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 ٢٠٠٥نساء العامل 

 اإلحصاءات الالتقدم يف جم
 

تحدة،  بتوقيت شرق الواليات امل٠٠/١٢ قبل الساعة ا حيظر نشره– صحيفة وقائع
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ١٨يوم 

 :مهمة مل تكتمل بعد
  احليوية املصنفة حسب نوع اجلنساإلحصاءاتتتبع 

 

 مثـل أعـداد املواليـد       – األساسـية يوية   احل اإلحصاءاتلكي يتحقق أكرب قدر من الفائدة من        
ومـع   . فإـا البـد وأن تكـون مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس            -والوفيات يف بلـد مـن البلـدان         

ذلك، مل تتحقق خالل الثالثني سنة املاضية سوى زيادة طفيفة للغايـة يف عـدد البلـدان الـيت                   
ت حـسب نـوع   كثريا مـا تقـوم بتجميـع أعـداد املواليـد حـسب نـوع اجلـنس وأعـداد الوفيـا              

 ذلـك يف واقـع      إجنـاز فكـثري مـن البلـدان ال تـزال بعيـدة عـن              .  عنـها  واإلبـالغ اجلنس والسن   
 الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة إدارة، حــسب مــا جــاء يف تقريــر صــدر اليــوم عــن األمــر

 . املتحدةاألممب

م  يف فهاألمهية املواليد والوفيات املصنفة حسب نوع اجلنس هي عامل بالغ وإحصاءات
 .  التفاوت بينهموأشكال النساء والرجال أوضاع

قضايا من قبيل التمييز بني اجلنسني يف فرص احلصول على الرعاية ولتسليط الضوء على 
 يف مراحل احلمل أو مشاكل ارتفعا معدالت اختيار نوع اجلنس قبل الوالدة أوالصحية، 

املتعلقة باملواليد حسب نوع  اإلحصاءات تقوم جبمع ونشر أن، يتعني على البلدان األوىل
الذي حيمل اجلنس وبالوفيات حسب نوع اجلنس والسن، وذلك حسب ما جاء بالتقرير 

 *.تالتقدم احملرز يف جمال اإلحصاءا: ٢٠٠٥  يف عامنساء العاملعنوان 

 أو احليوية من خالل شهادات امليالد اإلحصاءاتويف معظم البلدان، جيري مجع هذه 
وجري تدعيم .  أي من خالل نظام التسجيل املدين-ا السلطات املدنية الوفاة اليت تصدره

 املستمدة من نظم التسجيل املدين مبسوح العينات واملعلومات املستمدة من اإلحصاءات
 .مواقع الرصد
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 احليوية من خالل اإلحصاءات إنتاجوبالنسبة لكثري من البلدان، ال يزال تطوير القدرة على 
 فمثل .  بصورة منتظمة يف الوقت املناسب يعد من التحديات الكربىنظام للتسجيل املدين

ويرى . هذا النظام يتطلب موارد واسعة والتزاما طويل األجل من أعلى مستويات احلكومة
 إىل احلكومات اليت تسعى أمام التقدم بشكل متدرج ميثل أحد السبل العملية أنالتقرير 

 .احتسني تغطية نظم التسجيل املدين فيه

  

 ال يزال كثري من البلدان ال يبلغ عن املواليد حسب نوع اجلنس: ١الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
o  ٢٠٠٣-١٩٩٥(املواليد املبلغ عنهم حسب نوع اجلنس( 

 

 اإلبالغمسؤولية 

 قــدرة إىل أيــضا الوطنيــة اإلحــصائيةتــشري القــدرة  الرمسيــة، اإلحــصاءات مجــع إىل باإلضــافة
 األساســيةووفقــا للمبــادئ .  بعــد مجعهــااإلحــصاءاته  عــن هــذاإلبــالغاحلكومــات علــى 

ــة  لإلحــصاءات ــة الــيت وضــعتها اللجن ــة اإلحــصائية، فــإن املكاتــب اإلحــصائية الرمسي  الوطني
 . الرمسية بصورة حمايدةاإلحصاءاتمسؤولة عن توفري 

