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 ٢٠٠٥نساء العامل 

 اإلحصاءات الالتقدم يف جم
 

تحدة، يوم  بتوقيت شرق الواليات امل٠٠/١٢ حيظر نشره قبل الساعة –بالغ صحفي 
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ١٨

 

 ملساندة اإلحصائية زيادة القدرات إىل تدعو  املتحدةاألمم
  والتنميةاملرأةالنهوض حبقوق 

 

 إدارة يقــول تقريــر صــدر اليــوم عــن  )ينــاير/ الثــاينكــانون ١٨، نيويــورك،  املتحــدةاألمــم(
 إن استمرار حتـسني عمليـات مجـع البيانـات         املتحدة األممالشؤون االقتصادية واالجتماعية ب   

 يف العـامل،  املـرأة  أوضاع عنها هو عامل رئيسي ال يقتصر تأثريه على رسم خريطة   واإلبالغ
 .األوضاع يف حتسني تلك أيضابل ويؤثر 

للــشؤون االقتــصادية   املتحــدةألمــم ل العــاماألمــني خوســيه أنتونيــو أوكــامبو، وكيــل ويقــول
 اإلحــصاءات عــن حالــة  املتحــدةاألمــمواالجتماعيــة، مبناســبة صــدور الدراســة الــيت أعــدا  

 مــــن عناصــــر التقــــدم االقتــــصادي أساســــي عنــــصر اإلحــــصاءاتإن ’’، بــــاملرأةاملتعلقــــة 
 أحـد أوجـه القـصور األكثـر         أنويبـدو   .  كثريا أمهيتهاب أحدا ال يتغىن     أنواالجتماعي، رغم   

 يف هـذا اـال إمنـا يكمـن يف مجـع البيانـات املـصنفة                 – واألكثـر إحـداثا للـضرر        –وضوحا  
 .‘‘حسب نوع اجلنس والبيانات اليت تتركز على القضايا اجلنسانية

ــدوائر   املتحــدةاألمــموتــضطلع  ــادي يف ال ــة، حيــث تقــو اإلحــصائية بــدور قي م جبمــع  العاملي
 .  عنها وحتليلهاواإلبالغالبيانات وتصنيفها 

 الوطنيـة متثـل    اإلحـصائية إن املساعدة يف بنـاء القـدرة        ’’ أوكامبو،    العام األمنيويقول وكيل   
 ملـساعدة مجيـع البلـدان علـى رصـد            املتحـدة  األمـم  يف اجلهـود الـيت تبـذهلا         األمهيـة جزءا بالغ   

 .‘‘األمام إىل، وبالتايل دفع هذا التقدم يةاإلمنائ أهدافهاالتقدم احملرز يف حتقيق 

ــر   ــساء ويرســم تقري ــاملن ــامالع ــدم احملــرز يف جمــال  : ٢٠٠٥  يف ع ــة * اإلحــصاءات التق خط
لتحــسني تــوفر البيانــات يف جمــاالت الــسكان، والــصحة، والتعلــيم، والعمــل، والعنــف ضــد   

 .، وصنع القرار اإلنسانحقوق، والفقر، واملرأة
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 أكثر من البلدان اإلمجايل املناطق اليت تبلغ عن عدد السكان أوان البلد: ١الشكل رقم 
  مصنفا حسب نوع اجلنس والسناإلمجايل املناطق اليت تبلغ عن عدد السكان أو

 

 

 

 

 
o  ٢٠٠٣-١٩٩٥ (اإلمجايلالبلدان اليت مل تبلغ عن عدد السكان( 
o  ٢٠٠٣-١٩٩٥ (اإلمجايل عن عدد السكان أبلغتالبلدان اليت( 
o  ٢٠٠٣-١٩٩٥( مصنفا حسب نوع اجلنس والسن اإلمجايل عن عدد السكان أبلغتاليت البلدان( 

 

 اإلحصاءاتدعم 

 بلدان، فإنه يقدم تقيمـا واقعيـا للقـدرة الوطنيـة            ٢٠٤ مجعتها   إلحصاءاتومع حتليل التقرير    
 الـيت  باألولويـة  ءاقـ  مبا حيفز علـى االرت - عن هذه القضايا وغريها من املواضيع      اإلبالغعلى  

 . الوطنيةاإلحصائيةتتمتع ا املكاتب 

 املتـوفرة علـى املـستوى الـوطين هـو           اإلحـصائية ورمبا كان املؤشر األكثر داللة علـى القـدرة          
 الـشؤون   بـإدارة  اإلحـصائية ويـبني التقريـر، الـذي أعدتـه الـشعبة           . إجراء التعـدادات الوطنيـة    
 بلدان مشلها االسـتطالع  ٢٠٤  بلدا من بني   ٢٦، أن    املتحدة األمماالقتصادية واالجتماعية ب  

 أفريقيـا  بلـدا يف  ١٦منـها  ( فتـرة عـشر سـنوات      آخـر مل يكن مبقدورها إجـراء تعـداد خـالل          
 ).جنويب الصحراء الكربى

لكي تكون البيانات السكانية مفيدة بأفضل مـا تكـون الفائـدة يف معاجلـة               ’’ويقول التقرير،   
 .‘‘جة أكرب حسب نوع اجلنس والسن      تكون مصنفة بدر   أنسانية، فإا جيب    نالشواغل اجل 

، فـإن  اإلمجـايل  بعـدد الـسكان     املتحـدة  األمم املناطق مجيعها    أو كل البلدان    أبلغتويف حني   
 البلدان اليت تناوهلا التحليل هي اليت قدمت بيانات مصنفة حـسب نـوع     أرباعأقل من ثالثة    

 .٢٠٠٣-١٩٩٥اجلنس والسن يف الفترة 

كمـا  . جتري احلكومات تعـدادا واحـدا علـى األقـل كـل عـشر سـنوات               ويوصي التقرير بأن    
 األنظمـة احليويـة وتعزيـز تلـك        واإلحـصاءات  للتـسجيل املـدين      أنظمـة  بإنشاءيوصي البلدان   

 اإلحــصاءاتولتحــسني . األخــرى اإلداري التــسجيل أنظمــةومواصــلتها، فــضال عــن تعزيــز 
ــسانية، جيــب   ــدان   اجلن ــع البل ــى مجي ــل اســتمرار و أنعل ــل    تكف ــامج وطــين متكام جــود برن

كما جيـب تـوفري املعلومـات املـستمدة مـن هـذه املـصادر               . للدراسات االستقصائية واملسوح  
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على نطاق واسـع للجمهـور وصـناع الـسياسات يف الوقـت املناسـب كـي يتـسىن اسـتغالهلا                     
 .على أكمل وجه

  املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس بــصفة خاصــة، يوصــي التقريــر اإلحــصاءاتولتحــسني مجــع 
 املـصلحة، مثـل     وأصـحاب  الوطنيـة    اإلحـصائية احلكومات برعاية إجراء حوار بني املكاتـب        

فـضال عـن متكـني       اجلنـسانية وتفهمهـا بـصورة أفـضل،          القضايااجلماعات النسائية، لتحديد    
 .  املتوفرة واستخدامها بدرجة أكرب من الفاعليةاإلحصاءاتتلك اجلماعات من فهم 

ــر   ــسة ف ــشامي، رئي ــشعبة   اإلحــصاءاتع وتقــول مــاري ت ــة التابعــة لل ــسكانية واالجتماعي  ال
لقــد كــان االلتــزام ’’،  املتحــدةاألمم الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة بــبــإدارة اإلحــصائية
غـري أنـه ال تـزال       . اإلحـصاءات  حافزا على حتسني عمليـات مجـع         لأللفية اإلمنائية باألهداف

ة احلكومـات واملـاحنني علـى سـد هـذه           ، ونـود مـساعد    اإلبالغهناك ثغرات كبرية يف عملية      
 .‘‘الثغرات

 خالل العام احلـايل علـى اهليئـات احلكوميـة الدوليـة، مثـل        املتحدةاألمموستعرض توصيات   
 . للنظر فيها ومتابعتهااإلحصائية وجلنة التنمية االجتماعية واللجنة املرأةجلنة وضع 

 

 :ى االتصال بـجالستفسارات وسائط اإلعالم، ُير

Renata Sivacolundhu 
Development Section 

T: +1 212 963 2932 
: mail-eorg.un@mediainfo  
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 ١٩٩١ منذ عام  المتحدةاألممجتماعية في  الشؤون االقتصادية واالبإدارة اإلحصائيةتقوم الشعبة 
وتضمنت األعداد الثالثة السابقة تجميع .  بانتظام مرة آل خمس سنواتنساء العالمبإعداد تقرير 

 نقص إلى األعداد السابقة وأشارت.  على نطاق العالمالمرأةالمتعلقة بوضع وتحليل البيانات 
 ٢٠٠٥نساء العالم في عام ولذلك، فإن . جنس الرسمية المتاحة المصنفة حسب نوع الاإلحصاءات

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

 الوطنية عن الشواغل اإلحصاءات مدى توفر األولول المرفق ويبين الجد. الثالثين سنة الماضية
 لكثير من المؤشرات التي تضمنها األرقامويتضمن الجدول المرفق الثاني أحدث . الجنسانية الرئيسية

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