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رسالة من األمني العام

بعد انقضاء عش���ر س���نوات على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني، ال يزال النقص قائمًا يف اإلحصاءات 
الوطنية املوثوقة بشأن الشؤون اجلنسانية يف كثري من أحناء العامل. وقد كشفت اجلهود املبذولة يف السنوات 
األخرية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية عن عدم كفاية تلك اإلحصاءات اليت أتيحت. وهذا هو الس���بب 
يف تركيز “املرأة يف العامل 2005” على حالة اإلحصاءات وما أحرز فيها من تقدم. وعلى أساس ما تبلغه 
البلدان إىل نظام اإلحصاء الدويل، فإن اإلدارة تقوم بتحليل قدرة البلدان على إنتاج إحصاءات عن القضايا 

اجلنسانية وتربز ما أحرز من تقدم يف اإلبالغ عن هذه اإلحصاءات على مدى العقود الثالثة املاضية.
ويتبني من التحليل أن على الرغم من إدخال بعض التحس���ينات مبضي الس���نني فما زال هناك الكثري 
الذي يتعني عمله إلعداد إحصاءات مالئمة تتصدى للشواغل اجلنسانية. واملقصود من هذا التقرير هو أن 
يكون مرش���دًا ملس���اعدة احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة على تعزيز نظمهم اإلحصائية وتبسيط 
اإلحصاءات اجلنسانية، فضاًل عن وضع مفاهيم وطرائق جلمع اإلحصاءات عن الشواغل اجلنسانية. وإنين 
أحث احلكومات واملنظمات غري احلكومية والباحثني واألوساط األكادميية والنشطاء يف مجيع أرجاء العامل 

على االستغالل الكامل هلذه األداة القيمة.

كويف عنان
األمني العام

ج  





تصدير

وفق���ًا ملنه���اج عمل بيجني الذي اعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع للم���رأة يف عام 1995، تعّد األمم املتحدة 
طبعة جديدة من “املرأة يف العامل” على فترات منتظمة مدة كل منها مخس س���نوات وتوزعها على نطاق 
واس���ع. وقد صدر أول عدد يف عام 1991، وهذا العدد احلايل “املرأة يف العامل 2005: التقدم احملرز يف 

اإلحصاءات”، هو العدد الرابع يف هذه السلسلة.
وخالل عشر سنوات منذ اعتماد منهاج عمل بيجني، تزايد الطلب على البيانات املفصلة عن اجلنس 
واملعلومات اإلحصائية اليت تعكس بش���كل مالئم حالة النس���اء والرجال يف كل جوانب حياهتم. واملنهاج 
قد وضع املس���اواة بني اجلنسني بش���كل مؤكد على جدول أعمال السياسات، وحدد اإلجراءات املطلوبة 
من مجيع أصحاب املصلحة لتحسني اإلحصاءات اجلنسانية بغية قياس ورصد التقدم املحرز يف سبيل بلوغ 

أهداف املنهج.
ولرصد التقدم املحرز يف جمال املس���اواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، وإلرشاد السياسات يصبح من 
اهل���ام للغاية توافر إحصاءات موثوق���ة وموقوتة. ومع هذا فالبيانات الوطنية الرمسية عن املواضيع الدميغرافية 
واالجتماعية األساس���ية الالزمة لتحليل املس���ائل اجلنسانية تكون يف بعض األحيان منقوصة وغري متوافرة. 
وعلى هذا كان الكثري من حتليل االجتاهات يف الطبعات الس���ابقة من “املرأة يف العامل” املنش���ورة يف أعوام 
1991 و1995 و2000 إما حمدودة التغطية للبلدان اليت كانت لديها بيانات جيدة بشكل معقول، مبضي 

الوقت وإما استندت إىل تقديرات وطنية وإقليمية أعدها النظام اإلحصائي الدويل.
وينصب توجه وتركيز “املرأة يف العامل 2005: التقدم احملرز يف اإلحصاءات” على حالة اإلحصاءات 
الوطني���ة املفي���دة يف التصدي للش���واغل اجلنس���انية. وهذا التركيز ض���روري ملعرفة مدى م���ا وصلت إليه 
اإلحصاءات الوطنية الرمسية، متييزًا هلا عن التقارير املعدة على الصعيد الدويل، من حيث مالءمتها للتصدي 
ملختلف الش���واغل اجلنس���انية. ويس���تعرض التقرير التوافر احل���ايل للبيانات ويقدر التق���دم املحرز يف توفري 
اإلحصاءات اجلنس���انية خالل 30 عامًا مضت. كما حيدد جماالت من قبيل العنف ضد املرأة، والس���لطة 
واختاذ القرارات، وحقوق اإلنس���ان، حيث يصعب بوجه خاص احلصول على اإلحصاءات عنها بس���بب 
طبيعتها أو بسبب نقص املفاهيم اجليدة التحديد والراسخة، وكذلك التعريفات و/أو الطرائق املتبعة جلمع 
البيان���ات. وفض���اًل عن هذا فه���و يقدم اقتراحات من أجل انطالقة إىل األم���ام يف بناء القدرات اإلحصائية 
الوطنية، وتبس���يط اإلحصاءات ووضع وحتديد مفاهيم وطرائق تتعلق بإنتاج إحصاءات جنسانية. والطبعة 
الرابعة من “املرأة يف العامل” تنهج مس���ارًا خمتلفًا إىل حد ما عن س���ابقاهتا هلذا السبب، إذ تنظر إىل التقدم 

املحرز بداًل من االجتاهات يف اإلحصاءات.
وكما حدث يف الطبعات الثالث الس���ابقة من “املرأة يف العامل” فقد اس���تخدمت لغة غري تقنية كي 
يس���هل اس���تيعاب الطبعة لدى مجهور كبري ولكي تستجيب الحتياجات املس���تعملني املختلفني، مبن فيهم 
رامسو السياسات واملنظمات غري احلكومية والباحثون واألكادمييون واملتخصصون يف الشؤون اجلنسانية.

وقد تولت إعداد “املرأة يف العامل 2005” الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة التابعة إلدارة الش���ؤون 
االقتصادية واالجتماعية. وقدم مكتب املستش���ار اخلاص املعين بالقضايا اجلنس���انية وتقدم املرأة، وش���عبة 
النهوض باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية دعمًا كبريًا هلذا التقرير. كما قدمت اللجان 
اإلقليمي���ة التابعة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة إحصاءات ومعلومات وإرش���ادات، كل يف ميدان 
خربته، ومن بني هؤالء ش���عبة الس���كان بإدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية ومكتب العمل الدويل، 
ومعهد اإلحصاءات باليونس���كو، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز 

ه�  



والعدوى بفريوس���ه، ومفوضية األمم املتحدة لش���ؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم 
املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية.

وقدمت حكومتا إيطاليا وأملانيا، وبرنامج األغذية العاملي دعمًا ماليًا لنشر هذا املنشور.
وقدم االستش���اريون التالية أمساؤهم املساعدة يف إعداد هذا التقرير: لورين كورنيه، الذي قام بصياغة 
بعض الفصول؛ وتينا جونسون اليت قامت بالتحرير والصياغات األوىل؛ ونيكي آدلر، وجيم إيشنجر اللذان 

صّمما صفحات نص هذا املنشور.

خوسيه أنطونيو أوكامبو
 وكيل األمني العام
للشؤون االقتصادية واالجتماعية
كانون األول/ديسمرب 2005
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ملاذا اإلبالغ عن التقدم املحرز يف 
اإلحصاءات؟

يركز “املرأة يف العامل 2005: التقدم احملرز يف اإلحصاءات” 
على حالة اإلحصاءات من أجل التصدي للشواغل اجلنسانية. 
وهو يس���تعرض التوافر احلايل للبيانات الوطنية ويقدر التقدم 
املح���رز يف إبالغ البيانات من عام 1975 إىل عام 2003، 
اس���تنادًا إىل املعلوم���ات ال���ي تبلغها الس���لطات اإلحصائية 
الوطنية إىل النظام اإلحصائي الدويل 1. وتشمل اإلحصاءات 
املس���تعرضة ما يتعلق منها بالس���كان، والصح���ة، والتعليم، 
والعمل. كذلك يستعرض التقرير احلالة الراهنة لإلحصاءات 
يف بعض املجاالت اجلديدة نس���بيًا، وهي العنف ضد املرأة؛ 

الفقر؛ السلطة؛ اختاذ القرارات؛ حقوق اإلنسان.
ويكش���ف التركيز عل���ى اإلحصاءات الوطني���ة الرمسية 
باعتباره���ا خمتلف���ة ع���ن التقدي���رات املعدة دولي���ًا عن مدى 
ق���درة احلكومات عل���ى إنتاج إحص���اءات تتصدى ملختلف 
الشواغل اجلنس���انية وهبذه الطريقة يوفر التقرير للحكومات 
وس���ائل لتقدي���ر التقدم املح���رز وحتديد الثغ���رات وتصميم 
االستراتيجيات الرامية إىل حتسني مجع اإلحصاءات اجلنسانية 
الوطنية ونشرها، مما يلزم لصياغة السياسات وختطيط الربامج 

والتقييم.
ويرجى أن تس���اعد تلك التقديرات للقدرة الوطنية على 
اإلبالغ عن املواضيع املختلفة، مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
يف احلصول على موارد متزايدة، مالية وبشرية الزمة إلدخال 
حتس���ينات مس���تدامة يف اإلحص���اءات. وميكن أن يكش���ف 
التقدير عن املس���توى الواقعي للق���درة اإلحصائية على إنتاج 
مؤشرات موزعة حس���ب اجلنس لألهداف اإلمنائية لأللفية، 
على املس���توى القطري. ومن ش���أن هذا أن يساعد يف إبراز 
املجاالت الي يكون الدعم التقين فيها بالغ األمهية. وبوس���ع 
املتخصصني يف اجلنسانيات كذلك أن يستخدموا التقرير أداة 

للدعوة إىل حتسني اإلحصاءات اجلنسانية.

احلالة الراهنة
2003 - 1995

إّن ق���درة البلدان على إعداد إحصاءات وطنية رمسية موزعة 
حسب اجلنس خالل الفترة 1995 - 2003 كانت خمتلطة. 
ويتض���ح هذا من إب���الغ 204 بل���دان أو مناطق عن بعض 

املواضيع األساس���ية. ويتبني من الرس���م البياين “ألف” عدد 
البلدان الي أبلغت بيانات عن تلك املواضيع مرة واحدة على 
األقل يف الس���نة خالل الفترة 1995 - 2003. كما يتبني 
عدد البلدان الي أبلغت بيانات موزعة حسب اجلنس. وكما 
يتبني من الرسم البياين فإن السكان والقيد أبلغ عنهما بشكل 
كبري مع إبالغ أكثر من 180 بلدًا إحصاءات عن الس���كان 
والقيد يف امل���دارس االبتدائية والثانوية. أما اإلحصاءات عن 

حسب اجلنس
دون اعتبار ذلك السكان

املواليد

الوفيات

الوفيات حسب السبب

القيد يف املدارس االبتدائية

القيد يف املدارس الثانوية

القيد يف مدارس املرحلة الثالثة

السكان النشطاء اقتصاديًا

العاطلون

املستخدمون حسب املهنة

األجور حسب الفئة الصناعية الرئيسية

صفر ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠
عدد البلدان أو املناطق

الرسم البياين “ألف”
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن مواضيع خمتارة مرة 

واحدة على األقل خالل الفترة 1995 - 2003.

 ،1 الفص���ل  املصادر: انظ���ر 
اجل���دول 1 - أل���ف؛ الفصل 2، 
اجل���دول 2 - أل���ف؛ الفصل 3، 
اجل���دول 3 - أل���ف؛ الفصل 4، 

اجلدول 4 - ألف.
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املواليد والوفيات والنش���اط االقتص���ادي فلم يبلغ عنها هبذه 
الطريق���ة، حيث أبلغت البيان���ات مابني 100 و160 بلدًا. 
والعدد الكبري من البلدان الي مل تستطع توفري بيانات موزعة 

حسب اجلنس واألجور واملواليد والوفيات هو مثار قلق.
يتفاوت اإلبالغ عن البيانات تفاوتًا كبريًا حسب اإلقليم 
اجلغ���رايف. فاإلبالغ م���ن أوروبا هو األعلى، وم���ن أفريقيا هو 
األدىن. وتقع املناطق األخرى بني الطرفني. وباملثل فإن املناطق 
األكثر تقدمًا تبلغ أكثر البيانات، وأقل البلدان منوًا تبلغ أقلها.

والوضع يف أفريقيا هو أن أكثر من نصف البلدان قدمت 
بيان���ات مفصلة حس���ب اجلنس عن الس���كان وع���ن التعليم 
االبتدائي والثانوي واملرحلة الثالثة، مرة على األقل بني عامي 
1995 و2003. ومع هذا فأقل من الثلث هي البلدان الي 
متكنت من تقدمي بيانات عن الوالدات والوفيات واخلصائص 
االقتصادية للسكان حسب اجلنس. وترد تفاصيل إضافية عن 
أفريقيا واملناطق األخرى يف جداول ملخصة ترد يف آخر كل 
فص���ل. وجداول املرف���ق، من ألف - 1 إىل ألف - 4 تقدم 

تفاصيل البيانات الوطنية عن املواضيع نفسها.

استعراض ثالثة عقود
1975 - 1984 و1985 - 1994 و1995 - 2003

يتبني من اس����تعراض شامل لثالثة عقود من إبالغ احلكومات 
إح����راز تقدم حمدود إىل حد ما يف إبالغ اإلحصاءات الوطنية 
الرمسي����ة على الصعي����د العاملي. غري أن تقدي����ر التقدم املحرز 
يف أح����دث فترة غري حصري، بس����بب التأخريات يف اإلبالغ 

الوطين من النظم اإلحصائية. فكثريًا ما تستغرق البلدان عدة 
س����نوات أو أكثر من ذلك كي تبلغ عن أحدث إحصاءاهتا. 
ويالحظ االستعراض أن البلدان الي أفادت ببيانات عن 30 
عامًا مضت تواصل بقدر كبري هذا اإلبالغ حىت اليوم. وباملثل 
 ف����إن بلدان����ًا كث����رية مل تبلغ عن 30 عامًا مض����ت وما زالت 
ال تبل����غ حىت اآلن غري أن عددًا من البلدان انتقل من اإلبالغ 
يف فت����رة واحدة إىل عدم اإلب����الغ يف الفترة التالية، والعكس 
صحي����ح. وباملوازنة فإن النتائج ترد يف الرس����م البياين “باء” 
أدناه حيث يتبني إبالغ جمموع السكان، والسكان الناشطني 

اقتصاديًا، وعدد الوفيات حسب اجلنس والعمر.
ومبقارنة الرمس���ني البيانيني يف الرس���م “باء” يتضح أن 
بلدانًا أقل هي الي استطاعت إبالغ البيانات السنوية بشكل 
متوات���ر )أي ال يق���ل عن مخس س���نوات يف فترة الس���نوات 
العش���ر 2( حس���ب اجلنس والعمر. وهناك ثغرتان تتضحان 
من الرس���وم: األوىل هي الثغرة بني اإلبالغ مرة واحدة على 
األقل واإلبالغ املتواتر، واملمثلة بالبلدان الي تبلغ بيانات عن 
أقل من مخس سنوات يف الفترة؛ والثانية هي الثغرة الي متثل 

البلدان الي مل تبلغ على اإلطالق.
واإلبالغ املتواتر بالبيانات السنوية عن السكان النشطاء 
اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر قد ازداد على مدى الفترات 
الثالث. غري أن اإلبالغ عن الس���كان النش���طاء اقتصاديًا مل 
يصل بعد إىل مستويات اإلبالغ املتواتر عن جمموع السكان 

أو عن عدد الوفيات.
كذل���ك يالحظ التقري���ر أن عددًا من البلدان اس���تهل 
مجع البيانات عن مواضيع جديدة مهمة لدراس���ة اجلنسانية. 

الرسم البياين “باء”
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن إحصاءات موزعة حس���ب اجلنس والعمر، عن عام واحد على األقل، وعن مخس 

سنوات على األقل، بالنسبة للفترات الثالث

عن مخس سنوات على األقلعن عام واحد على األقل السكان
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املص���ادر: م���ن إع���داد الش���عبة 
اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس البيانات الواردة من 
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ونظام   ،LABORSTA البيان���ات 
األمم املتحدة للحولية الدميغرافية.



3 ملخص تنفيذي   

وأصبحت بلدان أخ���رى لديها اآلن بيانات عن العنف ضد 
امل���رأة، ومش���اركة امل���رأة والرجل يف القطاع غ���ري الرمسي، 
واس���تغالل الوقت بالنسبة للنس���اء والرجال ومع هذا فجمع 
البيانات عن هذه القضايا يظل ظرفيًا بقدر كبري، ومل يدرج 
ح���ىت اآلن يف برنامج عمل اإلحصاءات املنتظمة يف مكاتب 
اإلحصاءات الوطنية. وبالنس���بة للبل���دان النامية فهي تعتمد 
كثريًا على املوارد اخلارجية أو يف بعض احلاالت على الدعم 

من اآلليات النسائية الوطنية.
ويأيت التقدم املحدود يف اإلحصاءات اجلنسانية والفروق 
يف توافر هذه البيانات من خمتلف املناطق عن خمتلف املواضيع، 

انعكاسًا لثالثة عوامل:
عدم كفاية املقدرة اإلحصائية؛  

النقص يف إدراج القضايا اجلنسانية؛  
عدم كفاية املفاهيم والطرائق.  

اإلجراءات واالستراتيجيات املقترحة
من أجل حتس���ني اإلحصاءات اجلنس���انية يل���زم لذلك اختاذ 

اإلجراءات التالية:
تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية؛  

إدراج املنظ���ور اجلنس���اين يف كل جوان���ب إنتاج   
اإلحصائيات؛

تطوي���ر وحتس���ني املفاهيم والطرائ���ق، إن مل تكن   
كافية.

واالس���تراتيجيات املقترحة لكل إجراء ه���ي املبينة فيما 
يلي.

اإلجراء: تعزيز نظم اإلحصاءات الوطنية
لكي ميكن تطوير وحتسني اإلحصاءات اجلنسانية على الصعيد 
الوط���ين، ال بد م���ن وجود الق���درة على إنت���اج إحصاءات 
أساس���ية موثوقة وتوقيتها مناسب. وبالنسبة لبلدان كثرية يف 
املناطق األقل منوًا، ال يكون األمر كذلك. فاحلالة تس���تدعي 
تعزي���ز النظم اإلحصائية الوطنية، ب���دءًا مبكتب اإلحصاءات 

الوطنية.

االستراتيجية 1 - تأمني االلتزام املستمر على أعلى 
مستوى بتعزيز النظام اإلحصائي الوطين

ينبغي أن تسعى احلكومات بأقصى قدر ممكن إىل دعم الربامج 
املذكورة أدناه، مع اعتماد هنج إلنتاج جمموعة أساس���ية من 

•
•
•

•
•

•

اإلحصاءات االجتماعية االقتصادية الالزمة لرسم السياسات 
والتخطيط. وتتفاوت األولويات حسب الظروف الوطنية.

تنفيذ تعداد واحد على األقل للس���كان واإلسكان   
كل 10 س���نوات ونشر النتائج على نطاق واسع 

ويف حينها؛
إنش���اء وتعزي���ز وصيان���ة س���جل م���دين ونظ���ام   
لإلحص���اءات احلياتي���ة، وتعزي���ز النظ���م األخرى 
عل���ى  احلص���ول  وتيس���ري  اإلداري،  للتس���جيل 
اإلحصاءات أمام رامسي السياس���ات وغريهم من 

مستعمليها؛
ضمان استدامة برنامج وطين متكامل لإلحصاءات،   
ينت���ج إحص���اءات منتظم���ة ويف حينها لإلرش���اد 
يف جم���ال السياس���ات ويتيح إدراج اس���تقصاءات 
الس���كان الي تتناول مواضيع حبثية جديدة عندما 

يقتضي األمر ذلك.

االستراتيجية 2 - االستفادة القصوى من استخدام 
اإلحصاءات الرمسية

ينبغي ملكاتب اإلحص���اءات الوطنية والوزارات املختصة أن 
تنش���ر على نطاق واس���ع وأن تعزز اس���تخدام اإلحصاءات 
الي تنتجها. وينبغي ملستخدمي االستقصاءات ومنتجيها أن 
يس���عوا إىل النظ���ر يف مجيع مصادر البيان���ات الوطنية املتاحة 

واستخدامها ليكمل بعضها بعضًا عند االقتضاء.

االستراتيجية 3 - بناء القدرات لدى منتجي اإلحصاءات 
يف جمال عرض البيانات

يتعني على منتجي اإلحصاءات أن يكونوا أكثر تفاعاًل يف جعل 
قيمة اإلحصاءات اجلنسانية واضحة، للحكومات واجلمهور 
وغريمها من أصحاب املصلحة. ويتعني اس���تنباط األس���اليب 
املبتكرة واألكثر مالءمة للمستعملني يف جمال عرض البيانات 
ونش���رها، من أجل احلكومات واملجتمع املدين. ومن ش���أن 
هذه التدابري أن تس���اعد يف توسيع نطاق استخدام البيانات. 
ويف ه���ذه العملية تنش���ئ الطلب عل���ى اإلحصاءات مبا يعزز 

مطالبة مكتب اإلحصاءات بشأن امليزانية الوطنية.

االستراتيجية 4 - تنمية املوارد البشرية على كل الصعد 
يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية

ال يعتمد جناح أّي مكتب وطين لإلحصاءات على االلتزامات 
على أعلى املس���تويات فحس���ب، بل وعلى التزام ومهارات 
الرج���ال والنس���اء يف املنظمة. فاس���تمرار تدري���ب املوظفني 

•

•

•
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وتنمية مهاراهتم أمر حيوي يف هذا النجاح. وينبغي أن تتاح 
للنساء والرجال فرص متكافئة للتدريب والرقي. كما ينبغي 
أن يكون هناك هدف واضح يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
ال���ي يقل فيها متثيل املرأة على مس���توى اختاذ القرارات، هو 

زيادة متثيلهن.

اإلجراء: إدراج البعد اجلنساين يف كل جوانب إنتاج 
اإلحصاءات 

إّن إدراج منظور جنس���اين يف النظم اإلحصائية الوطنية جيب 
أن يك���ون أمرًا منهجي���ًا؛ أي أن ينفذ ذلك يف كل جوانب 
إنت���اج اإلحص���اءات، من وضع املفاهي���م والطرائق إىل مجع 
البيان���ات ومن خ���الل عرض النتائج. ويتطلب هذا الس���عي 
إرادة سياس���ية على مجيع املس���تويات وأال يقتصر ذلك على 
املكاتب اإلحصائية الوطنية بل ميتد إىل اخلدمات اإلحصائية 
الي توفرها الوكاالت احلكومية وإىل مجيع املؤسس���ات الي 

توفر البيانات اإلدارية.

االستراتيجية 5 - حتديد تطوير اإلحصاءات اجلنسانية 
ضمن اإلطار القانوين لإلحصاءات الرمسية 

م���ن األمهية احلامسة لتحس���ني توافر اإلحصاءات اجلنس���انية 
توصي���ف االحتياجات الرمسية إىل التفصيل حس���ب اجلنس 
وإدراج املنظور اجلنساين يف التشريعات املتعلقة باإلحصاءات 
الوطنية والي تنظم إنتاج ونشر اإلحصاءات الرمسية. وللتوسع 
يف نطاق املعلومات املتوافرة للتحليل اجلنس���اين يتعني ترسيخ 
تل���ك االحتياجات ال بالنس���بة إىل اإلحص���اءات الي جتمع 
رمسيًا بالفعل يف املكاتب الوطنية لإلحصاءات فحس���ب، بل 
وللمصادر األخرى للبيانات، وال سيما البيانات اإلدارية الي 
جتمع وتنش���ر من وكاالت حكومية ومنظمات يف القطاعني 

العام واخلاص.

االستراتيجية 6 - دعم وتعزيز وحدات اإلحصاءات 
اجلنسانية 

تس���تطيع مكاتب اإلحصاءات الوطنية أن تستفيد من إنشاء 
وحدات لإلحصاءات اجلنسانية يف مكاتب منظماهتا، وميكن 
هل���ذه الوحدات أن تؤدي دورًا حفازًا يف اس���تهالل ومراقبة 
عملية إدراج املنظور اجلنس���اين يف النظم اإلحصائية الوطنية، 
وخاص���ة يف املراحل األوىل. فمن خ���الل اتصال الوحدات 
باآلليات الوطنية واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة يتيسر 

االتص���ال بني منتجي اإلحصاءات اجلنس���انية ومس���تعمليها 
النهائيني. فالوحدات توفر املعلومات ملستعمليها وتساعدهم 
على فهم فوائد اإلحصاءات املوجودة، ويف الوقت نفسه ميكن 
أن تزي���د الوعي بني اإلحصائيني بض���رورة إنتاج إحصاءات 
تتصدى للشواغل اجلنس���انية، وأن تنشرها وتعّد إحصاءات 
جنسانية يف جماالت جديدة مثل العنف ضد املرأة والعمل يف 

القطاع غري الرمسي والعمل بال أجر.

االستراتيجية 7 - تعزيز احلوار بني املكاتب اإلحصائية 
وأصحاب املصلحة املعنيني، مبن يف ذلك اجلماعات النسائية

إّن احل���وار ب���ني املكات���ب اإلحصائية وأصح���اب املصلحة 
املعنيني ميكن أن يس���اعد اجلماعات النسائية ودعاة املساواة 
بني اجلنس���ني على فهم اإلحصاءات اجلنسانية والتمكن من 
احلصول عليها واس���تخدامها مبزيد من الفعالية. ويف الوقت 
نفسه ميكن أن يساعد احلوار يف زيادة قدرة اإلحصائيني على 
حتديد وفهم القضايا اجلنس���انية وعرض البيانات يف أنس���اق 

حتسن تلبية احتياجات مستعمليها.

االستراتيجية 8 - تدريب منتجي اإلحصاءات على 
إدراج منظور جنساين يف أعماهلم

م���ن ط���رق إنتاج إحصائي���ات ُأدمج فيها منظور جنس���اين، 
أن يت���م ذلك عن طريق توف���ري دورات تدريب منتظمة على 
اإلحصاءات اجلنسانية لإلحصائيني العاملني داخل املؤسسات 
التدريبية باملرحل���ة التعليمية الثالثة أو يف املكاتب اإلحصائية 
الوطنية. وينبغي التوسع يف التدريب ليشمل املوظفني امليدانيني 

وغريهم من املوظفني العاملني يف إنتاج اإلحصاءات.

االستراتيجية 9 - طرق أبواب مصادر البيانات القائمة 
وتعزيز نفعها إلنتاج إحصاءات جنسانية

متثل البيانات اإلدارية مصدرًا حمتماًل لإلحصاءات اجلنسانية. 
فباس���تخدام البيانات اإلداري���ة يف إنتاج اإلحصاءات الالزمة 
يك���ون ذلك هنجًا فّعااًل بالقي���اس إىل تكاليفه إذ أن البيانات 
جتمع بش���كل روتيين بالفعل عن طريق املنظمات كجزء من 
عملياهتا اإلدارية العادية. ومع إدخال تغيريات مالئمة يف مجع 
البيانات ميكن استخدام النتائج يف التصدي للقضايا اجلنسانية 
وعلى سبيل املثال، فإن سجالت الشرطة واملحاكم ميكن أن 
تستخدم يف فهم استجابة نظم العدالة اجلنائية للعنف املن�زيل، 
ولكن هذا ال ميكن أن يتم إال إذا مجعت املعلومات عن جنس 

الضحية وعالقته باجلاين يف السجل األّويل.
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االستراتيجية 10 - جعل اإلحصاءات الوطنية الرمسية 
عنصرًا مطلوبًا لآلليات الدولية لإلبالغ

توفر التقارير القطرية الدورية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع 
أش���كال التميي���ز ضد املرأة ومنهاج عم���ل بيجني فرصًا لتعزيز 
استخدام اإلحصاءات اجلنسانية. وظل استغالل اإلحصاءات يف 
تلك التقارير حمدودًا حىت اآلن. فينبغي إيالء االهتمام يف وضع 
االحتياجات الرمسية إىل إدراج اإلحصاءات الوطنية الرمسية عن 

القضايا اجلنسانية يف نسق موّحد يف تلك التقارير.

اإلجراء: وضع املفاهيم والطرائق وحتسينها
االستراتيجية 11 - تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية 

واإلقليمية والوكاالت ومكاتب اإلحصاءات الوطنية 
ومؤسسات البحوث واملؤسسات األكادميية 

يتعني على املنظمات الدولية واإلقليمية والوكاالت واملكاتب 
الوطني���ة لإلحصاءات واملؤسس���ات األكادميية ومؤسس���ات 
البحوث أن تعمل معًا من أجل إدراج املنظور اجلنس���اين يف 
تطوي���ر وتنقيح املفاهيم والتعاري���ف والطرائق جلمع البيانات 

ع���ن املواضيع ال���ي تنقصها الطرائق. والتعاون ميتد ليش���مل 
القضاي���ا املفاهيمية واملنهجي���ة، مبا فيها تصميم اس���تبيانات 
االس���تقصاء أو الوحدات النموذجية يف االس���تبيان، وتنقيح 
التصنيفات واملعايري الدولية ووضع طرائق حتليلية ومؤشرات 

مناسبة، ضمن أمور أخرى. 

مالحظات ختامية
تشكل زيادة التغطية باإلحصاءات عن القضايا اجلنسانية على 
املستوى الوطين وضمان أن تشمل املفاهيم والطرائق منظورًا 
جنسانيًا، حتديًا بوجه خاص بالنظر إىل القيود املفروضة على 
املوارد البشرية واملالية، الي تواجهها معظم النظم اإلحصائية 
الوطنية. فالقيود على املوارد تكون قاسية بوجه خاص يف أقل 
البل���دان منوًا، حيث احلاجة ملحة إىل تعزيز النظم اإلحصائية 

الوطنية إلنتاج إحصاءات أساسية ويف حينها.
وعل���ى امل���دى البعيد فإن حتس���ني حياة امل���رأة والرجل 
والنظ���م اإلحصائية وامليزانيات على الصعيد الوطين وكذلك 
الصعيد الدويل جيب أن يتمخض عن التغيري الدائم واملؤسسي 

لضمان توافر إحصاءات جنسانية ذات جودة.

احلواشي
يش���ري مصطلح “النظام اإلحصائي ال���دويل” يف هذا التقرير إىل قواعد   1
البيانات اإلحصائية يف الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة؛ إدارة الشؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعية؛ واملكت���ب اإلحصائي مبنظمة العمل الدولية؛ 

ومعهد اليونسكو لإلحصاءات؛ ومنظمة الصحة العاملية.

9 س���نوات فق���ط يف أحدث فت���رة )1995 - 2003( بالنظر إىل أن   2
البيانات عن عام 2004 مل تكن متوافرة وقت إعداد هذا التقرير.





س���ّلمت احلكومات بأمهية اإلحصاءات عن املرأة يف ختطيط 
التنمي���ة يف ع���ام 1975 يف املؤمت���ر العامل���ي للس���نة الدولية 
للمرأة، يف املكس���يك، وأعادت تأكيد أمهي���ة تلك البيانات 
يف املؤمت���ر العاملي الثاين يف كوبنهاغن يف عام 1980. وأدت 
ردود احلكوم���ات وال���وكاالت الدولية إىل إص���دار التقارير 

واملنشورات األوىل مع اإلحصاءات عن املرأة 1.
وأس���فر االعتراف بأن املعلوم���ات عن الرجال ضرورية 
أيضًا لكي يتسىن إجراء وصف مناسب حلالة املرأة، عن نقلة 
يف التركيز، من اإلحصاءات عن املرأة إىل إحصاء جنس���اين. 
ويف ع���ام 1985، اتفق���ت احلكومات ال���ي حضرت املؤمتر 
العامل���ي الثالث للمرأة يف نريويب عل���ى إعداد أو إعادة تنظيم 
نظم معلوماهتا الوطنية لتجمع وتنش���ر اإلحصاءات عن املرأة 
والرجل، لتحس���ن التصدي للقضايا اجلنسانية 2. هلذا بدأت 
مكاتب إحصائية وطنية كثرية ووكاالت دولية إعداد كتيبات 
تالئم املستعملن تتضمن إحصاءات تقارن حالة املرأة وحالة 

الرجل يف كثري من جوانب حياهتما 3.
ويف ع���ام 1995 حث منه���اج عمل بيجن، الذي اعتمد 
يف املؤمت���ر العامل���ي الرابع للم���رأة، املرافق اإلحصائي���ة الوطنية 
واإلقليمي���ة والدولي���ة على ضم���ان مجع اإلحص���اءات املتعلقة 
باألف���راد وحتليلها وعرضها على أس���اس اجلنس والعمر، وعلى 
أن تعكس املشاكل والقضايا واملسائل املتعلقة باملرأة والرجل 4. 
وقررت احلكومات يف املاضي القريب، يف وثيقة نتائج الدورة 
االس����تثنائية الثالثة والعش����رين للجمعية العامة، املعنونة “نساء 
العامل 2000: املس���اواة بن اجلنس���ن والتنمية والسالم من 
أجل القرن احلادي والعش���رين” تزوي����د املكاتب اإلحصائية 
الوطنية بالدعم املؤسس����ي واملايل الالزم جلمع وجتميع ونش����ر 

البيانات املفصلة حسب اجلنس والعمر والعوامل األخرى 5.
والحظ���ت جلنة حالة املرأة، يف اس���تعراضها العش���ري 
ملنه���اج العمل، أن أنش���طة النه���وض باملرأة ظل���ت حمدودة 
بس���بب نقص الفهم للمس���اواة بن اجلنسن وإدراج اجلنس 
ضمن اهلياكل احلكومية، واس���تمرار النقص يف اإلحصاءات 
اجلنس���انية وتفصيل البيانات حسب العمر واجلنس، والحظ 
يف جم���االت كثرية، نقص الطرائق يف تقدير التقدم املحرز 6. 
وباملثل فإن اللجنة اإلحصائية أش���ارت يف دورهتا السادس���ة 
 والثالث���ن، يف آذار/م���ارس 2005، إىل أن بلدان���ًا كث���رية 
م���ا زالت تنقصها القدرة على إنتاج إحصاءات الزمة لرصد 
األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن املؤش���رات املنتجة حاليًا على 

املستوى الوطين حتتاج إىل إعادة نظر 7.

وأم���ام هذا التراجع يف الضغ���ط املتنامي للحصول على 
تقدي���ر لقدرة البل���دان على إنت���اج اإلحصاءات اجلنس���انية 
املطلوب���ة، ف���إّن “امل���رأة يف العامل 2005: التق���دم احملرز يف 
اإلحص���اءات” يبحث يف قدرة البلدان على توفري بيانات يف 
املجاالت الرئيس���ية املتعّددة الي تثري الش���واغل والي أبرزها 
منه���اج عمل بيج���ن. وبالتركيز على الق���درة الوطنية على 
إنت���اج وإب���الغ اإلحصاءات اجلنس���انية فإن امل���رأة يف العامل 
2005 ي���زود احلكومات وال���وكاالت الدولي���ة مبعلومات 
حساس���ة لتقدير كفاي���ة اإلحصاءات الوطني���ة املتاحة حاليًا 
لرس���م السياس���ات والتخطي���ط والرصد. كذلك يس���ترعي 
املنش���ور االهتمام إىل بعض التحديات الي تواجه البلدان يف 

سعيها لتلبية الطلب املتزايد على اإلحصاءات اجلنسانية.

التعاريف والطرائق
املفاهيم اجلنسانية واإلحصاءات اجلنسانية

اجلنس���انية تش���ري إىل الفروق املوجودة اجتماعيًا يف العالقة 
الس���ببية والف���رص املرتبط���ة بك���ون امل���رء أنث���ى أو ذكرًا، 
وبالتفاع���الت االجتماعي���ة والعالقات بن امل���رأة والرجل. 
وحتدد اجلنس���انية ما يتوقع وما يس���مح به وما يقيَّم بالنس���بة 
للمرأة والرجل يف سياق معن. ففي معظم املجتمعات توجد 
فوارق وتفاوتات بن املرأة والرجل يف األدوار واملسؤوليات 
املحددة هلما، ويف األنش���طة الي يقومان هبا، واحلصول على 

املوارد والتحكم فيها، وكذلك فرص اختاذ القرارات 8.
املس���اواة بن اجلنس���ن تعين تكافؤ الف���رص واحلقوق 
واملسؤوليات للرجل واملرأة والفىت والفتاة. وال تعين املساواة 
أن تك���ون املرأة والرجل متماثلن ولكن تعين أن فرص املرأة 
والرجل وحقوقهما ومسؤولياهتما ال تعتمد على ما إذا كان 
املرء ذكرًا أم أنثى. وهي تعين أن تؤخذ املصاحل واالحتياجات 

واألولويات لكل من الرجل واملرأة يف االعتبار 9.
اإلحصاءات اجلنس���انية هي إحصاءات تعكس بشكل 
مالئم الف���روق والتفاوتات يف أوضاع الرجل واملرأة يف كل 
جم���االت احلياة. وينطوي إنتاج اإلحصاءات اجلنس���انية على 
تفصيل البيانات الفردية حسب اجلنس واخلصائص األخرى، 
بغية كش���ف تلك الف���روق أو التفاوتات ومجع البيانات عن 
قضايا بعينها تؤثر يف أحد اجلنسن أكثر من تأثريها يف اجلنس 
اآلخر وتتعلق بالعالقات اجلنس���انية بن الرجل واملرأة. ومن 
مث فاإلحصاءات اجلنسانية تتيح إجراء تقييم منهجي للقضايا 
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اجلنسانية والتفاوتات بن املرأة والرجل. وحيدد منهاج عمل 
بيجن اإلجراءات الي جيب على احلكومات اختاذها إلدراج 
منظور جنس���اين يف أعمال النظم اإلحصائية الوطنية وإنتاج 

اإلحصاءات اجلنسانية املطلوبة 10.
إدراج املنظور اجلنس���اين حّددته األمم املتحدة على أنه 
“عملي���ة تقدي���ر اآلثار ال���ي تترتب على امل���رأة والرجل من 
جراء أي إجراء مزمع، مبا يف ذلك التش���ريعات والسياسات 
والربام���ج، يف أّي جمال وعلى كل الصعد. فهي اس���تراتيجية 
جلعل شواغل وجتارب املرأة والرجل ُبعدًا متكاماًل يف تصميم 
وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج يف مجيع املجاالت 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية، حيث يستفيد الرجال 
والنس���اء على قدم املس���اواة، وال تتأبد التفاوتات. واهلدف 

النهائي ]لإلدراج[ هو حتقيق املساواة بن اجلنسن” 11.

القدرات اإلحصائية وإبالغ األمم املتحدة هبا
“املرأة يف العامل 2005” يستعرض وحيلل إبالغ اإلحصاءات 
عن املرأة والرجل من البلدان أو املناطق إىل النظام اإلحصائي 
ال���دويل. ويركز ه���ذا التقرير على البيان���ات الوطنية الرمسية 
الي جتمعها البلدان من خالل تعداد الس���كان أو السجالت 
اإلدارية أو اس���تقصاءات العينة وعلى أس���اس م���ا يتوافر يف 
قواعد بيانات النظام اإلحصائي الدويل، تستخلص القدرات 
اإلحصائية للبلدان على إنتاج ونش���ر بيانات مفصلة حسب 

اجلنس واخلصائص األخرى ذات الصلة.
فالبل���دان أو املناط���ق الي تبلغ اإلحص���اءات املطلوبة إىل 
األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يعترب أهنا أبلغت البيانات 
إىل النظام اإلحصائي ال���دويل. ومن مث فاألرقام املذكورة هنا 
متثل عدد البلدان أو املناطق الي أبلغت إحصاءات وطنية رمسية 
إىل األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وليس عدد البلدان أو 
املناطق الي لديها تل���ك اإلحصاءات، ومل يتناول هذا التقرير 
التقديرات الي تضعها األمم املتحدة أو وكاالهتا املتخّصصة.

البلدان أو املناطق املشمولة
يش���مل االس���تعراض مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
يف 31 كانون األول/ديس���مرب 2004، والبلدان أو املناطق 
األخرى الي ال يقل عدد السكان هبا عن 000 150 نسمة 
يف ع���ام 2000. وبذلك فقد مشل التحلي���ل العدد اإلمجايل 
وق���دره 204 بلدان أو مناطق. ومجع���ت البلدان أو املناطق 
يف س���تة أقاليم جغرافية )أفريقيا، أمريكا الش���مالية، أمريكا 
اجلنوبية، آس���يا، أوروبا، أوقيانوسيا( ويف ثالث فئات إمنائية 

)مناط���ق أكثر تقدم���ًا ومناطق أقل تقدمًا يس���تثىن منها أقل 
البلدان منوًا، وأقل البلدان منوًا( وذلك يف العرض والتحليل. 
ويق���دم املرفق 2 قائم���ة البلدان أو املناطق يف كل فئة إمنائية. 
فالبل�دان املدرج�ة يف فئة “أقل البلدان منوًا” هي الي حددها 
املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة وكان 

عددها 50 بلدًا يف كانون األول/ديسمرب 2004 12.
وجدي���ر باملالحظ���ة أن مصطل���ح “بلدان” يش���ري إىل 
كيانات سياسية هي دول مستقلة. ويشري مصطلح “مناطق” 
إىل كيانات جغرافية ليس هلا مركز االس���تقالل السياس���ي؛ 
و“املنطق���ة” هي عموم���ًا جزء من دولة مس���تقلة أو أكثر. 
ولدى استعراض التغيريات مبضي الوقت لوحظت التحوالت 
التالية املتعلقة بالبلدان الي انفصلت أو وجدت خالل الفترة 

املشمولة:
البل���د أو املنطقة الي كانت جزًءا من كيان )بلد(   
قب���ل أن يتف���كك ذل���ك الكيان إىل ع���دة بلدان، 
يعترب أنه أبلغ إحصاءاته، إذا كان الكيان األس���بق 
ال���ذي كان ج���زءًا منه ق���د قدم إحص���اءات إىل 
األم���م املتحدة. وه���ذا ينطبق، على س���بيل املثال 
على البلدان أو املناطق الي كانت جزًءا من احتاد 
اجلمهوريات االش���تراكية الس���وفياتية، ومجهورية 
تشيكوسلوفاكيا السابقة، ومجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية السابقة، أو إثيوبيا قبل عام 1993. ولذا 
فلما كان االحتاد السوفيايت أجرى تعدادًا للسكان 
واملس���اكن يف 1989 فإن بلدان���ًا أو مناطق مثل 
ليتوانيا والتفيا وكازاخستان وغريها، الي كانت 
ج���زًءا من االحتاد الس���وفيايت تعترب مجيعها وكأهنا 

أجرت تعدادًا للسكان يف عام 1989؛
والبلد الذي نشأ عن احتاد كيانن سابقن )بلدين(   
ال يعت���رب أن���ه أبلغ إحصاءات���ه إال إذا كانت مجيع 
الكيان���ات املكونة له أبلغ���ت إحصاءاهتا إىل األمم 
املتح���دة كاًل على حدة قبل الوح���دة. وهذا هو 

احلال بالنسبة لليمن وأملانيا.

السكان املشمولون
ملا كان حجم السكان يتفاوت بشكل كبري بن البلدان فقد 
تقرر أال يعرض عدد البلدان أو املناطق الي أبلغت إحصاءاهتا 
املختارة املس���تعرضة هنا فحسب، بل ونس���بة سكان العامل 
واألقالي���م اجلغرافية أو املجموع���ات اإلمنائية الي متثلها تلك 

البلدان أو املناطق.

•

•
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ول�دى حس���اب نسب�ة السك�ان املشم�ولن، استخدمت 
تق�دي���رات الس���ك�ان الي أع��ّدهتا ش���عب�ة الس���ك�ان باألم�م 

املتحدة 13.

الفترة املشمولة
مب���ا أن القدرة اإلحصائي���ة الوطنية تس���تغرق وقتًا طوياًل يف 
تنميته���ا فإن هذا التقرير يبح���ث يف التقدم املحرز يف إبالغ 
اإلحص���اءات على مدى نطاق زم���ين يقارب 30 عامًا، من 
ع���ام 1975 إىل ع���ام 2003. وبالنس���بة ملعظم التحليالت 
فإن النطاق الزمين يقس���م فرعيًا إىل ثالث فترات على النحو 

التايل:
الفترة األوىل: 1975 - 1984  
الفترة الثانية: 1985 - 1994  
الفترة الثالثة: 1995 - 2003  

 ول���دى تفس���ري نتائج أح���دث الفترات، ينبغ���ي مراعاة 
ما يلي: )أ( أحدث فترة هي األقصر من الفترات السابقة لعام 
واح���د حيث املعلومات عن عام 2004 كانت ال تزال قيد 
اجلم���ع وقت إعداد التقاري���ر؛ )ب( بعض البيانات عن آخر 
الس���نوات مل تبلغ عنها البل���دان إىل النظام اإلحصائي الدويل 

بسبب البطء الزمين يف معاجلة البيانات ونشرها.

تواتر التقارير
لتحلي���ل ق���درة البل���دان أو املناطق على إب���الغ البيانات إىل 
نظام األمم املتحدة على فترات متواترة اس���تخدمت الفئات 

التالية:
اإلبالغ املتواتر: البلدان أو املناطق الي أبلغت عن   

مخس سنوات على األقل يف الفترة
اإلبالغ غري املتواتر: البلدان أو املناطق الي أبلغت   

عن عام إىل 4 أعوام يف الفترة
اإلبالغ مرة واحدة على األقل: البلدان أو املناطق   
الي أبلغت م���رة واحدة على األقل خالل الفترة. 
وتش���مل هذه الفئة اإلب���الغ املتواتر واإلبالغ غري 

املتواتر يف الفترة.
ويف حاالت بيانات القيد يشري اإلبالغ املتواتر إىل إبالغ 
البيانات عن 3 س���نوات على األقل من 6 س���نوات دراسية 
أخ���ذت يف االعتب���ار، بينما اإلب���الغ غري املتواتر يش���ري إىل 
اإلبالغ عن بيانات س���نة أو سنتن من ست سنوات دراسية 

أخذت يف االعتبار.

•
•
•

•

•

•

مصادر البيانات
إّن مص���ادر البيان���ات هلذا التقرير هي اإلحص���اءات الوطنية 
الرمسية الي مجعتها األم���م املتحدة ووكاالهتا املتخّصصة من 

البلدان أو املناطق يف أحناء العامل.
املصادر الدولية للبيانات

جتمع األمم املتحدة ووكاالهتا املتخّصصة املعلومات الي تنتجها 
البل���دان األعضاء عن طريق نظم خمتلفة جلمع البيانات، وتقوم 
بنش���رها. واإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية املس���تقاة من 
إحصاءات حياتية وتعدادات للسكان واإلسكان، جتمع بوساطة 
الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة من الس���لطات اإلحصائية 
الوطني���ة. فاإلحص���اءات عن األمراض واإلصابات وأس���باب 
الوف���اة جتمعها منظمة الصحة العاملية من الس���لطات الصحية 
الوطنية. واإلحص���اءات عن قيد التالمي���ذ والبيانات اإلدارية 
األخرى املتعلق���ة بالتعليم جتمعها منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( عن طريق معهدها لإلحصاءات. 
وأخ���ريًا ف���إّن إحصاءات العمل وما يتصل ب���ه جتمعها منظمة 
العمل الدولية من السلطات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاءات 
العمالي���ة. وهذه املصادر الدولية للبيانات الرمسية تش���كل معًا 
جزًءا مما يش���ار إليه يف هذا التقرير على أنه النظام اإلحصائي 
الدويل. وهي تشكل املصدر الرئيسي للبيانات املستخدمة هنا 
يف حب���ث قدرة البلدان على إنتاج وإب���الغ املعلومات الالزمة 

لرصد األحوال املعيشية للرجل واملرأة.

املصادر الوطنية للبيانات
تستقي اإلحصاءات اجلنسانية بصفة عامة على الصعيد الوطين 
من ثالثة مصادر للمعلومات: تعداد الس���كان واإلس���كان، 

ونظم السجل اإلداري، واستقصاءات العينة.

تعدادات السكان واإلسكان
تعداد الس����كان واإلس����كان هو على األرجح أكثر مصادر 
البيانات مشواًل عن السكان يف معظم البلدان يف أحناء العامل 
كاف����ة - ويعّرف تعداد الس����كان بأنه العملية الكاملة جلمع 
البيان����ات وتبويبه����ا وتقييمها وحتليلها ونش����رها، أو نش����ر 
البيان����ات الدميغرافية واالقتصادي����ة واالجتماعية املتعلقة يف 
وقت حمّدد جبميع األش����خاص يف البل����د أو يف جزء واضح 

املعامل من البلد 14.
وتعداد الس���كان جيمع البيانات على أس���اس اخلصائص 
الدميغرافية واالجتماعية للسكان، مثل العمر واجلنس واحلالة 
االجتماعي���ة وحمل امليالد وحمل اإلقامة املعتاد. وميكن كذلك 
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أن تشمل أسئلة عن اإلملام بالقراءة والكتابة والقيد باملدرسة 
والتحصيل الدراسي وحالة النشاط االقتصادي واملهنة وعدد 
األبناء الذين ولدوا، بن عناصر أخرى. ولذا يعّد مصدرًا ثريًا 
للبيانات الالزمة لبحث الفروق بن الرجل واملرأة ولدراس���ة 
فئات فرعية حمددة من الس���كان، مثل املس���نات واملسنن أو 

الذين يعيشون يف مناطق ريفية.
وملا كان التعداد يتميز بتغطية شاملة فهو ميكن أن يوفر 
إحصاءات عن أقل األقس���ام الفرعية اجلغرافية حجمًا، ولذا 

يتيح حتليل املسائل اجلنسانية على الصعد املحلية.
ويفي���د التع���داد كذل���ك يف حتقي���ق الغرض اهل���ام وهو 
توفري إطار معاينة لالس���تقصاءات. وبسبب نطاق العمليات 
وم���ا تنط���وي عليه م���ن تكاليف، جت���رى التع���دادات على 
فت���رات متباعدة، ملراقبة االجتاه���ات قصرية األجل، ولتوجيه 
السياس���ات والتخطيط، من مصادر أخرى، مثل السجالت 

اإلدارية واستقصاءات العينة.

نظم التسجيل اإلداري

إّن السجالت اإلدارية مصدر هام للمعلومات عن الفوارق بن 
الرجال والنساء بشأن طائفة كبرية من املواضيع. فإحصاءات 
العمالة والبطالة واإلحصاءات التعليمية واإلحصاءات الصحية 
وإحص���اءات العدل اجلنائي واإلحصاءات اجلنائية، وحش���د 
كبري من اإلحصاءات األخرى، تنتج دوريًا من الس���جالت 
اإلداري���ة. ومل���ا كان���ت هذه األن���واع من البيان���ات تنتجها 
منظمات يف القطاعن العام واخلاص، فبإمكاهنا إحداث زيادة 
كبرية يف إثراء عمق التحليل بش���أن بعض القضايا اجلنسانية 
غري املشمولة بصورة جيدة يف بيانات التعداد أو االستقصاء. 
ول���و نفذ نظام للس���جل اإلداري بفعالي���ة يف كل أحناء البلد 
ميك���ن توفري بيان���ات متواترة على الصعيدي���ن الوطين ودون 

اإلقليمي. 
ومن أكثر نظم الس���جالت اإلدارية املستخدمة انتشارًا 
يف أحناء العامل نظام التسجيل املدين. ولئن كان الغرض األّويل 
من التسجيل املدين هو تلبية املتطلبات القانونية واملدنية، فهو 
مصدر هام للمعلومات املفصلة عن اجلنس واملواليد والوفيات 
والزجيات. ولو طبقت نظم التسجيل املدين على حنو صحيح 
فإهن���ا تتيح للبل���دان إنت���اج تقارير دورية ع���ن اإلحصاءات 
احلياتية كعدد الوالدات احلية موزعة حس���ب اجلنس، وعدد 
الوفي���ات حس���ب اجلن���س والعمر؛ وعدد الوفيات حس���ب 
الس���بب؛ والزجيات حسب خصائص الزوج والزوجة؛ وغري 

هذا كثري.

استقصاءات العينة

يف اس���تقصاءات العين���ة خيت���ار جزء م���ن الس���كان املعنين 
)املس���تهدفن( أو تؤخ���ذ عين���ة منه���م. وم���ن العين���ة جتمع 
املعلومات وتعمم نتائج االستقصاء على السكان املستهدفن. 
ويف العادة، تتيح اس���تقصاءات العينة وقتًا أطول لكل مقابلة 
مم���ا ميك���ن أن يتوافر يف التعداد، ح���ىت أن أّي موضوع بعينه 
ميكن استكش���افه مبزيد م���ن العمق. ويترت���ب على هذا أهنا 
تستخدم غالبًا للحصول على معلومات شاملة عن موضوع 
بعين���ه أو على مس���توى من التفاصيل ال يناس���ب اجلمع عن 

طريق التعداد أو السجالت اإلدارية.
وهن���اك أنواع كث���رية من اس���تقصاءات العينة تش���مل 
االستقصاءات الي جترى على أساس ظريف والي جترى على 
فت���رات كجزء من برنامج اس���تقصاء ع���ادي. وحن جترى 
على فترات منظمة ميكن أن تصبح مصدرًا هامًا للمعلومات 
مبرور الوقت، وبالتايل تيس���ر التتبع والرصد الالزمن لتقييم 

األغراض، واملساعدة يف إعالم السياسات والتخطيط.
وجدير بالذكر أن االس���تقصاءات قد ال تستطيع إعطاء 
نتائج بالنس���بة للوحدات اإلدارية املحلي���ة الصغرية بالطريقة 
الي تس���تطيعها التعدادات والسجالت اإلدارية. وباملثل فإن 
االعتماد على السكان املستهدفن قد ال جيعل استقصاء العينة 
ممثاًل للس���كان عمومًا وق���د ال يتيح املقارن���ات بن الفئات 

الفرعية من السكان.

فوائد التقرير
ميكن استخدام “املرأة يف العامل 2005” كمرجع للوكاالت 
اإلحصائي���ة الوطنية، والنظام اإلحصائ���ي الدويل وأصحاب 
املصلح���ة اآلخري���ن املهتمن هب���ذا األمر بغية تقدي���ر التقدم 
املح���رز وحتديد الثغ���رات يف مجع وإب���الغ البيانات املفصلة 
حسب اجلنس، والبيانات األخرى الالزمة للتصدي للقضايا 

اجلنسانية.
وقد جتد الوكاالت اإلحصائية الوطنية هذا التقرير مفيدًا 
يف دعم الطلبات على ختصيص املوارد بقصد حتس���ن قدرهتا 
على مجع ونشر املعلومات املطلوبة وتضمن منظور جنساين 
يف كل جوانب أعماهلا. وباملثل، تستطيع اجلهات املستعملة 
لإلحصاءات يف البلدان الفقرية إىل البيانات، اس���تخدام هذا 
التقرير كأداة لتحس���ن إنتاج اإلحصاءات املناس���بة التوقيت 

والعالية اجلودة تلبية الحتياجاهتا.
وال ب���د أن جتد احلكوم���ات والباحث���ون واألكادمييون 
وأفرقة الدعوة وغريهم ممن حيتاجون إىل اإلحصاءات لرصد 
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وختطيط برامج الدعوة وإذكاء الوعي، أن املعلومات املتاحة 
يف جداول املرفق مفيدة هلم.

تنظيم التقرير

يتأل���ف “امل���رأة يف الع���امل 2005” م���ن ملخ���ص تنفيذي 
وهذه املقدمة وس���تة فصول موضوعية وخامتة، ويتبعها فرع 

للمرفق.
والفصول املوضوعية تستعرض بالتفصيل اإلبالغ حاليًا 
م���ن احلكومات عن اإلحصاءات اجلنس���انية وتلخص التقدم 
املح���رز يف األع���وام الثالث���ن األخرية، وتوض���ح التحديات 
الرئيس���ية الي يتعن مواجهتها يف املجاالت التالية: السكان، 
واألس���ر املعيش���ية، واألس���ر العادية )الفص���ل 1(؛ والصحة 
)الفص���ل 2(؛ والتعلي���م والتدري���ب )الفص���ل 3(؛ والعمل 
)الفصل 4(. ويستعرض الفصل 5 املصادر القائمة واملحتملة 
للبيان���ات عن العنف ض���د املرأة وعن تنميتها يف الس���نوات 
العش���ر األخرية. ويسلط الفصل 6 الضوء على ثالثة جماالت 

مل تتطور فيها املفاهيم احلساس���ة للجنسانية، وطرائق القياس 
ومج���ع املعلومات تطورًا يذكر وه���ذه املجاالت هي: الفقر 
والسلطة، واختاذ القرارات، وحقوق اإلنسان. وتقدم اخلامتة 
عددًا من االس���تراتيجيات للمساعدة يف حتسن قدرة النظم 
اإلحصائي���ة الوطنية على مواجه���ة الطلب على اإلحصاءات 

اجلنسانية.
ومعظ���م البيان���ات األساس���ية املعروض���ة يف الفص���ول 
املوضوعية ترد مبزيد من التفصيل يف املرفق 1 يف هناية التقرير. 
فاجلداول األربعة األوىل يف املرفق اإلحصائي تتضّمن بيانات 
خضع���ت للتحلي���ل يف الفصول املتعلق���ة باإلبالغ الوطين يف 
اإلحصاءات املختارة إىل النظام اإلحصائي الدويل، حس���ب 
البلدان. واجلداول الس���تة املتبقية يف املرفق اإلحصائي تعرض 
أحدث اإلحصاءات واملؤشرات بشأن أوضاع املرأة والرجل 
يف املج���االت املثرية للقلق، مس���تعرضة يف هذا املجلد. وقد 
أدرجت ه���ذه البيان���ات لتتيح املقارنات مبض���ي الوقت مع 

البيانات املبلغة يف الطبعات السابقة من “املرأة يف العامل”.
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تس���هم املعلومات عن السكان واألسر املعيشية واألسر العادية 
يف حتس���ن فه���م التفاوتات بن اجلنس���ن يف كثري من نواحي 
احلياة. ومن املمكن أن يكشف حجم وتركيبة السكان الفروق 
بن اجلنسن يف مسائل اهلجرة والوالدات والوفيات وما يتصل 
بذلك من عمليات. واملعلومات عن الزجيات وحاالت الطالق 
تلقي الضوء على تكون األسر وتفككها. والبيانات عن األسر 
املعيش���ية واألس���ر العادية ميكن أن حتسم فهم الفرص واملوارد 
املتاح���ة للم���رأة والرجل يف خمتل���ف مراحل العم���ر. وتصبح 
اإلحصاءات املفّصلة عن الس���كان واألس���ر املعيش���ية واألسر 
العادية لذلك ضرورية للتصّدي لبعض ش���واغل اجلنسن اليت 

يعرب عنها يف املؤمترات الدولية ومؤمترات القمة.
ويس���تعرض هذا الفصل إبالغ احلكومات اإلحصاءات 
املتعلق���ة باملواضي���ع األربع���ة التالية: الس���كان؛ والوالدات؛ 

والزجيات وحاالت الطالق؛ واألسر املعيشية.

احلالة الراهنة لإلحصاءات
2003 - 1995

السكان
إّن حجم أّي جمتمع وتركيبته من حيث اجلنس والعمر )عدد 
اإلناث وع���دد الذكور يف خمتلف الفئ���ات العمرية( وكيفية 
تغ���ري ه���ذه التركيبة مبضي الوق���ت من األمور ال���يت هلا آثار 
هام���ة على حالة امل���رأة والرجل، فهي حت���دد إىل مدى بعيد 
االحتياج���ات الراهنة للس���كان واالحتياجات اليت يرجح أن 
تنش���أ يف املس���تقبل. واملعلومات عن السكان حسب اجلنس 
والعمر هامة أيضًا حلس���اب املعدالت والنس���بة والتناس���ب 
والنس���ب املئوية وغريها من املقاييس املس���تخدمة يف تيس���ري 
املقارن���ات مبض���ي الوقت وعرب البلدان أو ب���ن الفئات دون 

الوطنية، مبا يف ذلك املقارنات بن املرأة والرجل. 
وتعداد السكان هو املصدر األّويل للمعلومات عن حجم 
وتركيبة السكان. فتجري معظم البلدان تعدادًا واحدًا على 

األقل للس���كان كل عش���ر سنوات. وبالنس���بة لعقد التعداد 
1995 - 2004 فإّن من بن 204 بلدان أو مناطق مشلها 
هذا االس���تعراض كان هناك 26 بل���دًا أو منطقة مل جتر أّي 

تعداد للسكان )اإلطار 1 - 1(.
وللمساعدة يف عملية رسم السياسات والتخطيط ولتوفري 
القاعدة الس���كانية حلساب املعدالت السنوية وقياسها يصبح 
من الضروري أن يقدر أّي بلد بشكل دوري حجم سكانه. 

 بالنسبة لعقد التعداد 
1995 - 2004، هناك 
26 بلدًا أو منطقة مل جتر 

أّي تعداد للسكان

 بالنسبة لعقد التعداد 
1995 - 2004، هناك 
26 بلدًا أو منطقة مل جتر 

أّي تعداد للسكان
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الفصل 1
السكان واألسر املعيشية واألسر العادية

“... إّن للتفاوتات اجلنسانية تأثريًا كبريًا على البارامترات الدميغرافية، وبالتايل تتأثر هبا، وذلك من قبيل النمو 
السكاين واهليكل السكاين والتوزع السكاين.”

برنامج العمل للمؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية

اإلطار 1 - 1
إجراء التعداد على املستوى العاملي

م���ن املوص���ى به أن جتري البل���دان تعدادًا واح���دًا على األقل 
للس���كان كل 10 س���نوات أ. ووف���ق أح���دث عق���د للتعداد 
)1995 - 2004(، أج���رت األغلبي���ة العظم���ى من البلدان 
أو املناط���ق يف الع���امل - 178 من ب���ن 204 دول - تعدادًا 
للس���كان. ومن بن البل�دان أو املناط���ق ال� 26 اليت مل جتر أّي 
تعداد، ومعظمها يف أفريقيا، مل جير 16 بلدًا أو منطقة من بن 

55 بلدًا أو منطقة أّي تعداد.

اليت	مل	جتر
أّي	تعداد

	اليت	أجرت
تعدادًا

مجيع البلدان
أو املناطق

26 178 204 العامل
16 39 55 أفريقيا
1 26 27 أمريكا الشمالية
2 11 13 أمريكا اجلنوبية
6 44 50 آسيا
1 41 42 أوروبا

صفر 17 17 أوقيانوسيا
مب���ادئ	وتوصيات	لتعداد	الس���كان	واإلس���كان،	التنقيح	1،  أ 
 ،)E.98.XVII.8 :منش���ورات األمم املتح���دة، رقم املبي���ع(

الفقرة 1 - 9.

اإلحصاءات املفّصلة عن 
السكان واألسر املعيشية 
واألسر العادية ضرورية 
للتصّدي لبعض شواغل 

اجلنسن

اإلحصاءات املفّصلة عن 
السكان واألسر املعيشية 
واألسر العادية ضرورية 
للتصّدي لبعض شواغل 

اجلنسن
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وب���ن كل تعدادين تعّد مكات���ب اإلحصاء الوطنية تقديرات 
لس���كان البلد، تفصل عادة حس���ب اجلنس والعمر )اإلطار 
1 - 2(. والوضع املثايل هو إنتاج تقديرات الس���كان على 
أساس سنوي الستخدامها يف التخطيط ورسم السياسات.

وفيما بن عامي 1995 و2003 أفادت األغلبية العظمى 
من البلدان - 189 من بن 204 بلدان - عن جمموع السكان 
مرة واحدة على األقل. ولكي تكون البيانات الس���كانية أكثر 

فائدة يف التصدي للش���واغل احلياتية، ال بد أيضًا من التفصيل 
حسب اجلنس وحسب اجلنس والعمر. وباملقارنة بعدد البلدان 
ال���يت تبلغ عن املجموع الكلي للس���كان، هناك عدد أقل أفاد 
مبعلومات مفصلة حسب اجلنس، وحسب اجلنس والعمر مرة 
واحدة على األقل. والواقع أن الرس���م البياين 1 - 1 يبن أن 
عدد البلدان اليت أفادت بإحصاءات عن الس���كان مرة واحدة 
على األقل تناقص بسبب طلب معلومات أكثر تفصياًل. ومن 
بن 204 بلدان أو مناطق، أفادت 179 عن جمموع السكان 
مفصاًل حس���ب اجلنس مرة واح���دة على األقل، و151 منها 

قدمت بيانات مفصلة مرة أخرى حسب العمر.
ومث����ة فروق كبرية موجودة بن املناطق اجلغرافية والفئات 
اإلمنائية يف اإلبالغ عن جمموع السكان مفصاًل حسب اجلنس 
والعمر مرة واحدة على األقل. فمن بن األقاليم الس����تة كانت 
أفريقيا وأوقيانوسيا هبما أصغر عدد نسبيًا من البلدان أو املناطق 
اليت أبلغت عن تلك البيانات: 23 من بن 55 بلدًا أو منطقة 
يف أفريقيا و9 من بن 17 يف أوقيانوس����يا. ومن حيث الفئات 
اإلمنائي����ة فإن أدناها إبالغًا ه����ي أقل البلدان منوًا حيث قدمت 
17 بلدًا أو منطقة من بن 50 جمموع السكان حسب اجلنس 

والعمر مرة واحدة على األقل )انظر اجلدول 1 - ألف(.
ول����دى النظر يف توات����ر اإلبالغ هناك اخنفاض كبري يف عدد 
البلدان اليت قدمت جمموع السكان حسب اجلنس والعمر بشكل 

مثة فروق كبرية موجودة 
بن املناطق اجلغرافية 
والفئات اإلمنائية يف اإلبالغ 
عن جمموع السكان مفصاًل 
حسب اجلنس والعمر

مثة فروق كبرية موجودة 
بن املناطق اجلغرافية 
والفئات اإلمنائية يف اإلبالغ 
عن جمموع السكان مفصاًل 
حسب اجلنس والعمر
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الرسم البياين 1 - 1
عدد البلدان أو املناطق اليت أفادت عن بيانات س���كانية 

بني عامي 1995 و2003

حسب اجلنس (املبلغ مرة واحدة على األقل)

جمموع السكان (املبلغ مرة واحدة على األقل)

حسب اجلنس والعمر (املبلغ مرة واحدة على األقل)

حسب اجلنس والعمر عن مخس سنوات على األقل

عدد البلدان أو املناطق 
صفر ٥٠ ٢٠٠١٥٠١٠٠

املصدر: اجلدول 1 - ألف.

يل���زم إلنتاج تقدير للس���كان وجود معلومات أو بيانات س���كانية 
 عاملي���ة لتاري���خ معن. وتؤخ���ذ ه���ذه البيانات على نطاق واس���ع 
أو  إلزام���ي  تس���جيل  أو  للس���كان  أو س���جل  تع���داد  أّي   م���ن 
اس���تقصاء وطين للس���كان. وحينئذ تس���تخدم معلوم���ات إضافية 
لتعديل البيانات السكانية املرجعية والتوصل إىل تقدير راهن. ومن 
بن أكثر طرائق التعديل ش���يوعًا، اليت تستخدمها البلدان تلك اليت 

تشمل ما يلي:
التعديل من واقع السجالت املستمرة - وهذا ميكن أن جيرى 
يف البلدان اليت لديها نظم ش����املة للتسجيل املدين أو التسجيل 
الس����كاين. وتتخذ هذه النظم أساسًا إلنتاج تقديرات سكان 

وطنية أو لتقييم التقديرات املنتجة باتباع أساليب أخرى؛
التعديل على أساس التوازن املحسوب للمواليد والوفيات 
واهلج���رة - تتضّمن هذه الطريق���ة إضافة املواليد واملهاجرين 
للداخ���ل وخصم الوفيات واملهاجرين للخارج من آخر عدد 

للسكان أو آخر تقدير سابق؛

•

•

التعدي����ل ع����ن طريق املع����دل املفترض للزيادة الس����كانية - 
تستخدم هذه الطريقة يف بعض البلدان اليت ليس لديها معلومات 
موثوق����ة عن التغري الس����كاين. ويف هذه احلال����ة يؤخذ التقدير 
األساس����ي للس����كان من أّي تعداد أو نظام جزئي للتس����جيل 
أو تقدير من اس����تقصاء بالعينة. وإلنتاج تقدير س����كاين راهن 
يس����تكمل العّد األساسي للسكان باس����تخدام املعدل املفترض 

للزيادة السكانية.
وأن���واع التقدي���رات اليت تعّدها املكات���ب اإلحصائية الوطنية 
تشمل جمموع سكان البلد أو املنطقة ومجاعات معينة من السكان 
يف املنطقة مفصلة حسب اجلنس والعمر واحلالة االجتماعية وحالة 
العم���ل والتحصيل العلمي واإلثنية وما إىل ذلك. وأكثر التقديرات 
ش���يوعًا هي التقديرات ملجموع الس���كان مفصلة حس���ب اجلنس 
والعم���ر. وهذه تنتج عادة على الصعي���د الوطين والفروع اإلدارية 
 والرئيس���ية. وميك���ن تقيي���م أّي تقدي���ر مبقارنته بتقدي���ر آخر ناتج 
عن طريقة خمتلفة، ويف بعض األحيان باستخدام معلومات خمتلفة.