 من البلدان، ٢٠٤ اليت مت مجعها يف اإلحصاءاتوحسب ما جاء يف التقرير الذي يتناول 
 عن املواليد حسب أبلغت وأوقيانوسيا تضمان أقل عدد نسيب من البلدان اليت ريقياأففإن 

 من بني ٦، وأفريقيا بلدا يف ٥٥ من بني ١٤فقد كان عدد تلك البلدان . نوع اجلنس
 .أوقيانوسيابلدا يف  ١٧
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 اإلحصائي النظام أبلغت املناطق اليت أونسبة السكان يف البلدان : ٢-١رقم  الشكل
 عن املواليد حسب نوع اجلنس مرة واحدة على األقل بني عامي  املتحدةاألممب

 ، حسب املناطق٢٠٠٣ و١٩٩٥

 أوروبا

 أمريكا الشمالية

 أمريكا اجلنوبية

 أوقيانوسيا

 أفريقيا

 آسيا
 

١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠  ٠  
 

 عن املواليد  أدىن نسبة من سكان مناطق العامل الذين يعيشون يف بلدان تبلغآسياوتضم 
 عن الوفيات حسب نوع اإلبالغ أنكما .  يف املائة فحسب١٩ -حسب نوع اجلنس 

، حيث كانت نسبة السكان الذي يعيشون يف بلدان تبلغ آسيااجلنس منخفض باملثل يف 
وتوفر . ٢٠٠٣-١٩٩٥عن الوفيات حسب نوع اجلنس تزيد قليال عن النصف يف الفترة 

 يسلط الضوء على مسائل من قبيل الفروق يف معدالت أن وحتليلها ميكن البياناتهذه 
 . واإلناث الرضع بني الذكور األطفالوفيات 

 منطقة ال تبلغ عن املواليد حسب أو السكان يف بلد أرباعيعيش حنو ثالثة ، أفريقياويف 
 أنكما . نوع اجلنس، ويعيش الثلثان يف بلد ال يبلغ عن الوفيات حسب نوع اجلنس

 .لوفيات حسب نوع اجلنس والسن معا يكشف عن نتائج مماثلة عن ااإلبالغ

 

 

 :ى االتصال بـجالستفسارات وسائط اإلعالم، ُير

Renata Sivacolundhu 
Development Section 

T: +1 212 963 2932 
: mail-eorg.un@mediainfo  
 

mailto:mediainfo@un.org
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ر *  ام   تقري ي ع الم ف ساء الع ال   : ٢٠٠٥ن ي مج رز ف دم المح صاءاتالتق  اإلح
)ST/ESA/STAT/SER.K/17( ع م المبي دة، رق م المتح شورات األم ، E.05.XVII.7K، من
1-161482-1-92 ISBN .  ع ارة الموق ى زي ات، ُيرج ن المعلوم د م ولمزي

htm.wwpub/indwm/products/demographic/unsd/org.un.tatuns://http.  

 ١٩٩١ منذ عام  المتحدةاألممتقوم الشعبة اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في 
وتضمنت األعداد الثالثة السابقة تجميع .  بانتظام مرة آل خمس سنواتنساء العالمبإعداد تقرير 

وأشارت األعداد السابقة إلى نقص . ة بوضع المرأة على نطاق العالموتحليل البيانات المتعلق
 ٢٠٠٥نساء العالم في عام ولذلك، فإن . اإلحصاءات الرسمية المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس

ينفرد باستعراض وتحليل البيانات المتاحة حاليا وتقييم التقدم المحرز في توفير اإلحصاءات الوطنية، 
التقديرات التي أعدت على المستوى الدولي، فيما يتصل بالشواغل الجنسانية خالل وذلك بالمقارنة ب

ويبين الجدول المرفق األول مدى توفر اإلحصاءات الوطنية عن الشواغل . الثالثين سنة الماضية
ويتضمن الجدول المرفق الثاني أحدث األرقام لكثير من المؤشرات التي تضمنها . الجنسانية الرئيسية

، باإلضافة إلى بعض المؤشرات اإلضافية اتجاهات وإحصاءات: ٢٠٠٠نساء العام في عام  تقرير
    .المتصلة بوضع النساء والرجال

  

http://unstat.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm

