  1 الشكل

الكاملة بٌن الجنسٌن ، وأن أربعة بلدان قرٌبة من 
بلدا  33 وٌوجد 8ذلك حٌث أحرزت درجة 

إضافٌا قد وصلت إلى المساواة المتوسطة على 
األقل .ومن المهم اإلشارة إلى أن النتائج قد تكون 

م هذه الوظائؾ موجودة فً مضللة إذ إن معظ
القطاع ؼٌر الرسمً .وعند ما ٌتم تحلٌل مشاركة 

 معظمتجاوزت  )التًالقوى العاملة 
 (ة بخصوصها المساواةاألفرٌقٌ بلدانال

 ؼٌر الزراعً، قطاعال فً توظٌؾال إلى
بشكل ملحوظ  عدم المساواة حالة تبٌن النتائج فإن
ٌكشؾ  الصدد، هذا فًو نساء.ال توظٌؾ فً
ؼٌر  القطاعحصة النساء من  لٌلتح
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قد لٌسوتو و سٌشٌل ،فقط هما  بلدٌن أن الزراعً
 (.3 انظر الملحق) أكثر أو 10حققا درجة 

 

 األعمال التجارٌة قطاع .2

تم استٌعاب  ، التجارٌة  قطاع األعمال  فً
مإشرٌن  استخداممن خالل  مشاركة المرأة

 مستوى المناصب الرفٌعة ال فً الرجال و نساءال :
فً الشركات والنسبة المئوٌة للشركات مع 

 الو ملكٌة.ال فً المرأة مشاركة
 فً مساواةال حتى اآلن حقق بلد ٌوجد 

 الواقع و مستوى.المناصبالرفٌعة ال
المساواة بٌن  تحقٌق عن  ة بعٌد  بلدانال معظم أن 

أصل   من قط ف  بلدان 4وجود  مع ،الجنسٌن 
من  تقترب  اتالبٌان توفرت بشؤنها  التً 37 ال
البالؽة   وسطال مساواة ال

 انظر نامٌبٌا، و مدؼشقر لٌبٌرٌا، )بنٌن، 5 درحة
ة بالنسبة إٌجابٌ أكثر صورة ال وٌبدو(.3 الملحق

مع  المئوٌة للشركات   نسبةال)  للمإشر الثانً 
الم هذا نتائج وتظهر ملكٌة(.ال فً المرأة مشاركة

درجة متوسطة  إشر
مستوى المساواة  فوق بلدا 16 مع ،4 قدرها
منها  ،5 درجة الؽةالب الوسط

أفرٌقٌا  جمهورٌة بوتسوانا، )أنؽوال، بلدان 7
زٌمبابوي( و مالً دٌفوار،لٌبٌرٌا، كوت ،الوسطى

مما  ،10 درجة أعلى من مع 
من الشركات فً المائة  50 من أكثر أن ٌعنً 

تعرٌؾ ٌشمل  ) ٌها نساء من مالكٌهادل
ؼٌر  لشركاتا أٌضا هنا شركة"ال" ال

 ((.3 الملحق )راجع ةالرسمٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلاالعم فً الجنسٌن بٌن المساواة حول تحقٌق القطاع درجة: 1 الشكل
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 الوسطى افرٌقٌا جمهورٌة
و ت سو ٌ  ل

a بوتسوانا  
 أثٌوبٌا

 نامٌبٌا 
  أفرٌقٌا جنوب   

  جوتو
  إرٌترٌا
  الؽابون

  ؼانا
  r كٌنٌا

 مدؼشقر
ا د ن ا   رو

 أوؼندا
 المتحدة تنزانٌا جمهورٌة 

 زٌمبابوي
  بنٌن

 فاسو بوركٌنا
 بوروندي

 الرأس األخضر
  الكامٌرون

 الكونؽو
 لدٌموقراطٌة الكونؽو جمهورٌة

 ؼامبٌا
  لٌبٌرٌا 

 مالوي
 مالً 
 مورٌشٌوس 

  موزمبٌق
  لٌون سٌرا

  زامبٌا
  أنؽوال
   اإلستوائٌة ؼٌنٌا
 ؼٌنٌا
 بٌساو ؼٌنٌا

 مورٌتانٌا 
 رالنٌج

 نٌجٌرٌا 
 وبرٌنسٌبً تومً ساو

 سوازٌالند
  تشاد
 دٌفوار كوت

 جٌبوتً
  السنؽال 

 الصومال
  تونس 

  القمر جزر
 مصر

  لٌبٌا 
 نالسودان

 الجزائر 
  سٌشٌل 
  السودان جنوب 

 الؽربٌة الصحراء
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ا توفرت بلد 37 الأصل  من
، مما ٌمكن من احتساب ناتالبٌا التً بخصوصها

 النتٌجة 
 
 

تحصل  ،قطاع األعمال التجارٌةاإلجمالٌة ل
أفرٌقٌا الوسطى  جمهورٌة )بنٌن، بلدان 4
متوسط الدرجات فوق  على  كٌنٌا( و مدؼشقر ،
 درجات أخرى على  4وتحصل  ،6تصل إلى   

ٌحتل بلدان اثنان مكان الصدارة  فً حٌن ،7تبلػ 
درجات بإحراز  – ًمال و لٌبٌرٌا- وهما
اقترابهما من تحقٌق   مما ٌشٌر إلى ،8 قدرها

ومع  (.3 الملحق )راجع مساواةال
البلدان  األفرٌقٌة التزال بعٌدة  أؼلبٌة فإن   ذلك،

 عن تحقٌق المساواة ، مما ٌستدعً 

 االقتصادي التمكٌن لتحقٌق عاجلة إجراءات اتخاذ 
المشارك تعزٌز أن والواقع القطاع. هذا فً للمرأة

 مراتب أعلى  فً للنساءة المتكافئة 
 تؽٌٌرعلى ال لتؤثٌروسٌلة  ل تعد دارةاإل
إلى أرباح اقتصادٌة  أٌضا وقد تإدي  . ٌجابًاإل

تقترح  أفرٌقٌا: فً وتجارٌة قٌمة بالنسبة للشركات
أداء عندما  أفضلتحقق  الشركات أن  دراسات
ممثالت تمثٌال قوٌا فً  نساءتكون ال

 (.2007 شركة،ال و )ماكٌنزيالعلٌا  مستوٌاتال
 

 الحصول على األراضً  .3
وعامل محدد األرض مصدر مهم للرزق إن 

 خصوصا ،ااقتصادٌ لنساءلتمكٌن  ا  وحاسم
فإن  ومع ذلك، المزارعٌن. صؽارالنساء من 

الحرجة الخاصة مسؤلة الالمتعلقة ب البٌاناتتوفر

 كافٌة ؼٌر البٌانات
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الٌزال ٌشكل تحدٌا.  للمرأة االقتصادي التمكٌنب
وقداستخدمت خمسة مإشرات لتقٌٌم الحصول 

بطاقة  على األراضً فً تحلٌل
 الحٌازات هً و . األداء

 األطر األراضً، ملكٌة ،الزراعٌة
النساء كٌة التً تدعم وتعززمل  ةتشرٌعٌال

لألراضً ووصولهن إلٌها ومراقبتهن لها  
 .الحضرٌة والرٌفٌةالمناطق   ًف

 
 حددة، تاألفرٌقٌمن البلدان  كثٌر فً

قناتٌن أساسٌتٌن ٌتم  ةثقافٌال و ةجتماعٌالا  المعاٌٌر
من 

وهاتان  .ًضااألر على المرأة صولح  خاللهما
إلى  زواج،ال و مٌراثالقناتان هما ال

الشدٌدة أمام تمكٌن   العوائق نب اج
الحصو فً عدمالمساواة وٌعتبر . ااقتصادٌ لنساءا

 واسع االنتشار األراضً وملكٌة ًضاراأل  لعلى
تتوفر  التً بلدا 33 ال فمن أصل .ومستمرا
 فقطحقق الرأس األخضر  البٌانات،بشؤنها 

أما  .المساواة الكاملة بٌن الجنسٌن
 8بتحقٌق درحة  عن كثب فتتبعانه رواندا و نامٌبٌا
أخرى فقط هى  بلدان  4 وثمة مساواة.من ال

حققت  مالوي( و جزر القمر ؼانا، )بوتسوانا،
 (.2 الشكل )انظر 5 بدرجة  المساواة المتوسطة

 
إلى مسؤلتٌن حرجتٌن  األقل تشٌر هذه النتٌجة على

للسٌاسات تترتب علٌهما تداعٌات متعلقة 
بالسٌاسات.وتتمثل األولى فً الفجوة القائمة بٌن 

 شمولٌة أطر السٌاسات وتنفٌذها.فعلى سبٌل المثال
ٌعتبر  ،

حقٌن  ًضاراأل وملكٌة األراضً على الحصول
الٌتمتع بهما   األساسٌة اإلنسان  من حقوق

رؼم كونهن العمود  أفرٌقٌا، فً  نساءمن الكثٌرال
 االقتصادات العدٌد من  فً الفقري للزراعة

فهن ؼٌر قادرات على   ،لذلك نتٌجةو .الرٌفٌة 
ما ٌحتجن  إلى كضمان للوصول رضاأل استخدام

إلٌه من التموٌل من أجل رفع مستوى أعمالهن 
 الثانٌة القضٌةوتتمثل  ادة إنتاجٌتهن.التجارٌة  وزٌ

 المستجٌبة البٌانات ندرة ات فًسٌاسبال المتعلقة 
 على الحصوللالعتبارات الجنسانٌة حول 

من  كثٌروال تتوفر لدى  تها. وملكٌ األراضً
خاصة بالمإشرات الرئٌسٌة  بٌانات بلدانال

تم  التحدي، هذا جهةاولمو .المتعلقة باألراضً
البدٌل البٌانات  و مصادرال من عةمجمو استعمال 

على  األراضً  لنساءة  الستٌعاب حصول ا
بالفعل  البلدانحققته لما وبالنسبة  .تهن لها ملكٌ و

جوع إلى رمن درجات وأداء ،ٌرجى ال
 .2 الملحق 
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 ملكٌتهاو األراضً على الحصول فً الجنسٌن بٌن المساواة حول  القطاع درجة: 2 الشكل
 

  الرأس األخضر
 ناٌبٌا

  رواندا 
  ؼانا

 بوتسوانا
  جزر القمر

  مالوي
  لٌسوتو

  موزمبٌق

  مدؼشفر أثٌوبٌا

  أوؼندا  سٌشٌل
جمهورٌة تنزانٌا 

متحدةال   

بوركٌنا   بنٌن زامبٌا
   فاسو

 كوت دٌفوار

جمهورٌة الكونؽو 
  الدٌمقراطٌة

   مصر
  ؼٌنٌا جامبٌا  إرٌترٌا

  كٌنٌا
  النٌجر

  نٌجٌرٌا 
  السنؽال 

 سٌرالٌون

 تونس
  أنجوال الجزائر
  بوروندي  مالً

  الكامٌرون
جمهورٌة أفرٌقٌا 

  الوسطى
  جٌبوتً  الكونؽو تشاد

ةؼٌنٌا االستوائٌ   

  ؼٌنٌا بٌساو  الجابون

 مورٌتانٌا لٌبٌا  لٌبٌرٌا

  مورٌشٌوس

  ساوتومً وبرنسٌبً

جنوب   الصومال
 جنوب السودان  أفرٌقٌا

  السودان
  سوازٌالند

  توجو
المهورٌة العربٌة 

 الصحراوٌة
  زٌمباوي
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 الحصول على القروض -4
فً  الرجال و نساءال بٌن  واةمساال قٌاسل  

استخدمت   ،الحصول على القروض
امتالك حساب  –مإشرٌن هما  دراسةال

من  االقتراض ومالٌة  مإسسة لدى
مالٌة.لقد أحرزت أفرٌقٌا برمتها بعض  مإسسة

  التقدم بخصوص حصول المرأة على القروض
 االقتراضمن  نساءال من  كبٌر حٌث تمكن عدد 

كان  ومع ذلك، (.4 الشكل و )انظر   مإسسة لدى
أصل  من فقطبلدان  8 حٌث أثبت ،ئابطٌ تقدمال

تحقٌق  البٌاناتالتً توفرت بشؤنها  بلدا 43 ال
على  فً الحصول  النساء والرجال بٌن  لمساواةا

ٌها بشكل إل لنساءاأو وصول التسهٌالت االئتمانٌة 

 ..أٌسر
ة األفرٌقٌالبلدان  من عدد  فً هأن 3 الشكلٌبٌن 

الالئً استطعن الحصول  نساءال  نسبة  تزاٌدت  ،
على القروض .فقد تجاوزت جمهورٌة أفرٌقٌا 

جنوب  و حققت ؼانا فً حٌن ،الوسطى المساواة
أخرى  بلدان 10وهناك  .المساواة التامة أفرٌقٌا 

 )بوتسوانا،
مورٌ مدؼشقر، ،كٌنٌا،الجابون أثٌوبٌا، بوروندي،

تقترب من  بٌا(وزام سوازٌالند نامٌبٌا، شٌوس،
فال  ومع ذلك، .9 تحقٌق المساواة بإحراز درجة

الماثل  التحدياألرقام  هذهٌنبؽً أن تخفً 
المالٌة  األدوات  إلى وصولال  فً نساءال أمام 

 اأساسٌ الكبٌرة التً تعتبر أمرا والقروض

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
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وهنك العٌش. سبل وتحسٌن التجارٌة األعمال لنمو
وفٌر أشكال  لت ٌةالرسماتجاه فً المإسسات المالٌة 

دنٌا من الصكوك االئتمانٌة  أو ةهامشٌ
 الرجال.بمقارنة  للنساء

 
 

النتائج الرئٌسٌة فً مجموعة التنمٌة  -باء
  االجتماعٌة

  الصحةتم اختٌار المجموعة،  هذه فً
باعتبارهما امرٌن حٌوٌٌن  التعلٌمو

على التؽلب على نقاط  النساء قدرات لبناء
 الضعؾ.
تم إٌالء  العامة، الصحة مإشرات إلى باإلضافة
 الطفل.  لصحة  أٌضااعتبار 

 

 القروض  على الحصول فً الجنسٌن بٌن المساواة حول القطاع درجة: 3 الشكل
 

 الجزائر
  توجو

  جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى
  ؼانا

  بنٌن  مالوي
  الكونؽو

كوت   أثٌوبٌا
  دٌفوار

 مدؼشفر
جنوب 
  أفرٌقٌا

حدةجمهورٌة تنزانٌا المت   
  بوتسوانا

جمهورٌة الكونؽو 
  الدٌمقراطٌة

  الجابون
كٌنٌا 

 لٌسوتو
  مورٌتانٌا

  مورٌشٌوس
  ناٌبٌا

 سوازٌالند
  أوؼندا
 زامبٌا

  زٌمباوي
  أنجوال

ركٌنا فاسوبو  
  بوروندي

 الكامٌرون
 الكامٌرون
 جزر القمر

  ؼٌنٌا
 لٌبٌرٌا

  جٌبوتً
  مصر
  مالً

 نٌجٌري
  رواندا

  السنؽال
  سٌرالٌون
  الصومال
  السودان

  تونس
  تشاد

  النٌجر
الرأس 

ؼٌنٌا   ألخضر
  االستوائٌة

  إرٌترٌا
 جامبٌا

  ؼٌنٌا بٌساو
لٌبٌ

 لٌبٌا  ا
 موزمبٌق

  ساوتومً وبرنسٌبً
ٌشٌلس  

  جنوب السودان
المهورٌة 

 العربٌة
 الصحراوٌة
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  والبالغٌن األطفال صحة .1
 

نظرت  والبالؽٌن،األطفال  فٌما ٌتعلق بصحة
األطفال   وفٌات معدل  فًبطاقة درجات اإلنجاز 

سوء  انتشار  و  دون سن الخامسة
 حصة أن لى إ نظرة عامة وتشٌر  . التؽذٌة

 هى معدل الوفٌات  من  أفرٌقٌا
ووفقا لمنظمة . ًالعالم المتوسط   من بكثٌر أعلى

ٌعتبر  (،2015)الصحة العالمٌة 
أعلى دون سن الخامسة األطفال   وفٌات خطر
المتوسط   من مرات 7 بسبع

 وتوحً بطاقة درجات  أوروبا. فً اإلقلٌمً
دالت مع لها أفرٌقٌا  بلدافً 27 ؤنب اإلنجاز

دون سن الخامسة األطفال وفٌات ل
 متوسطال من أعلى
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 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

حٌة.  والدة 1000لكل وفاة 84 البالػاألفرٌقٌ
تمتلك أنجوال  بلدان،بٌن هذه ال منو .
بما ٌتراوح   الوفٌات تمعدال  أعلى  سٌرالٌون و

 أصل   من  وفاة 159 و 152  ،بٌن 

كما أن   على التوالً. حٌة والدة 1000
والبنات )تم  البنٌن بٌنالبقاء  معدالت  نسبة

 ناقص  ةحٌ والدة  1000 حساب
نوع   كلل   دون سن الخامسة الوفٌات  عدد

ؼٌرها بالنسبة  و مساواةإلى ال  أٌضاتشٌر جنس(
وٌمكن توضٌح  أفرٌقٌا. فً بلدانال معظمل

، تتمتع  من الناحٌة الفسٌولوجٌة ه،ؤنب  هذا
اكثر  للبقاء  فرصةب   الفتٌات

سوء   انتشار  وٌظهر  .3والداأل من
سن  تحت األطفالأوساط  فً التؽذٌة

وؼالبا ما  . ةمماثل اتجاهات   أٌضا  الخامسة 
لتوقؾ  أفرٌقٌا فً األطفالٌتعرض بدرجة كبٌرة 

أخرى  منطقة  أي فً األطفال منالنمو أكثر 
ة التً  توجد األفرٌقٌ بلدان الو  العالم.  من
طفال المعانٌن  األ من نسب مئوٌة أدنى بها 
الس المؽرب، مورٌتانٌا، الجزائر، هً التقزم من 

ا 3 الملحق  )راجع لٌبٌا و بونجاال أوؼندا، نؽال،
لذي ٌوفر بٌانات مفصلة  

 قطاع(.ال هذاب المتعلقة  مإشراتلل

 

  وفٌات األمهات .2

 
ها نأل  بذاته األمهات  ُبعدا قائما  وفٌات  تعتبر 

فلم ٌتم  ،  تالًوبال.وحدها  المرأةقضٌة تخص 
نسبة ، بل تم التسجٌل درجة 

للتعجٌل بالحد من  حملة ال بعد و قبل  قٌاسها 
لقد  (.4 الشكل )انظر  أفرٌقٌا فً وفٌات األمهات

فً تم تخفٌض نسبة وفٌات األمهات 
 100000 لكل وفاة 870 من  أفرٌقٌا
علو .2013 فً 460 ىلإ 1990 فً حٌة والدة

تخفٌض  قارةال  فقد حققت ،ى وجه العموم 
النسبة   تؽٌر متوسطفً المائة  و 47  نسبة

من     2.7ة البالؽة سنوٌالالمئوٌة 
ومع  .2013 إلى 1990
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http://www.unicef.org/about/execboard/files/Africa
_Brochure_Eng_14May14.pdf.  
 

تعد    أفرٌقٌافال تزال  داء،األ هذا  رؼمو ذلك،
على  األمهات   وفٌات منفً المائة  63 نسبة 

 الصعٌد العالمً.

 

على الرؼم 
نسبة الحصة  مجموع  فً تخفٌضاتال بعض من

فٌروس نقص المصابٌن  ب ألشخاصل   المئوٌة
فإن     بلدان،ال بعض فً المناعة البشرٌة

فٌروس نقص  أن تبٌن  ةقلٌمٌاإل المتوسطات
ا عدد ٌصٌب  المناعة البشرٌة

فإن  ومع ذلك، أفرٌقٌا. فً الناس من كبٌرا 
فٌروس نقص المناعة صابات بالم نساءال  نسبة

بما  بلدان،ال بعض فً  البشرٌة
أقل   تونس، و مدؼشقر مصر، مورٌشٌوس، فٌها

كما أن  .المصابٌن به  الرجالعدد  نسبة  من 
من حاالت اإلصابة   أٌضا أعداد لدٌها بلدانال هذه

على   أقل بكثٌر فٌروس نقص المناعة البشرٌةب
ومع  القارة. ببقٌة بلدان مقارنةالعموم 

ما تم التوصل إلٌه من  بعض دعم
درجات اإلنجاز بطاقة  تحلٌل  فً  استنتاجات  من

صادر عن  مشترك  تقرٌر أشار  ،
فٌروس نقص  حول  المتحدة  األمم  برنامج

لبرنامج األمم المتحدة ا) المناعة البشرٌة / اإلٌدز
المشترك المعنً بفٌروس نقص المناعة 

عدد  فً الزٌادة الكبٌرة أن إلى (البشرٌة/اإلٌدز
المناعة فٌروس نقص األشخاص المصابٌن  ب

ٌمكن أن  أفرٌقٌا فً البشرٌة
معدالت الوفٌات  فً تخفٌضات إلى ُتعزى 

  4المرتبطة باإلٌدز
 

 

                                                           

1 
4  
http:/ /www.unaids .o rg/si tes/defaul t / f i les/web_  

story//20140716_PR_GapReport_en.pdf. 
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 البلد حسب- أفرٌقٌا فً للتعجٌل بالحد من وفٌات األمهات حملة الد وبع قبل األمهات وفٌات معدل: 4 الشكل
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 نالمإلفٌ تجمٌع: المصدر
 السودان جنوبو االستوائٌة، ؼٌنٌا مصر،بخصوص   متاحة بٌانات توجد ال

 
 

1 http://www.unicef.org/about/execboard/files/Africa_ 

Brochure_Eng_14May14.pdf. 

 

 أفرٌقٌا فً التعلٌم لمجا فً الجنسٌن بٌن المساواة: 5 الشكل
 
 
 
 

 العالً التعلٌمب اإلجمالٌة االلتحاق                 

 
 

 الثانوي التعلٌمب اإلجمالٌة االلتحاق نسبة               
 

 

 للشباب والكتابة بالقراءة لمامإلا معدل              
 

 
 

   

 المئوٌة النسبة 

 .ألفرٌقٌا االقتصادٌة اللجنة لإلحصاء األفرٌقً المركز قبل من المحسوبة المتوسطات مع ،(الٌونسكو) افةوالثق والعلم للتربٌة المتحدة األمم: مصدرال 
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 التعلٌم .3
 

 اجدٌرلقد حققت البلدان األفرٌقٌة تقدما 
العناصر الفرعٌة   جمٌع فً على العموم بالثناء

محو   : قطاع التعلٌم   ة بخصوص مختارال  3ال
لمدارس الثانوٌة وااللتحاق االلتحاق با ،األمٌة 

                    .تعلٌم العالًبال
قطاعات التً وقعت ال من اواحد  التعلٌموٌعتبر

بٌن الرجال  مساواةال تحقٌق فً فٌها خطوات
ومع  . بتدائًالا والنساء السٌما على المستوى

الفتٌات ب حتفاظالا معدل فمن األهمٌة بمكان ذلك،
تشمل  عوامل عدٌدة فً المدارس، وذلك بسبب

المتعلقة بالفوارق بٌن الجنسٌن  القوالب النمطٌة
الصحٌة  مرافقال  نقص و،المبكر  زواجوال  ،

أعمال الرعاٌة ؼٌر مدفوعة  عبءو  لإلناث
 (.5 الشكل انظر ) األجر

 

 الصرف الصحً و المٌاه .4
 

 و  لشربالماء النقً الصالح ل إلى وصولإن ال
حق من الصحً الكافً الصرؾ 

التتمتع به  األساسٌة االنسان  قوقح
تلك التً تعٌش فً  )وخاصةالفقٌرة  األسر دوما 

 ةواسع فوارق هناكو  .(الرٌفٌة والبعٌدة المناطق
كما  الرٌفٌة،الحضرٌة والمناطق  بٌن
 .6الشكل  فً موضح هو

 

األسر المعٌشٌة  من فً المائة  87 إن قرابة نسبة 
لماء الصالح   اموارد  نٌتحسالحضرٌة تتمكن من  

 األسر  من  فً المائة  57 بنسبة  مقارنة ،لشربل
اإلقلٌمٌة  القٌم اإلشارة إلى أن  مهمومن ال .الرٌفٌة 

كانت  لكلتا األسرتٌن الحضرٌة والرٌفٌة
جودة  مإشر أخفض لو كان كونست

فإن لألسؾ، و القٌاس.ب مشموال و امتاح المٌاه 
 تً ٌمكن لألسرالمٌاه  ال  جودةب المتعلقة البٌانات
وٌعد  .ٌها لم تكن متاحةإل الوصول المعٌشٌة

تحدٌا كبٌرا  صالح للشربالماء ال إلى وصولال
 مختلؾ الرٌفٌون السكان وٌستعمل أفرٌقٌا. فً

 البرك. و البحٌراتو،األنها بمافٌها،المٌاه مصادر
          وتقع مسإولٌة

  .الفتٌات و نساءال على   أساسا  المٌاه  جلب

 شرق )وسط، أفرٌقٌا فً ر أن النساءٌقدو
ٌقضٌن  أفرٌقٌا( ؼرب و األفرٌقً جنوبال ،أفرٌقٌا
ؼٌر العمل  هذاب فً القٌام  ٌاٌوم  ساعات 4 حتى 

 ،ظمة الصحة العالمٌة)من األجر مدفوع
 إلىٌترجم  وهو ما (،2010والٌونٌسٌؾ،

النقدٌة   القٌمةوتقدر  السنة. فً ساعات ملٌار 40
قٌمة عام كامل من العمل  ا ٌعادلمب  عملال هذال

فرنسا  فً بؤكملهاالقوى العاملة جانب  من
المإتمر الدولً للسكان )

لم ٌكن علٌها القٌام بهذا  إذاو (.2014 ،والتنمٌة
محاصٌلها الزراعٌة  زٌادة ٌمكن للمرأةف ،العمل 

عالوة على  المائة. فً  30 -20 بما ٌتراوح بٌن
وٌإدي إلى  البنات،تعلٌم  ٌعوقفإنه  ذلك،

و  ةاالقتصادٌ نهفرص تقلٌص
 .مستقبال ةاالجتماعٌ

الصرؾ ب المتعلقة اإلقلٌمٌةإن األرقام  
بالنسبة لسكان  للقلق إثارة أكثر هً الصحً

لقد  .على حد سواءالمناطق الحضرٌة والرٌفٌة 
 من المائة فً 51 تمكن فقط نسبة

 من المائة فً 28 نسبة والحضرٌة  األسر
 مرافق نٌتحس إلى وصولمن ال الرٌفٌة األسر

الكبٌرة  ؼلبٌةاأل أن )رؼم الصرؾ الصحً
كانت  و (، ةرٌفٌال المناطق فً تعٌش  السكان من

لو أُخذت بعٌن  أسوأ من ذلك األرقام ستكون
 .والمٌاه الصرؾ الصحًنوعٌة مرافق  االعتبار

على العراء التً  تؽوطال ظاهرة إن
          ةالرٌفٌ المناطق بعض فً تمارس

  ،قلٌلة فقط بلدان فً ولو ا،أفرٌقٌ و آسٌا فً
 السكان لصحة مثٌرة للقلق بالنسبة مسؤلة هً

.تهمرفاهٌ و

 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 2112 عام فً أفرٌقٌا فً اإلقامة مكان حسب الصحً والصرف المٌاه إلى الوصول: 6 الشكل
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 الصالحة المٌاه موارد تحسٌن استخدام
 من)٪  للشرب

 (لسكانا

 
 

 المحسنة الصحً الصرؾ مرافق استخدام
 (السكان من)٪ 

 

التحدٌث لعام : الصحً والصرؾ الشرب مٌاه بشؤن التقدم. المشترك الرصد تقرٌر(. 2014) والٌونٌسٌؾ العالمٌة الصحة منظمة: المصدر 
 .ألفرٌقٌا دٌةاالقتصا اللجنة لإلحصاء األفرٌقً المركز قبل من المحسوبة المتوسطات مع ، ا 2014

 

 

 السٌاسً التمكٌن مجموعة -جٌم  

 فً أفرٌقٌا الذي حققته  داءاأل لقد كان  
 ،ممتازا اتخاذ القرار و سٌاسةال فً المرأة نسبة  زٌادة

هى المنطقة الثالثة األكثر تقدما  قارةال مما جعل
 فً و ةالوطنٌ البرلمانات فً لنساءشاركة ام حٌث من

هما مإشران تم و ،اتسٌاسال أجهزة صنع
 المجموعة. هذا فً استخدامهما

 

 البرلمانات والمرأة فً المناصب الوزارٌة  .1
 الوطنٌة

المإشرات ٌوحً بؤن هناك تحسنا فً  تحلٌلإن 
النسب بٌن النساء والرجال فً مجالً السٌاسة 

وصنع القرارعلى المستوٌٌن البرلمانً 
 ومع ذلك،والوزاري.

قٌق المساواة لتح األفرٌقً االتحاد حملة رؼم
 وحدها هى التً بلؽت رواندا، ف50:50 بنسبة 

زته بإحراز مجموع درجات تجاو و الهدؾ هذا
المرتبة  أفرٌقٌا جنوب وٌحتل .12 وصلت إلى

 فً المائة 41.5الثانٌة بنسبة   
البرلمانٌة التً تحتلها    المقاعد  من
حصة مماثلة من المناصب  مع نساء،ال

القطري   داءاأل حول 7 الشكل )انظر الوزارٌة
 البرلمانات و وزارٌةال مناصبالفً  لنساءل

من  اإلقلٌمًأما المتوسط  (. ةالوطنٌ
فٌع  البرلمانً المستوى لىعالمشؽولة المقاعد حصة

فً المائة   77.6 و للنساء  المائة فً   22.4 ادل
منخفض انخفاضا طفٌفا  متوسط مع لرجال،ل

ة شؽولمال  وزارٌةال مناصببخصوص حصة ال
 نساء.ال بواسطة
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  الوطنٌة والبرلمانات الوزارٌة المناصب فً لمرأةالقطري  ل داءاأل: 7 الشكل
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   الرسائل الرئٌسٌة المتعلقة بالسٌاسات -دال

 

آخذة  أن "أفرٌقٌاالنمو المتزاٌد إلى  اتجاهات تشٌر
 هذاٌمكن تحوٌل  "و فً االرتقاء

إ ،الفتٌا و نساءال تمكٌنل فرص إلى  جدٌدال الزخم 
الختصار مسافة  اإلجراءاتتم اتخاذ مزٌد من  ذا

 .حو إ حداث التؽٌٌر التحوٌلًالرحلة الطوٌلة ن

 
خطوات ة البلدان األفرٌقٌ لقد قطعت

بٌن الجنسٌن  مساواةال تحقٌق صوب مهمة
أجل  من همسار والتقدم  سرعةٌتعٌن الدفع  ب لكن

 الفتٌات.النساء وحٌاة  فً دائم تؽٌٌر إحداث
األفرٌقٌٌن  والحكومات الدول رإساء التزامإن  

لسٌاسات   فرصال من نافذة  ٌفتح بالتحواللهٌكلً 
، للفوارق الجنسانٌةمستجٌبة و أفضل وبرامج
التعدٌن  مثل  ٌة تقلٌدالؼٌر  القطاعات فً وخاصة

 الزراعٌة. األعمال التجارٌة و
 

مجموعتً التنمٌة  فً أكثر أهمٌة لقد كان التقدم 
 و (على حد سواء التعلٌم و )الصحة االجتماعٌة

لتمكٌن ة امجموعمنه فً   سٌاسًال التمكٌن
 .االقتصادي

 ات السٌاسإن هناك تحدٌا سائدا واحدا ومتعلقا ب
ٌتمثل  الجنسٌنمعالجة مسائل المساواة بٌن فً 

 بلدانمن ال كثٌرف .الدقٌقة البٌانات فً االفتقار إلى
إضفاء الطابع  فً راستثمالا فً  فشلت زالت ال
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المإسسً على جمع وتحلٌل واستخدام  
نظور الجنسانً المراعٌة للم حصائٌاتاإل

 برمجة.ال و صنع السٌاسات لالستنارة بها فً 
 
 

 
 
 
 

 المتعلقة بالسٌاسات توصٌاتال  -رابعا
 
 

لمستخلصة من بطاقة السالفة الذكرا النتائج إن 
تشٌر إلى انتشار حاالت انعدام  درجات اإلنجاز

ما رؼم  ،التنموٌة القطاعات بعض فً المساواة
 هذاوٌوحً  .كبٌر تقدم منٌجري إحرازه 

الجنسانٌة األولٌة  الفجوةالتزال  ،أوال : بشٌئٌن
 ثانٌا، و .القطاعات بعض فً باقٌة
ٌٌن للتعجٌل ؼٌر كاف تقدمال مسار و سرعة تظل

فً   الفتٌات و نساءال  حٌاة  أكبرفً تؽٌٌر بإحداث
 القارة.

 
األفرٌقٌة أطرا قانونٌة رئٌسٌة  بلدانال قد اعتمدتل

الرسمً  عالنواإل   ،2063 ة أجند فٌهابما عدٌدة
 و أفرٌقٌا فًبٌن الجنسٌن  مساواةال حول

   الملحق  لحقوق المرأة مابوتو بروتوكول
مع  ،اإلنسان والشعوب  حقوقل األفرٌقً  مٌثاقبال

وضع  و قوانٌنال بسن أٌضا نفس الوقت فً القٌام 
وتنفٌذ  لقوانٌنالفعلً  ل تطبٌقال  بٌد أن سٌاسات.ال

ٌا رئٌس اتحدٌزاال ٌشكالن ما السٌاسات
حول  التساإل إلى البعضب ٌإدي ،مما
رٌقٌٌن القادة األفجانب  من سٌاسًال لتزامالا  مدى

وجود  حاجة حقٌقٌة إلى هناكومن ثم،  .
 واالستثماراتالمتعلقة بالسٌاسات  اإلجراءات

ة فً أجند القصور المستهدفة بؽٌة معالجة أوجه 
تمكٌن و أفرٌقٌا للمساواة بٌن الجنسٌن

 درجات اإلنجازبطاقة   ٌتضح من كما المرأة،
. 

ة التالٌ البٌانات وتستهدؾ
 التؽٌرات: و والمنجزات اإلجراءات، على زٌتركال

درجات اإلنجازمصدر بطاقة تكون  ٌنبؽً أن
الخطة العشرٌة األولى  لتنفٌذاسترشاد 

وسٌتعٌن على مفوضٌة االتحاد  .2063 ألجندة
المتضمنة  واألهداؾ المإشرات صقل األفرٌقً

األبعاد  إدماجعمل من أجل ال خطة فً
الذي تم إجراإه  تحلٌلال نتائج و الجنسانٌة

  ،)العمالةالسبعة  القطاعاتمن  بخصوص كل

 
 

حصول على ، والالتجارٌة األعمال
الحصول على  ،األراضً
 و سٌاسةال فً المرأة و الصحة التعلٌم، ،القروض

 ٌر.تقرال هذا فً اتخاذ القرار(
 

مجموعات الهذه  من فٌما ٌتعلق بكل مجموعة
التنمٌة  ،قتصاديالا التمكٌن - الثالث

ٌتعٌن على  –السٌاسً  التمكٌن و  ةجتماعٌالا
أن تقوم بوضع وتنفٌذ   األفرٌقٌة الحكومات
  مجابرال و المتعلقة بالسٌاسات اإلجراءات

 المصممة لالستجابة للقضاٌا الجنسانٌة المحددة  
   التً تم تحدٌدها وتحلٌلها أعاله. الحواجز و
 

على جناع  إجراءاتبٌنما تدعو الحاجة إلى اتخاذ  
تتطلب   ،السرعة بخصوص كل مجموعة 

نظرا لما  خاصا اهتماما االقتصادٌة مجموعةال
تنطوي علٌه من حالة انعدام المساواة بٌن الجنسٌن 

على نحو عمٌق مقارنة بالمجموعتٌن 
متع المرأة بإمكانات للدفع بؤجندة األخرٌٌن.وتت

التحول الهٌكلً ألفرٌقٌا إلى األمام إذا ما تم 
التعجٌل بمعالجة الحواجز العدٌدة الماثلة أمامها 

والمتعلقة بامتالك األراضً والحصول على  
التموٌل الكبٌر والوصول إلى القروض 

والتكنولوجٌا.و ٌتعٌن على الحكومات  ضمان 
ن التمٌٌزٌة والعمل فً نفس القضاء على القوانٌ

الوقت على كفالة اإلنفاذ الكامل  للقوانٌن الخالٌة 
من التمٌٌز القائم على نوع الجنس .كما ٌتعٌن 
علٌها رصد التقدم وتقٌٌم أثر  إجراءاتها على  

 وضعٌة النساء والفتٌات ورفاهٌتهن .
 

وثمة حاجة لدعم وصول المرأة  إلى الموارد 
 لخدماتالمالٌة الكبٌرة  وا

من خالل استعراض  الصؽٌر(االئتمان  )خارج 
المحٌطة بتخصٌص القروض  الظروؾ

الالئً لٌست  نساءال ولئكأل  ضماناتال توفٌر و
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 ضمانات.لهن 
 

ومن الضروري توجٌه نداء خاص لثورة 
 للبٌانات المراعٌة للمساواة بٌن الجنسٌن .

 
اءات لم تستثمر البلدان األفرٌقٌة فً اإلحصما و .

فلن  المستجٌبة للمنظور الجنسانً
ها المتعلقة إلتزامات تنفٌذ على قادرة كونت

تنفٌذا  وتمكٌن المرأة بالمساواة بٌن الجنسٌن
تشتد الحاجة إلى وضع  الصدد، هذا فًو .فعاال

إحداث ثورة سٌاسات و إجراءات عامة وكفٌلة  ب
اتخاذ  عبر أفرٌقٌا، اإلحصائٌة فً النظم فً

 :ما ٌلً من قبٌل  إجراءات
 

  االستعراض الشامل لقواعد البٌانات و
إدارة نظم المعلومات إلزالة جمٌع المبادئ 
واآللٌات المتسمة بالتمٌٌز القائم على نوع 

 الجنس 

  تصمٌم  فً متؽٌرك نوع الجنس اعتبار
 البٌانات؛وتجمٌع وتحلٌل 

 ٌٌن قدرات لإلحصائال بناء
   البٌانات جمع  عن ٌنمسإول  واعتبارهم

للمنظور حصائٌات المستجٌبة اإل ارةإدو
 الجنسانً 

 تفاعلال تعزٌز من شؤنها آلٌات إنشاء 
ٌن المخططو  ٌنالوطنٌاإلحصائٌٌن  بٌن

 الوزارات فً  العاملٌن و اإلنمائٌٌن
 القطاعٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



15 
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  الخاتمة - خامسا

ة درجات اإلنجاز لمرحلة األولى من بطاقاه هذإن 
رؼم التحدٌات الماثلة أمام  ،د فتحت األبصارق

لقد مكنت  الوصول إلى البٌانات بشكل مطرد.
تحاد األفرٌقً من تحدٌد البحوث مفوضٌة اال

الحائلة دون تنفٌذ الدول األعضاء  الحواجز
التزاماتها تجاه تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن 
وتمكٌن المرأة .كما وفرت أفكارا بشؤن التحدٌات 

بلٌة على طرٌق تنفٌذ أجندة المستق
.وباعتبار بطاقة درجات اإلنجاز آلٌة رصد 2063

، فإنها سٌتم تحدٌثها بانتظام تبعا 2063ألجندة 
لذلك لدعم خطط العمل العشرٌة لألجندة وتنفٌذها. 
وعالوة على ذلك، سٌتم تدرٌجٌا توسٌع نطاق 

بار القطاعات والمإشرات لألخذ بعٌن االعت
، بؽٌة القٌام على نحو سع نطاقامإشرات إنمائٌة او

 لتقدم وآثار االلتزامات السٌاسٌةفعال بقٌاس ا
إلقلٌمٌة األخرى التً تعهدت بها الدول ا

 األعضاء. 
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لبطاقة األفرٌقٌة لدرجات اإلنجاز ل  المؤشرات قائمة: 1 الملحق
 الجنسانً

  
 العمالةا-ألف

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الزراعً غٌر القطاع فً العمالة

المئوٌة إلجمالً  نسبةال) الزراعً ؼٌر القطاع فً األجر المدفوعة لوظائؾا من النساء حصة مصدرال فً المؤشر اسم

 (الزراعٌة ؼٌر لعمالةا

 مقسوما والخدمٌة الصناعٌة القطاعات فً األجر المدفوعة الوظائؾ فً النساء عدد مجموع تعرٌفال

 .100فً  ومضروبا نفسه القطاع هذا فً بؤجر العاملٌن لألشخاص اإلجمالً العدد على

 

 والكهرباء والبناء التحوٌلٌة والصناعة ،(النفط إنتاج ذلك فً بما) والمحاجر التعدٌن صناعةال تشمل .

 الخدمات وتشمل(. 3 تعدٌل) C-F جدولة فئات أو( 2 تعدٌل) 5-2 لألقسام الموازٌة والمٌاه، والؽاز

 والعقارات والتؤمٌن تموٌلال واالتصاالت؛ والتخزٌن النقلو. والفنادق والمطاعم والتجزئة الجملة تجارة

( 2 تعدٌل) 9-6 لألقسام الموازٌة والشخصٌة واالجتماعٌة، المجتمعٌةالخدمات و. األعمال رجال وخدمات

 (.3 تعدٌل) G-P جدولة فئات أو

 العمل وظائؾ فً األشخاص أو بؤجر، والعاملٌن األجراء إلى فقط المدفوعة األجر العمالة وتشٌر

 قبل من تدفع أن أٌضا ٌمكن ولكن واألجور، الرواتب خالل من ون الموظف افؤٌك العادة وفً. المؤجور

 شملت  ال. والتدرٌب والسكن الؽذاء مثل العٌنٌة المدفوعات أو والمكافآت بالقطعة، المبٌعات، من لجنة

 المنتجٌن تعاونٌات وأعضاء الخاص، لحسابهم والعمال العمل أصحاب)العمالة الذاتٌة  بؤجر العمالة

 (.المساهمٌنمن أفراد األسرة  لعاملٌنوا

 الدولً  بنكال مصدرال

 2012-1992 ة ستخدملما سنواتال

 

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 العاملة القوى مشاركة معدل

 (مئوٌة نسبة) العاملة القوىالبالؽات من  اإلناث مشاركة معدل مصدرال فً المؤشر اسم

 (مئوٌة نسبة) العاملة القوةمن  نالبالؽٌ الذكور مشاركة نسبة

 المشار الفترة نفس فً العمل سن فً السكان عدد على ةمقسوم العاملة القوة هً العاملة القوى مشاركة معدل تعرٌفال

 .إلٌها

 على) والخدمات السلع إلنتاج العمل عرض ٌوفرون الذٌن العمل سن فً األشخاص جمٌع العاملة القوى تشمل

 . محددة مرجعٌة زمنٌة فترة خالل( االنتاجلحدود  القومٌة للحسابات المتحدة األمم نظام فً المحدد النحو

 .من العاملٌن وؼٌر العاملٌن  العمل سن فً األشخاص كل مجموع إلى شٌروت

 سنة 15 بٌن أعمارهم تتراوح أشخاصبؤنهم  العمل سن فً السكان تعرٌؾ ٌتم الدولٌة، المقارنة ألؼراض

 .فوق وما

 الدولٌة العمل منظمة رمصدال

 2012 ة ستخدملما سنواتال
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 التجارٌة األعمال-باء
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الشركات فً العلٌا اإلدارة

  مدٌرة كبٌرة  مع للشركات المئوٌة النسبة مصدرال فً المؤشر اسم

 من الشركات مستوى على المسح خالل من البٌانات جمع ٌتم. المدٌرٌن كبارمن  االناث مع للشركات المئوٌة النسبة تعرٌفال

 .القتصادل الخاص القطاع من تمثٌلٌة عٌنة

 الدولً البنك لمشارٌعاستقصائٌة  دراسة مصدرال

 2014-2006 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الشركات فً الملكٌة

 ملكٌةال فً المرأة بمشاركة ركاتللش المئوٌة النسب مصدرال فً المؤشر اسم

 المسح فً البٌانات جمع ٌتم. للشركات الكلً العدد على مقسوما أصحاب بٌن اإلناث مع التً الشركات عدد تعرٌفال

 .القتصادل الخاص القطاع من تمثٌلٌة عٌنة من الشركات مستوى على

 الدولً البنك لمشارٌعاستقصائٌة  دراسة مصدرال

 2014-2006 ة مستخدلما سنواتال

 
 

 السٌاسة  فً المرأة-جٌم
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 البرلمان فً التمثٌل

 (مئوٌة نسبة) الوطنٌة البرلمانات فً النساء تشؽلها التً المقاعد نسبة مصدرال فً المؤشر اسم

 الوطنٌة، البرلمانات منواب للنوحٌد أو مجلس ;مجلس  فً األعضاء النساء تشؽلها التً المقاعد عدد تعرٌفال

 .البرلمان فً لمقاعدل الكلً العدد على مقسوما

 البرلمانات فًمجلسا وحٌدا  المإشر هذا وٌشمل. واحد مجلس أو مجلسٌن من ٌكون الوطنٌة البرلمانات ٌمكن

 .مجلسٌنذات ال البرلمانات فً لنوابذات المجلس الواحد ومجلسا  ل

 البرلمانٌة االنتخابات فً أعضاء م مقاعدالبٌفوز  عادةو. مجلسٌن من لبرلمانل العلٌا الؽرفة تؽطً ال أنها

 وعن أعضاء تناوبو المباشر، ؼٌر واالنتخاب والتعٌٌن ترشٌحبال المقاعد شؽل أٌضا وٌمكن. العامة

 .البرلمان أعضاء عدد أو برلمانٌة،ال والٌاتال عدد إلىالمقاعد تشٌر. االنتخاب طرٌق

 .الوطنٌة البرلمانات قبل من المقدمة المعلومات أساس على الدولً، البرلمانً االتحاد مصدرال

 2015-2012 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الوزراء مجلس - وزارٌة مناصب

 (مئوٌة نسبة) الوزارٌة المناصب فً النساء نسبة مصدرال فً المؤشر اسم
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 نائب ٌشمل مجموعه. 100 فً ومضروبا الوزراء عدد على مقسوما الوزارٌة لمناصبا فً النساء عدد تعرٌفال

ٌتم إدراج . وزارٌة مناصب ٌشؽلون  عندما أٌضا الوزراءإساءرٌتم إدراج . والوزراء الوزراء رئٌس

 وزارٌة وظٌفة ونٌمارس عندما أٌضا الوزاري المستوى على والوكاالت اإلدارات ورإساء الرئٌس نواب

 .الحكومً هٌكلال فً

 .الوطنٌة البرلمانات قدمتها التً المعلومات أساس على الدولً، البرلمانً االتحاد مصدرال

 2015 ة ستخدملما سنواتال
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A.  التعلٌم-دال 
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 للشباب والكتابة بالقراءة اإللمام معدل

 (مئوٌة نسبة) اإلناث سنة، 24-15 والسكان للشباب والكتابة بالقراءة اإللمام معدل مصدرال فً المؤشر اسم

 (مئوٌة نسبة) الذكور عاما، 24-15 والسكان والكتابة، القراءة معرفة معدل

 بسٌط بٌان فهم مع والكتابة القراءة ٌستطٌعون الذٌن عاما 24 و 15 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن األشخاص عدد تعرٌفال

 والذٌن عاما 24 و 15 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن األشخاص عدد أساس على ا محسوب الٌومٌة، حٌاتهم عن قصٌرو

 عموما،. 100 فً سواء حد على مضروبا العمرٌة الفئة نفس فً السكان عدد على مقسوما والكتابة القراءة ٌعرفون

 .البسٌطة الحسابٌة العملٌات أداء على والقدرة ،"الحساب" أٌضا ٌشمل" األمٌة محو"

  والعلم للتربٌة المتحدة األمم لإلحصاء( الٌونسكو) الثقافة معهد منظمة مصدرال

 2012-2006 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الثانوي بالتعلٌم االلتحاق نسبة

 (مئوٌة نسبة) اإلناث الثانوٌة، اإلجمالٌة، االلتحاق نسبة مصدرال فً المؤشر اسم

 (مئوٌة نسبة) ذكورال الثانوٌة، اإلجمالٌة، حاقااللت نسبة

 السكان عدد على مقسوما العمر، عن النظر بؽض التعلٌم، من معٌن مستوى فً المسجلٌن  الطالب عدد تعرٌفال

  .100 ومضروبا التعلٌم، من معٌن مستوى مع رسمٌا تتطابق التً العمرٌة الفئة من

 لإلحصاء الٌونسكو معهد مصدرال

 2014-1999 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 العالً التعلٌم فً االلتحاق نسبة

 (مئوٌة نسبة) اإلناث العالً، التعلٌم اإلجمالٌة، االلتحاق نسبة مصدرال فً المؤشر اسم

 (مئوٌة نسبة) الذكور العالً، التعلٌم اإلجمالٌة، االلتحاق نسبة

 السكان عدد على مقسوما العمر، عن النظر بؽض التعلٌم، من معٌن مستوى فً قٌدٌنالم الطالب عدد تعرٌفال

 .100 ومضروبا التعلٌم، من معٌن مستوى مع رسمٌا تتطابق التً العمرٌة الفئة من

 سن من ابتداء سنوات 5 لمدة العمرٌة الفئة هو  المستخدم سكانال عدد فإن العالً، التعلٌم لمستوى بالنسبة

 .الرسمٌة الثانوٌة المدارس من التخرج

 لإلحصاء الٌونسكو معهد مصدرال

 2014-2000 ة ستخدملما سنواتال



 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

 

 

 القروض  على لحصول-هاء
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 مالٌة مإسسة فً حساب

 +(15 سن نسبة) اإلناث مالٌة، مإسسة فً حساب مصدرال فً المؤشر اسم

 +(15 سن نسبة) رالذكو مالٌة، مإسسة فً حساب

 أو البنوك أحد فً( آخر شخص مع أو م نفسهأ تلقاء من) حساب وجود عن ٌبلؽون الذٌن المستجٌبٌن نسبة تعرٌفال

 المالٌة المإسسات من آخر نوع أي

 الشمول المالً  بٌانات قاعدةل الدولً، البنك مصدرال

 2014-2011 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 اإلنجازدرجات 

 مالٌة مإسسة من االقتراض

 +(15 سن نسبة) اإلناث مالٌة، مإسسة من اقترضت مصدرال فً المؤشر اسم

 +(15 سن نسبة) الذكور مالٌة، مإسسة من اقترضت

 المإسسات من آخر نوع أي أو البنوك أحد من المال اقتراض وا عنبلؽأ الذٌن للمستجٌبٌن  المئوٌة  نسبةال تعرٌفال

 الماضٌة 12 ال األشهر فً المالٌة

 الشمول المالً بٌانات الدولً،قاعدة البنك مصدرال

 2014-2011 ة ستخدملما سنواتال

 
 

 األراضً على الحصول-واو
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 األراضً على الحصول

 األرض إلى لوصولعلى  ا مإشرات وكلها مختلفة، مإشرات أربعة تم إدراج ، لبٌاناتل للقٌود الخطٌرة  نظرا

 :هً المستخدمة األربعة المإشرات مصدرال فً المؤشر اسم

 (الزراعٌٌن الحائزٌن إجمالً منات  لألراضً الزراعٌة الحائز نسبة) ات لألراضً الزراعٌة الحائز النساء

 (راعٌٌنالز الحائزٌن إجمالً من الذكور الزراعٌٌن الحائزٌن نسبة) ةالزراعٌاألراضً  أصحاب الرجال

 :والنٌجر بنٌن

  موثقة ؼٌر أراضًمالكات   للنساء المئوٌة النسبة

  موثقة ؼٌر ًضاأرمالك  لرجالل المئوٌة النسبة

 :ؼانا

 األرض صاحبات النساء حصة نسبة

 :وسٌرالٌون ورواندا ونامٌبٌا وكٌنٌا وإرٌترٌا أنؽوال 

  ٌها عل والحصولاألراضً  ملكٌة فً المرأة تدعم التً األرضب المتعلقة التشرٌعٌة األطر إلى الدرجة  ستندت 
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 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 األراضً على الحصول

 األرض إلى لوصولعلى  ا مإشرات وكلها مختلفة، مإشرات أربعة تم إدراج ، لبٌاناتل للقٌود الخطٌرة  نظرا

 الحائزٌن إجمالً على مقسوما الزراعٌٌن ائزٌنالح الرجال أو النساء عدد: الزراعٌٌن الحائزٌن نسبة تعرٌفال

 إدارة تحت الزراعً لإلنتاج اقتصادٌة وحدة هً الزراعٌة الحٌازة إن. 100فً مضروبا الزراعٌٌن

 المتعلقة الرئٌسٌة القرارات الزراعً صاحبٌتخذ  الزراعٌة، التعدادات فً التعرٌؾ بحكم. واحدة

 والرجال للنساء المئوٌة النسبإن . الزراعٌة الحٌازة على ٌةاإلدار الرقابة وٌمارس الموارد استخدامب

 ٌتم لم حاملال جنسألن نوع  أو مشتركة حٌازات بسبب 100 فً دائما تتلخص  ال البلد حسب أصحاب

 . توثٌقه

 لم التً األراضً تشملموثقة ال ؼٌر األراضً: موثقة ؼٌر ًضاأرمالكً   والرجال للنساء المئوٌة النسبة

 (.عقود الملكٌةو عناوٌن) لهاتسجٌ ٌتم

 .األراضً مالك إجمالً من األرضمالكات  النساء حصة نسبة

  ٌها عل األراضً والحصول ملكٌة فً المرأة تدعم التً األرضب المتعلقة التشرٌعٌة األطر إلى الدرجة  ستندت

 و الجنسونوع  األرض حقوقحول  الفاو بٌانات عدةقا مصدرال

 2007   ، اللجنة االقتصادٌة ألفرقٌاً للمسائل الجنسانٌة والتنمٌةالمإشر األفرٌق: بنٌن

   النٌجر: المعهد الدولً ألبحاث سٌاسات األؼذٌة

 أفرٌقٌا فً األراضً على والسٌطرة والملكٌة الجنسٌن بٌن المساواة عدمحول   دراسة 

 الداخلٌة فً اللجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌاالبحوث  و الجنسونوع  األرض حقوقحول  الفاو بٌانات عدةقا: ؼانا

 

 

 2012-1990 ة ستخدملما سنواتال

2007 

2013 

2010 

2015 

  

 

 الصحة-زاي
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 األمهات وفٌات معدل

 التهدٌف فً تستخدم ال

 األمهات وفٌات معدل مصدرال فً المؤشر اسم

 أو عارضة أسباب باستثناء) إدارتهب متفاقم به أو أو الحملب تعلقبؤي سبب م اإلناث لوفٌات السنوي العدد تعرٌفال

 وموقع مدة عن النظر بصرؾ الحمل، انتهاء من ٌوما 42 خالل أو والوالدة الحمل فترة خالل( طارئة

 .محدد عام لمدة ،حٌة  والدة 100،000 لكل الحمل،

 الدولً والبنك العالمٌة الصحة ومنظمة ٌؾ،والٌونٌس األمهات، وفٌات تقرٌر فً االتجاهات مصدرال
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 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

 

 2013 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

  الخامسة سن دونالحٌاة  قٌد على البقاء معدل

 وفٌات معدل للفتٌات( حً مولود 1000 فً 5 سن قبل الوفاة احتمال) الخامسة سن دون وفٌاتال معدل مصدرال فً المؤشر اسم

  الخامسة سن دونوالد األ

 منبطاقة درجات اإلنجاز  فً المستعملة الخامسة سن دون الحٌاة قٌد على البقاء معدل احتساب ٌتم

 .1000 من الخامسة سن دون األطفال وفٌات معدل طرح خالل

 .الخامسة سن إلى تصل محددة فترة أو سنة ولدفً طفل وجود احتمال تعرٌفال

 الٌونٌسٌؾ مصدرال

 2013 ة ستخدملما اتسنوال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الوالدة عند المتوقعه الحٌاة مدة

 لإلناث الوالدة عند المتوقع العمر متوسط مصدرال فً المؤشر اسم

 للذكور الوالدة عند المتوقع العمر متوسط

 حٌاتهم كل خالل سٌخضعون الذٌن األفراد من افتراضٌة جماعة قبل من المتوقع العمر سنوات عدد متوسط تعرٌفال

 .سنواتب ذلك عن التعبٌر ٌتم. معٌنة فترة وفٌات لمعدالت

 للسكان المتحدة األمم شعبة مصدرال

 2014 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 البشرٌة المناعة نقص فٌروس دون السكان نسبة

 (مئوٌة نسبة) البشرٌة المناعة نقص فٌروس مع ٌعٌشون الذٌنو+ 15إلى  أعمارهم تصل  الذٌن السكان من رأةالم نصٌب مصدرال فً المؤشر اسم

 المناعة نقص فٌروس مع حصة طرح طرٌق عن البشرٌة المناعة نقص فٌروس بدون المرأة السكان نسبة احتساب ٌتم

 .100 من البشرٌة

 المناعة نقص فٌروس بدون ٌعٌشونوالذٌن + 15إلى  أعمارهم تصل الذٌن السكان مجموع من المئوٌة النسبة تعرٌفال
 النساء من هم الذٌن البشرٌة

 البنك بٌانات قاعدة خالل من) اإلٌدز/  البشرٌة المناعة نقص بفٌروس المعنً المشترك المتحدة األمم برنامج مصدرال
 (الدولً

 2013 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 نجازدرجات اإل

 التقزم من ٌعانون ال الذٌن الخامسة سن دون األطفال

 التؽذٌة، سوء انتشار( 5 دون األطفال نسبة) اإلناث للعمر، بالنسبة الطول التؽذٌة، سوء انتشار مصدرال فً المؤشر اسم

 (5 دون األطفال نسبة) الذكور للعمر، بالنسبة الطول

 التؽذٌة، سوء انتشار بطرح التقزم من ٌعانون ال الذٌن لألطفال المئوٌة النسبة احتساب ٌتم

 .100 من للعمر بالنسبة الطول

( القامة قصر) للعمر بالنسبةٌكون طولهم  الذٌن 5 سن دون األطفال نسبة هو األطفال بٌن التؽذٌة سوء انتشار تعرٌفال

 .شهرا 59-0 الدولٌة المرجعٌة السكان ألعمار المتوسط من أقل المعٌارٌة االنحرافاتمن  اثنٌن من أقل

 بٌانات قاعدة خالل من. )التؽذٌة وسوء األطفال نمو حول العالمٌة البٌانات قاعدة العالمٌة، الصحة منظمة مصدرال

 (الدولً البنك

 2014-2005 ة ستخدملما سنواتال



 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

 

 

 الصحً والصرف المٌاه-حاء
 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 دقٌقة 15 خالل  بالشر مٌاه مصدر إلى الوصول

 الدرجات لحساب تستخدم ال

 والحضرٌة الرٌفٌة ،(مئوٌة نسبة) الشرب مٌاه مصدر من دقٌقة 15 خالل األسر نسبة مصدرال فً المؤشر اسم

 دقٌقة 15 من أقل إلى ٌحتاج أفرادها التً األسر: الشرب مٌاه مصدر من دقٌقة 15 خالل األسر تعرٌفال

 العودة منها و المٌاه على والحصول للشرب، الصالحة لمٌاهل ًالرئٌس المصدر إلى للذهاب

 واالجتماعٌة االقتصادٌة الشإون وإدارة ،2010 عام فً العالم نساء مصدرال

 2007-1996 ة ستخدملما سنواتال

 بطاقة فً المؤشر اسم

 درجات اإلنجاز

 الصحً الصرف تحسٌن

 الدرجات لحساب تستخدم ال

 والحضرٌة الرٌفٌة ،(علٌها ٌحصلون الذٌن السكان من المئوٌة النسبة) المحسنة الصحً الصرؾ مرافق مصدرال فً المؤشر اسم

 الصرؾ مرافق ٌستخدمون الذٌن السكان نسبة إلى المحسنة الصحً الصرؾ مرافق إلى الوصول ٌشٌر تعرٌفال

 الصرؾ األنابٌب لنظام) الخصبة صب/  الخصبة المحسنة الصحً الصرؾ مرافق وتشمل. المحسنة الصحً

  الحفرة مرحاض مرحاض، حفرةال تحسٌن مهواة  ،(مرحاض حفرة الصحً، للصرؾ خزان الصحً،

 .سماد ومرحاض بالطة،ب

 الدولً البنك مصدرال

 2012 ة ستخدملما سنواتال



 

 

 
 
 

 

  

 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة : 2 الملحق
 

 
ا التمكٌن  االقتصادي تمكٌنال 

 سٌاسًل

 المؤشرات القائمة بذاتها  جتماعًالا التمكٌن

 قطاع البلد
األعمال 
 التجارٌة

 

الوصول إلى 

 قطاع األرض

الوصول 

إلى قطاع 

 القروض

المرأة فً   قطاع العمالة

سٌاسة ال

 وصنع القرار

قطاع 

  التعلٌم

قطاع 

 الصحة

حصة األسر   

الواقعة على بعد 

ٌقة من موارد دق 15

 (%) مٌاه الشرب 

الوصول إلى مرافق 

الصرؾ الصحً 

 المحسنة 

معدل وفٌات 

 األمهات)

وال100000لكل

 دة حٌة(

 مدنً
 

 رٌفً
 

 مدنً
 

 رٌفً
 

2005 2013 

 الجزائر 0 14 2  4 12 10  ... ... 97.6 88.4 100 89 

 460 750 20.1 86.8 ... ...  10 6 4  5 7 0 7 أنؽوال

 340 420 5.1 25.3 49.9 72.9  10 5 1  6 10 1 6 بنٌن

 170 340 41.8 77.9 ... ...  10 11 1  8 8 5 7 بوتسوانا

 400 500 6.7 50.4 23.0 45.0  9 7 1  6 7 1 2 فاسو بوركٌنا

 740 910 48.1 42.7 21.9 64.6  10 8 5  6 7 ... 5 بوروندي

 590 63 26.8 61.7 33.3 64.6  10 8 3  6 7 ... 1 الكامٌرون

 12 7  6 ... 10 3 فٌردي كابو  ... ... 75.2 47.2 690 53 

 افرٌقٌا جمهورٌة

 الوسطى

6 ... 11 9  2 5 10  62.2 43.0 43.6 7.2 1100 880 

 980 1200 6.5 31.4 37.3 73.9  9 5 2  4 4 ... 4 تشاد
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 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

 10 1  3 7 5 ... جز  86.2 81.1 50.0 29.7 430 350 

 410 530 5.6 19.6 34.4 73.1  9 8 1  6 10 ... 3 توجو

 كوت دٌفوار 1 9 4  2 7 10  92.4 55.9 32.7 10.0 750 720 

جمهورٌة 

الكونؽو 

 الدٌمقراطٌة

1 1 8 6  1 6 10  56.7 22.2 29.1 32.6 930 730 

 230 310 21.6 73.1 32.3 89.3  9 8 1  4 6 ... 2 ٌبوتًج

 مصر 1 6 3  1 10 16  99.6 96.5 97.8 94.4 ... ... 

 7 2  5 ... ... ... ؼٌنٌا االستوائٌة  ... ... 92.2 86.8 ... ... 



 

 

 
 
 
 
 
 

ا التمكٌن  االقتصادي تمكٌنال 

 سٌاسًل

 المؤشرات القائمة بذاتها  جتماعًالا التمكٌن

 قطاع البلد
األعمال 
 التجارٌة

 

الوصول إلى 

 قطاع األرض

الوصول 

إلى قطاع 

 القروض

المرأة فً   قطاع العمالة

السٌاسة 

 وصنع القرار

 قطاع
األعمال 
 التجارٌة

 

الوصو

لى ل إ

قطاع 

 األرض

ا
ل
و

ص
و
ل
 
إ
ل

ى
 
ق

ط
ا

ع
 
ا
ل
ق
ر
و

 ض

المرأة فً السٌاسة   قطاع العمالة

 وصنع القرار

 مدنً
 

 رٌفً
 

 مدنً
 

 رٌفً
 

2005 2013 

 2  7 ... 1 1 إرٌترٌا 9  68.7 8.2 51.6 3.5 530 380 

 420 740 22.8 27.4 26.9 75.5  9 6 3  8 10 2 4 أثٌوبٌا

 240 300 32.0 42.9 51.9 83.1  9 8 2  7 8 ... 3 الجابون

 جامبٌا 1 ... 6  2  9  72.1 49.8 64.0 55.0 510 430 

 380 470 8.4 19.9 47.3 79.6  9 8 2  7 11 6 3 ؼانا

 ؼٌنٌا 1 7 5  2 5 9  80.5 55.2 32.7 11.2 800 650 

 ؼٌنٌا بٌساو ... ... 5  3  10  71.0 48.0 33.5 8.5 760 560 

 400 550 29.1 31.3 43.1 83.8  10 9 3  7 8 1 6 كٌنٌا

 490 670 26.7 37.0 37.0 75.5  10 14 3  9 8 4 3 لٌسوتو

 640 880 5.9 28.4 79.3 72.9  10 7 2  6 7 ... 8 لٌبٌرٌا

 11 1  3 ... ... ... لٌبٌا  ... ... 96.8 95.7 17 15 

 440 530 11.3 19.2 65.0 72.5  11 9 3  7 9 2 6 مدؼشفر

 510 570 8.0 22.3 26.8 57.2  10 8 2  6 11 5 2 مالوي

 550 710 14.5 35.3 81.2 87.1  9 6 1  6 6 0 8 مالً

 7 4  5 8 ... 1 مورٌتانٌا  84.8 32.5 51.1 9.2 400 320 

 مورٌشٌوس ... 8 6  1 11   ... ... 91.7 90.1 35 73 

 موزمبٌق 3 ... 6  5 8 10  61.6 25.0 43.6 10.7 680 480 

 130 250 16.9 56.1 57.6 95.2  10 12 5  8 8 8 5 ناٌبٌا

 630 760 3.8 32.9 35.7 76.9  10 5 2  5 4 1 2 النٌجر

 560 740 24.7 30.8 51.4 64.9  10 8 2  5 6 1 2 نٌجٌرٌا

 320 610 64.4 61.0 27.0 47.9  10 10 12  7 6 8 5 رواندا

 

ت  . اد الدرجاتالتتوفر أٌة بٌانات إلسن ا ج ر د ل ا د  ا ن س إل ة  ٌ ف ا ك ر  ٌ ؼ ت  ا ن ا ٌ ب ل  ا
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ا التمكٌن  االقتصادي تمكٌنال 

 سٌاسًل

 المؤشرات القائمة بذاتها  جتماعًالا التمكٌن

 قطاع البلد
مال األع

 التجارٌة
 

الوصول إلى 

 قطاع األرض

الوصول 

إلى قطاع 

 القروض

المرأة فً   قطاع العمالة

السٌاسة 

 وصنع القرار

 قطاع
األعمال 
 التجارٌة

 

الوصو

ل إلى 

قطاع 

 األرض

ا
ل
و

ص
و
ل
 
إ
ل

ى
 
ق

ط
ا

ع
 
ا
ل
ق
ر
و

 ض

المرأة فً السٌاسة   قطاع العمالة

 وصنع القرار

 مدنً
 

 رٌفً
 

 مدنً
 

 رٌفً
 

2005 2013 

ساوتومً 

 وبرنسٌبً

Principe 

... ... ... 5  2 10 11  ... ... 40.8 23.3 260 210 

 320 420 40.5 67.1 54.2 90.7  9 8 5  4 6 1 2 السنؽال

 ... 2 ... سٌشٌل  6 18   ... ... 97.1 97.1 ... ... 

 1100 1600 6.8 22.5 53.3 67.2  9 7 1  6 6 1 1 سٌرالٌون

 1  4 6 ... ... الصومال 10  54.5 14.9 52.0 6.3 1100 850 

 نوب أفرٌقٌا ... 9 8  7 11 10  95.7 51.0 81.7 62.4 160 140 

 3  ... ... ... 2 جنوب السودان 10  ... ... 15.7 7.3 ... ... 

 360 460 13.4 43.9 ... ...  10 10 3  3 6 ... 1 السودان

 سوازٌالند ... 8 5  2 10 9  91.0 51.2 63.1 56.0 480 310 

 450 510 2.5 25.5 39.4 74.2  9 6 2  8 12 ... 3 توجو

 46 55 76.6 97.4 ... ...  14 12 3  4 6 1 5 تونس

 360 510 34.1 32.8 15.4 62.7  10 9 5  7 8 2 3 أوؼندا

جمهورٌة تنزانٌا 

 المتحدة

2 2 9 7  5 8 10  68.1 29.6 24.9 7.5 610 410 

ة العربٌة الجمهورٌ
 الصحراوٌة 

... ... ... ...  ... ... ...  ... ... ... ... ... ... 

 2  6 8 2 7 زامبٌا 10  81.1 46.4 56.4 33.9 430 280 

 470 740 32.4 51.6 38.6 98.6  10 10 3  7 8 ... 7 زٌمباوي

 

ا  . التتوفر أٌة بٌانات إلسناد الدرجات ج ر د ل ا د  ا ن س إل ة  ٌ ف ا ك ر  ٌ ؼ ت  ا ن ا ٌ ب ل  تا
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 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 27 

 

 

 

 للمجموعات الدرجات توزٌع: 3 الملحق

 ةلاالعم قطاع
 

 قطاع مجموع درجات  بلدال

  ةلاالعم

 غٌر القطاع فً العمالة

 الزراعً

 القوى مشاركة

 العاملة

 2 2 2 الجزائر

 8 3 5 أنجوال

 8 3 6 بنٌن

 9 7 8 بوتسوانا 

 8 4 6 بوركٌنا فاسو

 10 2 6 بوروندي

 6 6 6 الرأس األخضر

 8 4 6 الكامٌرون

 9 9 9 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 7 1 4 تشاد

 4 2 3 جزر القمر

 9 4 6 الكونؽو

 6 3 4 كوت دٌفوار

 9 2 6 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 5 4 4 جٌبوتً

 3 2 3 مصر

 9 1 5 ؼٌنٌا االستوائٌة

 9 5 7 إرٌترٌا

 8 7 8 أثٌوبٌا

 9 5 7 الجابون

 8 5 6 جامبٌا

 9 5 7 ؼانا

 8 2 5 ؼٌنٌا

 8 1 5 ؼٌنٌا بٌساو

 9 5 7 كٌنٌا

 8 10 9 لٌسوتو

 9 3 6 لٌبٌرٌا

 4 2 3 لٌبٌا

 9 5 7 مدؼشفر

 10 1 6 مالوي

 6 5 6 مالً

 3 6 5 امورٌتانٌ

 6 6 6 مورٌشٌوس

 10 1 6 موزمبٌق

 8 7 8 ناٌبٌا

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

28 

 

 

 

 قطاع مجموع درجات  بلدال

  ةلاالعم

 غٌر القطاع فً العمالة

 الزراعً

 القوى مشاركة

 العاملة

 4 6 5 النٌجر

 7 3 5 نٌجٌرٌا

 10 5 7 رواندا

 6 5 5 ساوتومً وبرنسٌبً

 8 1 4 السنؽال

 سٌشٌل 12 ... 

 9 3 6 سٌرالٌون

 5 3 4 الصومال

 7 9 8 جنوب أفرٌقٌا

 ... ... ... جنوب السودان

 4 3 3 السودان

 6 5 5 سوازٌالند

 10 7 8 توجو

 3 4 4 تونس

 9 5 7 أوؼندا

 10 5 7 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... صحراوٌةالمهورٌة العربٌة ال

 8 3 6 زامبٌا

 9 5 7 زٌمباوي

 
 

  ةالتجارٌ األعمال قطاع
 

 قطاع مجموع درجات  بلدال

 التجارٌة األعمال

 عام بشكلالتجارٌة

 فً  العلٌا الوظٌفة

 الشركات

 الملكٌة فً المرأة مشاركة

 الجزائر ... 2 

 13 2 7 أنجوال

 8 4 6 بنٌن

 12 2 7 بوتسوانا 

 2 1 2 بوركٌنا فاسو

 8 2 5 بوروندي

 5 2 3 الرأس األخضر

 2 1 1 الكامٌرون

 11 1 6 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 7 1 4 تشاد

 ... ... ... جزر القمر

 5 2 3 الكونؽو

 كوت دٌفوار ... 16 

 2 1 1 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 3 2 2 جٌبوتً
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 قطاع مجموع درجات  بلدال

 التجارٌة األعمال

 عام بشكلالتجارٌة

 فً  العلٌا الوظٌفة

 الشركات

 الملكٌة فً المرأة مشاركة

 مصر ... 5 

 ... ... ... ؼٌنٌا االستوائٌة

 0 1 1 إرٌترٌا

 5 2 4 أثٌوبٌا

 5 1 3 الجابون

 جامبٌا ... 3 

 5 2 3 ؼانا

 ؼٌنٌا ... 3 

 ٌساوؼٌنٌا ب ... 2 

 10 2 6 كٌنٌا

 2 3 3 لٌسوتو

 11 4 8 لٌبٌرٌا

 ... ... ... لٌبٌا

 7 4 6 مدؼشفر

 3 2 2 مالوي

 14 3 8 مالً

 2 0 1 مورٌتانٌا

 مورٌشٌوس ... 2 

 موزمبٌق ... 3 

 7 4 5 ناٌبٌا

 2 1 2 النٌجر

 2 2 2 نٌجٌرٌا

 7 2 5 رواندا

 ... ... ... ساوتومً وبرنسٌبً

 3 2 2 السنؽال

 ... ... ... سٌشٌل

 1 1 1 سٌرالٌون

 ... ... ... الصومال

 جنوب أفرٌقٌا ... 3 

 3 1 2 جنوب السودان

 1 0 1 السودان

 سوازٌالند ... 4 

 5 2 3 توجو

 10 1 5 تونس

 4 2 3 أوؼندا

 3 2 2 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... المهورٌة العربٌة الصحراوٌة
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 10 3 7 زامبٌا

 13 2 7 زٌمباوي
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 قطاع التعلٌم
 مجموع درجات  البلد

 التعلٌم قطاع

اإللمام 

بالقراءة 

والكتابة 

  مللشباب

االلتحاق بالتعلٌم 

 الثانوي

االلتحاق 

 بالتعلٌم العالً 

 15 10 9 12 الجزائر

 4 6 8 6 أنجوال

 3 7 6 5 بنٌن

 13 11 10 11 بوتسوانا 

 5 8 7 7 بوركٌنا فاسو

 5 8 10 8 بوروندي

 15 12 10 12 الرأس األخضر

 7 9 9 8 الكامٌرون

 4 5 6 5 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 2 5 8 5 تشاد

 9 10 10 10 جزر القمر

 8 9 9 8 لكونؽوا

 6 7 7 7 كوت دٌفوار

 6 6 7 6 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 7 8 8 8 جٌبوتً

 10 10 9 10 مصر

 4 7 10 7 ؼٌنٌا االستوائٌة

 إرٌترٌا 10 ... 5 

 3 6 7 6 أثٌوبٌا

 6 9 10 8 الجابون

 جامبٌا 9 9 ... 

 6 9 9 8 ؼانا

 4 6 6 5 ؼٌنٌا

 ؼٌنٌا بٌساو 9 5 ... 

 7 9 10 9 كٌنٌا

 15 14 12 14 لٌسوتو

 6 8 6 7 لٌبٌرٌا

 11 12 10 11 لٌبٌا

 9 10 10 9 مدؼشفر

 6 9 9 8 مالوي

 4 8 7 6 مالً

 4 9 7 7 مورٌتانٌا

 12 10 10 11 مورٌشٌوس

 7 9 7 8 موزمبٌق

 13 12 11 12 ناٌبٌا

 3 7 4 5 النٌجر

 7 9 8 8 نٌجٌرٌا
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 مجموع درجات  البلد

 التعلٌم قطاع

اإللمام 

بالقراءة 

والكتابة 

  للشبابم

االلتحاق بالتعلٌم 

 الثانوي

االلتحاق 

 بالتعلٌم العالً 

 8 11 10 10 رواندا

 9 11 9 10 ساوتومً وبرنسٌبً

 6 9 8 8 السنؽال

 33 10 10 18 سٌشٌل

 4 9 8 7 سٌرالٌون

 الصومال ... 5 ... 

 14 11 10 11 جنوب أفرٌقٌا

 نجنوب السودا 5 ... ... 

 11 9 9 10 السودان

 11 10 10 10 سوازٌالند

 4 5 8 6 توجو

 16 10 10 12 تونس

 8 9 10 9 أوؼندا

 5 9 10 8 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... ... المهورٌة العربٌة الصحراوٌة

 زامبٌا 8  

 9 10 10 10 زٌمباوي

 

 قطاع الحصول على القروض 
م البلد ج ت م ا ج ر د ع  و

ى  ل ع ل  و ص ح ل ا

ض و ر ق ل ا
Overall Score 

االقتراض من مإسسة   فً مإسسة مالٌةحساب 

 مالٌة

 22 7 14 الجزائر

 7 6 7 أنجوال

 14 7 10 بنٌن

 7 9 8 بوتسوانا 

 5 8 7 بوركٌنا فاسو

 4 9 7 بوروندي

 ... ... ... الرأس األخضر

 8 6 7 الكامٌرون

 11 11 11 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 4 3 4 تشاد

 7 7 7 جزر القمر

 12 7 10 الكونؽو

 11 7 9 كوت دٌفوار

 9 6 8 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 7 5 6 جٌبوتً

 6 5 6 مصر
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م البلد ج ت م ا ج ر د ع  و

ى  ل ع ل  و ص ح ل ا

ض و ر ق ل ا
Overall Score 

االقتراض من مإسسة   حساب فً مإسسة مالٌة

 مالٌة

 ... ... ... ؼٌنٌا االستوائٌة

 ... ... ... إرٌترٌا

 11 9 10 أثٌوبٌا

 8 9 8 الجابون

 ... ... ... جامبٌا

 12 10 11 ؼانا

 9 4 7 ؼٌنٌا

 ... ... ... ؼٌنٌا بٌساو

 7 9 8 كٌنٌا

 8 8 8 ٌسوتول

 8 6 7 لٌبٌرٌا

 ... ... ... لٌبٌا

 8 9 9 مدؼشفر

 16 7 11 مالوي

 5 7 6 مالً

 9 8 8 مورٌتانٌا

 6 9 8 مورٌشٌوس

 ... ... ... موزمبٌق

 7 9 8 ناٌبٌا

 3 6 4 النٌجر

 6 6 6 نٌجٌرٌا

 5 7 6 رواندا

 ... ... ... ساوتومً وبرنسٌبً

 8 5 6 السنؽال

 ... ... ... سٌشٌل

 6 6 6 سٌرالٌون

 5 6 6 الصومال

 9 10 9 جنوب أفرٌقٌا

 ... ... ... جنوب السودان

 7 5 6 السودان

 8 9 8 سوازٌالند

 16 7 12 توجو

 6 6 6 تونس

 8 7 8 أوؼندا

 10 8 9 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... المهورٌة العربٌة الصحراوٌة

 7 9 8 زامبٌا

 9 8 8 زٌمباوي
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33 

 
 

 

b 

 

 قطاع الصحة
 

مجموع  البلد

 درجات الصحة

الوفٌات دون 

  سن الخامسة

انتشار سوء 

 التؽذٌة

العمر المتوقع 

عند بلوغ 

 60سن

فٌروس نقص 
 المناعة البشرٌة

 10 10 10 10 10 الجزائر

 7 11 11 10 10 أنجوال

 7 10 11 10 10 بنٌن

 8 10 11 10 10 بوتسوانا 

 7 10 11 10 9 بوركٌنا فاسو

 6 11 12 10 10 بوروندي

 الرأس األخضر 10 ... 11 10 

 7 10 11 10 10 الكامٌرون

 7 11 11 10 10 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 7 10 11 10 9 تشاد

 لقمرجزر ا 10 ... 10 ... 

 6 11 10 10 9 الكونؽو

 8 10 11 10 10 كوت دٌفوار

 7 11 11 10 10 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 7 11 10 10 9 جٌبوتً

 31 11 11 10 16 مصر

 ؼٌنٌا االستوائٌة 10 11 11 ... 

 7 11 10 10 9 إرٌترٌا

 6 11 10 10 9 أثٌوبٌا

 5 10 11 10 9 الجابون

 6 10 11 10 9 بٌاجام

 7 10 11 10 9 ؼانا

 7 10 11 10 9 ؼٌنٌا

 7 11 11 10 10 ؼٌنٌا بٌساو

 7 11 11 10 10 كٌنٌا

 7 10 11 10 10 لٌسوتو

 7 10 11 10 10 لٌبٌرٌا

 لٌبٌا 10 10 11 ... 

 12 10 11 10 11 مدؼشفر

 7 10 12 10 10 مالوي

 7 10 11 10 9 مالً

 مورٌتانٌا 10 11 11 ... 

 مورٌشٌوس 10 ... 11 27 

 7 10 11 10 10 موزمبٌق

 7 11 11 10 10 ناٌبٌا

http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7


 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

34 

 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

 

 

 

 9 10 11 10 10 النٌجر

 7 10 11 10 10 نٌجٌرٌا



 ة لدرجات اإلنجاز الجنسانًاألفرٌقٌالبطاقة 

35 

 
 

 

b 

 

مجموع  البلد

 درجات الصحة

الوفٌات دون 

  سن الخامسة

انتشار سوء 

 التؽذٌة

العمر المتوقع 

عند بلوغ 

 60سن

فٌروس نقص 
 المناعة البشرٌة

 7 11 11 10 10 رواندا

 12 11 10 10 11 ساوتومً وبرنسٌبً

 6 10 10 10 9 السنؽال

 سٌشٌل 10 ... 11 ... 

 7 10 10 10 9 سٌرالٌون

 10 11 10 10 10 الصومال

 7 11 11 10 10 جنوب أفرٌقٌا

 7 10 11 10 10 جنوب السودان

 10 11 11 10 10 السودان

 7 10 11 10 9 سوازٌالند

 7 10 10 10 9 توجو

 23 11 11 10 14 تونس

 7 10 10 10 10 أوؼندا

 7 10 11 10 10 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... ... ... المهورٌة العربٌة الصحراوٌة

 9 11 11 10 10 زامبٌا

 7 10 11 10 10 زٌمباوي

 

 صنع القرارالسٌاسة و
مجموع درجات  البلد

 السٌاسة

المقاعد فً البرلمانات 

 الوطنٌة

 المرأة فً المناصب الوزارٌة

 2 5 4 الجزائر

 3 6 4 أنجوال

 2 1 1 بنٌن

 1 1 1 بوتسوانا 

 1 2 1 بوركٌنا فاسو

 5 4 5 بوروندي

 11 3 7 الرأس األخضر

 2 5 3 الكامٌرون

 3 1 2 جمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى

 2 2 2 تشاد

 2 0 1 جزر القمر

 1 1 1 الكونؽو

 2 1 2 كوت دٌفوار

 1 1 1 جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة

 1 1 1 جٌبوتً

 1 0 1 مصر
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Country Politics Overall 

Score 

Seats in National 

Parliament 

Women in Ministerial 

Positions 

 1 3 2 ؼٌنٌا االستوائٌة

 2 3 2 إرٌترٌا

 1 4 3 أثٌوبٌا

 1 2 2 الجابون

 3 1 2 جامبٌا

 3 1 2 ؼانا

 2 3 2 ؼٌنٌا

 5 2 3 ؼٌنٌا بٌساو

 4 2 3 كٌنٌا

 3 4 3 لٌسوتو

 2 1 2 لٌبٌرٌا

 1 2 1 لٌبٌا

 2 3 3 مدؼشفر

 1 2 2 مالوي

 2 1 1 مالً

 4 3 4 مورٌتانٌا

 1 1 1 مورٌشٌوس

 4 7 5 موزمبٌق

 3 7 5 ناٌبٌا

 1 2 2 النٌجر

 3 1 2 نٌجٌرٌا

 6 18 12 رواندا

 1 2 2 ساوتومً وبرنسٌبً

 2 7 5 السنؽال

 3 8 6 سٌشٌل

 1 1 1 سٌرالٌون

 1 2 1 الصومال

 7 7 7 جنوب أفرٌقٌا

 3 4 3 جنوب السودان

 2 3 3 السودان

 4 1 2 سوازٌالند

 3 2 2 توجو

 1 5 3 تونس

 4 5 5 أوؼندا

 5 6 5 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة

 ... ... ... المهورٌة العربٌة الصحراوٌة

 2 1 2 زامبٌا

 1 5 3 زٌمباوي
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