•

اإلطار 1 - 2
التقديرات الوطنية للسكان
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متواتر )مخس سنوات على األقل من بن 9 سنوات( مقابل العدد 
الذي قدم بيانات مرة واحدة على األقل. ومن بن 204 بلدان 
أو مناطق جيري استعراضها هناك 83 أبلغت عن جمموع السكان 
حس����ب اجلنس والعمر بش����كل متواتر، مبا ميثل 66 يف املائة من 

سكان العامل )الرسم البياين 1 - 1 واجلدول 1 - باء(.
والف���وارق بن األقاليم والفئ���ات اإلمنائية واضحة أيضًا 
يف حالة اإلبالغ املتواتر عن جمموع الس���كان حسب اجلنس 
والعمر. وهنا أيضًا جند األقاليم اجلغرافية اليت هبا أصغر عدد 
نس���بيًا من البلدان اليت أبلغت عن معلومات بش���كل متواتر 
هي أفريقيا وأوقيانوسيا. ففي أفريقيا 8 من بن 55 بلدًا أو 
منطقة قدمت جمموع السكان حسب اجلنس والعمر بشكل 
متواتر. والعدد املقابل يف أوقيانوسيا هو 4 من بن 17 بلدًا. 
ومن حي���ث الفئات اإلمنائية فإن توات���ر اإلبالغ عن جمموع 
الس���كان حس���ب اجلنس والعمر يكون أقل بن أقل البلدان 
منوًا؛ أي جمرد 5 من بن 50 بلدًا هي اليت قدمت معلومات 

عن مخس سنوات على األقل )انظر اجلدول 1 - ألف(.

الوالدات

من املحّددات الرئيسية للتغري السكاين، اخلصوبة - أي عدد 
الوالدات اليت حتدث للفرد أو بن السكان. واملعلومات عن 
اخلصوب���ة الزمة لتوقع مع���دل النمو الس���كاين أو اخنفاضه. 

وفضاًل عن هذا فمعرفة عدد الوالدات اليت حتدث يف أّي بلد 
وبعض من خصائصها األساس���ية كاجلنس أو مكان الوالدة 
أم���ر بالغ األمهية لعملييت رس���م السياس���ات والتخطيط على 

املستوى الوطين.
وعل���ى س���بيل املثال فم���ن جماالت االنش���غال يف بعض 
البل���دان ممارس���ة األبوين يف اختي���ار اجلنس وقت���ل البنات، 
بسبب التفضيل القوي للبنن. ومن املمكن أن يفضي اختيار 
اآلباء للجنس وقتل البنات 1 إىل أن تكون نس���بة اجلنس عند 
الوالدة مؤيدة بش���دة لتفضي���ل الذكور على اإلناث. وميكن 
أن تدل البيانات عن عدد الوالدات حسب اجلنس على تلك 

املمارسات التمييزية ضد البنات.
وباملث���ل فاإلحصاءات عن عدد الوالدات حس���ب عمر 
األم ميكن أن تس���تخدم لرصد التغيريات يف األعمار اليت متيل 
النس���اء عندها إىل إجن���اب األطفال. واحلمل املبكر ش���اغل 
أعرب عنه منهاج عمل بيجن الذي أش���ار إىل أن احلمل يف 
أعم���ار صغرية يزيد من خماط���ر وفيات األمومة واملضاعفات 
أثناء احلمل والوالدة 2 - وهذه املشكلة تواجهها أيضًا النساء 
ال���اليت يلدن قرب أواخر س���نواهتن اإلجنابي���ة. مث إن احلمل 
املبكر ميكن أن يقلص بشدة فرص التعليم والعمل أمام املرأة 
وبذا حيد من التحسينات يف أوضاعهن التعليمية واالقتصادية 

واالجتماعية 3.

جمرد 5 من بن 50 بلدًا 
هي اليت قدمت معلومات 

عن مخس سنوات على 
األقّل

جمرد 5 من بن 50 بلدًا 
هي اليت قدمت معلومات 

عن مخس سنوات على 
األقّل

ميكن أن تدل البيانات عن 
عدد الوالدات حسب 

اجلنس على املمارسات 
التمييزية ضد البنات

ميكن أن تدل البيانات عن 
عدد الوالدات حسب 

اجلنس على املمارسات 
التمييزية ضد البنات

إّن اإلحص����اءات ع����ن الوالدات والوفيات وحاالت الزواج، يش����ار 
إليها مجلة على أهنا إحصاءات حياتية. ويف معظم البلدان جتمع هذه 
اإلحصاءات من واقع شهادات امليالد أو شهادات الوفاة أو شهادات 
الزواج اليت تصدرها السلطات املدنية عندما يبلغ األفراد عن والدات 
أو وفي����ات أو يتقدمون بطلبات للتصريح بالزواج. وتس����جيل هذه 
األحداث يس����مى التس����جيل املدين. والتس����جيل املدين يعرف بأنه 
التسجيل املستمر والدائم واإلجباري والشامل للحدوث وخصائص 

األحداث احلياتية وأمهها الوالدات والوفيات وحاالت الزواج.
وللحكوم���ات مصلح���ة ثابت���ة يف حس���ن س���ري عم���ل نظام 
التس���جيل املدين: فالوثائق اليت يصدرها موظفو السجل املدين هي 
ش���هادات قانوني���ة تعطي حلاملها احلق يف ع���دد من اخلدمات مثل 
القيد باملدارس والرعاية الطبية وبرامج مس���اعدة األس���رة واحلماية 

االجتماعية والتقاعد واملرياث وغريها كثري.
ويوفر أّي نظام فّعال للتس���جيل املدين مصدرًا هامًا مستمرًا 
للمعلوم���ات عن اخلصوبة والوفيات والزواج. فعلى س���بيل املثال، 
ق���د حيت���اج نظام التس���جيل املدين يف إص���داره ش���هادة امليالد إىل 

معلوم���ات عن خصائص أخرى من قبيل )أ( األم: عمرها وحالتها 
االجتماعية وجنسيتها ومكان الوالدة ومكان اإلقامة املعتاد وعدد 
الوالدات السابقة وتاريخ آخر والدة وتاريخ الزواج واملهنة؛ )ب( 
وع���ن األب: العم���ر واحلالة االجتماعية واجلنس���ية ومكان الوالدة 
ومكان اإلقامة املعتاد واملهن���ة؛ )ج( وعن الطفل: اجلنس، ومكان 
الوالدة وتارخيها وترتيبها. وكل هذه املعلومات الس���ابقة حتول إىل 
اإلحص���اءات الرمسية ال���يت تزيل املحّددات الفردية )االس���م ورقم 
تعري���ف اهلوية( وتفصله���ا إىل جمموعة من اإلحص���اءات احلياتية، 
ولكي تك���ون اإلحص���اءات احلياتية أكثر فعالي���ة بوصفها أدوات 
سياسات يلزم أن يكون هناك نظام تسجيل مدين جيد األداء، أي 
ش���امل )أي يغطي ما ال يقل عن 90 يف املائة من مجيع األحداث( 
وأن ينتج نظام اإلحصاءات احلياتية وينشر معلومات إحصائية عن 

الوالدات والوفيات وحاالت الزواج يف حينها.

املصدر: مب���ادئ	وتوصيات	ألّي	نظام	لإلحص���اءات	احلياتية،	التنقيح	2، 
)منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبي���ع: E.01.XVII.10(، الفقرتان 301 

و423.

اإلطار 1 - 3
التسجيل املدين واإلحصاءات احلياتية
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واملصدر الرئيس���ي للمعلومات عن الوالدات يف أّي بلد 
هو نظام التسجيل املدين. والبلدان اليت لديها نظام للتسجيل 
امل���دين تس���تقي املعلومات ع���ن الوالدات م���ن اإلحصاءات 
احلياتية على أس���اس نظام التس���جيل حىت إذا كان املعروف 
عن نظام التس���جيل املدين أنه ناقص )انظر اإلطار 1 - 3(. 
كذل���ك ميك���ن أن تقدر البلدان العدد الكل���ي للوالدات من 

تعداد السكان أو من االستقصاءات.
فم���ن بن 204 بل���دان أو مناطق مشلها االس���تعراض، 
أبلغت 111 عن الوالدات من نظام التس���جيل املدين الذي 
يقال إنه مشل ما ال يقل عن 90 يف املائة من جمموع الوالدات 
يف البل���د )انظ���ر اجلدول 1 - ألف(. ومس���ألة التغطية بالغة 
األمهية بالنسبة جلودة املعلومات، وميكن أن تتفاوت التغطية 
بش���كل كبري بن البل���دان. فقد يكون بعض نظم تس���جيل 
ال���والدات قاصرًا على الوالدات فقط يف املناطق احلضرية أو 
ال���والدات اليت تتم يف املستش���فيات. ويف بلدان كثرية ميكن 
أن ينج���م عن حمدودية التغطية عدم حس���اب جزء كبري من 

الوالدات )انظر اإلطار 1 - 4(.
وم���ن بن 204 بلدان أو مناطق أبلغ 153 عن جمموع 
ع���دد الوالدات مرة واح���دة على األق���ل، وأبلغ 124 عن 

املعلوم���ات بش���كل متواتر. وكما هو الش���أن يف أّي إبالغ 
لإلحصاءات الس���كانية فإن عددًا قلياًل من البلدان هو الذي 
أف���اد عن إحصاءات أكث���ر تفصياًل عن ال���والدات باملقارنة 
بعدد البلدان اليت أبلغت عن نوع الوالدات. ومن بن 204 
بلدان أو مناطق أبلغ 120 عن عدد الوالدات حسب اجلنس 
و113 عن عدد الوالدات حسب عمر األم مرة واحدة على 
األقل. وق���د لوحظ منط قلة البلدان ال���يت أبلغت إحصاءات 
مفصلة ع���ن الوالدات عن مجيع املناط���ق اجلغرافية والفئات 

اإلمنائية )انظر اجلدول 1 - ألف(.

ويتف���اوت اإلبالغ الوطين عن الوالدات حس���ب اجلنس 
مرة واحدة على األقل بن املناطق اجلغرافية والفئات اإلمنائية. 
فف���ي أوروبا وأمريكا الش���مالية وأمري���كا اجلنوبية أعلى عدد 
نسبيًا من البلدان اليت تبلغ عن جمموع الوالدات حسب اجلنس 
مرة واحدة على األقل بينما يف أفريقيا وأوقيانوس���يا أقل عدد 
نس���بيًا يبلغ، حيث كان 14 من ب���ن 55 يف أفريقيا و6 من 
بن 17 يف أوقيانوس���يا )انظر اجلدول 1 - ألف(. ويف آس���يا 
أفاد 30 من بن 50 بلدًا عن هذه املعلومات. ومع ذلك فمن 
بن الذين مل يبلغوا، الصن واهلند وإندونيسيا - أكثر البلدان 
س���كانًا يف الق���ارة. ونتيج���ة هلذا فبنس���بة 19 يف املائة تكون 
بآسيا أقل نسبة مئوية من سكان األقاليم الذين يعيشون يف أّي 
بلد أبلغ عن الوالدات حس���ب اجلنس مرة واحدة على األقل 

)الرسم البياين 1 - 2(.

وب���ن الفئ���ات اإلمنائية، أبلغ 45 من ب���ن 47 بلدًا يف 
أكثر املناطق تقدمًا، عن والدات حسب اجلنس مرة واحدة 
على األقل، بينما مل يبلغ عن ذلك إال 6 من بن 50 من أقل 
البلدان منوًا. ويف املناطق األقل تقدمًا، باس���تثناء أقل البلدان 

يف بلدان كثرية ميكن أن 
ينجم عن حمدودية التغطية 
عدم حساب جزء كبري من 
الوالدات

يف بلدان كثرية ميكن أن 
ينجم عن حمدودية التغطية 
عدم حساب جزء كبري من 
الوالدات

بنسبة 19 يف املائة تكون 
بآسيا أقل نسبة مئوية 
من سكان األقاليم الذين 
يعيشون يف أّي بلد أبلغ عن 
الوالدات حسب اجلنس

بنسبة 19 يف املائة تكون 
بآسيا أقل نسبة مئوية 
من سكان األقاليم الذين 
يعيشون يف أّي بلد أبلغ عن 
الوالدات حسب اجلنس

الرسم البياين 1 - 2
النسبة املئوية للسكان يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت 
عن الوالدات حس���ب جنس الطفل م���رة واحدة على 

األقل بني عامي 1995 و2003، حسب اإلقليم

آسيا

أفريقيا

أوقيانوسيا

أمريكا اجلنوبية

أمريكا الشمالية

السكان (نسبة مئوية)

العامل

أوروبا

صفر ١٠٠٨٠٦٠٢٠ ٤٠
املصدر: اجلدول 1 - باء.

اإلطار 1 - 4
وضع نظام تسجيل مدين: التزام هام

إّن إنشاء وصيانة نظام للتسجيل املدين يتطلب التزامًا هامًا من 
جانب احلكومة، إذا أريد للنظام أن يكون مس���تمرًا وشاماًل. 
وبالنس���بة لبلدان كثرية ف���إن العملية جمزي���ة. فكولومبيا، على 
سبيل املثال، استهلت نظام تسجيل مدين يف كانون الثاين/يناير 
1998، بعد سنوات قضتها يف اإلعداد له. ومع هذا فما زال 
أمام النظام ش���وط طويل لبلوغ نس���بة 90 يف املائة من تغطية 
الوالدات والوفيات. ويف أكرا، عاصمة غانا، تسجل الوالدات 
 والوفي���ات عندما حت���دث يف املستش���فيات الكب���رية، ولكنها 
ال تسجل عندما حتدث يف أّي مكان آخر. ويف الوقت الراهن 

مل يسجل إال أقل من 30 يف املائة من الوالدات يف البلد.
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منوًا، أبلغ 69 من بن 107 بلدان معلومات )انظر اجلدول 
1 - ألف(.

ومياث���ل منط إب���الغ الوالدات حس���ب عم���ر األم مرة 
واح���دة على األقل من األقاليم اجلغرافي���ة والفئات اإلمنائية، 
 نظ���ريه بالنس���بة لل���والدات حس���ب اجلنس )انظ���ر اجلدول 

1 - ألف(.

الزواج والطالق
ال���زواج والطالق حدثان حيويان هلما آثار هامة على أوضاع 
امل���رأة والرجل وعل���ى تنظيم املجتمع وعلى التغري الس���كاين. 
ومل���ا كان ال���زواج والط���الق حدث���ان أساس���يان يف تكوين 
وتفكك األسر فإهنما يؤثران بشدة يف كثري من جوانب حياة 
امل���رأة والرج���ل، مبا يف ذلك حصوهلما عل���ى املوارد والفرص 
والترتيب���ات املعيش���ية. واإلحص���اءات املفصل���ة ع���ن الزواج 
والطالق تصبح لذلك بالغة األمهية يف الكشف عن التفاوتات 
بن املرأة والرجل يف كثري من املجاالت، وبالغة األمهية بالنسبة 
لتخطي���ط وختصيص الربامج واخلدمات، مبا يف ذلك ما يتصل 

منها باإلسكان وبطائفة كبرية من املزايا األسرية. 
وعلى س���بيل املث���ال فاملعلومات عن الزجي���ات األوىل، 
حسب عمر الزوجة والزوج هامة لرصد التغريات يف األعمار 
اليت يتزوج عندها الرج���ل واملرأة للمرة األوىل، ويف الفجوة 
العمري���ة بن الزوجن. فالزواج املبكر هو مثار قلق معلن يف 
منهاج عمل بيجن 4. واملعلومات عن الزواج ملن س���بق هلم 

الزواج هامة بالقدر نفس���ه لكشف الفوارق بن اجلنسن يف 
إعادة الزواج.

ويل���زم وج���ود مص���ادر خمتلف���ة للمعلوم���ات من أجل 
اإلحصاءات كي تقتنص تنوع املمارسات يف الزواج والطالق 
داخل البلدان واملناطق وفيما بينها 5. والنتائج املعروضة أدناه 
تش���ري إىل إحصاءات عن حاالت الزواج والطالق املس���جلة 
الص���ادرة عن نظ���م وطنية لإلحص���اءات احلياتي���ة من واقع 
الس���جالت املدنية للزواج والطالق )انظر اإلطار 1 - 5(. 
ويف بعض احلاالت ميكن احلصول كذلك على معلومات عن 

حاالت الطالق املسجلة من سجالت املحاكم.
وعل���ى الصعيد العاملي فإن 134 م���ن بن 204 بلدان 
أو مناط���ق أفادت عن جمموع عدد الزجيات مرة واحدة على 
األق���ل وأف���ادت 107 بل���دان أو مناطق مبعلوم���ات بصورة 
متوات���رة )اجلدول 1 - ألف(. وهن���اك عدد من البلدان أقل 
كث���ريًا أفاد ع���ن إحصاءات بش���أن الزواج موزعة حس���ب 
خصائص الزوج���ة والزوج. وعلى س���بيل املثال فهناك 85 
بل���دًا أو منطقة أف���ادت بعدد الزجيات األوىل حس���ب عمر 
ال���زواج للزوجة والزوج. والنس���بة املئوية من س���كان العامل 
للبل���دان اليت أفادت عن هذه اإلحص���اءات للزواج مبينة يف 

الرسم البياين 1 - 3.
وهن���اك عدد أقل من البلدان أو املناطق أفاد عن جمموع 
ح���االت الطالق مقارن���ة حباالت ال���زواج. ومن بن 204 
بل���دان أو مناط���ق أفاد 119 عن عدد ح���االت الطالق مرة 
واح���دة على األقل وأف���اد 94 عن هذه املعلومات بش���كل 

الرسم البياين 1 - 3
النسبة املئوية للسكان يف البلدان أو املناطق اليت أفادت 

معلومات عن الزجيات بني عامي 1995 و2003

جمموع الزجيات املبلغ عنها مرة واحدة على األقل

جمموع الزجيات املبلغ عنها خلمس سنوات على األقل

حسب احلالة االجتماعية السابقة مبلغة
مرة واحدة على األقل

الزجيات األوىل حسب عمر الزوجة والزوج 
املبلغ عنها مرة واحدة على األقل

السكان (نسبة مئوية)
صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

املصدر: اجلدول 1 - باء.

اإلطار 1 - 5
تعري���ف الزواج والط���الق من أجل إنت���اج إحصاءات 

حياتية
التعاري���ف اإلحصائية املوصى هبا إلنتاج إحصاءات حياتية عن 

الزواج والطالق هي على النحو التايل:
الزواج هو العمل أو احلفل أو العملية اليت تنش���أ مبوجبها 
عالقة قانونية لزوج وزوجة. وقد تنش���أ مشروعية هذا االحتاد 
عن طريق أس���اليب مدنية أو ديني���ة أو غريها يقّرها القانون يف 

كل بلد.
الطالق هو الفس���خ القانوين ل���زواج، أي انفصال الزوج 
والزوجة الذي مينح للطرفن احلق يف الزواج مرة ثانية مبوجب 
أح���كام مدنية وديني���ة و/أو أحكام أخرى وفق���ًا لقوانن كل 

بلد.
املصدر: مب���ادئ	وتوصيات	من	أجل	نظام	لإلحص���اءات	احلياتية،	
 ،)E.01.XVII.10 :2 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع	التنقيح

الفقرة 57.
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متوات���ر )انظ���ر اجلدول 1 - ألف(. وهن���اك عدد صغري من 
البل���دان أفاد ع���ن إحصاءات الطالق مفصلة أيضًا حس���ب 
خصائ���ص أخرى - أف���اد 64 مرة واحدة عل���ى األقل عن 
العدد الكلي حلاالت الطالق حس���ب ع���دد األبناء املعالن، 
وأف���اد 78 عن العدد الكلي حلاالت الطالق حس���ب طول 
فت���رة ال���زواج. ونتيجة هلذا جند أن 23 يف املائة من س���كان 
العامل يف بلدان أفادت مرة واحدة على األقل عن إحصاءات 

الطالق تلك الصورة مفصلة.
ومثة فوارق كبرية يف إبالغ إحصاءات الزواج والطالق 
بن األقاليم اجلغرافية )انظر اجلدول 1 - ألف(. ومن حيث 
ال���زواج فجميع البل���دان يف أوروبا وقرابة مجي���ع البلدان يف 
أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية أفادت عن جمموع الزجيات 

مرة واحدة على األقل. ويف آسيا أفاد 36 بلدًا من بن 50 
بلدًا عن تلك املعلومات مرة واحدة على األقل. ويف أفريقيا 
وأوقيانوس���يا أصغر عدد نس���بيًا من البل���دان الىت أبلغت عن 
جمم���وع الزجي���ات: 12 من ب���ن 55 يف أفريقيا و9 من بن 
17 يف أوقيانوس���يا. ولئن كان حنو نصف بلدان أوقيانوسيا 
مل تبل���غ عن جمموع الزجيات م���رة واحدة على األقل، و80 
يف املائة من سكان القارة يعيشون يف بلدان أفادت عن تلك 
اإلحص���اءات )اجلدول 1 - باء(. وهذا يعود إىل أن من بن 
البلدان اليت أفادت، أس���تراليا ونيوزيلندا ومها معًا ميثالن 74 

يف املائة من سكان القارة.
وبالنس���بة للط���الق فالتباين اإلقليم���ي يف اإلبالغ يتخذ 
النمط نفسه الذي لوحظ يف اإلبالغ عن إحصاءات الزواج، 
وإن كان���ت مس���تويات اإلبالغ أقل )اجل���دول 1 - ألف(. 
ويبن الرس���م البياين 1 - 4 النس���بة املئوية لس���كان األقاليم 
يف البل���د الذي أبل���غ إحصاءات الطالق. فف���ي كل املناطق 
أبلغ عدد أقل من البلدان عن حاالت الطالق حس���ب عدد 
األطف���ال املعالن وحس���ب طول فترة ال���زواج مقارنة بعدد 

إبالغ جمموع حاالت الطالق )اجلدول 1 - ألف(.
ويف أق���ل البل���دان من���وًا، يندر اإلبالغ ع���ن إحصاءات 
الزواج والطالق فلم يبلغ عن هذه الفئة س���وى س���تة بلدان 
وأربع���ة بلدان على التوايل، عن العدد الكلي حلاالت الزواج 
والطالق. وال يوجد من بن أقل البلدان منوًا وهي 50 بلدًا 
من أبلغ إحصاءات عن الزواج والطالق غري املجموع الكلي 

)انظر اجلدول 1 - ألف(.

األسر املعيشية
إحصاءات األس���ر املعيشية الزمة للتخطيط وإلمداد وتوزيع 
وختصي���ص ع���دد كب���ري ومتن���وع م���ن الربام���ج واملنتجات 
واخلدمات، ويش���مل ذلك الضرورات األساسية مثل الطعام 
واإلسكان. وعندما تتوافر معلومات كاجلنس والعمر بالنسبة 
لرئيس األس���رة املعيشية )انظر اإلطار 1 - 6 لالطالع على 
التعاريف(، وحجم األس���رة املعيش���ية، ميكن أيضًا استخدام 
إحصاءات األسر املعيش���ية لدراسة الفوارق بن اجلنسن يف 
رئاس���ة األسرة. وقد أصبحت الزيادة يف عدد األسر املعيشية 
اليت ترأسها أنثى مثار قلق معلن يف منهاج عمل بيجن بسبب 

االرتباط بن األسر املعيشية اليت ترعاها أنثى والفقر 6.
وألغ���راض مج���ع البيانات يس���تخدم مفهوم “األس���رة 
املعيشية” على األغلب أكثر من مصطلح “األسرة العادية”، 
وليس هناك تراكب بن االثنن بشكل دائم. وتأيت معلومات 
األس���رة املعيش���ية يف معظمه���ا م���ن تعداد الس���كان وتعداد 

23 يف املائة من سكان 
العامل يف بلدان أفادت مرة 
واحدة على األقل عن 
إحصاءات الطالق

23 يف املائة من سكان 
العامل يف بلدان أفادت مرة 
واحدة على األقل عن 
إحصاءات الطالق

قرابة مجيع البلدان يف أمريكا 
الشمالية وأمريكا اجلنوبية 
أفادت عن جمموع الزجيات

قرابة مجيع البلدان يف أمريكا 
الشمالية وأمريكا اجلنوبية 
أفادت عن جمموع الزجيات

يف أقل البلدان منوًا، يندر 
اإلبالغ عن إحصاءات 
الزواج والطالق

يف أقل البلدان منوًا، يندر 
اإلبالغ عن إحصاءات 
الزواج والطالق

املصدر: اجلدول 1 - باء.

الرسم البياين 1 - 4
النس����بة املئوية للس����كان يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت 
جمم����وع حاالت الطالق، وحاالت الطالق حس����ب طول 
فترة الزواج وحاالت الطالق حسب عدد األطفال املعالني، 

مرة واحدة على األقل بني عامي 1995 و2003

أفريقيا

آسيا

أمريكا اجلنوبية

أوقيانوسيا

أمريكا الشمالية

أوروبا

العامل

جمموع حاالت الطالق

حاالت الطالق حسب
طول فترة الزواج

حاالت الطالق حسب
عدد األطفال املعالني

السكان (نسبة مئوية)
صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠
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اإلسكان. وكثريًا ما تستكمل هذه املعلومات مبعلومات من 
استقصاءات األسر املعيشية.

وظل إبالغ اإلحصاءات عن األس���ر املعيشية من تعداد 
السكان منذ عام 1995 بطيًئا. ومن مث مل يتم اإلبالغ إال من 
59 بلدًا أو منطقة متثل 43 يف املائة من س���كان العامل، عن 
جمموع عدد األسر املعيشية من واقع التعداد. وبيانات األسر 
املعيشية املفصلة حسب جنس وعمر رب األسرة املعيشية مل 
يبلغ عنه إال عدد أصغر من البلدان - 42 ميثلون 20 يف املائة 
من س���كان العامل. واإلحصاءات اليت تفصل أيضًا حس���ب 
حجم األسرة املعيشية أبلغ عنها 39 بلدًا أو منطقة، مبا ميثل 
19 يف املائة من س���كان العامل )اجلدول 1 - ألف والرس���م 

البياين 1 - 5(.

 وم����ن ناحي����ة األقالي����م اجلغرافية فإن أوروب����ا هبا أعلى 
عدد نس����بيًا من البلدان اليت تبلغ إحصاءات األسر املعيشية 
 تليه����ا آس����يا يف ح����ن أن أوقيانوس����يا هبا أقل عدد نس����بيًا 
حي����ث مل يبل����غ إال بلد واحد إحصاءات األس����ر املعيش����ية 
والتعداد للس����كان منذ ع����ام 1995 )اجلدول 1 - ألف(. 
واألمريكتان الش����مالية واجلنوبية مها املنطقت����ان اللتان هبما 
أعل����ى نس����بة مئوية من الس����كان الذين يعيش����ون يف بلدان 
أبلغت إحصاءات األس����ر املعيشية )الرسم البياين 1 - 5(. 
ويعود هذا أساسًا إىل أن معظم البلدان اآلهلة بالسكان يف 
تل����ك املناطق هي من بن البلدان اليت أبلغت عن معلومات 
)كندا والواليات املتحدة يف أمريكا الش����مالية والربازيل يف 

أمريكا اجلنوبية(.

إبالغ اإلحصاءات عن 
األسر املعيشية من تعداد 

السكان بطيء

إبالغ اإلحصاءات عن 
األسر املعيشية من تعداد 

السكان بطيء

اإلطار 1 - 6
التعاريف: األسر املعيشية ورب األسرة املعيشية

ألغراض مجع البيانات هناك تعريفان أّوليان لألس���رة املعيشية. 
والتعريف األكثر ش���يوعًا هو ذلك الذي يس���تند إىل “مفهوم 
اخلدم���ة املن�زلي���ة” الذي يصنف األس���ر املعيش���ية على أهنا إما 
)أ( أس���رة يعوهلا شخص واحد، أي ش���خص يدبر غذاءها أو 
ضرورياهتا املعيش���ية األخرى دون االقتران بأّي ش���خص آخر 
 لتش���كيل جزء من أس���رة معيش���ية متعّددة األش���خاص، وإما 
)ب( أسرة معيشية متعّددة األشخاص، أي فريق من شخصن 
أو أكثر يدبرون الطعام والضروريات املعيشية األخرى. وطبقًا 
هلذا التعريف فإّن األش���خاص يف الفريق قد جيمعون مداخيلهم 
لتكون هلم ميزانية مشتركة إىل حد كبري أو صغري؛ وقد جتمعهم 
القراب���ة أو ال تك���ون بينهم أّي قراب���ة، أو خليط من احلالتن. 
وبدي���ل ذلك، على أس���اس مفهوم الس���كن املش���ترك، تعرف 
األس���رة املعيشية بأهنا تتألف من كل األشخاص الذين يعيشون 

معًا يف وحدة سكنية.
وإلقامة العالقات بن أفراد األسرة املعيشية فإّن املمارسة 
الش���ائعة هي أن يعرف أواًل رئيس األسرة املعيشية أو شخص 
مرجعي. ورئيس األسر املعيشية يعرف بأنه الشخص املوجود 
يف األسرة املعيشية والذي يعترف به على هذا النحو، من سائر 
أفراده���ا. والش���خص املرجعي خيتار لغرض وحيد هو إنش���اء 
العالقات دون أّي مضمون لرئاسة األسرة. وال يوجد تعريف 
مش���ترك يف الوقت الراهن للشخص املرجعي. ومع هذا يوصى 
باس���تخدام هذا املصطلح يف احلاالت ال���يت يعترب فيها الزوجان 

متساوين يف سلطة األسرة املعيشية ومسؤوليتها.
املصدر: تعداد	الس���كان	واألس���ر	املعيش���ية،	التنقيح	1 )منشورات 
 األم���م املتح���دة، رق���م املبي���ع: E.98.XVII.8(، الفق���رات 2 - 61 

إىل 2 - 70.

الرسم البياين 1 - 5
النس����بة املئوية للس����كان يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت 
إحصاءات خمتارة لألس����ر املعيش����ية مرة واحدة على األقل 

فيما بني عامي 1995 و2003، حسب اإلقليم

أوقيانوسيا

أفريقيا

أوروبا

آسيا

أمريكا اجلنوبية

أمريكا الشمالية

العامل

السكان (نسبة مئوية)
صفر١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠

جمموع األسر املعيشية

األسر املعيشية حسب جنس
وعمر رب األسرة املعيشية

األسر املعيشية حسب جنس
وعمر رب األسرة املعيشية

وحجم األسرة املعيشية

املصدر: اجلدول 1 - باء.
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التقدم املحرز يف اإلحصاءات
2003 - 1975

السكان
يبدو أن إبالغ إحصاءات الس���كان حس���ب اجلنس والعمر 
ظل ثابتًا إىل حد ما فيما بن عامي 1975 و2003. ويبن 
الرس���م البياين 1 - 6 أن هناك عددًا مماثاًل من البلدان أبلغ 
جمموع السكان حسب اجلنس والعمر مرة واحدة على األقل 
يف الفترت���ن األولي���ن: 175 يف الفت���رة 1975 - 1984 
و176 يف الفت���رة 1985 - 1994. وباملقارن���ة بالفترتن 
األولي���ن هن���اك عدد أقل م���ن البلدان أو املناط���ق هو الذي 
أبل���غ تل���ك البيانات مرة واحدة عل���ى األقل يف أحدث فترة 
)1995 - 2003(. وم���ع ذلك يرجح أن هذه هي نتيجة 
العاملن التالين ولذلك فهي ال تعكس االخنفاض الفعلي يف 
اإلبالغ. فأواًل أحدث الفترات هي أقصر بعام واحد مقارنة 
بالفترتن األولين. وثانيًا فالبيانات عن الس���نوات األحدث 
قد ال تكون أبلغت حبلول عام 2003 بسبب التأخريات يف 

معاجلة البيانات واإلبالغ.
فف���ي خضم االس���تقرار الش���امل يف اإلب���الغ تالحظ 
حتسينات يف تواتر اإلبالغ على مدى الفترات. فبن الفترتن 
1975 - 1984 و1985 - 1994 ازداد ع���دد البل���دان 
أو املناطق اليت أبلغت جمموع السكان حسب اجلنس والعمر 
بش���كل متواتر من 76 إىل 87. وأبلغ عدد أقل من البلدان 
أو املناط���ق - 83 - معلوم���ات بش���كل متواتر يف أحدث 
الفت���رات. ويرجح أن هذا يعزى إىل العوامل املوصوفة أعاله 

وقد ال يعكس اخنفاضًا حقيقيًا يف تواتر اإلبالغ مبضي الوقت 
)الرسم البياين 1 - 6(.

والواقع أن النظرة الثاقبة تكشف عن أن 19 بلدًا أو منطقة 
أح����رزت تقدمًا ب����ن الفترت����ن 1985 - 1994 و1995 - 
2003 من اإلبالغ غري املتواتر )1 - 4 أعوام يف فترة العشر 
س���نوات( إىل اإلبالغ املتواتر )مخس س���نوات على األقل( 7. 
وأح���رزت ثالثة بلدان إضافية )كمبودي���ا وغرينادا ومنغوليا( 
تقدمًا، من عدم اإلبالغ يف الفترة 1985 - 1994 إىل إبالغ 
البيانات عن مخس سنوات على األقل يف أقرب الفترات. ومن 
ناحية أخرى فهناك مخسة بلدان )أندورا، والبوسنة واهلرسك، 
وبوروندي، وتشاد، وإريتريا( أبلغت بشكل متواتر يف الفترة 

1985 - 1994 ومل تبلغ مرة يف أقرب الفترات.
الوالدات

ظ���ل اإلجراء الوطين عن إحص���اءات الوالدات ثابتًا إىل حد 
م���ا يف الفترات الث���الث قيد النظر. وفضاًل ع���ن هذا فهناك 
عالم���ات على حدوث حتس���ن مبضي الوقت يف اإلبالغ عن 
جمموع الوالدات والوالدات حسب اجلنس مرة واحدة على 
األقل )الرسم البياين 1 - 7(. وكما هو احلال يف إحصاءات 
الس���كان يرجح أن يكون قصر أقرب الفترات، والتأخريات 
يف اإلب���الغ هو الس���بب يف نقص عدد البل���دان اليت أبلغت 
جمموع الوالدات والوالدات حسب اجلنس مرة واحدة على 

األقل يف أقرب الفترات، مقارنة بالفترة الثانية.
واالجتاه���ات يف اإلبالغ املتواتر بإحص���اءات الوالدات 
اجتاهات خمتلطة. فقد حدث اخنفاض طفيف يف عدد البلدان 
أو املناطق ال���يت أبلغت املجموع الكلي للوالدات عن مخس 

يبدو أن إبالغ إحصاءات 
السكان حسب اجلنس 
والعمر ظل ثابتًا إىل حد 
ما فيما بن عامي 1975 
و2003

يبدو أن إبالغ إحصاءات 
السكان حسب اجلنس 
والعمر ظل ثابتًا إىل حد 
ما فيما بن عامي 1975 
و2003

ظل اإلجراء الوطين عن 
إحصاءات الوالدات ثابتًا 
إىل حد ما يف الفترات 
الثالث قيد النظر

ظل اإلجراء الوطين عن 
إحصاءات الوالدات ثابتًا 
إىل حد ما يف الفترات 
الثالث قيد النظر

الرسم البياين 1 - 6
توزع البلدان أو املناطق حسب تواتر اإلبالغ عن السكان حسب اجلنس والعمر، لثالث فترات

تواتر	اإلبالغ

1984	-	19751994	-	19852003	-	1995

	عدد	البلدان
أو	املناطق

	السكان
)%(

	عدد	البلدان
أو	املناطق

	السكان
)%(

	عدد	البلدان
أو	املناطق

	السكان
)%(

204100204100204100مجيع البلدان أو املناطق
764887518366خلمس سنوات على األقل

1994889456824 - 4 سنوات
2942845310مل تبلغ

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية )تشرين الثاين/
نوفمرب 2004(.
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س���نوات على األقل ب���ن الفترة األوىل والفت���رة الثانية. ويف 
الوقت نفس���ه حدث���ت زيادة يف ع���دد البلدان ال���يت أبلغت 

الوالدات حسب اجلنس )الرسم البياين 1 - 7(.

وجدير باملالحظة أن أغلبية البلدان اليت أبلغت إحصاءات 
عن الوالدات بشكل متواتر إمنا فعلت ذلك بشكل متساوق 
عل���ى مدى الفترات الثالث مجيعه���ا. ومن بن 204 بلدان 
أو مناطق، أبلغت 118 بش���كل متساوق جمموع الوالدات 
خلم���س س���نوات على األق���ل يف كل من الفت���رات الثالث. 
وبالنس���بة لل���والدات حس���ب اجلنس فإن 70 بل���دًا أبلغت 
بانتظام معلوم���ات متواترة يف كل من الفترات الثالث. ويف 
الوقت نفسه فمن بن 204 بلدان أو مناطق مل تبلغ 29 عن 
جمموع الوالدات على اإلطالق، ومل تبلغ 53 عن الوالدات 
حسب اجلنس منذ عام 1975 على اإلطالق )الرسم البياين 

.)8 - 1

الزواج والطالق
تغ���ري إبالغ إحصائيات الزواج والطالق على الصعيد العاملي 
 وإن كان تغ���ريًا طفيف���ًا من���ذ ع���ام 1975 )الرس���م البياين 
1 - 9(. فبع���د ال���ذروة يف اإلب���الغ يف أوائ���ل الثمانينات 
حدث اخنفاض خفيف وإن كان مطردًا يف عدد البلدان اليت 

أبلغت إحص���اءات الزواج والطالق كل ع���ام. واالخنفاض 
 احل���اد املالحظ من���ذ عام 1999 فصاعدًا يف الرس���م البياين 
1 - 9 ي���أيت نتيج���ة التغيريات يف اإلبالغ ال���يت تتراوح بن 

عامن ومخسة أعوام أو أكثر من وقت تسجيل البيانات.
ومن���ذ ع���ام 1975 ظلت الثغرة بن ع���دد البلدان اليت 
أبلغ���ت عن جمموع الزجيات يف كل ع���ام وعدد البلدان اليت 
أبلغ���ت إحص���اءات أكثر تفصياًل عن الزجي���ات، على حاهلا 
تقريب���ًا. فف���ي كل ع���ام يبلغ أقل م���ن نصف البل���دان اليت 
تبل���غ جمموع حاالت ال���زواج، عن الزجيات حس���ب احلالة 
االجتماعي���ة الس���ابقة للزوج���ة وال���زوج أو الزجيات األوىل 

حسب عمر الزوجة والزوج.
وباملث���ل تظل هناك ثغرة يف عدد البل���دان اليت تبلغ كل 
سنة جمموع الزجيات وعدد البلدان اليت تبلغ جمموع حاالت 
الط���الق. غري أن تل���ك الثغرة يبدو أهن���ا أصبحت أضيق يف 

السنوات األخرية.

األسر املعيشية
االجتاه العاملي بالنس����بة ملعلومات األس����ر املعيش����ية يف العقود 
الثالث����ة األخ����رية هو اجتاه حنو االخنف����اض الكلي يف اإلبالغ. 
فبن الفترتن 1975 - 1984 و1985 - 1994 اخنفض 
ع����دد البل����دان أو املناطق ال����يت تبلغ مرة واح����دة على األقل 
جمموع األس����ر املعيش����ية حس����ب جنس وعمر رئيس األسرة 
من اإلحصاءات، من 66 إىل 53. وبالنسبة ألقرب الفترات 
ف����إّن عدد البل����دان أو املناطق اليت أبلغت تل����ك البيانات مرة 
 واح����دة عل����ى األقل اخنفض م����رة أخ����رى إىل 42. غري أننا 
ال بد أن نالحظ أن املهلة الزمنية يف اإلبالغ عن بيانات األسر 
املعيشية تكون عادة أطول من سنوات بعد إجراء التعداد. ومل 

أغلبية البلدان اليت أبلغت 
إحصاءات عن الوالدات 
بشكل متواتر إمنا فعلت 

ذلك بشكل متساوق على 
مدى الفترات الثالث 

مجيعها

أغلبية البلدان اليت أبلغت 
إحصاءات عن الوالدات 
بشكل متواتر إمنا فعلت 

ذلك بشكل متساوق على 
مدى الفترات الثالث 

مجيعها

تغري إبالغ إحصائيات 
الزواج والطالق على 

الصعيد العاملي وإن كان 
تغريًا طفيفًا منذ عام 

1975

تغري إبالغ إحصائيات 
الزواج والطالق على 

الصعيد العاملي وإن كان 
تغريًا طفيفًا منذ عام 

1975

الرسم البياين 1 - 7
ع����دد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الوالدات مرة واحدة 

على األقل وخلمس سنوات على األقل ولثالث فترات

الرسم البياين 1 - 8
ع����دد البلدان أو املناط����ق اليت أبلغت بش����كل متواتر واليت مل 
تبل����غ على اإلطالق عن ال����والدات يف الفترات الثالث مجيعها 

قيد النظر

-	1975	
1984

-	1985	
1994

-	1995	
2003

204204204مجيع البلدان أو املناطق 

املجم���وع، م���رة واحدة 
150160153على األقل

م���رة  اجلن���س،  حس���ب 
128135120واحدة على األقل

املجم���وع، ع���ن مخ���س 
135131124سنوات على األقل

حسب اجلنس، عن مخس 
9911195سنوات على األقل

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من نظام احلولي���ة	الدميغرافية 

)تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

	مجيع	البلدان
أو	املناطق

تواتر	اإلبالغ

عدم	اإلبالغمتواتر

20411829جمموع الوالدات 

2047053حسب اجلنس
املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من نظام احلولي���ة	الدميغرافية	

)تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
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تكن أمام البلدان اليت أجرت تعدادها متأخرة يف الفترة فرصة 
لنشر بيانات األسر املعيشية حبلول هناية عام 2004.

التحديات
ظل���ت تنمي���ة القدرات عل���ى إنت���اج إحص���اءات دميغرافية 
أساس���ية - وبالتايل إحصاءات جنس���انية - بالنس���بة لبلدان 
كثرية، على أس���اس منتظم ومناس���ب التوقيت تشكل حتديًا 
رئيس���يًا. فهذا يتطلب يف حده األدىن تنفيذ تعداد للس���كان 
واإلس���كان كل 10 س���نوات ووضع نظام للتسجيل املدين 
جيد األداء وصيانته. والربناجمان يتطلبان موارد كثرية والتزامًا 
طويل األجل من مستويات حكومية عليا، وهذا قد ال يتاح 

يف أقل البلدان منوًا.
وتعداد الس���كان واإلس���كان ه���و أحد أهم األنش���طة 
اإلحصائي���ة اليت تضطلع هبا احلكوم���ات. وقد يكون التعداد 
مص���درًا ثريًا لإلحصاءات اجلنس���انية - إذا كانت املفاهيم 
والتعاري���ف والطرائق املس���تخدمة يف مجع وحتلي���ل البيانات 

حساس���ة للجنس���انية. ومن التحديات أمام املتخّصصن يف 
اجلنس���انيات، املس���اعدة على االس���تفادة إىل أقصى حد من 
قيمة التعداد بالنسبة للتحليل اجلنساين وذلك لضمان إدراج 
منظور جنس���اين يف مجيع مراحل التع���داد. ويوفر التخطيط 
جلولة تعدادات السكان لعام 2010 فرصًا أمام املتخصصن 
يف اجلنس���انيات والفئ���ات النس���ائية لتأكي���د احتياجاهتم من 
املعلومات والدعوة إىل استخدام املفاهيم والتعاريف والطرائق 

اليت تتضّمن منظورًا جنسانيًا.
ويش���كل احلفاظ على نظام التسجيل املدين الذي يتيح 
اإلنتاج املناسب التوقيت واملنتظم لإلحصاءات عن الوالدات 
والوفي���ات حتدي���ًا كبريًا أمام أقل البلدان من���وًا. فوضع نظام 
فّع���ال للتس���جيل امل���دين واإلحصاءات احلياتي���ة أمر مكلف 
للغاية وتطوي���ره عملية طويلة األجل تش���كل صعوبة كبرية 
عموم���ًا يف اس���تمراره أمام البلدان فقرية امل���وارد. ويف كثري 
من تلك البلدان تفوت نظم التس���جيل املدين ش���رائح كبرية 
من الس���كان. ففي بعض احلاالت يكون التس���جيل حمدودًا 

بالنسبة لبلدان كثرية، ظلت 
تنمية القدرات على إنتاج 
إحصاءات دميغرافية أساسية  
تشكل حتديًا رئيسيًا

بالنسبة لبلدان كثرية، ظلت 
تنمية القدرات على إنتاج 
إحصاءات دميغرافية أساسية  
تشكل حتديًا رئيسيًا

من التحديات أمام 
املتخّصصن يف اجلنسانيات، 
املساعدة على االستفادة إىل 
أقصى حد من قيمة التعداد 
بالنسبة للتحليل اجلنساين

من التحديات أمام 
املتخّصصن يف اجلنسانيات، 
املساعدة على االستفادة إىل 
أقصى حد من قيمة التعداد 
بالنسبة للتحليل اجلنساين

يشكل احلفاظ على نظام 
التسجيل املدين حتديًا كبريًا 
أمام أقل البلدان منوًا

يشكل احلفاظ على نظام 
التسجيل املدين حتديًا كبريًا 
أمام أقل البلدان منوًا

الرسم البياين 1 - 9
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات عن الزجيات وحاالت الطالق من عام 1975 حىت عام 2003

٢٠٠٣٢٠٠٠١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٥١٩٧٥

١٥٠

١٠٠

٥٠

صفر

٢٠٠

طق
ملنا

و ا
ن أ

لدا
 الب

دد
ع

جمموع حاالت الزواج

جمموع حاالت الطالق

الزجيات حسب احلالة
االجتماعية السابقة

الزجيات األوىل حسب
عمر الزوجة والزوج

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
عل���ى أس���اس بيان���ات م���ن نظام 
الثاين/ الدميغرافية )تشرين  احلولية	

نوفمرب 2004(.
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وقاصرًا على األش���خاص املقيمن يف املناطق احلضرية. ومن 
الطرق العملية لس���عي احلكومات إىل حتس���ن التغطية بنظم 

التسجيل، أن يتواصل العمل بال انقطاع.
وقد تعترب اهلجرة، بوصفها أحد مكونات التغري السكاين، 
أكثر صعوبة يف قياسها من الوالدات والوفيات. ومع العوملة 
ازدادت أمهي���ة اهلجرة الدولية يف كل أحناء العامل. ويف نفس 
الوقت ازداد االهتمام يف العديد من البلدان بتحسن البيانات 

عن اهلجرة الدولي���ة. ويف حن توجد مبادئ توجيهية دولية 
بش���أن مج���ع البيانات ع���ن اهلجرة الدولية 8 ف���إّن الكثري من 
املفاهيم والطرائق يف حاجة إىل زيادة التحسن و/أو البلورة. 
ويفرض استئثار النساء بنصف املهاجرين الدولين 9 وتفرض 
الفروق يف اخلصائص الشخصية وخصائص اهلجرة بن املرأة 
والرج���ل ختطيط عملية مجع البيانات عن اهلجرة واملهاجرين 

من منظور جنساين.
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اجلدول 1 - ألف
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت بيانات عن خصائص دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

	أقاليم	أكثر
تقدمًا

	أقاليم	أقل
تقدمًا	أ

	أقل	البلدان
منوًا

2045527135042174710750مجيع البلدان أو املناطق

السكان

1894327134742174710339املجموع، مرة واحدة على األقل

1793527134741164610033حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

15123261143399449017حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

8381262132437415حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

الوالدات

153222511394214479115املجموع، مرة واحدة على األقل
11191962642947622من نظام التسجيل املدين ب

1241322103239844764املجموع، خلمس سنوات على األقل

120142193040645696حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

113822102738843682حسب عمر األم، مرة واحدة على األقل

الزجيات

1341225103642947816املجموع، مرة واحدة على األقل
صفر1077208283954463املجموع، خلمس سنوات على األقل

صفر855126213834243الزجيات األوىل حسب عمر الزوجة والزوج، مرة واحدة على األقل
صفر844156193644044حسب احلالة االجتماعية السابقة، مرة واحدة على األقل

حاالت الطالق

119112573239544714املجموع، مرة واحدة على األقل
صفر945186253644054املجموع، خلمس سنوات على األقل

صفر64382173223628حسب عدد األطفال املعالن، مرة واحدة على األقل
صفر784126203333741حسب طول فترة الزواج، مرة واحدة على األقل

األسر املعيشية 

595532223127275املجموع، لسنة واحدة على األقل

423511121125152حسب عمر وجنس رب األسرة، مرة واحدة على األقل

حس���ب عمر وجنس رب األسرة وحجم األسرة املعيشية، مرة واحدة 
صفر39151102112514على األقل

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 

الوالدات املسجلة مرة واحدة على األقل من نظام تسجيل مدين مع تغطية الوالدات بنسبة 90 يف املائة أو أفضل من ذلك. ب 
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اجلدول 1 - باء
النسبة املئوية لسكان العامل واألقاليم يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت بيانات عن خصائص دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	أ

أقل	البلدان	
منوًا

100100100100100100100100100100مجيع البلدان أو املناطق

السكان
9887100100991001001009985املجموع، مرة واحدة على األقل

9780100100991001001009979حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
905910098939979999538حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

66187368747675856916حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

الوالدات
6843979860100981006341املجموع، مرة واحدة على األقل

301874231310079100150.1من نظام التسجيل املدين ب
6026959652997799583املجموع، خلمس سنوات على األقل

4028968819997699296حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
صفر392097961898769928حسب عمر األم، مرة واحدة على األقل

الزجيات
6431978658100801005930املجموع، مرة واحدة على األقل

صفر351495761599759923املجموع، خلمس سنوات على األقل
صفر2715345911100757618الزجيات األوىل حسب عمر الزوجة والزوج، مرة واحدة على األقل

صفر241515661178756316حسب احلالة االجتماعية السابقة، مرة واحدة على األقل

حاالت الطالق
5927976651100761005511املجموع، مرة واحدة على األقل

صفر27936611298757518املجموع، خلمس سنوات على األقل
صفر23142953984746614حسب عدد األطفال املعالن، مرة واحدة على األقل

صفر23153266971755916حسب طول فترة الزواج، مرة واحدة على األقل

األسر املعيشية 
4312855146341258457املجموع، لسنة واحدة على األقل

206854910311256126حسب عمر وجنس رب األسرة، مرة واحدة على األقل
حس���ب عمر وجنس رب األسرة وحجم األسرة املعيشية، مرة واحدة 

صفر8549931125612صفر19على األقل

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 

الوالدات املسجلة مرة واحدة على األقل من نظام تسجيل مدين مع تغطية الوالدات بنسبة 90 يف املائة أو أفضل من ذلك. ب 
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كث���ريًا ما ال تقي���د والدة األنثى اليت تتعرض للقتل ولذلك ال تدرج يف   1
السجالت الرمسية.

تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/سبتمرب	  2
1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 268.
املرجع نفسه.  3

تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/سبتمرب	  4
1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 263.
يع���رف الزواج والط���الق من حي���ث القوانن واألعراف، مم���ا جيعل من   5
الصع���ب التوص���ل إىل تعاريف إحصائية عاملية قابل���ة للتطبيق. ويف بعض 
 البل���دان مث���اًل ينظم ال���زواج مبوجب القان���ون املدين الذي يس���تكمل أو 
ال يستكمل بطقوس دينية، ويف بلدان أخرى يتم الزواج بالتوافق املتبادل 
دون احتفاالت أو طقوس قانونية ويش���كل عقودًا ملزمة رمسية وقانونية. 

وباملث���ل فإّن القوانن واللوائح املتعلق���ة بالطالق تتراوح بن احلظر الكلي 
ومنح احلق يف الطالق استجابة لبيان بسيط أو رغبة أو نية.

تقري���ر	املؤمتر	العامل���ي	الرابع	املع���ين	باملرأة،	بيج���ني،	4	-	15	أيلول/	  6
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 22.
البلدان أو املناطق التس���عة عشر هي: الصن وكوستاريكا والسلفادور   7
وإس���تونيا وغواتيماال وكازاخس���تان وقريغيزستان وليس���وتو وليتوانيا 
وم���كاو إقليم الص���ن اإلداري اخلاص، وم���الوي ومجهورية مولدوفا 
واملغ���رب وهولندا وجزر األنتيل وس���انت كيتس ونيفس وس���لوفاكيا 

وتونغا وتركيا وأوروغواي.
انظر: توصيات	بشأن	إحصاءات	اهلجرة	الدولية،	التنقيح	1 )منشورات   8

.)E.98.XVII.14 :األمم املتحدة، رقم املبيع
االس���تقصاء	العاملي	بش���أن	دور	املرأة	يف	التنمية:	املرأة	واهلجرة	الدولية   9

.)E.04.IV.4 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

احلواشي



من املفارقات أن احلالة الصحية للسكان هي عادة ما تنعكس 
وتق���اس باملعلوم���ات عن الوفي���ات. فالبيانات ع���ن الوفيات 
املوزعة حس���ب اجلنس والعمر هي ما تس���تخدم عادة لرس���م 
الربامج والسياسات الرامية إىل حتسني الصحة؛ كما تستخدم 
حلس���اب معدالت الوفيات وتوقعات العمر للفرد على أساس 
العمر واجلنس. وبينما االجتاه أن املرأة تعيش أطول من الرجل، 
فالف���روق يف مع���دالت الوفيات ميكن أن تش���ر إىل فروق يف 
وضع النس���اء والرجال يف األس���رة املعيش���ية واملجتمع، مبا يف 
ذلك من حيث احلصول على الغذاء، والرعاية الصحية وغرها 
من موارد الرفاه. وتساعد معدالت الوفيات حسب السبب يف 

كشف األمناط املختلفة للمرض بالنسبة للمرأة والرجل.
ويتس���اءل هذا الفصل عن مدى تق���دم البلدان يف توفر 
املعلوم���ات األساس���ية الالزمة لرصد احلال���ة الصحية للمرأة 
والرج���ل مبض���ي الوقت. وبعبارة أخرى كيفي���ة أداء البلدان 
يف إب���الغ إحصاءاهت���ا الصحية األساس���ية: الوفيات واملرض 
ومس���تويات األداء البش���ري واإلعاقة. لذا فه���و يركز على 

املجاالت األساسية الثالثة التالية:

 الوفيات - 1
جمموع الوفيات ) أ ( 
وفيات الرضع )ب( 

الوفيات حسب السبب )ج( 
وفيات األمومة  -  1

الوفيات بسبب اإليدز  -  2

 االعتالل - 2
انتشار اإليدز والعدوى بفروسه ) أ ( 

 األداء البشري واإلعاقة  - 3
تسجل الوفيات يف نظم التسجيل املدين لدى احلكومات 
ألغراض التسجيل وإعادة التسجيل لألحداث احلياتية )انظر 
الفص���ل 1، اإلط���ار 1 - 3(. وحينئ���ذ جتم���ع معلوم���ات 

الفروق يف معدالت الوفيات 
ميكن أن تشر إىل فروق يف 

وضع النساء والرجال يف 
األسرة املعيشية واملجتمع

الفروق يف معدالت الوفيات 
ميكن أن تشر إىل فروق يف 

وضع النساء والرجال يف 
األسرة املعيشية واملجتمع

الوفيات إلنت���اج إحصاءات الوفيات. وعالوة على هذا فإن 
اإلحص���اءات الوطنية الدميغرافية والصحي���ة وأحيانًا التعداد 
توفر أيضًا بيانات عن الوفيات وكذلك عن االعتالل واألداء 
البش���ري واإلعاقة. وس���جالت األمراض ونظم الرصد هي 

أيضًا مصادر هامة للبيانات يف بعض البلدان أو املناطق.
وعلى الصعيد الدويل ف���إن اإلحصاءات الوطنية الرمسية 
ع���ن الوفي���ات جتمعها الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة. 
أم���ا اإلحص���اءات عن االعتالل وأس���باب الوف���اة فتجمعها 
منظم���ة الصحة العاملية. ومثة خطط للبيانات األساس���ية عن 
األداء البش���ري واإلعاقة جتمعها على الصعيد الدويل الشعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة.
ويف الفترة 1995 - 2003 مل يبلغ الكثر من البلدان 
أو املناطق حىت عن البيانات اإلحصائية األساس���ية مثل عدد 
وفيات النس���اء والرجال والفتيات والفتي���ة. فأكثر من ثلث 
البلدان أو املناطق ال� 204 اليت خضعت للفحص مل تبلغ عن 
عدد الوفيات حس���ب اجلنس ولو م���رة واحدة خالل الفترة 
م���ن عام 1995 حىت عام 2003. وحوايل النصف مل يبلغ 
عن الوفيات حس���ب الس���بب واجلنس والعم���ر مرة واحدة 
على األقل خالل الفترة نفس���ها. مث إن اإلبالغ عن الوفيات 
وأسباهبا يف الفترة من عام 1975 حىت عام 2003 مل يطرأ 

عليها إال تقدم حمدود.

احلالة الراهنة لإلحصاءات
2003 - 1995

الوفيات

جمموع الوفيات
تس���تخدم مع���دالت الوفي���ات للعمر واجلن���س بالتحديد يف 
حس���اب العم���ر املتوّق���ع منذ ال���والدة، والذي يع���رف بأنه 
متوس���ط عدد س���نوات العمر املتوّقع أن تعيشه بنت أو ولد 
حدي���ث الوالدة، إذا خضع أّيهما ملعدالت الوفيات املحّددة 
حسب العمر والسائدة يف العام الذي يشر إليه العمر املتوّقع. 

أكثر من ثلث البلدان أو 
املناطق مل تبلغ عن عدد 
الوفيات حسب اجلنس. 
وحوايل النصف مل يبلغ  

عن الوفيات حسب السبب 
واجلنس والعمر

أكثر من ثلث البلدان أو 
املناطق مل تبلغ عن عدد 
الوفيات حسب اجلنس. 
وحوايل النصف مل يبلغ  

عن الوفيات حسب السبب 
واجلنس والعمر
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منظمة الصحة العاملية
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وعموم���ًا فاملرأة تعيش أطول م���ن الرجل ويعزى هذا جزئيًا 
إىل أسباب بيولوجية، ولكن ميزاهتن الطبيعية تنخفض كثرًا 
يف املجتمع���ات اليت ترتفع فيها مع���دالت وفيات الرضع من 
اإلن���اث أكثر من وفيات الرضع من الذكور بس���بب التمييز 
ضد الفتاة. كذلك فإن للمس���اوئ االجتماعية واالقتصادية 

تداعيات هامة على الصحة.
 غ���ر أن البيان���ات اإلحصائي���ة األساس���ية، كالوفي���ات 
ال تتواف���ر رغ���م ه���ذا عن كثر م���ن البلدان. وعموم���ًا فهناك 
155 بل���دًا أو منطقة متثل 69 يف املائة من س���كان العامل تبلغ 
 جمم���وع أعداد الوفي���ات مرة واحدة على األق���ل خالل الفترة 
1995 - 2003. وأق���ل من ذلك البلدان أو املناطق اليت تبلغ 
عن الوفيات حس���ب اجلنس مرة واحدة على األقل، وأقل منها 
اليت تبلغ حسب اجلنس والعمر )انظر الرسم البياين 2 - 1(.

204مجيع البلدان أو املناطق 

الوفيات
155املجموع، مرة واحدة على األقل

134حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
121حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

88حسب اجلنس والعمر، مخس سنوات على األقل

املصدر: اجلدول 2 - ألف.

ومثة اختالفات هامة يف اإلبالغ عن الوفيات عرب األقاليم 
اجلغرافية )انظر الرس���م البي���اين 2 - 2 واجلدول 1 - باء(. 
واإلقليم الذي به أقل نس���بة م���ن البلدان أو املناطق اليت تبلغ 
عن الوفيات حسب اجلنس هو أفريقيا. فلم يبلغ إال 18 من 
بني 55 بلدًا أو منطقة تضم 35 يف املائة من سكان اإلقليم 
أبلغت بيانات وطنية عن وفيات جسب اجلنس، مرة واحدة 
عل���ى األقل خ���الل الفترة 1995 - 2003. ويف آس���يا مل 
يبل���غ إال 33 بل���دًا أو منطقة تضم 55 يف املائة من س���كان 
اإلقليم. ويف أوقيانوسيا 7 بلدان أو مناطق متثل 76 يف املائة 
من سكان اإلقليم عن وفيات حسب اجلنس. وعدد البلدان 
أو املناط���ق ال���يت تبلغ عن الوفيات حس���ب اجلنس يف أقاليم 
أخرى هي باملقارنة أعلى حيث متثل 95 يف املائة على األقل 

من سكان اإلقليم.
وهن���اك ع���دد قليل من البل���دان أو املناطق يف كل إقليم 
تبلغ جمموع الوفيات ولكن مل تبلغ حسب اجلنس: أربعة يف 
أفريقيا وثالثة يف أمريكا الشمالية وواحد يف أمريكا اجلنوبية 

وسبعة يف آسيا وستة يف أوقيانوسيا 1.
وتبلغ الوفيات حس���ب اجلنس والعمر من معظم البلدان 
أو املناطق يف أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأوروبا. ففي 
تلك األقاليم كانت البلدان أو املناطق اليت تبلغ البيانات مرة 
على األقل بني عامي 1995 و2003 متثل أكثر من 95 يف 

املائة من سكان كل إقليم.
وهن����اك اختالف����ات كبرة ب����ني املجموع����ات اإلمنائية يف 
اإلبالغ عن الوفيات حس����ب اجلنس )الرسم البياين 2 - 3(. 
فف����ي األقاليم األكثر تقدمًا أبلغت مجي����ع البلدان عن الوفيات 
وحددهت����ا حس����ب اجلنس يف الفت����رة 1995 - 2003. ويف 

 155 بلدًا أو منطقة 
تبلغ عن جمموع أعداد 
 الوفيات مرة واحدة 
على األقل خالل الفترة 
2003 - 1995

 155 بلدًا أو منطقة 
تبلغ عن جمموع أعداد 
 الوفيات مرة واحدة 
على األقل خالل الفترة 
2003 - 1995
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الرسم البياين 2 - 1
عـــدد البلـــدان أو املناطق اليت أبلغت عـــن الوفيات يف 

الفترة 1995 - 2003

الرسم البياين 2 - 2
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الوفيات يف الفترة 1995 - 2003، حسب األقاليم اجلغرافية

أوقيانوسياأوروباآسياأمريكا	اجلنوبيةأمريكا	الشماليةأفريقيا

552713504217مجيع البلدان أو املناطق

الوفيات

222513404213املجموع، مرة واحدة على األقل
18221233427حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

15211128406حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل
415820365حسب اجلنس والعمر، مخس سنوات على األقل

املصدر: اجلدول 2 - ألف.



29 الصحة	 	

األقالي����م األقل تقدم����ًا كانت القدرة على إب����الغ بيانات عن 
الوفي����ات أدىن م����ن ذلك بل كان����ت القدرة أق����ل على إبالغ 
البيانات حسب اجلنس. وباستثناء أقل البلدان منوًا، جند أن 94 
م����ن بني 107 بلدان أو مناطق يف األقاليم األقل تقدمًا أبلغت 
عن جمموع الوفيات، وأبلغت 78 بلدًا أو منطقة عن الوفيات 
حسب اجلنس يف الفترة 1995 - 2003. وأقل اإلبالغ كان 
بني أقل البلدان منوًا: 14 من بني 50 بلدًا هي اليت أبلغت عن 
جمم����وع الوفيات، و9 منها فقط أبلغت عن الوفيات حس����ب 

اجلنس مرة واحدة على األقل يف الفترة نفسها.

ويتزايد طلب رامسي السياسات واملخّططني على أن تبلغ 
تلك البيانات س���نويًا وأن تكون تلك البيانات هي اجلارية. 
غر أن األمر ليس كذلك يف معظم البلدان أو املناطق خالل 
الفت���رة 1995 - 2003. فبينم���ا أفاد 121 بلدًا أو منطقة 
من بني 204 بلدان أو مناطق الوفيات حسب اجلنس والعمر 
م���رة واحدة على األق���ل خالل الفترة مل يبل���غ إال 88 بلدًا 
أو منطق���ة تلك البيانات خلمس���ة أعوام عل���ى األقل من بني 
تسعة أعوام )الرسم البياين 2 - 1(. ولذا فاإلبالغ املحدود 
يؤثر يف اس���تمرار توافر معلومات سنوية حديثة عن عدد من 
البلدان. فقد كان عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت بيانات 
يف السنوات األخرة أقل كثرًا من السنوات السابقة. ويعزى 

هذا بقدر كبر إىل التأخر يف جتميع البيانات ونشرها.

وفيات الرضع
طبقًا ملنهاج عمل بيجني فإن تفضيل البنني هو أحد العوامل 
 املس���همة يف تباي���ن معدالت الوفاة حس���ب اجلنس. ونتيجة 
هل���ذا يقدر يف بعض البلدان أن الرجال يفوقون عدد النس���اء 
بنس���بة 5 لكل 100 2. ويظ���ل تفضيل البنني عميق اجلذور 
يف كثر من املجتمعات وقد حتصل الفتيات على قس���ط أقل 
من التغذية والرعاية الوقائية )كالتلقيح( والرعاية الصحية 3. 
فيلزم توافر بيانات عن وفيات الرضع حس���ب اجلنس ملعرفة 
م���كان وجود ف���رط وفيات بني الفتيات ح���ىت ميكن معاجلة 

املشكلة وإزالتها.
وبينم���ا أبلغت 143 بلدًا أو منطقة عن جمموع وفيات 
الرض���ع يف الفت���رة 1995 - 2003، فعدد اليت أبلغت عن 
وفيات الرضع حس���ب اجلنس كان أق���ل - 114 متثل 40 
يف املائة من س���كان العامل )الرس���م البياين 2 - 4(. أما منط 
اخنف���اض اإلب���الغ يف أفريقيا وآس���يا وارتفاع���ه يف األقاليم 
اجلغرافية األخ���رى، الذي ُيرى من إبالغ الوفيات حس���ب 
اجلن���س، فه���و س���ائد أيضًا بالنس���بة لوفيات الرض���ع )انظر 

اجلدول 2 - ألف(.

وهناك بلدان يف مجيع األقاليم أفادت عن جمموع وفيات 
الرض���ع مرة واح���دة على األقل يف الفت���رة، ولكن مل تفصل 
البيانات حس���ب اجلنس: س���بعة يف أفريقيا وأربعة يف أمريكا 
الشمالية واثنان يف أمريكا اجلنوبية وسبعة يف آسيا واثنان يف 

أوروبا وسبعة يف أوقيانوسيا 4.

الوفيات حسب السبب
بالنس���بة إلبالغ اإلحصاءات عن سبب الوفاة، أفادت 110 
بل���دان م���ن بني 204 بل���دان أو مناطق، متث���ل 59 يف املائة 

14 من بني 50 بلدًا هي 
اليت أبلغت عن جمموع 
الوفيات، و9 منها فقط 

أبلغت عن الوفيات حسب 
اجلنس

14 من بني 50 بلدًا هي 
اليت أبلغت عن جمموع 
الوفيات، و9 منها فقط 

أبلغت عن الوفيات حسب 
اجلنس

الرسم البياين 2 - 3
عـــدد البلـــدان أو املناطق اليت أبلغت عـــن الوفيات يف 

الفترة 1995 - 2003، حسب الفئة اإلمنائية

األقاليم	
األكثر	
تقدمًا

األقاليم	
األقل	
تقدمًا	أ

أقل	
البلدان	
منوًا

4710750مجيع البلدان أو املناطق
الوفيات

479414املجموع، مرة واحدة على األقل
47789حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

حس���ب اجلنس والعمر، م���رة واحدة 
45715على األقل

حس���ب اجلن���س والعم���ر، عن مخس 
41461سنوات على األقل

املصدر: اجلدول 2 - ألف.
باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 

الرسم البياين 2 - 4
عـــدد البلدان أو املناطق اليت أفادت عن وفيات الرضع 

للفترة 1995 - 2003

204مجيع البلدان أو املناطق

وفيات الرضع
143املجموع، مرة واحدة على األقل

114حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
81حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

املصدر: اجلدول 2 - ألف.
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من س���كان العامل، عن أسباب الوفاة مرة واحدة على األقل 
يف الفت���رة 1995 - 2003، بينم���ا أبلغت 109 بلدان أو 
مناطق، متثل أيضًا 59 يف املائة من سكان العامل، إحصاءات 
أس���باب الوفاة حسب اجلنس والعمر مرة واحدة على األقل 
يف الفت���رة نفس���ها. غر أنه مل يبلغ إال 87 بل���دًا أو منطقة، 
متثل 53 يف املائة من س���كان العامل عن مخسة أعوام من بني 

األعوام التسعة )انظر اجلدولني 2 - ألف و2 - باء(.
وميكن كذلك مالحظة منط اخنفاض اإلبالغ من أفريقيا 
وآسيا وارتفاعه ىف األقاليم األخرى وهو النمط الذي شوهد 
يف جمموع الوفيات ووفيات الرضع، يف اإلبالغ عن الوفيات 
حس���ب الس���بب. واإلقليم الذي به أقل نسبة من البلدان أو 
املناط���ق اليت أبلغت عن الوفيات حس���ب الس���بب واجلنس 

والعمر هو أفريقيا.
أم���ا البلدان أو املناطق اليت أفادت عن أس���باب الوفيات 
 فق���د فعل���ت ذلك مبس���توى م���ن التفصي���ل )انظ���ر اإلطار

2 - 1 لالطالع على أمثلة ألسباب الوفاة املبلغة(. ومن بني 
األس���باب املبلغة وفيات األمومة والوفيات بسبب اإلصابات 
وكذلك الوفيات بسبب اإليدز؛ واملالريا؛ وأمراض أخرى. 
ويركز التحليل التايل على مس���ألتني هامتني بالنس���بة لصحة 

املرأة: وفيات األمومة والوفيات بسبب اإليدز.

وفيات	األمومة
وفق����ًا ملنهاج عمل بيج����ني، فإن التعقي����دات املتصلة باحلمل 
والوالدة هي من ضمن األس����باب الرئيسية للوفاة واالعتالل 
للمرأة يف سن اإلجناب يف كثر من أحناء العامل النامي 5. فنسبة 
وفيات األموم����ة، أي عدد وفيات األمومة لكل 100.000 
والدة حية هي املؤشر األكثر استعمااًل للصحة اإلجنابية. وهي 
تقريب ملخاطر وفاة املرأة ألس����باب تتعلق باحلمل أو الوالدة. 
ونس����بة وفي����ات األمومة هي أح����د املؤش����رات يف األهداف 

اإلمنائية لأللفية ملراقبة التحسينات يف صحة األمومة 6.

اإلقليم الذي به أقل نسبة 
من البلدان أو املناطق اليت 
أبلغت عن الوفيات حسب 
السبب واجلنس والعمر هو 
أفريقيا

اإلقليم الذي به أقل نسبة 
من البلدان أو املناطق اليت 
أبلغت عن الوفيات حسب 
السبب واجلنس والعمر هو 
أفريقيا
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اإلطار 2 - 1
األقسام الرئيسية ألسباب الوفاة وتقسيمات فرعية خمتارة لعرض اإلحصاءات أ

ICD-10 codeاملرض

A00-Y89مجيع األسباب

A00-B99أمراض معدية وطفيلية معينة

A00-A09األمراض املعدية املعوية

A15-A19السل
A33, A35الكزاز )التيتانوس( ب

A36الدفتريا

A37السعال الديكي

A39عدوى تعفن الدم

A40-A41اإلنتان الدموي

A80شلل األطفال احلاد

B05احلصبة

B15-B19التهاب الكبد الفروسي

B20-B24فروس نقص املناعة البشرية

B50-B54املالريا

C00-D48األورام

C00-C97األورام اخلبيثة

C00-C14األورام اخلبيثة بالشفة وجتويف الفم والبلعوم

C15األورام اخلبيثة يف املرئ

C16األورام اخلبيثة يف املعدة

C18-C21األورام اخلبيثة يف القولون وموصل املستقيم السيين واملستقيم والشرج والقناة الشرجية

C22األورام اخلبيثة يف الكبد وقنوات الصفراء داخل الكبد

C25األورام اخلبيثة يف البنكرياس

C33-C34األورام اخلبيثة يف القصبة اهلوائية والشعب اهلوائية والرئة

C50األورام اخلبيثة يف ثدي املرأة

C53األورام اخلبيثة يف عنق الرحم

C61األورام اخلبيثة يف الربوستات

C81-C96األورام اخلبيثة يف األنسجة الليمفية والدموية وما يتصل هبا

D50-D89اضطرابات الدم وأجهزة تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اجلهاز املناعي 

D50-D64األنيميا

E00-E88أمراض الغدد الصماء والتغذوية واأليضية

E10-E14السكري

E40-E46سوء التغذية

F01-F99االعتالالت العقلية والسلوكية

G00-G98أمراض اجلهاز العصيب

I00-I99أمراض الدورة الدموية

I01-I09احلمى الروماتيزمية احلادة وأمراض القلب الروماتيزمية املزمنة
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اإلطار 2 - 1 )تابع(
I10-I13أمراض ضغط الدم

I20-I25أمراض القلب االنسدادية

I60-I69األمراض املخية الوعائية

I70-I79أمراض الشرايني والشرينات والشعرات

J00-J98أمراض اجلهاز التنفسي

J10-J11األنفلونزا

J12-J18االلتهاب الرئوي

J40-J47أمراض اجلهاز التنفسي السفلي

K00-K92أمراض اجلهاز اهلضمي

K25-K27قرحة املعدة واالثين عشر

K70-K76أمراض الكبد

M00-M99أمراض اجلهاز العضلي الفقري واألجهزة الرابطة

N00-N98أمراض اجلهاز البويل التناسلي

N00-N28أمراض الكلى واحلالب

N40تضخم الربوستات

O00-O99احلمل والوالدة والنفاس

O00-O07احلمل املؤدي إىل اإلجهاض
O10-O92, O95, A34أسباب توليدية أخرى مباشرة ب

O98-O99أسباب توليدية غر مباشرة

P00-P96حاالت معينة تنشأ حول فترة الوالدة

Q00-Q99تشوهات خلقية وشذوذ مشوه وصبغي

R00-R99أعراض وعالمات ونتائج شاذة سريرية وخمتربية غر مصنفة يف مكان آخر 

H00-H95, L00-L98مجيع األمراض األخرى

V01-Y89أسباب خارجية

V01-X59حوادث

V01-V99حوادث نقل

W00-W19السقوط

W65-W74الغرق العرضي والغمر

X00-X09التعرض للدخان والنار واللهب

X40-X49التسمم العارض بالتعرض ملواد سامة

X60-X84اإلضرار العمدي بالذات

X85-Y09االعتداءات

Y10-Y89مجيع األسباب اخلارجية األخرى

املصدر: األمم املتحدة، احلولية	الدميغرافية،	2002 )منشورات األمم املتحدة، رقم ا ملبيع: E.05.XIII.1(، اجلدول 21 - 2، على أساس	التصنيف	
اإلحصائي	الدويل	لألمراض	واملشاكل	الصحية	املتصلة	هبا،	التنقيح	العاشر )جنيف، 1992(.

لالط���الع عل���ى قائمة كاملة مفصلة لتصنيفات أس���باب الوفاة واألمراض، انظر: منظمة الصحة العاملي���ة، التصنيف	اإلحصائي	الدويل	لألمراض	 أ 
واملشاكل	الصحية	املتصلة	هبا،	التنقيح	العاشر )جنيف، 1992(.

يف التصنيف ICD-10، صنف الكزاز الوليدي يف البند A34 ولكنه أدرج يف هذا اجلدول مع “األسباب التوليدية املباشرة األخرى”. ب 
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وال تزال التقدي���رات املوثوقة لوفيات األمومة صعبة املنال 
بالنس���بة لكثر من البلدان )اإلطار 2 - 2(. وكثرًا ما تنش���أ 
مش���اكل هام���ة تتعلق بقلة اإلبالغ وس���وء التصني���ف لوفيات 
األمومة. بل إنه حىت عند استقاء بيانات الوفيات من التسجيل 
املدين مع التغطية الكاملة 7 قد تفوت وفيات األمومة أو ال حتدد 
بش���كل دقيق، وبالتايل تضر مبوثوقي���ة تلك اإلحصاءات. ومن 
الصع���ب حتديد وفيات األموم���ة ألن املعلومات تكون مطلوبة 
عما يلي: )أ( الوفيات بني النس���اء يف سن اإلجناب، )ب( حالة 
احلمل يف وقت أو قرب وقت الوفاة، )ج( السبب الطيب للوفاة. 
وقد يساء تصنيف الوفيات لو حدث مثاًل أن كانت حالة محل 
املرأة غر معروفة أو إذا كان سبب الوفاة نسب خطأ أو كانت 

الوالدة خارج نظام صحي طيب.
ويف الفترة 1995 - 2003 أبلغت 110 بلدان الوفيات 
حس���ب الس���بب وكانت مجيعها عن وفيات األمومة حس���ب 
العم���ر مرة واحدة على األقل. ومجيع ه���ذه البلدان تقريبًا اليت 
أبلغ���ت عن وفي���ات األمومة أبلغت أيضًا ع���ن وفيات األمومة 
بس���بب اإلجه���اض. وهناك بل���دان، مها منغولي���ا واجلمهورية 
العربية الس���ورية، أف���ادا عن وفيات األموم���ة دون اإلفادة عن 

الوفيات بسبب اإلجهاض.

الوفيات	بسبب	اإليدز
م����ن املمكن أن يلقي ع����دد الوفيات النامجة عن اإليدز عندما 
تبلغ حسب اجلنس، الضوء على الفوارق بني الذكور واإلناث 
بانتش����ار اإليدز والعدوى بفروس����ه. ومع ذل����ك مل يبلغ إال 
80 بلدًا من 110 بلدان أو مناطق أبلغت الوفيات حس����ب 
الس����بب مرة واحدة على األقل يف الفترة 1995 - 2003، 
عن وفي����ات ُتعزى إىل اإليدز. ومجيع البلدان الىت أبلغت عن 
الوفي����ات النامج����ة عن اإليدز يف الفت����رة 1995 - 2002 8 

أبلغت البيانات حسب اجلنس والعمر. 

االعتالل
يالحظ منهاج عمل بيج���ني اآلثار الضارة لإليدز والعدوى 
بفروس���ه وغر هذه من األمراض األخرى املنقولة عن طريق 
اجلن���س، على صح���ة املرأة، وخاصة عل���ى صحة املراهقات 
والش���ابات 9. وانتش���ار فروس اإليدز بني احلوامل من سن 
15 إىل 24 عامًا هو أحد املؤشرات للهدف 6 من األهداف 
اإلمنائي���ة لأللفي���ة الذي يطالب بوقف وعكس اجتاه انتش���ار 
اإليدز والعدوى بفروسه، واملالريا وسائر األمراض الرئيسية 
مبا فيها الس���ل. ولتتبع انتشار وحدوث األمراض يلزم وجود 
إحص���اءات دقيقة عن االعتالل. غر أن إحصاءات االعتالل 
يصعب احلصول عليها، وكثرًا ما تعتمد البلدان واملنظمات 
الدولية على التقديرات. ومن األمثلة اجليدة على ذلك اإليدز 

والعدوى بفروسه.

انتشار اإليدز والعدوى بفريوسه
ينش���ر برنامج األمم املتحدة املشترك املعىن باإليدز والعدوى 
بفروس���ه، بص���ورة منتظمة تقدي���رات عن انتش���ار فروس 
اإلي���دز، غر أن هناك صعوب���ات يف احلصول على تقديرات 
موثوقة النتش���ار الفروس، وقد س���جل ذلك بالوثائق )انظر 
اإلط���ار 2 - 3(. مث إن���ه لي���س من املمك���ن دائمًا احلصول 
على تقديرات النتشار فروس اإليدز موزعة حسب اجلنس. 
وق���د تواف���رت تقديرات عدد البالغني املتعايش���ني مع اإليدز 
والعدوى بفروس���ه بالنسبة إىل 149 بلدًا أو منطقة يف عام 
2003، ولكن مل تتوافر تقديرات مستقلة للمرأة والرجل إال 

عن 128 بلدًا أو منطقة.
وبرنامج األمم املتحدة املش���ترك ملكافحة اإليدز ينش���ر 
أيضًا بش���كل منتظ���م مؤش���رات املعرفة والس���لوك املتعلقة 
باإليدز والعدوى بفروسه. ومن أجل إعداد التقرير املرحلي 
لع���ام 2003 عن الربنامج املش���ترك 10، طلب الربنامج من 
البلدان تفاصيل حسب اجلنس لعدد من املؤشرات الرئيسية، 

ال تزال التقديرات املوثوقة 
لوفيات األمومة صعبة املنال 

بالنسبة لكثر من البلدان

ال تزال التقديرات املوثوقة 
لوفيات األمومة صعبة املنال 

بالنسبة لكثر من البلدان

إحصاءات االعتالل يصعب 
 احلصول عليها، وكثرًا 

ما تعتمد البلدان واملنظمات 
الدولية على التقديرات

إحصاءات االعتالل يصعب 
 احلصول عليها، وكثرًا 

ما تعتمد البلدان واملنظمات 
الدولية على التقديرات

ليس من املمكن دائمًا 
احلصول على تقديرات 
النتشار فروس اإليدز 
موزعة حسب اجلنس

ليس من املمكن دائمًا 
احلصول على تقديرات 
النتشار فروس اإليدز 
موزعة حسب اجلنس

اإلطار 2 - 2 
توافر بيانات موثوقة عن وفيات األمومة

تب����ني اخلربة يف جم����ال وضع تقدي����رات دولية لوفي����ات األمومة 
الصعوب����ات الكث����رة ال����يت تواجهه����ا البلدان يف قي����اس وفيات 
األمومة. وتتوقف دق����ة بيانات وفيات األمومة بقدر كبر على 
وجود وموثوقية نظم التس����جيل املدين الوطنية، اليت تعّد املصدر 
األول للبيان����ات عن الوفيات. فم����ن بني 173 بلدًا أخذت يف 
االعتبار عند إع����داد تقديرات عام 2000 أبلغ 60 بلدًا )متثل 
13 يف املائة فقط من جمموع الوالدات على املس����توى العاملي( 
إحصاءات حديثة عن وفيات األمومة على أس����اس وجود نظم 
تس����جيل مدين كاملة لديها عزو جيد لس����بب الوفاة. وبالنسبة 
إىل 51 بل����دًا آخر متثل معًا نس����بة 59 يف املائ����ة من الوالدات 
العاملية، اس����تخدمت البيانات املتاحة من نظم التس����جيل املدين 
واالس����تقصاءات والتعدادات ومصادر أخرى للمعلومات، من 
أجل اس����تقاء إحصاءات عن وفيات األمومة من أجل تقديرات 
عام 2000. وبالنس����بة للبلدان املتبقية وعددها 62 بلدًا تغطي 
27 يف املائ����ة م����ن الوالدات يف العامل، مل تتواف����ر بيانات وطنية 
حديثة عن وفيات األمومة ميكن استخدامها الستقاء التقدير أ.

اليونيس���يف، وصن���دوق األمم املتح���دة للس���كان، ومنظمة  أ 
الصح���ة العاملي���ة، وفيات	األمومة	يف	ع���ام	2000:	تقديرات	
من	إعداد	منظمة	الصحة	العاملية	واليونيسيف	وصندوق	األمم	

املتحدة	للسكان )جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2004(.
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ولك���ن مل يقدم املعلومات إال أقل من واحد بني كل مخس���ة 
بلدان 11. ويف تقدير الربنامج لعام 2004 ظل عدد كبر من 
املؤش���رات غر متوافر حسب اجلنس، مبا يف ذلك تقديرات 
انتش���ار اإلي���دز بني األطفال يف الفئ���ة العمرية صفر - 14، 
وتقدير الوفيات بس���بب اإليدز، وتقدير عدد اليتامى بسبب 
اإليدز وانتش���ار فروسه بني الفئات اليت تسلك سلوكًا عايل 

املخاطر يف املدن والعواصم 12.

األداء البشري واإلعاقة

يش���دد منه���اج عمل بيجني عل���ى أن أمراض الش���يخوخة، 
وارتباطات الش���يخوخة باإلعاقة بني النساء تتطلب اهتمامًا 
خاص���ًا 13، وهو يطالب باختاذ إجراءات لتحس���ني املفاهيم 

والطرائق املتعلقة جبمع البيانات عن مش���اركة املرأة والرجل 
من ذوي اإلعاقة 14.

وهن���اك عدد كبر من البلدان جيم���ع بالفعل إحصاءات 
وطني���ة رمسية ع���ن اإلعاقة. وبن���اًء على الش���عبة اإلحصائية 
باألم���م املتح���دة فإّن م���ا ال يقل عن 80 بل���دًا مجعت تلك 
البيانات يف التس���عينات، وأكثر من 70 بلدًا أدرجت سؤااًل 
عن اإلعاقة يف تعدادها للسكان منذ عام 1995. ومع ذلك 
فبس���بب الفوارق يف املفاهيم والطرائق املستخدمة يف األسئلة 
لتحدي���د املعاقني، ج���اءت املعدالت اخلاصة باالنتش���ار غر 

متساوقة بني البلدان.

التقدم املحرز يف اإلحصاءات،
2003 - 1975

مل حي���رز بوجه عام إال القليل م���ن التقدم يف اإلبالغ الوطين 
ع���ن الوفي���ات فيما بني عام���ي 1975 و2003 ، ووفيات 
الرضع، وسبب املوت يف اإلحصاءات يف كل إقليم جغرايف. 
وعدد البلدان أو املناطق اليت تبلغ عن الوفيات حسب اجلنس 
والعم���ر ظلت تقريبًا على حاهلا يف كل عام. ومن آن آلخر 
كانت بعض البلدان تبلغ عن جمموع الوفيات ولكن مل تكن 

البيانات مفصلة حسب اجلنس.
وباملث���ل فإن ع���دم إحراز تقدم لوح���ظ يف اإلبالغ عن 
الوفيات حس���ب الس���بب. وبصفة عامة فالبلدان تدخل يف 
واح���دة من فئتني: إما أن تكون لديه���ا قدرة إحصائية قوية 
وتتمك���ن من اإلب���الغ عن بيانات الوفي���ات كل عام تقريبًا 
موزع���ة حس���ب اجلنس والعمر والس���بب، وإم���ا أن يكون 
إبالغه���ا حمدودًا للغاية ومل يتحس���ن منذ عام 1975. مث إن 
هناك ارتباطًا واضحًا ب���ني اإلبالغ الوطين ببيانات الوفيات 
حسب اجلنس والعمر واملستوى اإلمنائي. ويأيت هذا، جزئيًا 
على األقل، نتيجة لنقص نظم التس���جيل املدين اجليدة األداء 
اليت تسجل الوالدات والوفيات يف األقاليم األقل تقدمًا. ومع 
ذلك فقد ظهرت بعض التحس���ينات امللحوظة. فقد حتس���ن 
اإلبالغ عن الوفيات النامجة عن اإليدز والعدوى بفروس���ه. 
وفضاًل عن هذا فتنفيذ برامج دولية من قبيل االس���تقصاءات 
اجلماعي���ة املتعددة املؤش���رات، واالس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحية، أس���هم يف زيادة توافر البيانات الوطنية عن بعض 

جوانب الوفيات واالعتالل واإلعاقة.
ويبني الرس���م البي���اين 2 - 5 عدد البل���دان أو املناطق 
اليت أبلغت عن جمموع الوفيات؛ والوفيات حس���ب اجلنس؛ 
والوفيات حسب اجلنس والعمر، لكل سنة بني عامي 1975 

أكثر من 70 بلدًا أدرجت 
سؤااًل عن اإلعاقة يف 
تعدادها للسكان منذ عام 
1995

أكثر من 70 بلدًا أدرجت 
سؤااًل عن اإلعاقة يف 
تعدادها للسكان منذ عام 
1995

اإلطار 2 - 3
انتشـــار اإليـــدز والعـــدوى بفريوســـه: مصادر 

البيانات وطرائق التقدير
إّن حتديد مس���تويات انتش���ار اإليدز والعدوى بفروسه يواجه 
حتدي���ات كب���رة. ومص���ادر البيان���ات الثالثة األكثر ش���يوعًا 
لتقدير انتش���ار فروس اإليدز هي: )أ( نظم الرصد اليقظ اليت 
جتري اس���تقصاءات دورية بني فئات معينة من السكان؛ )ب( 
االس���تقصاءات الوطني���ة القائمة على الس���كان؛ )ج( التقارير 
اإلفرادية من املرافق الصحية. وملا كانت الطرق واالفتراضات 
 املس���تخدمة يف وضع هذه التقديرات تتطور بش���كل مستمر، 

ال ميكن املقارنة بسهولة بني التقديرات مبضي الوقت.
ومث���ة صعوب���ات يف تقدي���ر مس���تويات انتش���ار امل���رض 
ح���ىت يف املناطق اليت هبا معدالت انتش���ار عالي���ة. ففي أفريقيا 
جن���وب الصحراء، وهي منطق���ة دون إقليمية يقدر أن هبا 66 
يف املائ���ة من حاالت اإلصابة بالف���روس على الصعيد العاملي، 
تس���تند تقديرات انتش���ار اإليدز والعدوى بفروسه بقدر كبر 
إىل املعلوم���ات ال���يت جتمع من احلوامل الالئ���ي خيترن عيادات 
معين���ة قبل الوالدة. وافتراض أن انتش���ار الفروس بني احلوامل 
مياث���ل انتش���اره بني النس���اء والرجال يف املجتمع���ات املحيطة 
ق���د ال يصدق عل���ى مجيع البلدان. وقد ط���رأت مؤخرًا بعض 
التحسينات يف مجع البيانات عن انتشار الفروس؛ فقد أجرت 
ع���دة بلدان يف أفريقي���ا جنوب الصحراء اس���تقصاءات وطنية 
على أس���اس الس���كان املصابني بالفروس باختبار املستجيبني 
للفروس، وكان بعضها اس���تقصاءات دميغرافية وصحية. ومن 
أمثل���ة ذلك بوروندي وكينيا وم���ايل والنيجر وجنوب أفريقيا 

وزامبيا وزمبابوي.
املصدر: برنام���ج األمم املتحدة املش���ترك ملكافح���ة اإليدز،  تقرير	

2004	عن	وباء	اإليدز	العاملي )جنيف، 2004(.
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و2003 . واعتب���ارًا م���ن ع���ام 2000 ينبغ���ي أن ينظر إىل 
النتائ���ج على أهنا أّولي���ة، ألن بعض البلدان تأخرت يف إبالغ 
البيان���ات. ويف كل ع���ام من ع���ام 1975 حىت عام 2000 
أبلغ���ت حنو 130 بلدًا أو منطقة عن جمموع عدد الوفيات؛ 
وحنو 100 أبلغت عن الوفيات حس���ب اجلنس؛ و90 فقط 
أبلغت عن الوفيات حسب اجلنس والعمر. ويف كل عام أبلغ 
ما بني 20 و30 بلدًا أو منطقة جمموع الوفيات دون اإلبالغ 

عن الوفيات حسب اجلنس.
وأف���ادت بع���ض البل���دان ع���ن الوفيات حس���ب اجلنس 
والعم���ر على فترات متباعدة ج���دًا؛ وأفاد غرها عن البيانات 
بش���كل متواتر، أي كل مخس س���نوات على األقل يف الفترة. 
وط���رأ حتس���ن، وإن كان قلياًل يف الفت���رة 1985 - 1994 
)الرس���م البياين 2 - 6(. وارتفع عدد البلدان أو املناطق اليت 
 أبلغ���ت بيانات لع���ام واحد على األقل، م���ن 116 يف الفترة 
1975 - 1984 إىل 128 يف الفت���رة 1985 - 1994 
وقلي���ل من البلدان أبلغ بيانات عن الفترة 1995 - 2003. 
وق���د يعزى هذا إىل التأخر يف اإلبالغ بس���بب الوقت الالزم 
ملعاجلة البيانات. وباملثل فإّن عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت 
البيان���ات بش���كل متواتر ارتفع م���ن 84 يف الفترة 1975 - 
1984 إىل 96 يف الفترة 1985 - 1994. وهنا أيضًا يبدو 

أّن عددًا أقل - 88 - هو الذي أبلغ بشكل متواتر يف الفترة 
.2003 - 1995

كذل���ك ظل عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت س���نويًا 
عن الوفيات حس���ب السبب س���نة واحدة على األقل، على 
م���ا ه���و علي���ه تقريبًا عل���ى مدى العق���ود الثالث���ة األخرة: 
الفت���رة  يف  و109   ،1984  -  1975 الفت���رة  يف   106 
1985 - 1994، و109 يف الفت���رة 1995 - 2003. 

الرسم البياين 2 - 5
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات عن الوفيات، 1975 - 2003

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
عل���ى أس���اس بيان���ات م���ن نظام 
احلولية	الدميغرافية )تشرين الثاين/

نوفمرب 2004(.
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الرسم البياين 2 - 6
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الوفيات حسب 
اجلنس والعمر، وحسب عدد السنوات اليت أبلغت فيها 

البيانات، بالنسبة للفترات الثالث
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الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
عل���ى أس���اس بيان���ات م���ن نظام 
احلولية	الدميغرافية	)تشرين الثاين/

نوفمرب 2004(.
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وقدمت البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الوفيات حس���ب 
الس���بب يف تل���ك الفترات الث���الث بيان���ات مفصلة كذلك 
حس���ب اجلن���س والعم���ر. وم���ع ذل���ك فجدي���ر باملالحظة 
أن���ه قد ط���رأت حتس���ينات يف بعض جوان���ب اإلبالغ على 
 م���دى الفترات الثالث. وعلى س���بيل املثال فخ���الل الفترة 
1975 - 1984 أبلغت 10 بلدان أو مناطق بيانات مفصلة 
حسب اجلنس ولكن ليس حسب العمر 15. وخالل الفترتني 
1985 - 1994، و1995 - 2003 مل يبلغ إال بلد واحد 
بيانات مفصلة حسب اجلنس ولكن ليس حسب العمر 16.

ومن املجاالت األخرى اليت طرأ عليها حتس���ن، اإلبالغ 
الوطين عن الوفيات بسبب اإليدز. فعدد البلدان اليت أبلغت 
منظم���ة الصح���ة العاملية عن الوفيات بس���بب اإليدز مفصلة 
حس���ب اجلنس ارتفع كث���رًا بني عام���ي 1995 و2000 
)الرسم البياين 2 - 7(. ومن بني 87 بلدًا أو منطقة أبلغت 
عن الوفيات حس���ب الس���بب يف ع���ام 1995، مل يبلغ إال 
38 ع���ن الوفيات النامجة عن اإليدز. ويف الس���نوات التالية 
 ارتف���ع الع���دد باطراد ففي ع���ام 2000 أبل���غ 68 من بني 
75 بلدًا أو منطقة أبلغت عن الوفيات حس���ب السبب، أو 
أبل���غ كلهم تقريبًا عن الوفيات بس���بب اإلي���دز 17. ويعزى 
 االرتف���اع يف اإلب���الغ عن الوفيات بس���بب اإلي���دز، جزئيًا 
إىل التنفي���ذ التدرجي���ي يف البلدان أو املناطق للتنقيح العاش���ر 

للتصنيف الدويل لألمراض، الذي نش���ر يف عام 1992 وبدأ 
إنف���اذه يف عام 1993. ويش���مل التصنيف ف���روس اإليدز 
كأحد أسباب الوفاة، بينما التنقيح السابق )التاسع( مل يفعل 

ذلك 18.
وحتس���ن تواف���ر البيانات عن انتش���ار اإلي���دز والعدوى 
بفروس���ه بالنس���بة للبالغني، بني عام 2001، عندما كانت 
التقديرات متوافرة عن 132 بلدًا أو منطقة، وعام 2003، 
عندما كان���ت التقديرات متوافرة عن 149 بلدًا أو منطقة. 
غر أنه مل يطرأ إال أدىن قدر من التحس���ني يف توافر البيانات 
حسب اجلنس. والتقديرات عن عدد النساء والرجال الذين 
يتعايش���ون مع اإليدز والعدوى بفروسه توافرت عن 127 
بلدًا أو منطقة يف عام 2001 وعن 128 بلدًا أو منطقة يف 

عام 2003 19.
ويف الس���نوات األخرة طرأ بعض التحس���ن على توافر 
البيان���ات املتعلق���ة بالصحة يف البل���دان اليت كان���ت بياناهتا 
قليل���ة للغاية يف املاض���ي وذلك من خالل برام���ج دولية من 
قبيل االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، واالس���تقصاءات 
اجلماعية املتعددة املؤش���رات، اليت يس���رت إجراء عدد كبر 
م���ن اإلحص���اءات التمثيلية الوطنية يف البل���دان النامية )انظر 
اإلط���ار 2 - 4(. وترك���ز االس���تقصاءات عل���ى كث���ر من 
اجلوانب الصحية وهي مصّممة أساس���ًا ملقارنة البيانات عن 

املرأة والطفل.
وط���رأ حتس���ن كبر على العم���ل املنهجي بش���أن قياس 
اإلعاق���ة، وذلك باعتم���اد التصنيف ال���دويل ملنظمة الصحة 
العاملي���ة لألداء واإلعاقة والصحة، يف عام 2001 20. ويفيد 
ه���ذا التصنيف كإطار لوض���ع مقاييس جلم���ع البيانات عن 
اإلعاقة. واسترش���ادًا هبذا اإلطار يقوم فريق واش���نطن املعين 
بإحصاءات اإلعاقة، يف الوقت الراهن بوضع مقاييس لإلعاقة 

تستخدم يف التعدادات واإلحصاءات الوطنية 21.
وتكون النتيجة جمموعة من األسئلة اليت ميكن استخدامها 

يف مجع بيانات متوائمة عرب البلدان املتنوعة الثقافات.
ومثة تطور حديث آخر يف جمال اإلعاقة هو قيام الش���عبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة جبمع ونشر إحصاءات عن اإلعاقة. 
 وم���ع بداي���ة عام 2005 س���يجري مج���ع البيان���ات الوطنية 
مب���ا فيه���ا البيانات التفس���رية عن األداء البش���ري واإلعاقة، 
بصورة منهجية وتنش���ر من خ���الل احلولية	الدميغرافية لألمم 
املتحدة. وس���وف تس���هم هذه املب���ادرة يف توافر إحصاءات 

اإلعاقة على املستوى الدويل عن املرأة والرجل. 

عدد البلدان اليت أبلغت 
منظمة الصحة العاملية عن 
الوفيات بسبب اإليدز 
مفصلة حسب اجلنس ارتفع 
كثرًا بني عامي 1995 
و2000

عدد البلدان اليت أبلغت 
منظمة الصحة العاملية عن 
الوفيات بسبب اإليدز 
مفصلة حسب اجلنس ارتفع 
كثرًا بني عامي 1995 
و2000

الرسم البياين 2 - 7
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات حســـب 
اجلنـــس، وإحصـــاءات عن الوفيات حســـب الســـبب 

والوفيات بسبب اإليدز، 1995 - 2002
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نوفمرب 2004(.
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التحديات
بناء القدرات اإلحصائية

ترتب���ط ق���درة احلكومات عل���ى إب���الغ اإلحص���اءات املتعلقة 
بالصحة حس���ب اجلن���س والعم���ر ارتباطًا وثيق���ًا بوجود نظم 
إحصائي���ة وطنية ش���املة. ولذا فمن التحديات الرئيس���ية تعزيز 
تل���ك النظم يف البلدان اليت تعاين من نقص يف اإلبالغ بش���كل 
ظاهر. وبوجه خاص يتعني توجيه اجلهود حنو التطوير والتكامل 

يف التسجيل املدين الوطين ويف النظم اإلحصائية احلياتية.
فبوسع السجالت املدنية أن توفر املعلومات الضرورية عن 
الوفيات حس���ب اجلنس والعمر والسبب املعلن للوفاة، ضمن 
اخلصائ���ص األخرى. وعلى الرغم من أن أغلبية البلدان لديها 
نظم وطنية للتس���جيل املدين تس���جل الوفي���ات، فالكثر منها 
تنقصها التغطية، ويتأخر لديها التس���جيل أو تقع األخطاء يف 
اإلبالغ أو يف تصنيف سبب الوفاة، وال سيما يف املناطق األقل 
تقدمًا وبني أقل البلدان منوًا. فال بد من وجود إرادة سياس���ية 

وموارد كافية لتحسني هذه اجلوانب يف النظم الوطنية.
والنقص يف التغطية والتأخر يف التسجيل حيدان من قدرة 
احلكومات على رصد صحة املرأة والرجل. وهذا ينطبق بوجه 

خاص على النساء الريفيات والاليت يكن أفرادًا يف فئة حمرومة، 
حي���ث إن الوفي���ات بينهن أكثر احتمااًل ألن متر بال تس���جيل 
أو ألن تس���جل يف وق���ت متأخر. والتوس���ع يف التغطية لكي 
تكون شاملة يتطلب جهودًا متضافرة من احلكومات لضمان 
التسجيل الس���ليم للوفيات اليت حتدث خارج املستشفيات يف 

املناطق الريفية أو النائية وبني الفئات املحرومة.
والنق���ص يف املعلوم���ات املوثوقة عن س���بب الوفاة ميثل 
عقب���ة كأداء أمام رصد املش���اكل الصحية اليت تؤثر يف املرأة 
ومنه���ا مثاًل وفي���ات األمومة واألمراض املعدي���ة مثل اإليدز 
والع���دوى بفروس���ه. ويعظ���م النق���ص يف اإلبالغ وس���وء 
التصنيف لوفيات األمومة يف البلدان اليت يشك يف أن تكون 
وفي���ات األموم���ة هبا عالية جدًا وحيث تكون التس���جيالت 
املدني���ة واإلحصاءات احلياتية هي األضعف. ولتحس���ني دقة 
وموثوقي���ة املعلوم���ات ع���ن أس���باب الوفاة يلزم أن تنش���ئ 
احلكوم���ات وتدع���م اإلب���الغ وممارس���ات الترمي���ز. ومن 
الض���روري ج���دًا لذلك اجلهد توفر التدري���ب على إكمال 

شهادات الوفاة، للمشتغلني بعملية إصدار الشهادات.
وع���الوة على ذلك فلكي تك���ون املعلومات اليت جتمع 
من خالل الس���جالت املدنية مفيدة يف تصميم السياس���ات 

ترتبط قدرة احلكومات على 
إبالغ اإلحصاءات املتعلقة 

بالصحة حسب اجلنس 
والعمر ارتباطًا وثيقًا بوجود 

نظم إحصائية وطنية شاملة

ترتبط قدرة احلكومات على 
إبالغ اإلحصاءات املتعلقة 

بالصحة حسب اجلنس 
والعمر ارتباطًا وثيقًا بوجود 

نظم إحصائية وطنية شاملة

النقص يف املعلومات املوثوقة 
عن سبب الوفاة ميثل عقبة 
كأداء أمام رصد املشاكل 
الصحية اليت تؤثر يف املرأة

النقص يف املعلومات املوثوقة 
عن سبب الوفاة ميثل عقبة 
كأداء أمام رصد املشاكل 
الصحية اليت تؤثر يف املرأة

اإلطار 2 - 4
االستقصاءات الدميغرافية والصحية واالستقصاءات اجلماعية املتعّددة املؤشرات

إّن االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية هي اس���تقصاءات لألس���ر 
املعيش���ية متثيلية وطنية هبا أحجام عينة كب���رة قدمت البيانات عن 
السكان، والصحة والتغذية للنساء واألطفال يف البلدان األقل تقدمًا 
من���ذ الثمانينات. واملقص���ود هبذه اإلحصاءات ه���و أن جترى كل 
مخس س���نوات إلتاحة املقارنات مبضي الوقت، وقد نسق مشروع 
االس���تقصاءات ما يقرب من 200 استقصاء يف أكثر من 70 بلدًا 
على مدى األعوام العش���رين املاضية. ويتألف االستقصاء القياسي 
من استبيان لألسر املعيشية جيمع املعلومات عن مجيع أفراد األسرة 
املعيشية، واستبيان عن النساء يف الفئة العمرية 15 - 49. وبصفة 
عامة تش���مل اإلحصاءات أس���ئلة عن منع احلم���ل وصحة األمومة 
واإلي���دز والعدوى بفروس���ه والتغذية. كما ميك���ن أن تضاف إىل 
االس���تبيان مناذج خاص���ة تلبية الحتياجات البل���د املضيف أو البلد 
املانح من البيانات. والبيانات من هذه االستقصاءات متوافرة على 

اإلنترنت )انظر املوقعني يف آخر هذا اإلطار(.
واالستقصاء اجلماعي املتعّدد املؤشرات هو برنامج الستقصاء 
األس����ر املعيشية ساعد البلدان يف س����د الثغرات يف البيانات اخلاصة 
مبراقبة حالة األطفال والنس����اء. واجلولة األوىل من هذا االس����تقصاء 
اجلماعي أجريت حوايل عام 1995 يف أكثر من 60 بلدًا، وأجريت 

جول����ة ثانية م����ن االس����تقصاءات يف عام 2000 لنح����و 65 بلدًا. 
وتشمل اإلحصاءات الدميغرافية والصحية جمموعة من النماذج جلمع 
البيانات عن الصحة والتغذية بالنس����بة للنس����اء واألطفال، وحقوق 
الطف����ل وجماالت هامة أخرى. وتتألف اجلولة من ثالثة اس����تبيانات 
ميك����ن أن تعدل حس����ب حاجة البلد؛ اس����تبيان لألس����ر املعيش����ية، 
واس����تبيان للمرأة يف الفئة العمرية 15 - 49، واس����تبيان عن حالة 

الطفل دون سن اخلامسة )موجه إىل القائمني برعاية الطفل(.
ويس����تند اإلحصاءان اجلماعي والدميغ����رايف إىل عينات وطنية 
كبرة ويش����مل خاصة البلدان يف األقاليم األقل تقدمًا حيث تكون 
البيان����ات الصحية هي األندر. وينتج االس����تقصاءان تقديرات ميكن 
مقارنته����ا دولي����ًا، وإن كانت بع����ض البلدان تعدل األس����ئلة لتلبية 
احتياجاهت����ا الوطنية م����ن البيانات. غر أن االس����تقصاءات تتعرض 
 بالفعل لبعض القيود، بس����بب املدى العمري للس����كان املش����مولني 
)15 - 49 ملعظم االستبيانات املتعلقة باملرأة( ولنقص تغطية البالغني 
الذكور من السكان )غر املشمولني على اإلطالق يف االستقصاءات 

اجلماعية واملشمولني فقط يف بعض االستقصاءات الدميغرافية(.
http://www.و http://www.measuredhs.com :املصدر: انظر

.childinfo.org/
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والربامج الصحية اليت تش���مل الشواغل اجلنسانية، جيب على 
احلكومات كذلك أن ختصص املوارد إلنش���اء وصيانة نظام 
جي���د األداء لإلحص���اءات احلياتية الوطني���ة. وهناك حتديان 
رئيس���يان مه���ا )أ( إقامة تكام���ل وثيق بني التس���جيل املدين 
ونظ���م اإلحصاءات احلياتية، )ب( تنمي���ة القدرة على إنتاج 
ونشر إحصاءات عن الوفيات بشكل منتظم ومفصل حسب 

اجلنس والعمر وسبب الوفاة.
فالتكام���ل الوثي���ق ب���ني النظام���ني أمر حي���وي لضمان 
احلفاظ على املعلومات األساسية املستخلصة من السجالت 
املدني���ة كالعم���ر واجلن���س وس���بب الوفاة واس���تخدامها يف 
إنتاج إحص���اءات حياتية. ويتطلب هذا التكامل أن ختصص 
احلكومات موارد لتبس���يط ومواءمة التكنولوجيا والعمليات 
اليت يس���تخدمها كل نظام وإنش���اء قنوات مالئمة لالتصال 
والتع���اون بني موظفي كل منهم���ا. ويتطلب التحدي الثاين 
التزامًا سياس���يًا متواصاًل باحلفاظ على املوارد الالزمة لدعم 

النظم الوطنية لإلحصاءات احلياتية.

حتسني املفاهيم وطرائق مجع البيانات
إذا مل تتواف���ر إحصاءات حياتية موثوقة فإنه يلزم على األجل 
القص���ر اتباع مناهج عملية وفّعالة بالقياس إىل تكاليفها بغية 
حتسني التوافر الوطين للبيانات من أجل رصد احلالة الصحية 
للم���رأة والرج���ل. ويف حالة وفيات األموم���ة، فقد وضعت 
ع���دة طرائق جلمع البيانات وتقديرها. غر أن نس���بة وفيات 
األمومة ليس���ت إال مؤشرًا واحدًا للصحة اإلجنابية للمرأة. 
ومث���ة حاج���ة ملحة لرص���د االعتالل واإلعاق���ة النامجني عن 
احلم���ل وال���والدة - إذ ال يوجد حاليًا إب���الغ منهجي هلذه 
البيان���ات على الصعيد ال���دويل. وال يبلغ حاليًا على الصعيد 
ال���دويل إال بعض عوامل امل���رض ذات الصلة كاحلمل املبكر 
ومع���دالت اخلصوبة بني املراهقني )انظر الفصل 1(. وفضاًل 
ع���ن ه���ذا فبعض اجلوان���ب املبين���ة يف منهاج عم���ل بيجني 
كاإلجه���اض غر املأم���ون 22 تظل من الناحي���ة العملية غر 
مرصودة. واخلالصة أن حتسني وزيادة البيانات الشاملة على 

نطاق أوسع من نتائج الصحة اإلجنابية أمر ال مفر منه. 
كذل���ك يتزاي���د االهتم���ام باس���تخدام تعداد الس���كان 
كمص���در لللبيانات لتقدير وفيات األمومة والوفيات النامجة 
ع���ن اإلي���دز يف أكثر البل���دان تأثرًا وحيث يكون تس���جيل 
الوفي���ات ضعيفًا أو غر موج���ود 23. ويلزم إجراء املزيد من 
البح���وث لتقييم فائدة تعداد الس���كان يف إنت���اج معلومات 
موثوقة بش���أن ه���ذه القضايا. ويف الوقت نفس���ه يلزم وضع 
مب���ادئ توجيهية واضحة حتدد أنواع األس���ئلة اليت ينبغي أن 

تدرجها البلدان يف أّي تعداد للحصول على الوفيات النامجة 
عن أس���باب تتعلق باألمومة واإليدز والطرق اليت تس���تخدم 

لتقدير الوفيات باستغالل تلك البيانات.
كم���ا أن م���ن الض���روري وج���ود بيان���ات موثوقة عن 
االعتالل وممارسات الرعاية الصحية واحلصول على خدمات 
الرعاي���ة الصحي���ة واس���تغالهلا، من أج���ل التقدي���ر الكامل 
للتحس���ينات يف احلالة الصحية للمرأة والرجل. وبالنسبة إىل 
صحة األمومة ميكن اس���تخدام مؤشرات عملية - أي قياس 
اخلدم���ات اليت يقدمه���ا النظام الصحي بالفع���ل - كوجود 
موظف صحي ماهر وقت الوالدة واس���تغالل مرافق الرعاية 
الطارئ���ة للوالدات من أجل أغراض ختطيط الرعاية الصحية. 
ويف حالة اإليدز والعدوى بفروس���ه، يل���زم إجراء البحوث 
عل���ى الصلة ب���ني العدوى بالف���روس واس���تعمال الرفاالت 
والس���لوك اجلنسي وغره من أنواع الس���لوك عالية املخاطر 
ومعرف���ة اإليدز والعدوى بفروس���ه، وما إىل ذلك من أجل 
حتس���ني فهم انتشار املرض وتوعية الذين يبذلون اجلهود ملنع 

الزيادة يف انتشاره.
كذل���ك فالبيان���ات عن اعتالل املرأة والرجل ألس���باب 
 أخ���رى بيانات ن���ادرة. وعندم���ا تتوافر التقدي���رات فنادرًا 
م����ا تتوافر حس����ب اجلنس. وح����ىت بالنس����بة إىل األمراض اليت 
س����لطت األه����داف اإلمنائي����ة لأللفية عليها الض����وء، كاملالريا 
والسل فإّن البيانات عن انتشارها - أي نسبة السكان املصابني 
باملرض - ال تتوافر يف أغلب األحيان. ومثة أمثلة على اجلهود 
الرامي����ة إىل مجع بيان����ات معينة عن االعتالل يف البلدان. وعلى 
سبيل املثال ففي بعض البلدان يقدر انتشار السرطان عن طريق 
س����جالت تتضمن مجيع حاالت الس����رطان 24؛ كذلك يسهم 
برنامج اس���تراتيجية مكافحة الس���ل املوصى هبا دوليًا 25 يف 
حتسني رصد ذلك املرض. غر أن هذه اجلهود ليست منتشرة 
كثرًا. فيلزم تنفيذ عمل منهجي آخر لتحس���ني مجع وتوافر 

وجودة البيانات عن االعتالل.
ومفهوم األداء البش���ري أصبح مفهوم���ًا متزايد األمهية 
لدراس���ة ش���يخوخة املرأة والرجل. وم���ن التحديات اهلامة 
املتعلق���ة باألداء البش���ري واإلعاقة ما ينط���وي على مواءمة 
التعاري���ف واملفاهيم والطرائق املس���تخدمة يف مجع البيانات 
عرب البلدان. وميثل التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة 
وتدابر اإلعاقة اليت يضعها فريق واشنطن إلدراجها يف تعداد 
الس���كان واالس���تقصاءات الوطنية، خطوات هامة يف سبيل 
تل���ك املواءم���ة. ويلزم إج���راء املزيد من البح���وث لالختبار 
الكام���ل ملوثوقية تل���ك املفاهيم اجلدي���دة والتدابر وكذلك 

انطباقها على بيئات قطرية خمتلفة.

جيب على احلكومات أن 
ختصص املوارد إلنشاء 
وصيانة نظام جيد األداء 
لإلحصاءات احلياتية الوطنية

جيب على احلكومات أن 
ختصص املوارد إلنشاء 
وصيانة نظام جيد األداء 
لإلحصاءات احلياتية الوطنية

مثة حاجة ملحة لرصد 
االعتالل واإلعاقة النامجني 
عن احلمل والوالدة

مثة حاجة ملحة لرصد 
االعتالل واإلعاقة النامجني 
عن احلمل والوالدة

من الضروري وجود 
بيانات موثوقة عن االعتالل 
وممارسات الرعاية الصحية 
واحلصول على خدمات 
الرعاية الصحية واستغالهلا، 
من أجل التقدير الكامل 
للتحسينات يف احلالة 
الصحية للمرأة والرجل

من الضروري وجود 
بيانات موثوقة عن االعتالل 
وممارسات الرعاية الصحية 
واحلصول على خدمات 
الرعاية الصحية واستغالهلا، 
من أجل التقدير الكامل 
للتحسينات يف احلالة 
الصحية للمرأة والرجل

يلزم إجراء املزيد من 
البحوث لالختبار الكامل 
ملوثوقية تلك املفاهيم 
اجلديدة والتدابر وكذلك 
انطباقها على بيئات قطرية 
خمتلفة

يلزم إجراء املزيد من 
البحوث لالختبار الكامل 
ملوثوقية تلك املفاهيم 
اجلديدة والتدابر وكذلك 
انطباقها على بيئات قطرية 
خمتلفة
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اجلدول 2 - ألف
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات خمتارة عن الوفيات، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	أ

أقل	البلدان	
منوًا

2045527135042174710750مجيع البلدان أو املناطق

الوفيات

155222513404213479414املجموع، مرة واحدة على األقل

1341822123342747789حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

1211521112840645715حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

8841582036541461حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

وفيات الرضع

143192411354113468512املجموع، مرة واحدة على األقل

114122092839644637حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

8151362231436441حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

الوفيات حسب السبب

110522102739744633املجموع، مرة واحدة على األقل

110522102739744633حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

109522102639744623حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

8731691837442441حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، للوفيات ووفيات الرضع، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية لألمم املتحدة )تشرين الثاين/
نوفمرب 2004(؛ وبالنسبة للوفيات حسب السبب على أساس بيانات من منظمة الصحة العاملية، قاعدة	بيانات	الوفيات	مبنظمة	الصحة	العاملية )كانون األول/ديسمرب 2004(.

باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 
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اجلدول 2 - باء
النسبة املئوية لسكان العامل واألقاليم يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات خمتارة عن الوفيات، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	أ

أقل	البلدان	
منوًا

100100100100100100100100100100مجيع البلدان أو املناطق

الوفيات

69469710061100981006447املجموع، مرة واحدة على األقل

6335969855100761006115حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

6133969852100761005813حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر331294881098759919حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

وفيات الرضع

4640979825100981003241املجموع، مرة واحدة على األقل

40359688179976992718حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

صفر281694781060757618حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

الوفيات حسب السبب

591698975110078100561املجموع، مرة واحدة على األقل

591698975110078100561حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

591698975110078100561حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر531096974398779949حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، للوفيات ووفيات الرضع، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية لألمم املتحدة )تشرين الثاين/
نوفمرب 2004(؛ وبالنسبة للوفيات حسب السبب على أساس بيانات من منظمة الصحة العاملية، قاعدة	بيانات	الوفيات	مبنظمة	الصحة	العاملية )كانون األول/ديسمرب 2004(.

باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 



41 الصحة	 	

احلواشي

يف أفريقيا: تشاد، كوت ديفوار، إثيوبيا، موريتانيا؛ ويف أمريكا الشمالية:   1
دومينيكا، جامايكا، جزر األنتيل اهلولندية؛ ويف أمريكا اجلنوبية: بوليفيا؛ 
ويف آس���يا: بنغالديش، إي���ران )مجهورية - اإلس���المية(، العراق، لبنان، 
عمان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، اإلمارات العربية املتحدة، ويف 
أوروبا: ألبانيا؛ ويف أوقيانوس���يا: فيجي، بولينيزيا الفرنس���ية، ميكرونيزيا 

)واليات - املوحدة(، ناورو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا.
انظر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  2

 )E.96.IV.13 :1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب
الفقرة 259.
املرجع نفسه.  3

يف أفريقي���ا: بوتس���وانا، بوروندي، كوت ديفوار، م���االوي، موريتانيا،   4
سيش���يل، س���وازيلند؛ ويف أمري���كا الش���مالية: دوميني���كا، غوادلوب، 
جامايكا، جزر املارتينيك؛ ويف أمريكا اجلنوبية: بوليفيا، برو؛ ويف آسيا: 
بنغالديش، إيران )مجهورية - اإلسالمية(، عمان، طاجيكستان، تركيا، 
تركمانس���تان، اإلم���ارات العربية املتحدة؛ ويف أوروبا: ألبانيا، البوس���نة 
واهلرس���ك؛ ويف أوقيانوس���يا: فيج���ي، بولينيزيا الفرنس���ية، ميكرونيزيا 

)واليات - املوحدة(، ناورو، باالو، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا.
انظر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  5

 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب
الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 97.

“الدلي���ل التفصيل���ي لتنفي���ذ إع���الن األم���م املتح���دة بش���أن األلفية”   6
 تقري���ر األم���ني الع���ام )A/56/326( املرف���ق، وه���و متاح م���ن املوقع: 

.http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_link.asp

نظم التسجيل املدين بتغطية للوفيات بنسبة 90 يف املائة أو أكثر.  7
البيانات بالنسبة لعام 2003 غر متوافرة.  8

انظ���ر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني	4	-	15	أيلول/  9
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 98.
برنام���ج األم���م املتحدة املش���ترك ملكافحة اإليدز، تقري���ر	مرحلي	عن	  10
االس���تجابة	العاملية	لوباء	اإليدز	والعدوى	بفريوس���ه،	2003 )جنيف، 

.)2003
برنامج األمم املتحدة املش���ترك ملكافحة اإلي���دز، 2004،	التقرير	عن	  11

الوباء	العاملي	لإليدز، )جنيف، 2004(.
املرجع نفسه.  12

انظر: تقرير املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  13
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 101.

انظر: تقرير املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  14
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 206 )ك(.
بليز، كولومبيا، غرينادا، غوادلوب، هاييت، هندوراس، جامايكا، بابوا   15

غينيا اجلديدة، سانت لوسيا، سيشيل.
سري النكا عن بعض السنوات يف الفترة 1985 - 1994 ويف الفترة   16

.2003 - 1995
اعتب���ارًا من ع���ام 2000 فصاعدًا ينبغ���ي النظر إىل النتائ���ج على أهنا   17
نتائ���ج أّولي���ة ألن بلدانًا أو مناطق كثرة مل جت���د الوقت الكايف إلبالغ 

البيانات.
يف ع���ام 1995 مل تعتم���د املعاير اجلديدة س���وى 4 بل���دان. وحبلول   18
 ع���ام 2003 كان���ت 75 بل���دًا قد اعتم���دت املعيار اجلدي���د. انظر:
 Mathers et. al. Counting the dead and what they died from: an

 assessment of the global status of cause of death data. Bulletin

.of the World Health Organization 2005, 83: 171-177

برنام���ج األمم املتح���دة ملكافحة اإليدز،	تقرير	ع���ام	2004	عن	وباء	  19
اإليدز	العاملي )جنيف، 2004( الصفحات 189 - 207.

منظم���ة الصحة العاملية، التصني���ف الدويل ل���ألداء، واإلعاقة والصحة   20
)جنيف، 2001(.

للحص���ول عل���ى معلومات عن فريق واش���نطن وعمل���ه، انظر “تقرير   21
 فري���ق واش���نطن املع���ين بقي���اس اإلعاق���ة” مذك���رة من األم���ني العام 

.)E/CN.3/2003/8(
تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/سبتمرب	  22
1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 97.
 “Topics of emerging policy relevance and suggested minimum  23
 and essential census topics: implications for updating Principles

 and Recommendations for Population and Housing Censuses”

 (ESA/STAT/AC.98/1), paper presented at the Expert Group

 Meeting to Review Critical Issues Relevant to the Planning of

 the 2010 Round of Population and Housing Censuses, 15-17

.September 2004 New York

سجالت السرطان موجودة يف كثر من البلدان على املستوى العاملي.   24
.http://www.iacr.com.fr :انظر املوقع

جيم���ع هذا الربنامج مخس���ة عناصر: االلتزامات السياس���ية، واخلدمات   25
املجهرية، وإمدادات األدوية، ونظم الرصد واملراقبة، واستخدام النظم 

عالية الفاعلية.





لق���د س���ّلم املؤمتر العاملي الرابع املع���ي باملرأة يف عام 1995 
بأن “االستثمار يف التعليم والتدريب الرمسيني وغري الرمسيني 
 للفتي���ات والنس���اء، مبا له م���ن عائد اجتماع���ي واقتصادي 
مرتفع بشكل استثنائي، ثبت أنه أحد أفضل الوسائل لتحقيق 
 التنمي���ة املس���تدامة والنم���و االقتصادي”، ودع���ا املؤمتر من 
خالل منه���اج عمل بيجني احلكومات إىل ضمان تس���اوي 
ف���رص احلصول على التعلي���م وإىل القضاء عل���ى األمية بني 
النس���اء 1. وم���ن خالل األه���داف اإلمنائي���ة لأللفية أكدت 
احلكومات يف عام 2000 التزامها بتحقيق التعليم االبتدائي 
الش���امل )اهل���دف 2( وبالقضاء على الفوارق بني اجلنس���ني 
عل���ى كل مس���تويات التعلي���م حبلول ع���ام 2015 )اهلدف 
3، املرم���ى 4(. ولتقدير التقدم املحرز يف س���بيل بلوغ تلك 
األهداف واملرامي االس���تراتيجية جيب رصد حصول النساء 
والفتي���ات عل���ى التعلي���م والنتائج التربوية، ع���ن طريق مجع 

البيانات وحتليلها ونشرها. 
والبيانات اإلحصائية اليت يستعرضها هذا الفصل تتناول 
بعض األهداف االستراتيجية للتعليم اليت صاغها منهاج عمل 
بيجني، مبا يف ذلك ما يلي: ضمان املساواة يف احلصول على 
التعليم؛ والقضاء على األمية بني النس���اء؛ وحتس���ني حصول 
امل���رأة على التدريب املهي، والعل���م والتكنولوجيا؛ وحتقيق 
اهلدف���ني 2 و3 من األه���داف اإلمنائية لأللفي���ة على النحو 

املبني أعاله.
وفيما يلي تقدير لقدرة البلدان على رصد التقدم املحرز 
يف سبيل املساواة بني اجلنسني يف التعليم، فيما يتعلق باالستفادة 
من العملية التعليمية ونتائجها باس���تخدام اإلحصاءات التالية 

)انظر اإلطار 3 - 1 لالطالع على التعاريف(:

احلصول على اخلدمات التعليمية
القيد باملدارس حس���ب مس���توى التعليم واجلنس   

والعمر
املواظبة على الدراسة حسب اجلنس والعمر  

عدد املعلمني حسب اجلنس  

•

•
•

نتائج اخلربة التعليمية
حمو األمية حسب اجلنس والعمر  

احلصول على التعليم حسب اجلنس والعمر  
وجتم���ع املعلومات اإلحصائية الوطنية عن احلصول على 
اخلدم����ات التعليمي���ة ونتائجه����ا م���ن خ���الل ما يل���ي: )أ( 
الس���جالت اإلدارية املدرس���ية اليت جتمعها النظم املدرس���ية 
س���نويًا وتبلغ إىل الوزارات التعليمية؛ )ب( تعداد الس���كان 
واإلس���كان؛ )ج( اس���تقصاءات األسر املعيش���ية أو العينات 
األخ���رى على املس���توى الوط���ي. وعلى املس���توى الدويل، 
البيان���ات الوطنية عن القيد بامل���دارس واملعلمني وحمو األمية 
والتحصيل الدراس���ي وتبلغ مجيعها إىل منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونس���كو(. وتبل���غ بيانات التعداد 
الوطني���ة ع���ن املواظبة على املدارس وحم���و األمية والتحصيل 
التعليمي إىل ش���عبة اإلحصاء باألم���م املتحدة. ويعّد اإلبالغ 
القطري إىل املنظمات الدولية دلياًل على القدرة الوطنية على 

نشر املعلومات التعليمية بطريقة منتظمة ويف حينها.
ومن���ذ عام 1995 أبلغت معظم البلدان أو املناطق عدد 
طالهب���ا املقيدين يف املدارس االبتدائي���ة والثانوية مرة واحدة 
عل���ى األقل، ولكن أقل من ربع ه���ذه البلدان هو الذي أبلغ 
ع���ن املواظبة على املدارس. وكذل���ك فأقل من النصف أبلغ 
إحص���اءات ع���ن حمو األمي���ة والتحصيل التعليم���ي من واقع 

التعداد. 

احلالة الراهنة لإلحصاءات
2003 - 1995

احلصول على اخلدمات التعليمية
يعتقد على نطاق واسع أن ماليني الفتيات مل حيضرن املدارس 
وماليني أخرى مل يكملن تعليمهن. ووفقًا ملنهاج عمل بيجني 
فإّن “التمييز يف حصول الفتيات على التعليم ال يزال موجودًا 
يف كثري من املناطق بسبب التصرفات املعتادة، والزواج املبكر 

•
•

جيب رصد حصول النساء 
والفتيات على التعليم 

والنتائج التربوية، عن طريق 
مجع البيانات وحتليلها 

ونشرها

جيب رصد حصول النساء 
والفتيات على التعليم 

والنتائج التربوية، عن طريق 
مجع البيانات وحتليلها 

ونشرها

منذ عام 1995 أبلغت 
معظم البلدان أو املناطق 
عدد طالهبا املقيدين يف 

املدارس االبتدائية والثانوية

منذ عام 1995 أبلغت 
معظم البلدان أو املناطق 
عدد طالهبا املقيدين يف 

املدارس االبتدائية والثانوية

أقل من النصف أبلغ 
إحصاءات عن حمو األمية 
والتحصيل التعليمي من 

واقع التعداد

أقل من النصف أبلغ 
إحصاءات عن حمو األمية 
والتحصيل التعليمي من 

واقع التعداد
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الفصل 3
التعليم والتدريب

“التعليم حق من حقوق اإلنسان وأداة ضرورية لبلوغ أهداف املساواة والتنمية والسالم”.
منهاج عمل بيجني
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واحلمل املبكر وعدم كفاي���ة التعليم املجاين واملواد التعليمية 
ألحد اجلنسني، واملضايقات اجلنسية ونقص املرافق املدرسية 
املالئمة واليت يس���هل الوصول إليها” 2. ولتقدير الصالحية 
املس���تمرة هلذه البيانات واس���تنباط السياس���ات املناسبة يلزم 
وجود بيانات عن القي���د يف املدارس واملواظبة على املدارس 
وإمتام التعليم مقترنًا باملعلومات األخرى مثل عدد ومؤهالت 

املدرسني وتوافر املواد التعليمية. 

القيد يف املدارس
توفر السجالت اإلدارية من نظام التعليم الرمسي مصدرًا هامًا 
للمعلومات عن احلصول على التعليم وال س���يما مس���تويات 
القي���د الرمس���ي باملدارس، وه���ي ضرورية لتخطي���ط العملية 
التعليمي���ة من حيث املوارد البش���رية واالقتصادية. والبيانات 
ع���ن القي�د يف املدارس حس���ب مس���توى التعلي����م واجلنس 
ضروري���ة لرص�د التق���دم املحرز ص�وب األه���داف اإلمنائية 
لأللفي���ة وأح�د أهدافها هو حتقيق التعليم االبتدائ�ي الش���امل 

)اهلدف 2( وتعزي�ز املساواة بني اجلنسني )اهلدف 3(. 
ويتن���اول هذا الفص���ل البيان���ات عن القي���د يف املدارس 
من س���تة أعوام دراس���ية: 1996/1995 و1997/1996 
و1999/1998 إىل 2002/2001. وق���د اس���تثي الع���ام 
الدراس���ي 1998/1997 لنق���ص البيان���ات ال���يت نش���رهتا 

 اليونس���كو بع���د التغي���ريات يف التصني���ف القياس���ي ال���دويل 
للتعليم 3 يف عام 1997 وقضايا مؤسسية أخرى. والبيانات 
عن األعوام من 2003/2002 إىل 2005/2004 مل تكن 
متاح���ة عند إجراء التحليل احلايل 4. وقد اعتربت البلدان أو 
املناطق على أهنا قادرة على اإلبالغ عن عدد الطالب املقيدين 
م���ا مل تكن البيان���ات املقدمة يف رأي اليونس���كو غري كاملة 
أو غري متس���اوقة أو حتتاج إىل تعدي���ل. وألن اهلدف األّويل 
هل���ذا التحليل هو حبث ق���درة احلكومات على إبالغ بيانات 
جيدة فقد اس���تبعدت م���ن هذا التحليل تعدي���الت البيانات 

والتقديرات اليت أجراها املعهد اإلحصائي لليونسكو 5.

وعموم���ًا فقد كان إبالغ بيان���ات القيد يف املدارس إىل 
النظ���ام اإلحصائي الدويل، عاليًا حيث أبلغ معظم البلدان أو 
املناطق ال� 204 ع���دد األطفال املقيدين يف التعليم االبتدائي 
والثان���وي كليهم���ا 6 م���رة واحدة على األقل يف الس���نوات 
الدراس���ية الست قيد النظر )الرس���م البياين 3 - 1(. وأبلغ 
عدد من البلدان أقل نسبيًا عن عدد التالميذ يف املرحلة الثالثة 

من التعليم 7.

كذل����ك قدمت معظ����م البلدان أو املناط����ق اليت أبلغت 
بيان����ات القي����د يف املدارس بيانات مفصلة حس����ب اجلنس. 
ومن بني جمموع من أبلغوا مل يقدم سوى 2 هذه التفاصيل 

قدمت معظم البلدان أو 
املناطق اليت أبلغت بيانات 
القيد يف املدارس بيانات 
مفصلة حسب اجلنس

قدمت معظم البلدان أو 
املناطق اليت أبلغت بيانات 
القيد يف املدارس بيانات 
مفصلة حسب اجلنس
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القيد يف املدارس - يشري إىل عدد التالميذ أو الطالب املقيدين رمسيًا 
أو املسجلني يف صف معني أو مستوى معني من التعليم بغض النظر 

عن العمر. وجتمع هذه البيانات منطيًا يف بداية السنة الدراسية.
املواظب���ة على امل���دارس - تع���رف بأهنا االنضم���ام إىل أّي 
مؤسس���ة أو برنامج، حكوم���ي أو خاص للتعلي���م النظامي يف أّي 

مستوى تعليمي نظامي معتمد.
التعلي���م التق���ين واملهين - يش���ري إىل ن���وع الربنامج املصّمم 
أساس���ًا لتوجيه التالميذ إىل احلصول على املهارات العملية واخلربة 
العملي���ة وإىل فه���م ما يلزم للعمل يف مهنة معينة أو حرفة معينة )أو 
فص���ل مهي أو جتاري(. وإمتام هذا الربنامج بنجاح يقود عادة إىل 
سوق العمل ذي الصلة باملؤهالت املهنية املعترف هبا من السلطات 
املختص���ة )مثل وزارة التعليم أو احتادات أصحاب العمل أو ما إىل 

ذلك( يف البلد الذي يتم فيه احلصول على ذلك.
هيئة التدريس )املعلمون( - هم األش���خاص الذين يعملون 
كل الوق���ت أو بع���ض الوقت بصفة رمسية لغرض إرش���اد وتوجيه 
خربة التعل���م لدى التالميذ والطالب، بغ���ض النظر عن مؤهالهتم 

 أو آلي���ة تعليمه���م )أي ما إذا كان���ت باملواجه���ة و/أو عن بعد(. 
وال يشمل ذلك املوظفني التعليميني الذين ليس هلم دور يف العملية 
التعليمي���ة )كنظار املدارس وناظراهت���ا أو العمداء الذين ال يقومون 
بالتدري���س( أو الذي���ن يعمل���ون من آن آلخ���ر أو بصفة طوعية يف 

مؤسسات تعليمية.
الش���خص املتعلم - هو الذي يستطيع أن يقرأ ويكتب بفهم 

بيانًا بسيطًا قصريًا عن حياته اليومية.
الش���خص األمي - ه���و الذي ال يس���تطيع أن يقرأ ويكتب 

بفهم بيانًا بسيطًا.
التحصيل التعليمي - يعرف بأنه أعلى مستوى علمي يكتمل 
يف إطار أعلى مس���توى وصل إليه الش���خص يف النظام التعليمي يف 

البلد الذي تلقى فيه ذلك التعليم.
املصادر: مب���ادئ	وتوصي���ات	لتع���داد	الس���كان	واإلس���كان،	التنقيح	1 
 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.98.XVII.8( الفقرات 2 - 145، 
و2 - 150، و2 - 153 والتعاري���ف املقدم���ة م���ن معه���د إحص���اءات 

اليونسكو.

اإلطار 3 - 1
التعاريف



45 التعليم	والتدريب	 	

 ع����ن التعلي����م االبتدائ����ي و3 ع����ن التعلي����م الثان����وي و12 
عن املرحلة الثالثة م����ن التعليم. ويف معظم احلاالت تركت 
م����ع ذلك بيان����ات القيد حس����ب اجلنس يف الفت����رة الزمنية 
للتحلي����ل ألن البل����دان مل تبل����غ أّي بيانات ع����ن القيد على 
اإلطالق: 15 مل يبلغوا يف حالة التعليم االبتدائي، و19 يف 
حال����ة التعلي����م الثان����وي، و38 يف حالة املرحل����ة الثالثة من 
التعليم. وجدير باملالحظة مع ذلك أن من بني 38 بلدًا أو 
منطق����ة مل تبل����غ أّي بيانات عن القي����د يف املرحلة الثالثة من 
التعلي����م مل يوفر 11 بل����دًا أو منطقة املرحلة التعليمية الثالثة 

يف أراضيها 8.
وفضاًل عن ذلك فليست مجيع البلدان أو املناطق املبلغة 
للقيد باملدارس قادرة على فعل ذلك بشكل متواتر )أي عن 
ثالث���ة أعوام دراس���ية على األقل من بني األعوام الس���تة قيد 
الدراسة( ومن مث تستطيع تقدمي البيانات الالزمة للسياسات 
القائمة على القرائن يف حينها. ومن بني جمموع 204 بلدان 
أو مناطق أبلغت 155 بشكل متواتر أعداد التالميذ حسب 
اجلن���س بالنس���بة للتعلي���م االبتدائي و143 للتعلي���م الثانوي 
و104 للمرحل���ة الثالثة من التعليم. وميثل البلدان أو املناطق 
املعني���ة 92، و85، و59 يف املائ���ة م���ن س���كان العامل على 
الت���وايل. ويبدو أن مجع البيانات ع���ن التعليم العايل ظل أقل 
منهجي���ة وكذل���ك معاجلتها ونش���رها، مقارن���ة باملرحلتني 

الثانوية واالبتدائية من التعليم.

وقد كش���ف التحليل حس���ب اإلقلي���م اجلغرايف عن أن 
معظم البلدان يف كل إقليم استطاعت توفري بيانات القيد يف 
املدارس مرة واحدة على األقل حس���ب اجلنس يف املرحلتني 
االبتدائية والثانوية )اجلدول 3 - ألف(. غري أن نسبة أصغر 
م���ن البلدان يف أفريقيا وأمريكا الش���مالية وأوقيانوس���يا هي 
اليت اس���تطاعت اإلبالغ عن بيانات القيد يف املدارس حسب 
اجلنس بش���كل متواتر، مقارنة بالبلدان من األقاليم اجلغرافية 
األخرى. وفضاًل عن هذا مل تتمكن إال نسبة قليلة من البلدان 
م���ن األقالي���م األقل تقدمًا مب���ا فيها أقل البل���دان منوًا، تقدمي 
البيانات بش���كل متواتر مقارنة بالبل���دان من األقاليم األكثر 

تقدمًا )اجلدول 3 - ألف(.
وإىل جان���ب احلاج���ة إىل أن تك���ون بيان���ات القيد يف 
املدارس مفصلة حسب اجلنس واملستوى التعليمي فإّن رصد 
التقدم املحرز صوب حتقيق التعليم االبتدائي الشامل يتطلب 
زيادة تفصيل اإلحصاءات عن القيد يف املدارس حسب عمر 
الطال���ب أو التلميذ. واملعلومات املتاح���ة اليت تغطي األعوام 
الدراسية 1999/1998 حىت 2002/2001 تبني أنه بينما 
أبلغ���ت معظم البلدان عن عدد الفتي���ات والفتيان يف التعليم 
االبتدائي مرة واحدة على األقل يف األعوام الدراسية األربعة 
املش���مولة، فأقل القليل )138 بلدًا أو منطقة تشمل 61 يف 
املائة من س���كان العامل( هي اليت قدمت بيانات القيد حسب 
اجلن���س والعمر يف التعليم االبتدائي م���رة واحدة على األقل 

يبدو أن مجع البيانات 
عن التعليم العايل ظل أقل 
منهجية وكذلك معاجلتها 

ونشرها، مقارنة باملرحلتني 
الثانوية واالبتدائية من 

التعليم

يبدو أن مجع البيانات 
عن التعليم العايل ظل أقل 
منهجية وكذلك معاجلتها 

ونشرها، مقارنة باملرحلتني 
الثانوية واالبتدائية من 

التعليم

الرسم البياين 3 - 1
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن القيد باملدارس، حس���ب مس���توى التعليم، عن األعوام الدراس���ية 1996/1995 - 

2002/2001 أ

التعليم	االبتدائي

املرحلة	الثالثة	من	التعليمالتعليم	الثانوي

حسب	اجملالاجملموعاملهيناجملموع

204204204204204مجيع البلدان أو املناطق 
القيد باملدارس

189185163166127املجموع، مرة واحدة على األقل
187182157154118حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

16015111211663املجموع، ثالث سنوات على األقل
15514310410462حسب اجلنس، ثالث سنوات على األقل

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات مقدمة من املعهد اإلحصائي لليونسكو مع 
استبعاد تقديرات املعهد )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

استبعد العام الدراسي 1998/1997 من التحليل بسبب نقص البيانات. أ 
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)الرسم البياين 3 - 2 واجلدول 3 - باء(. وبالنسبة للتعليم 
الثانوي فإن أقل م���ن نصف بلدان العامل أو مناطقه )101( 
ال���يت تش���مل 30 يف املائة فقط من س���كاهنا هي اليت أبلغت 
هذه البيانات حس���ب العمر واجلنس مرة واحدة على األقل 

)اجلدول 3 - ألف(.
وقد ظه����ر أيضًا تفاوت إقليمي كب����ري يف إبالغ بيانات 
القيد حسب اجلنس والعمر. واإلقليم الذي به أدىن نسبة من 
البلدان اليت أبلغت تلك البيانات هو أوقيانوسيا حيث مل يبلغ 
إال 6 بلدان من بني 17 بيانات القيد مفصلة حس����ب اجلنس 
والعمر بالنسبة للتعليم االبتدائي و5 بالنسبة للتعليم الثانوي. 
كذل����ك أظهرت أفريقيا مس����تويات أقل نس����بيًا من اإلبالغ 
حي����ث أبلغ 39 بلدًا أو منطقة من بني 55 بيانات عن القيد 
يف التعلي����م االبتدائ����ي حس����ب اجلن����س والعم����ر وأبل����غ 18 

معلومات مماثلة عن التعليم الثانوي )اجلدول 3 - ألف(.
وأخريًا فثمة قضية خاصة أوضحها منهاج عمل بيجني 
تتعلق بشواغل حول تعليم املرأة ووصوهلا إىل برامج التدريب 
التق���ي وإىل ميادين دراس���ة يهيمن عليها الذك���ور تقليديًا. 
وبالتحديد فإن منهاج العمل يطالب بتحس���ني حصول املرأة 
على التدريب املهي وعلى العلم والتكنولوجيا للمساعدة يف 
حتس���ني فرصها يف العمل 9. وهذا يتطلب زيادة التفصيل يف 
بيانات القيد حسب جمال الدراسة وهو مامل تتمكن إال بلدان 
قليلة من تقدميه )الرسم البياين 3 - 1(. أما البيانات عن ستة 
أعوام دراسية فقد أظهرت أن 104 بلدان أو مناطق قدمت 
بش���كل متواتر أعداد اإلناث والذكور من الطالب املقيدين 
يف برام���ج التعليم املهي التقي، 10 بينما مل يبلغ إال 62 بلدًا 
أو منطقة بشكل متواتر عن عدد تالميذ املرحلة الثالثة حسب 

اجلنس وميدان الدراسة.

املواظبة على الدراسة

هناك طريقة أخرى غري السجالت اإلدارية للمدارس لقياس 
احلصول على التعليم - ملعرفة ما إذا كان البنات والبنون يف 
املدارس - وهي اس���تخدام أس���ئلة عن احلضور يف املدرسة، 
يف تعدادات الس���كان واس���تقصاءات األسر املعيشية. وتوفر 
البيانات اإلدارية املدرس���ية بش���كل منط���ي معلومات قاصرة 
عل���ى األطف���ال املقيدين رمسي���ًا يف املدارس وغالب���ًا ما تقدم 
معلومات حمدودة عن األطفال املقيدين ولكنهم ال حيضرون 
املدرس���ة. وميكن أن تسد األس���ئلة عن احلضور عن املدرسة 
من التعدادات واالس���تقصاءات الثغرة تلك لتوفري معلومات 
عن األطفال يف س���ن املدرس���ة الذين يش���تركون يف التعليم 

والذين ال يشتركون.
وع���الوة على هذا فالبيانات عن احلضور يف املدرس���ة، 
املقترنة مبعلومات أساس���ية أخرى مجعت يف الوقت نفسه يف 
تعداد للسكان أو استقصاء ميكن أن تعطي صورة عن عوامل 
األس���ر واألسر املعيش���ية اليت تسهم يف التفاوت بني اجلنسني 
يف احلص���ول على التعلي���م. وميكن أن تفيد االس���تقصاءات 
بوجه خاص يف دراس���ة العوامل ال���يت حتد من احلصول على 
التعليم، ألهنا ميكن أن تس���توعب مزيدًا من األسئلة املفصلة 
ع���ن اخلدم���ات التعليمي���ة ونتائجها. وي���ربز اإلطار 3 - 2 
بعض املزايا وأوجه القصور يف اس���تخدام استقصاءات األسر 

املعيشية لقياس احلضور باملدرسة.
وفيم���ا بني عامي 1995 و2003 مل يبلغ س���وى 40 
بل���دًا أو منطق���ة متثل جم���رد 14 يف املائة من س���كان العامل، 
إحصاءات عن املواظبة على الدراسة حسب اجلنس أو العمر 
)اجل���دوالن 3 - أل���ف و3 - ب���اء(. وأف���ادت ثالثة بلدان 
أخرى معلومات من التعداد بش���أن املواظبة على الدراس���ة، 
ولكن مل تفصلها حس���ب اجلنس أو العمر. وأخريًا فإن بلدًا 
واحدًا آخر قدم بيانات عن املواظبة على الدراس���ة حس���ب 

اجلنس ولكن مل يفسرها حسب العمر.
وكان���ت الف���وارق اهلامة يف إبالغ بيان���ات التعداد عن 
املواظبة على الدراس���ة حس���ب اجلن���س والعمر واضحة بني 
األقاليم اجلغرافية وعلى مس���توى الفئات اإلمنائية. وباملقارنة 
بأقالي���م أخرى ف���إّن أعدادًا أكرب من البل���دان أو املناطق من 
أوروبا )17 من بني 42( ومن آسيا )11 من بني 50( أفادت 
معلومات تعداد عن املواظبة على الدراس���ة مفصلة حس���ب 
اجلن���س والعمر. وعلى العكس من ذلك ففي أوقيانوس���يا مل 
يبل���غ إال بلد واحد من بني 17 بل���دًا أو منطقة، حبلول عام 
2003، بيانات عن املواظبة على الدراس���ة مفصلة حس���ب 
اجلنس والعمر من واقع التعداد. ويف أفريقيا كان الرقم هو 3 

من بني 55 بلدًا أو منطقة )اجلدول 3 - ألف(.

ظهر تفاوت إقليمي كبري يف 
إبالغ بيانات القيد حسب 
اجلنس والعمر

ظهر تفاوت إقليمي كبري يف 
إبالغ بيانات القيد حسب 
اجلنس والعمر

فيما بني عامي 1995 
و2003 مل يبلغ سوى 
40 بلدًا أو منطقة متثل 
جمرد 14 يف املائة من 
سكان العامل، إحصاءات 
عن املواظبة على الدراسة 
حسب اجلنس أو العمر

فيما بني عامي 1995 
و2003 مل يبلغ سوى 
40 بلدًا أو منطقة متثل 
جمرد 14 يف املائة من 
سكان العامل، إحصاءات 
عن املواظبة على الدراسة 
حسب اجلنس أو العمر

الرسم البياين 3 - 2
ع���دد البلدان أو املناطق اليت أبلغ���ت بيانات عن القيد 
يف امل���دارس مرة واحدة على األقل، حس���ب مس���توى 
التعليم، بالنسبة لألعوام الدراسية 1999/1998 - 

2002/2001

صفر٢٠٠١٥٠١٠٠٥٠
عدد البلدان أو املناطق

املجموع
حسب اجلنس

حسب اجلنس والعمر
التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي

املصدر: اجلدول 3 - ألف.
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وم���ن حيث الفئة اإلمنائية فقد كان م���ن الواضح زيادة 
إبالغ بيانات التعداد عن املواظبة املدرس���ية مفصلة حس���ب 
اجلن���س والعمر، بني البلدان يف األقالي���م األكثر تقدمًا )19 
من بني 47( مقارنة بالبلدان يف األقاليم األقل تقدمًا باستثناء 
أقل البلدان منوًا، حيث مل يقدم بيانات مماثلة سوى 18 من 
ب���ني 107. وكان اإلبالغ يف أقل مس���تواه بني أقل البلدان 
من���وًا حي���ث مل يبلغ إال 3 من بني 50 بلدًا أو منطقة بيانات 
تعداد عن املواظبة املدرس���ية حسب اجلنس والعمر )اجلدول 

3 - ألف(.
ولئ����ن كان توافر البيان����ات عن املواظبة املدرس����ية على 
الصعيد العاملي حسب اجلنس والعمر من التعدادات منخفضًا 

عمومًا فإن املعلومات املماثلة عن هذا املوضوع ميكن احلصول 
عليها من إحصاءات وطنية لألسر املعيشية. وعلى سبيل املثال 
فالبيانات عن املواظبة املدرس����ية حس����ب اجلنس والعمر اليت 
جتمع من خالل االس����تقصاءات اجلماعية املتعددة املؤشرات، 
أو اإلحص����اءات الدميغرافية والصحية متوافرة بالنس����بة ل� 74 
م����ن بني 164 بلدًا مل تبلغ تلك املعلومات من التعداد )انظر 
الفصل 2، اإلطار 2 - 4 لالطالع على وصف لإلحصاءات 
الدميغرافي����ة والصحي����ة واإلحص����اءات اجلماعي����ة املتع����ددة 
املؤش����رات(. وبالنظر إىل بيانات املواظبة املدرس����ية من تلك 
االس����تقصاءات فإن العدد اإلمجايل للبل����دان اليت قدمت تلك 

املعلومات مفصلة حسب اجلنس والعمر يرتفع إىل 114.
أو  املؤش���رات  املتع���ددة  اجلماعي���ة  واالس���تقصاءات 
اإلحص���اءات الدميغرافية والصحي���ة مصدر هام بوجه خاص 
لبيانات املواظبة املدرس���ية يف أقل البلدان منوًا. فمن بني 50 
من أقل البلدان منوًا تقدم 36 بيانات عن املواظبة املدرس���ية 
مفصل���ة حس���ب اجلنس والعمر إما من خ���الل اإلحصاءات 
اجلماعي���ة املتع���ددة املؤش���رات وإم���ا من خالل املؤش���رات 
الدميغرافية والصحية. وهذا يبني أن جمموع عدد أقل البلدان 

منوًا اليت هلا بيانات من هذا القبيل يرتفع من 3 إىل 39.

املعلمون
يطالب منهاج عمل بيجني احلكومات بأن “تتخذ اإلجراءات 
لضمان أن تتاح للمعلمات واألساتذة الفرص نفسها والوضع 
املتكاف���ئ مع نظرائهن م���ن الذكور” 11. كم���ا أنه يطالب 
بتعزيز الصور غري املوصومة للمرأة والرجل عن طريق التعليم. 
ويف ه���ذا الصدد فإن املعلم���ات هلن أمهيتهن بوصفهن مناذج 
لدورهن وألهنن يس���اعدن يف اجتذاب الفتيات إىل املدرس���ة 
والبقاء فيها. ولذا فمن املهم رصد مدى انتشار املعلمات يف 
كل مستويات التعليم. واملصدر األّويل للمعلومات عن عدد 
املعلمات ونسبتهن هو البيانات اإلدارية اليت جتمعها وزارات 

التعليم عن مستويات التعليم الثالثة 12.
وكما هو احلال بالنس���بة لإلبالغ ع���ن القيد فإّن مزيدًا 
م���ن البلدان أو املناطق متّكنت من تقدمي بيانات عن املعلمني 
يف املدرس���ة االبتدائية أكثر منها بالنسبة للمستويات األعلى 
من التعليم. وبالنسبة للسنوات الدراسية الست قيد الدراسة 
ب���ني الع���ام الدراس���ي 1996/1995 والع���ام الدراس���ي 
2002/2001، قدمت 176 بلدًا أو منطقة العدد اإلمجايل 
للمعلم���ني يف التعليم االبتدائي مرة واحدة على األقل مقابل 
149 بل���دًا أو منطقة قدمت عدد املعلمني يف املرحلة الثالثة 

من التعليم )الرسم البياين 3 - 3(.

االستقصاءات اجلماعية 
املتعددة املؤشرات أو 

اإلحصاءات الدميغرافية 
والصحية مصدر هام بوجه 

خاص لبيانات املواظبة 
املدرسية يف أقل البلدان منوًا

االستقصاءات اجلماعية 
املتعددة املؤشرات أو 

اإلحصاءات الدميغرافية 
والصحية مصدر هام بوجه 

خاص لبيانات املواظبة 
املدرسية يف أقل البلدان منوًا

املزيد من البلدان أو املناطق 
متكنت من تقدمي بيانات 
عن املعلمني يف املدرسة 

االبتدائية أكثر منها بالنسبة 
للمستويات األعلى من 

التعليم

املزيد من البلدان أو املناطق 
متكنت من تقدمي بيانات 
عن املعلمني يف املدرسة 

االبتدائية أكثر منها بالنسبة 
للمستويات األعلى من 

التعليم

اإلطار 3 - 2
استقصاءات األسر املعيشية واحلضور يف املدرسة

من املالمح اهلامة الستقصاءات األسر املعيشية أهنا ميكن أن توفر 
معلومات مفصلة عن خصائص األطفال يف س����ن املدرس����ة غري 
املش����تركني يف التعليم، وأسرهم وأس����رهم املعيشية اليت ينتمون 
إليه����ا. وهذه البيان����ات ضرورية لدراس����ة العوام����ل الكامنة يف 
التفاوت يف املشاركة يف املدرسة. وكثريًا ما توجد فوارق كبرية 
يف املش����اركة التعليمي����ة رهنًا بالفئة الفرعية من الس����كان. ففي 
غينيا، على س����بيل املثال، يقل األطفال الذين يعيشون يف املناطق 
الريفية أو األس����ر املعيشية اليت ينخفض مؤشر أصوهلا، وكذلك 
الذي����ن ينتم����ون إىل أم ال حظ هلا من التعليم فه����م أقل احتمااًل 
ألن يبلغ����وا ع����ن دخول املدارس يف الس����نة األخرية. مث إن هناك 
تفاعالت هامة مع اإلقامة والرفاه واملس����ائل اإلنسانية. فواحدة 
من كل مثاين بنات من األس����ر املعيش����ية الفقرية يدخلن املدارس 

مقارنة بواحد من كل أربعة أوالد من األسر املعيشية الفقرية.
وه���ذا النمط م���ن املعلومات يفيد يف اس���تهداف جهود 
السياسات الوطنية رغم أن من املهم تقدير أن بيانات االستقصاء 
قد تكون ضعيفة بالنس���بة للفئات ش���ديدة االحتياج ألن تلك 
الفئات كثريًا ما ال متثل يف استقصاءات األسر املعيشية. وسوء 
تغطي���ة ه���ذه الفئات بوصفها م���ن املهاجري���ن أو الالجئني أو 
املش���ردين أو الذين يعيش���ون يف مالجئ اليتامى أو املؤسسات 
األخرى أو الذين ينتمون إىل أقليات إثنية، قد يؤثر يف تقييمات 

نطاق املشكلة من قبيل األطفال الذين مل يدخلوا املدارس.
كما أن االستفسار عن املواظبة على الدراسة ليس أسلوبًا 
مباش���رًا كما يب���دو، ويف أحي���ان كثرية تنتج االس���تقصاءات 
تقدي���رات للمواظب���ة خمتلفة بش���كل كبري بس���بب الفوارق يف 

املنهجية أو يف توقيت االستقصاء بالنسبة للسنة الدراسية.
املصدر: موجز	التعليم	العامل���ي	2003،	مقارنة	إحصاءات	التعليم	

يف	أحناء	العامل )مونتريال، اليونسكو، املعهد اإلحصائي، 2003(.
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ويت���راوح عدد البل���دان أو املناطق ال���يت أبلغت جمموع 
ع���دد املعلمني دون تفصيل حس���ب اجلنس ب���ني 8 للتعليم 
االبتدائ���ي و23 للمرحلة الثالثة. وال توجد بيانات عن عدد 
املعلمني واملعلمات يف عدد أكرب من احلاالت بالنس���بة للفترة 
قي���د التحليل ألن البل���دان أو املناطق مل تبلغ أّي بيانات على 
اإلط���الق؛ وه���ذه تتراوح بني 28 مل تبل���غ عدد املعلمني يف 

املرحلة االبتدائية و55 مل تبلغ عن املرحلة الثالثة.
وق�درة البل��دان أو املناطق على إب�الغ بيان�ات املعلم�ني 
 بش���كل متوات�ر قدرة حم���دودة بوجه خاص )الرس���م البياين 
3 - 3(. وبصف���ة عامة فمن بني البلدان اليت أفادت بيانات 
عن عدد املعلمني حس���ب مس���توى التعليم مرة واحدة على 
األقل، عدد قليل جدًا اس���تطاع تقدمي تلك البيانات بشكل 
متوات���ر. وه���ذا هو احلال بوجه خاص بالنس���بة للتقارير عن 
املعلم���ني يف املرحل���ة الثانوية واملرحل���ة الثالثة م���ن التعليم. 
وباملقارن���ة بعدد 119 بلدًا أو منطقة أبلغت بش���كل متواتر 
أعداد املعلمات واملعلمني يف املرحلة االبتدائية مل يبلغ إال 64 
و60 بلدًا أو منطقة على التوايل هبذه البيانات بشكل متواتر 

بالنسبة للمرحلة الثانوية واملرحلة الثالثة من التعليم.

نتائج التعليم: حمو األمية والتحصيل التعليمي

إّن اإلحصاءات عن حمو األمية والتحصيل التعليمي حس���ب 
اجلن���س والعمر تأيت انعكاس���ًا لنتائج العملي���ة التعليمية على 
كل جي���ل م���ن النس���اء والرج���ال. وميكن اس���تخدام هذه 
املعلوم���ات لتقدي���ر نوعية الق���وى العامل���ة، ولتعديل النظم 
املدرس���ية الوطنية ولتقييم وإعادة صياغة السياسات اخلاصة 
بالتعلي���م م���دى احلياة للم���رأة والرجل الداخل���ني يف النظام 

املدرسي أو خارجه.
ووفق���ًا ملنهاج عمل بيجني فإن أكث���ر من ثلثي األميني 
الكبار يف عام 1995 وعددهم 960 مليونًا كن من النساء، 
وكان القض���اء على األمية أحد األهداف االس���تراتيجية. مث 
إن وثيقة نتائج الدورة االس���تثنائية الثالثة والعشرين للجمعية 
العام��ة املعنونة “املرأة يف عام 2000: املساواة بني اجلنسني، 
والتنمي�ة والس���الم م���ن أجل القرن احل�ادي والعش���ري��ن”، 
ذك���رت أن التق�دم املح���رز كان قلي��اًل يف جم����ال القض����اء 
عل�ى األمية، وطالبت الوثيقة بتحسني بنسبة 50 يف املائة يف 
مستويات تعليم الكبار حبلول عام 2015، وخاصة بالنسبة 
للنس���اء. ولتقدير ما إذا كان التحس���ني بنس���بة 50 يف املائة 
يف املس���تويات قد حدث بالفعل ال بد من معرفة املستويات 

الوطنية السابقة ملحو األمية وملراقبتها على أساس مستمر.
وجدي����ر باملالحظ����ة أن البل����دان أو املناط����ق اليت مجعت 
إحصاءات عن حمو األمية والتحصيل الدراسي يف جولة تعداد 
عام 2000 مل تبلغ كلها لآلن عن تلك البيانات إىل الش����عبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة. فحىت اآلن أبلغ 77 بلدًا أو منطقة 
م����ن بني 178، تضم 64 يف املائة من س����كان العامل بيانات 
ع����ن حمو األمية حس����ب اجلنس والعمر. وبالنس����بة للتحصيل 
الدراسي مل يبلغ إال 71 بلدًا أو منطقة تضم 48 يف املائة من 
س����كان العامل بيانات مفصلة حس����ب اجلنس والعمر )الرسم 
البي����اين 3 - 4 واجل����دول 3 - باء(. غري أن املتوّقع أن تصل 

بيانات أكثر من جهة التعداد لعام 2000 مبرور الوقت.
وكما هو الشأن بالنس����بة للمواظبة على الدراسة تتوافر 
اآلن بيانات مقارنة عن حمو األمية والتحصيل الدراسي حسب 
اجلنس والعمر من اإلحصاءات اجلماعية املتعددة املؤش����رات 
واإلحصاءات الدميغرافية والصحية بالنس����بة لعدد من البلدان 
اليت تبلغ تلك البيانات من التعداد. وعلى س����بيل املثال فلدى 
38 بلدًا أو منطقة تضم 14 يف املائة من سكان العامل بيانات 
استقصاء عن حمو األمية حسب اجلنس والعمر، بينما 60 بلدًا 

اإلحصاءات عن حمو األمية 
والتحصيل التعليمي حسب 
اجلنس والعمر تأيت انعكاسًا 
لنتائج العملية التعليمية 
على كل جيل من النساء 
والرجال

اإلحصاءات عن حمو األمية 
والتحصيل التعليمي حسب 
اجلنس والعمر تأيت انعكاسًا 
لنتائج العملية التعليمية 
على كل جيل من النساء 
والرجال

الرسم البياين 3 - 3
ع����دد البلدان أو املناط����ق اليت أبلغت بيانات ع����ن عدد املعلمني 
حس����ب مستوى التعليم للسنوات الدراسية 1996/1995 - 

2002/2001 أ

التعليم	
االبتدائي

التعليم	
الثانوي

املرحلة	
الثالثة	من	
التعليم

204204204مجيع البلدان أو املناطق 
املعلمون

176144149املجموع، مرة واحدة على األقل
168136126حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

1367587املجموع، ثالث سنوات على األقل
1196460حسب اجلنس، ثالث سنوات على األقل

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعية، على أس���اس بيانات مقدمة م���ن املعهد اإلحصائي 

لليونسكو مع استبعاد تقديرات املعهد )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
اس���تبعد الع���ام الدراس���ي 1998/1997 من التحليل بس���بب نقص  أ 

البيانات.
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أو منطق����ة تضم 38 يف املائة من س����كان العامل لديها بيانات 
اس����تقصاء عن التحصيل الدراس����ي حس����ب اجلنس والعمر. 
ومبراع����اة توافر البيانات عن حمو األمية والتحصيل الدراس����ي 
من تلك االستقصاءات فإن العدد اإلمجايل للبلدان اليت لديها 
بيانات عن حمو األمية حسب اجلنس والعمر هو 115 والعدد 
اإلمج����ايل ملن لديها بيانات عن التحصيل الدراس����ي حس����ب 

اجلنس والعمر هو 131 )الرسم البياين 3 - 4(.
وكما هو الشأن بالنسبة لإلحصاءات التعليمية األخرى 
فثمة ف���روق ملحوظة بني األقاليم اجلغرافية يف إبالغ بيانات 
التعداد عن حمو األمية والتحصيل الدراس���ي )الرس���م البياين 
3 - 5(. والعدد النس���ي للبل���دان أو املناطق اليت أبلغت هو 

األعلى يف أوروبا وآسيا واألدىن يف أفريقيا وأوقيانوسيا.
ويف أفريقي����ا أج����رت 39 م����ن بني 55 بل����دًا أو منطقة 
تعددًا للس����كان بني عام����ي 1995 و2004، ولكن مل تبلغ 
لآلن س����وى 14 بيانات مفصلة حس����ب اجلنس والعمر عن 
حم����و األمي����ة و9 عن التحصيل الدراس����ي. ومعظ����م البيانات 
املوجودة عن حمو األمية والتحصيل الدراسي يف هذه األقاليم 
متاح����ة من إحصاءات األس����ر املعيش����ية وإحص����اءات العينة 
األخرى: وعلى سبيل املثال فهناك 26 بلدًا أو منطقة إضافية 
يف أفريقيا جلمع بيانات حسب اجلنس والعمر عن حمو األمية 
و36 ع����ن التحصيل الدراس����ي م����ن اإلحص����اءات اجلماعية 
املتعّددة املؤشرات أو من اإلحصاءات الدميغرافية والصحية.

وهن����اك فروق أيض����ًا يف إبالغ البيانات ع����ن حمو األمية 
والتحصيل الدراس����ي بني الفئات اإلمنائية. فمعظم البلدان يف 
األقالي����م األكثر تقدمًا ال تبل����غ بانتظام بيانات عن حمو األمية 
ألن حم����و األمي����ة يعترب يف هناية األمر ش����اماًل ومن مث ال جتمع 
بياناته يف تعداد الس����كان. غري أن تل����ك البلدان تبلغ بيانات 

عن معلومات التحصيل الدراسي من التعداد أكثر من البلدان 
يف األقالي����م األقل تقدمًا باس����تثناء أقل البل����دان منوًا )اجلدول 
3 - أل����ف واجل����دول 3 - باء(. وإب����الغ بيانات حمو األمية 
والتحصيل الدراس����ي من التعداد ه����ي األدىن بني أقل البلدان 
منوًا. فقد أجرى أربعة وثالثون بلدًا من بني مخسني يف تلك 
الفئة تعدادًا للس����كان بني عامي 1995 و2004، ولكن مل 
يبلغ تلك البيانات لآلن إال 12 حسب اجلنس والعمر عن حمو 
األمية و8 عن التحصيل الدراسي. وقد ساعدت اإلحصاءات 

يف أفريقيا أجرت 39 من 
بني 55 بلدًا أو منطقة 

تعددًا للسكان بني عامي 
1995 و2004، ولكن مل 
تبلغ لآلن سوى 14 بيانات 

مفصلة حسب اجلنس 
والعمر عن حمو األمية و9 

عن التحصيل الدراسي

يف أفريقيا أجرت 39 من 
بني 55 بلدًا أو منطقة 

تعددًا للسكان بني عامي 
1995 و2004، ولكن مل 
تبلغ لآلن سوى 14 بيانات 

مفصلة حسب اجلنس 
والعمر عن حمو األمية و9 

عن التحصيل الدراسي

الرسم البياين 3 - 4
ع����دد البل����دان أو املناط����ق اليت تتواف����ر عنها بيان����ات عن األمية 
والتحصيل الدراس����ي حس����ب اجلنس والعمر، وحس����ب مصدر 

البيانات، 1995 - 2003

املصدر
	حمو
األمية

التحصيل	
الدراسي

115131املجموع 
7771تعداد السكان

 اإلحصاء الدميغرايف والصحي أو
60 أ38 أاإلحصاء الدميغرايف املتعّدد املؤشرات

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائي���ة باألمم املتح���دة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية	لألمم 
املتحدة )تش���رين الثاين/نوفمرب 2004(؛ وبيانات مقدمة من املعهد اإلحصائي 
لليونسكو باستثناء تقديرات املعهد )نيسان/أبريل 2005(، والبيانات من املوقع 
 http://www.measuredhs.com :اإللكتروين لإلحصاءات الدميغرافية والصحية
)آذار/مارس 2005(؛ وبيانات من االستقصاءات اجلماعية املتعددة املؤشرات 

على املوقع: http://www.childinfo.org )حزيران/يونيه 2005(.
اقتص���ر النظر عل���ى البلدان اليت مل تبلغ بيانات من تعداد الس���كان من  أ 

النظام اإلحصائي الدويل عن الفترة 1995 - 2003.

الرسم البياين 3 - 5
عدد البلدان أو املناطق اليت أجرت تعدادًا للس����كان بني عامي 1995 و2004 وأبلغت البيانات عن حمو األمية والتحصيل الدراس����ي 

حسب اجلنس والعمر من التعدادات، حسب اإلقليم اجلغرايف 

أفريقيا
	أمريكا
الشمالية

	أمريكا
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

552713504217مجيع البلدان أو املناطق 
392611444117أجرت تعدادًا للسكان يف الفترة 1995 - 2004

147729164أبلغت عن حمو األمية
96324254أبلغت عن التحصيل الدراسي

املصدر: اجلدول 3 - ألف.
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الوطنية لألس����ر املعيشية على حتس����ني توافر البيانات عن حمو 
األمي����ة والتحصيل الدراس����ي يف أقل البلدان من����وًا. فمن بني 
الذي����ن مل يبلغوا لآلن تل����ك البيانات من التع����داد كان لدى 
23 بيانات حس����ب اجلنس والعمر عن حمو األمية و30 عن 
التحصيل الدراس����ي من خالل اإلحصاءات اجلماعية املتعددة 

املؤشرات أو من اإلحصاءات الدميغرافية والصحية.

التقدم املحرز يف اإلحصاءات
2003 - 1975

بالنظر إىل التغيريات األخرية يف جتميع بيانات اإلدارة املدرسية 
الذي أجرته اليونس���كو، ال ميكن حبث التقدم املحرز مبضي 
الوق���ت يف إبالغ احلكومات إحصاءات عن القيد باملدارس. 
وبالنس���بة لبيانات حمو األمية والتحصيل الدراسي من التعداد 

فق���د كان اإلب���الغ الوطي م���ن بعض جوانب���ه مماثاًل جلميع 
الفت���رات الثالث قيد النظر. ومنذ عام 1975 متكنت معظم 
البل���دان أو املناط���ق ال���يت تقدم بيان���ات التعداد ع���ن النتائج 
التعليمية من تقدميها حسب اجلنس. وباملثل فالبيانات حسب 
اجلن���س والعمر قدمت من أغلبية البلدان أو املناطق )الرس���م 

البياين 3 - 6(.
ولئ���ن كان عدد البلدان أو املناط���ق اليت أبلغت بيانات 
التعليم من جولة التعداد لعام 2000 إىل منظمة األمم املتحدة 
يقل عنه يف الفترات السابقة )الرسم البياين 3 - 6( فإن ذلك 
العدد حيتمل الزيادة. ف���أواًل مل تدرج البلدان أو املناطق اليت 
أج���رت التعداد يف ع���ام 2004 يف التحليل، وثانيًا ينعكس 
الوقت الالزم ملعاجلة جداول التعداد التفصيلية على البيانات 
املبلغ���ة من الفت���رة 1995 إىل 2003. وعلى س���بيل املثال 
فاملكس���يك وبنما أبلغتا التحصيل الدراس���ي حسب اجلنس 
والعمر يف جول���يت التعداد لعامي 1980 و1990 ولكنهما 
مل تبلغ���ا إال ع���ن املجاميع من جولة ع���ام 2000. وأبلغت 
جاماي���كا ومالوي عن التحصيل الدراس���ي حس���ب اجلنس 
والعمر يف جوليت التعداد لعامي 1980 و1990 ولكنهما مل 

تبلغا حىت اآلن إال حسب اجلنس من جولة عام 2000.

التحديات
القدرة على اإلبالغ والقدرة اإلحصائية

 يتوق����ف إب����الغ البيان����ات املوثوقة عن التعليم حس����ب اجلنس 
إىل نظ����ام األمم املتحدة على الق����درة اإلحصائية وعلى األمهية 
اليت تعطي للقضايا اجلنس����انية يف التعليم يف أّي بلد. ويبني هذا 
الفص����ل وج����ود ثغ����رات هامة باقي����ة يف إب����الغ اإلحصاءات 
التعليمي����ة الرئيس����ية الالزمة للتخطيط الوط����ي ولرصد التقدم 
 املح����رز ص����وب حتقي����ق األه����داف الوطني����ة والدولي����ة مبا يف 
ذل����ك األه����داف اإلمنائية لأللفي����ة بالتعليم االبتدائي الش����امل 
)اهلدف 2( واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )اهلدف 3(.

ويك���ون النق���ص يف اإلبالغ يف أوجه بالنس���بة لبيانات 
التعليم من تعداد السكان، وخاصة فيما يتعلق باملواظبة على 
الدراس���ة. فحس���ن التوقيت يف إبالغ البيانات يظل مشكلة 
بالنس���بة لكثري من البلدان يف األقالي���م األقل تقدمًا. وإبالغ 
بيانات التعليم من س���جالت اإلدارة املدرسية أفضل بكثري؛ 
غ���ري أن���ه تبقى حتديات هامة ىف إبالغ بيان���ات القيد الرمسي 
وبيانات املعلمني. وعلى سبيل املثال فاإلحصاءات عن القيد 
بالتعليم االبتدائي حسب اجلنس والعمر ال تزال غري متوافرة 
بالنسبة لكثري من البلدان، مما حيّد من حساب النسبة الصافية 

يتوقف إبالغ البيانات 
املوثوقة عن التعليم حسب 
اجلنس إىل نظام األمم املتحدة 
على القدرة اإلحصائية وعلى 
األمهية اليت تعطي للقضايا 
اجلنسانية يف التعليم

يتوقف إبالغ البيانات 
املوثوقة عن التعليم حسب 
اجلنس إىل نظام األمم املتحدة 
على القدرة اإلحصائية وعلى 
األمهية اليت تعطي للقضايا 
اجلنسانية يف التعليم

يكون النقص يف اإلبالغ يف 
أوجه بالنسبة لبيانات التعليم 
من تعداد السكان، وخاصة 
فيما يتعلق باملواظبة على 
الدراسة

يكون النقص يف اإلبالغ يف 
أوجه بالنسبة لبيانات التعليم 
من تعداد السكان، وخاصة 
فيما يتعلق باملواظبة على 
الدراسة

الرسم البياين 3 - 6
ع����دد البل����دان أو املناط����ق اليت أبلغ����ت بيانات عن حم����و األمية 

والتحصيل الدراسي من تعدادات السكان لفترات ثالث 

حمو األمية

١٩٧٥ - ١٩٨٤

١٩٨٥ - ١٩٩٤

١٩٨٥ - ١٩٩٤

١٩٧٥ - ١٩٨٤

١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٩٥ - ٢٠٠٣

التحصيل الدراسي

عدد البلدان أو املناطق
صفر٢٠٠١٥٠١٠٠٥٠

املجموع
حسب اجلنس

حسب اجلنس والعمر

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
عل���ى أس���اس بيان���ات م���ن نظام 
احلولية	الدميغرافي���ة لألمم املتحدة 
الثاين/نوفمرب 2004(؛  )تش���رين 
وعلى أس���اس بيان���ات مقدمة من 
لليونس���كو  اإلحصائ���ي  املعه���د 
باستبعاد تقديرات املعهد )نيسان/

أبريل 2005(.
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للقي���د يف التعليم االبتدائي املس���تخدمة يف تتبع التقدم املحرز 
ص���وب إجناز التعليم االبتدائي الش���امل. وقدرة البلدان على 
توف���ري إحصاءات عن توزي���ع املعلمني بني اجلنس���ني متدنية 
أيض���ًا إىل ح���د م���ا وخاصة فيم���ا يتعل���ق بالتعلي���م الثانوي 

واملرحلة الثالثة من التعليم.

ولرص���د بل���وغ اهلدف���ني 2 و3 من األه���داف اإلمنائية 
لأللفية بش���كل فّع���ال ورصد األه���داف التعليمية يف منهاج 
عمل بيجني، يلزم بذل اجلهود وتوجيهها صوب حتسني مجع 
البيانات الرمسية عن القيد يف املدارس على املس���توى الوطي. 
ويلزم بوجه خاص أن جتمع البيانات التالية بش���كل روتيي: 
بيانات القيد يف املدارس حس���ب مستويات التعليم واجلنس 
والعم���ر، والقيد يف التعليم الثانوي حس���ب ن���وع الربامج؛ 
والقيد يف املرحلة الثالثة من التعليم حس���ب جمال الدراس���ة. 
كما جيب أن جتمع البيانات بشكل منتظم عن أعداد املعلمني 

حسب اجلنس يف كل مرحلة تعليمية.

وعالوة على ما س���بق، هناك مش���اكل هامة يف التغطية 
بالنس���بة لبيان���ات القي���د يف امل���دارس واملعلم���ني. فالطالب 
واملعلم���ون يف امل���دارس اخلاصة غري املعتمدي���ن على امليزانية 
الوطنية، ويف بعض املدارس الدينية أو األشكال املرنة للتعليم 
)مث���ل املدارس الليلي���ة أو برامج التعليم عن بعد( يس���تثنون 
أحيانًا م���ن العد الرمسي: لذا ينبغي ب���ذل اجلهود وتوجيهها 
صوب حتس���ني التغطية يف اإلحص���اءات التعليمية لضمان أن 
تش���مل البيان���ات مجي���ع املؤسس���ات ذات الصل���ة والربامج 

التعليمية ذات الصلة.

املقارنة الدولية إلحصاءات التعليم

تش���مل اإلحص���اءات ال���يت جي���ري حتليلها يف ه���ذا الفصل، 
اجلوانب األساس���ية للمساواة بني اجلنسني يف التعليم، وهذه 
أبلغ���ت إىل النظ���ام اإلحصائ���ي الدويل لعق���ود طويلة. ومع 
 ذل���ك ال يزال هناك عمل كث���ري فيما يتعلق باملقارنة الدولية. 
وال تصن���ف بعض البلدان الربامج التعليمية وفق املس���تويات 
نفسها من التصنيف الدويل القياسي للتعليم، وبعض الربامج 
التعليمية ليس من السهل تصنيفها داخل نظام التصنيف هذا. 
والتعاريف - وبالتايل القياسات - ملحو األمية تتباين كذلك 
م���ن بل���د إىل آخر. فبعض البلدان تس���تخدم اإلق���رار الذايت 
أو القياس���ي بالتوكيل عن حمو األمية على أس���اس التحصيل 
الدراس���ي بداًل من التقدير املباشر. وعلى النقيض من ذلك، 
فالبلدان اليت يعترب التعليم األساسي فيها شاماًل تقريبًا تستخدم 
مفهوم���ًا جديدًا ينس���ب التعليم إىل التحس���ني يف األحوال 

املعيشية )انظر أدناه(. والتزام احلكومات والوكاالت الدولية 
مطلوب من أجل توليد تعاريف وقياسات موحدة.

املفاهيم اجلديدة املتعلقة باملهارات احلياتية
يطبق عدد متزايد من البلدان يف األقاليم األكثر تقدمًا مفهومًا 
جديدًا لتقدير املستويات املختلفة للمهارات التعليمية: التعليم 
الوظيف����ي. وبينما التعليم األساس����ي هو الق����درة على القراءة 
والكتاب����ة مع فهم بيان بس����يط يتعلق باحلي����اة اليومية للمرء، 
فإن التعليم الوظيفي هو القدرة على اس����تخدام التعليم للتنمية 
الشخصية ولألداء الفّعال للمجموعة أو املجتمع الذي ينتمي 
 إليه الش����خص 13. واس����تخدام هذا املفه����وم قد يكون مفيدًا 
ال لألقاليم األكثر تقدمًا فحس����ب بل ولألقاليم األقل تقدمًا. 
واملرأة تؤدي دورًا أساسيًا يف حتسني الصحة والتغذية والتعليم 
يف األس����رة؛ ولذا فقدرهتا على الس����عي والقراءة واس����تخدام 
املعلوم����ات أمر ضروري. كما أن تل����ك القدرة تؤدي دورًا 
هامًا يف متكني املرأة من املشاركة بفاعلية وعزم يف املجتمع.

فمن الضروري أن جتم���ع البيانات عن التعليم الوظيفي 
وعن املعارف العلمية والتكنولوجية، مبا فيها تعليم احلاسوب. 
فه���ذا التعلي���م مطل���وب لتقدير مدى التحس���ني يف حصول 
الفتيات والنس���اء على العلم والتكنولوجيا وعلى تكنولوجيا 

املعلومات، وفق املطلوب يف منهاج عمل بيجني.

جودة التعليم والتعليم غري الرمسي
يتع���ني وجود بيان���ات عن اجلوان���ب األخ���رى للتعليم اليت 
وردت يف منه���اج عمل بيج���ني. وجتميع هذه البيانات على 
الصعيد الدويل ميثل حتديًا بوجه خاص بالنس���بة ملواضيع مثل 
ج���ودة التعلي���م والتعلي���م غ���ري الرمس���ي. ومن حي���ث تتبع 
اإلجن���ازات التعليمي���ة فإن عددًا قلياًل م���ن البلدان هو الذي 
لدي���ه نظ���ام جلمع البيانات ع���ن طريق اختب���ارات موحدة. 
وفضاًل عن هذا فليست مجيع عناصر جودة التعليم مما ميكن 
بس���هولة تعيني مقداره���ا، وحتويلها إىل إحص���اءات. وعلى 
س���بيل املثال فالتمييز بني اجلنسني الذي تشجع عليه املناهج 
التعليمي���ة ومواد التدري���س أي البعد اإلنس���اين لدى املربني 

ينبغي تقديره عن طريق زيادة التحليل املتعمق.
فهن���اك نس���بة كبرية من نس���اء العامل مل تدخ���ل بالفعل 
التعليم الرمسي، ولكن ينبغي أن تظل أمامهن فرصة اكتساب 
املزيد من املع���ارف والقدرات واملهارات. فاملرأة اليت حتصل 
عل���ى قدر قليل من التعليم أو ال حتصل عليه أو املرأة العاطلة 
ع���ن العمل بوجه خاص ينبغي أن متك���ن من حضور برامج 
تعليمي���ة وتدريبي���ة. ويلزم وج���ود املزيد م���ن املعلومات - 

هناك مشاكل هامة يف 
التغطية بالنسبة لبيانات 

القيد يف املدارس واملعلمني. 
فالطالب واملعلمون يف 

املدارس اخلاصة غري 
املعتمدين على امليزانية 

الوطنية، ويف بعض املدارس 
الدينية أو األشكال املرنة 

للتعليم يستثنون أحيانًا من 
العد الرمسي

هناك مشاكل هامة يف 
التغطية بالنسبة لبيانات 

القيد يف املدارس واملعلمني. 
فالطالب واملعلمون يف 

املدارس اخلاصة غري 
املعتمدين على امليزانية 

الوطنية، ويف بعض املدارس 
الدينية أو األشكال املرنة 

للتعليم يستثنون أحيانًا من 
العد الرمسي

جتميع هذه البيانات على 
الصعيد الدويل ميثل حتديًا 

بوجه خاص بالنسبة 
ملواضيع مثل جودة التعليم 

والتعليم غري الرمسي

جتميع هذه البيانات على 
الصعيد الدويل ميثل حتديًا 

بوجه خاص بالنسبة 
ملواضيع مثل جودة التعليم 

والتعليم غري الرمسي
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املرجح أن جتمع من خالل تعداد السكان أو االستقصاءات، 
ولك���ن أيضًا من خالل الس���جالت اإلدارية م���ن القطاعني 
اخلاص والع���ام - وذلك لتقدير حصول امل���رأة على التعليم 
غ���ري الرمسي كالتعلي���م األكادمي���ي وامله���ارات احلياتية اليت 
تقدمه���ا منظم���ات غري حكومي���ة أو التدري���ب املهي الذي 

يقدمه املجتمع أو فئات من القطاع اخلاص.

التعليم للفئات اخلاصة

سّلم منهاج عمل بيجني بضرورة توفري دعم خاص يف جمال 
احلص���ول على التعلي���م لبعض الفئ���ات دون الوطنية، ومنها 
املراهق���ات احلوام���ل واألمهات صغريات الس���ن، والنس���اء 
والفتيات من الس���كان األصليني، ونس���اء الريف واملزارع، 
واملهاج���رات والالجئات واملش���ردات داخلي���ًا واملعوقات. 
وتفصيل البيانات مب���ا يتجاوز اجلنس والعمر الزم للحصول 
عل���ى املعلومات ع���ن تلك الفئ���ات. وتبني بيان���ات التعليم 
للفئات دون الوطنية حصوهلا الفعلي على التعليم ومس���تواه 
وتدعم مواصل���ة الربامج لتلبية االحتياج���ات التعليمية. وإن 
كان���ت املعلومات قد جتمع حاليًا من خالل تعداد الس���كان 

أو االس���تقصاءات عل���ى الصعيد الوطي يف بع���ض البلدان، 
فاحتياج���ات اإلبالغ على الصعيد الدويل ال تزال حباجة إىل 

تلبية.
ويف اخلتام فإّن البيانات املوثوقة الزمة لتوجيه اجلهود حنو 
زيادة حصول الفتيات والنس���اء على التعليم بكل مستوياته، 
ابت���داًء من التوس���ع يف رعاية الطفولة املبك���رة وتعليمها إىل 
توف���ري ف���رص التعليم مدى احلي���اة للكب���ار. وتتوّقف جودة 
البيانات اخلاصة بالتعليم وتوافرها بقدر كبري على قوة النظم 
اإلحصائية الوطنية واملوارد املتاحة هلا. وبالنسبة لبلدان كثرية 
فإّن القدرة على توفري بيانات كاملة ويف حينها عن احلصول 
عل���ى التعليم وبلوغه ينبغ���ي تعزيزها. والعمل مطلوب أيضًا 
بشأن املفاهيم واملعايري اإلحصائية اليت ينطوي عليها التعليم. 
فامله���ارات احلياتية والطفولة املبك���رة واحلصول على التعليم 
وج���ودة التعليم كلها أمور الزمة. وس���وف يكون من املهم 
التوازن بني ضمان حتس���ني البلدان لقدرهتا على اإلبالغ عن 
إحصاءات التعليم األساس���ية املستعرضة يف هذا الفصل ومن 
ناحية أخرى توسيع وتعميق أنواع البيانات اليت جتمع بقصد 

معاجلة املفاهيم والقضايا اجلديدة واملستجدة.

تتوّقف جودة البيانات 
اخلاصة بالتعليم وتوافرها 
بقدر كبري على قوة النظم 
اإلحصائية الوطنية واملوارد 
املتاحة هلا

تتوّقف جودة البيانات 
اخلاصة بالتعليم وتوافرها 
بقدر كبري على قوة النظم 
اإلحصائية الوطنية واملوارد 
املتاحة هلا
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اجلدول 3 - ألف
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات خمتارة عن التعليم، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	أ

	أقل	البلدان
منوًا

2045527135042174710750مجيع البلدان أو املناطق

احلصول على اخلدمات التعليمية
القيد يف التعليم االبتدائي ب

189532513474011459648املجموع، مرة واحدة على األقل
187522513464011459547حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

13839161033346396534حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج
15541171041397447635حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل

القيد يف التعليم الثانوي ب
185502413474011459446املجموع، مرة واحدة على األقل

182502413454010459245حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
1011813827305324920حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج

14335151138386436931حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل
104209630354384719مهي، حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل

القيد يف التعليم العايل ب
16648161242399448240املجموع، مرة واحدة على األقل

1544514940397447337حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
1042010530354404717حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

62123115292331910حسب اجلنس وجمال الدراسة، لثالث سنوات على األقل
االنتظام يف الدراسة د

444741117119214املجموع
414441117119184حسب اجلنس

403441117119183حسب اجلنس والعمر
نتائج اخلربة التعليمية

حمو األمية د
82158730166165313املجموع

81158730165165312حسب اجلنس
77147729164164912حسب اجلنس والعمر
التحصيل الدراسي د

80121032525529429املجموع
7712832525429399حسب اجلنس

719632425429348حسب اجلنس والعمر

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أس���اس بيانات القيد )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(، وبيانات حمو األمية )نيسان/أبريل 2005( 
املقدمة من املعهد اإلحصائي لليونسكو، مع استبعاد تقديرات املعهد؛ وعلى أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية لألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 
بيانات مبلغة عن السنوات الدراسية 1996/1995 إىل 2002/2001 )باستثناء السنة الدراسية 1998/1997(. ب 

البيانات املبلغة مرة واحدة على األقل عن السنوات الدراسية 1999/1998 حىت 2002/2001. ج 
من تعداد السكان فقط. د 
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اجلدول 3 - باء
النسبة املئوية لسكان العامل واألقاليم يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات خمتارة عن التعليم، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	أ

	أقل	البلدان
منوًا

100100100100100100100100100100مجيع البلدان أو املناطق

احلصول على اخلدمات التعليمية
القيد يف التعليم االبتدائي ب

9999991009999941009999املجموع، مرة واحدة على األقل
9999991009999941009999حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

61619777537193825278حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج
926694989699931009283حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل

القيد يف التعليم الثانوي ب
9678981009999941009691املجموع، مرة واحدة على األقل

9678981009899941009691حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
30286685136631641658حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج

855994100907993878677حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل
48322928497892604453مهي، حسب اجلنس، لثالث سنوات على األقل

القيد يف التعليم العايل ب
9378971009499941009286املجموع، مرة واحدة على األقل

697194875899931005978حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل
59369069557992875251حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج

37222712396074523242حسب اجلنس وجمال الدراسة، لثالث سنوات على األقل

االنتظام يف الدراسة
4285صفر1448622425املجموع

4275صفر1448522425حسب اجلنس
4273صفر1428522425حسب اجلنس والعمر

نتائج اخلربة التعليمية
حمو األمية د

65342778804022248322املجموع
65342778804021248322حسب اجلنس

64322678804021248222حسب اجلنس والعمر
التحصيل الدراسي د

5131919545375615419املجموع، مرة واحدة على األقل
5031709545375615119حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

4823699535375614917حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل ج

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أس���اس بيانات القيد )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(، وبيانات حمو األمية )نيسان/أبريل 2005( 
املقدمة من املعهد اإلحصائي لليونسكو، مع استبعاد تقديرات املعهد؛ وعلى أساس بيانات من نظام احلولية	الدميغرافية لألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

باستثناء أقل البلدان منوًا. أ 
بيانات مبلغة عن السنوات الدراسية 1996/1995 إىل 2002/2001 )باستثناء السنة الدراسية 1998/1997(. ب 

البيانات املبلغة مرة واحدة على األقل عن السنوات الدراسية 1999/1998 حىت 2002/2001. ج 
من تعداد السكان فقط. د 
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انظر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  1
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب
الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرات 69 و80 )ألف( و81 

)ألف(.
املرجع نفسه، الفقرة 71.  2

مس���تويات التصنيف الدويل القياس���ي ISCED من إعداد اليونس���كو   3
بقص���د حتدي���د مس���تويات التعليم عرب البل���دان والتمك���ني من جتميع 
املوق���ع: م���ن  متاح���ة  وه���ى  دولي���ًا، 1997  مقارن���ة   إحص���اءات 
.http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf

حتليل بيانات القيد يف املدارس من أجل التقرير احلايل يش���مل البيانات   4
املتوافرة حىت تشرين الثاين/نوفمرب 2004.

ينشر املكتب اإلحصائي باليونسكو تقديرات لبيانات القيد يف املدارس   5
 حينم���ا يتيس���ر ذلك وحني ال تبل���غ البلدان البيان���ات املطلوبة وعندما 
ال تبل���غ البل���دان إال املجامي���ع وليس البيانات املفصلة حس���ب اجلنس 
والعمر أو مستوى التعليم، أو عندما تكون تعديالت البيانات ضرورية 
ملراع���اة قضاي���ا من قبيل نق���ص التغطية، ومن آن آلخ���ر عدم التغطية. 
وم���ع أن تقدي���رات املعهد اإلحصائي لليونس���كو غ���ري واردة يف هذا 
التحليل فهي مدرجة يف اجلدول املرفق 8 - ألف وموضحة باحلاش���ية 

“تقديرات املعهد اإلحصائي لليونسكو”.
البل���دان أو املناط���ق ال���يت أبلغت على األقل عن ع���دد الطلبة يف برامج   6

التعليم العام حسبت على أهنا قادرة على تقدمي بيانات. 
البل���دان أو املناط���ق اليت أبلغت عل���ى األقل عن ع���دد الطلبة املقيدين   7
يف ISCED املس���توى A5 للمرحلة التعليمية الثالثة للسنوات الدراسية 
1999/1998 إىل 2002/2001 وكذل���ك البلدان اليت أبلغت على 

األقل  عن عدد الطلبة املقيدين يف اجلامعات أو املؤسس���ات املعادلة هلا 
يف الس���نوات الدراسية قبل عام 1998 حس���بت على أهنا قادرة على 

تقدمي البيانات. انظر أيضًا احلاشية )8(.

وق���ت إع���داد ه���ذا التقرير كان 11 بل���دًا أو منطق���ة مل توفر املرحلة   8
الثالثة من التعليم يف أراضيها وهي: أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، 
ملديف، موناكو، ناورو، سانت كيتس ونيفس، سانت فنسنت وجزر 

غرينادين، سيشيل، جزر سليمان، توفالو.

انظر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  9
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 82.

جتدر مالحظة أن البلدان ال توفر كلها تعليمًا مهنيًا يف املرحلة الثانوية.   10
ويف وقت إعداد هذا التقرير كانت البلدان التالية مل تقدم ذلك التعليم: 
ج���زر البهاما، آيرلندا، مالوي، جزر مارش���ال، ناورو، عمان، باالو، 
الفلب���ني، قطر، س���اموا، اإلمارات العربية املتح���دة، الواليات املتحدة، 

سانت كيتس ونيفس، زمبابوي.

انظر: تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/  11
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 83 )د(.

ميكن االطالع على بيانات إضافية عن تعداد الس���كان واس���تقصاءات   12
القوى العاملة باستخدام معلومات عن املهن.

انظ���ر تعري���ف “التعليم الوظيف���ي” وميكن االطالع علي���ه يف املوقع:  13 
http://www.uis.unesco.org )نيس���ان/أبريل 2005(، الوص���الت: 

حمو األمية/إرشادات فنية/مسرد. 

احلواشي





يقضي الرجال والنس���اء يف مجيع أحناء العامل اجلزء األكرب من 
حياهت���م يف العم���ل. وقد يكون بعض العم���ل بأجر والبعض 
اآلخ���ر بال أجر. وقد تتباي���ن الظروف اليت تعمل فيها املرأة. 
ويتباي���ن حصول امل���رأة على العمل وامل���وارد اإلنتاجية تباينًا 
كب���رًا عن ظ���روف الرجل. وكما يالح���ظ يف منهاج عمل 
بيج���ن ف���إن املرأة يف كل م���كان تقريبًا تعم���ل اآلن خارج 
البيت، ولكن ال يوازي ذلك توضيح ملس���ؤولياهتا عن العمل 
بال أجر يف األس���رة املعيشية واملجتمع. وبالنسبة للمرأة حن 
تعم���ل بأجر فإن العقبات تظ���ل تعوقها عن حتقيق إمكاناهتا، 
كم���ا أن املرأة ضعيفة التمثي���ل يف اختاذ القرارات االقتصادية 
وكذل���ك يف بعض املهن والقطاعات. فالبطالة وفرص العمل 
غر املالئمة 1 مش���اكل خطرة يف العديد من البلدان خاصة 
بالنس���بة للمرأة. وحيث ال تتاح هلا ف���رص عمل رمسية فإهنا 
كث���رًا ما تلج���أ إىل البحث عن رزقه���ا ورزق من تعول يف 
القط���اع غر الرمسي، فيصبح بعض النس���اء يعملن حلس���اب 

أنفسهن أو يصبحن أصحاب مشاريع صغرة احلجم 2.
ووفقًا لأله���داف اإلمنائية لأللفية فإن االس���تراتيجيات 
الرامية إىل حتقيق املس���اواة بن اجلنس���ن ومتكن املرأة تشمل 
الدع���وة إىل متكن املرأة يف العمل. كذلك يطلب من البلدان 
أن تض���ع وتنفذ اس���تراتيجيات لتوفر العم���ل الكرمي واملنتج 
للش���باب وكذلك إتاحة الفرص للفتيات على قدم املس���اواة 

مع الفتيان 3.
وللتصّدي لتلك الشواغل حتتاج احلكومات إىل معلومات 
ع���ن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا وع���ن العمال���ة والبطالة 
وامله���ن واألوضاع يف العم���ل واألجور وما يتصل بذلك من 
إحصاءات. فمن أجل التخطيط والتقييم مع الش���عور الفعلي 
باجلنس���انية ينبغ���ي توليد البيانات ونش���رها حس���ب اجلنس 
والعم���ر واملتغرات األخ���رى االقتصادي���ة االجتماعية كلما 
لزم األمر. وبالفعل فإن اإلحصاءات عن النش���طاء اقتصاديًا 
والعامل���ن والعاطلن وعن توزع تلك الفئات حس���ب املهن 
وحس���ب األوضاع يف العم���ل )أي ما إذا كان���وا أصحاب 
عمل أو يعملون حلساب أنفسهم أو موظفن أو مسهمن يف 

األعمال األس���رية(، جتمع بالفعل بانتظام يف كثر من البلدان 
وأساسًا من خالل استقصاءات القوى العاملة. كذلك جتمع 
هذه البيانات يف عمليات تعداد السكان. وجتمع البيانات عن 
إيرادات النس���اء والرجال بشكل منتظم يف كثر من البلدان 
من أرقام كشوف األجور عن طريق إجراء عمليات التعداد 
أو االستقصاء 4، ويف بعض احلاالت من استقصاءات القوى 

العاملة أو السجالت اإلدارية.
وجتم����ع اإلحص����اءات الرمسي����ة ع����ن الق����وى العامل����ة 
وخصائصها بش����كل منطي يف أّي بلد بواسطة وزارة العمل 
أو مكت����ب اإلحصاء الوطين. وعلى الصعيد الدويل يضطلع 
مكت����ب العم����ل الدويل عمومًا باملس����ؤولية ع����ن مجع هذه 
اإلحصاءات من الس����لطات الوطنية. والش����عبة اإلحصائية 
باألمم املتحدة هي املسؤولة عن مجع البيانات من السلطات 
الوطنية ع����ن اخلصائص االقتصادية اليت تس����تقى من تعداد 

السكان.
وعلى أس���اس ما يبلغ إىل املنظم���ات الدولية يتضح أن 
تواف���ر اإلحص���اءات عل���ى املس���توى العامل���ي عن النش���اط 
االقتص���ادي والعمال���ة والبطالة أقل مم���ا يرضي، حيث يقدم 
أكث���ر من نصف البلدان بيانات حس���ب اجلنس وما ال يزيد 
ع���ن الثلث من مجيع البلدان اليت تفع���ل ذلك هي اليت تفعله 
بانتظ���ام إىل حد ما. وأصبح نقص البيان���ات حيظى باهتمام 
خاص يف الس���نوات األخرة نتيجة رصد وإبالغ مقتضيات 
األه���داف اإلمنائية لأللفية. ومن اجلوانب اإلجيابية أنه عندما 
ينشط السكان اقتصاديًا تتوافر البيانات عن العمالة والبطالة 

وتكون يف أغلب األحيان مفصلة حسب اجلنس.
وبصف����ة عام����ة ف����إن اس����تقصاءات الق����وى العامل����ة 
 واس����تقصاءات املؤسس����ات تتناول األن����واع األكثر رمسية 
من النش����اط االقتصادي أكثر من أنواع النشاط االقتصادي 
 غ����ر الرمس����ي. ونتيج����ة هل����ذا كث����رًا م����ا يك����ون اإلبالغ 
ع����ن األنش����طة االقتصادي����ة للم����رأة أقل مما جي����ب. فإنتاج 
 الس����لع واخلدمات الستهالك األس����ر املعيشية تقوم به املرأة 
أكث����ر من الرجل. وإن كان العمل الذي هذه طبيعته أدرج 

توافر اإلحصاءات على 
املستوى العاملي عن النشاط 

االقتصادي والعمالة 
والبطالة أقل مما يرضي...

توافر اإلحصاءات على 
املستوى العاملي عن النشاط 

االقتصادي والعمالة 
والبطالة أقل مما يرضي...

... حيث يقدم أكثر من 
نصف البلدان بيانات 

حسب اجلنس وما ال يزيد 
عن الثلث من مجيع البلدان 

اليت تفعل ذلك هي اليت 
تفعله بانتظام إىل حد ما

... حيث يقدم أكثر من 
نصف البلدان بيانات 

حسب اجلنس وما ال يزيد 
عن الثلث من مجيع البلدان 

اليت تفعل ذلك هي اليت 
تفعله بانتظام إىل حد ما
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الفصل 4
الـعمـل

“املرأة تسهم يف التنمية ال من خالل العمل بأجر فحسب بل ومن خالل قدر كبري من العمل بال أجر”.
منهاج عمل بيجن
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يف نظام احلس����ابات القومي����ة باألمم املتح����دة 5 فإنه كثرًا 
م����ا ال يبل����غ كله. ومن املعتقد أن امل����رأة تؤدي أيضًا معظم 
األعمال املن�زلية واملجتمعي����ة غر املدفوعة األجر واليت هي 
ليس����ت جزءًا من احلس����ابات القومية وهي ج����زء هام من 
األنش����طة يف القطاع غر الرمسي لالقتص����اد، والذي يغلب 
أن يك����ون إبالغه ناقصًا يف اإلحصاءات الرمسية. ويف ضوء 
ذل����ك يطالب منهاج عمل بيجن البلدان بتحس����ن مجعها 
للبيانات عن اإلس����هام الكامل للمرأة والرجل يف االقتصاد، 
مبا يف ذلك مش����اركتهما يف القط����اع غر الرمسي، وبإجراء 
 اس����تقصاءات منتظمة الس����تغالل الوقت بغية قياس العمل 

بال أجر من حيث الكم 6.

احلالة الراهنة لإلحصاءات
2003 - 1995

القوى العاملة والبطالة واملوظفون

القوى العاملة
ت����ويل معظم احلكومات أولوي����ة عالية لتحديث املعلومات عن 
الق����وى العامل����ة )انظر اإلطار 4 - 1 لالط����الع على املفاهيم 
املتعلق����ة بالق����وى العاملة( والعمالة والبطال����ة، بالنظر إىل أمهية 
املعلوم����ات يف التخطيط االقتصادي واملراقبة. وبالنس����بة لكثر 
م����ن البل����دان ف����إّن ذلك التش����ديد يظه����ر يف اتس����اع وانتظام 
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يشمل السكان الناشطون اقتصاديًا مجيع األشخاص من اجلنسن 
الذين يوفرون أو املس���تعدون لتوفر العمل من أجل إنتاج الس���لع 
واخلدمات، خالل الفترة املرجعية املحددة، أي أهنم يشملون مجيع 
األشخاص فوق حد معن من العمر الذين يوظفون أو ال يوظفون 
خالل ذل���ك الوقت. وإذا كان���ت الفترة املرجعية املس���تخدمة يف 
تعريف هذه الفئة قصرة، كأس���بوع واحد أو يوم واحد مثاًل، فإن 
املصطلح القوى العاملة أو الســـكان الناشـــطون حاليًا يس���تخدم 
لإلش���ارة إىل هذه الفئة. أما إذا كانت الفترة املرجعية طويلة كأن 
تك���ون عامًا فإّن املصطلح الســـكان الناشـــطون عـــادة هو الذي 

يستخدم.
ومفهوم النشاط االقتصادي، حسبما حّدد يف نظام احلسابات 
القومي���ة يش���مل )1( كل اإلنتاج املوجه إىل الس���وق؛ )2( بعض 
أنواع اإلنتاج لغر السوق، مبا يف ذلك إنتاج وجتهيز منتجات أّولية 
لالستهالك الذايت؛ )3( البناء حلساب الشخص؛ )4( غر ذلك من 
اإلنتاج لألصول الثابتة لالس���تخدام الشخصي. ويستثىن من ذلك 
بعض األنش���طة غر املدفوعة األجر، من قبيل األنشطة املن�زلية غر 

املدفوعة األجر وبعض أنواع اخلدمات املجتمعية التطوعية أ.
ويش���مل املوظفون مجيع األش���خاص فوق س���ن معن الذين 
يعملون لفترة قصرة معينة إما ألسبوع واحد وإما ليوم واحد، من 
أجل األجر أو الربح، أو يس���همون يف أعمال أس���رية )أو مزارع( 

دون تلقي أّي أجر )أي بال أجر(.
ويش���مل مصطلح العاطلون مجيع األشخاص فوق عمر حمّدد 

الذين يكونون خالل الفترة املرجعية:
“بال عمل”، أي غر موظفن؛  

“مس���تعدون للعمل حاليًا”، أي مس���تعدون للعمل بأجر أو   
للعمل حلساب أنفسهم؛

•
•

“الباحث���ون عن العم���ل”، أي الذين اختذوا خطوات حمّددة يف   
فترة مرجعية معينة حبثًا عن عمل بأجر أو عمل حلساب أنفسهم 
)ويس���تغىن عن هذا الش���رط حيثم���ا تكون الوس���ائل التقليدية 
للبح���ث ع���ن العمل ذات أمهية حمدودة، وحيث يكون س���وق 
العم���ل غر منظم بقدر كبر أي حمدود النطاق، وحيث يكون 
اس���تيعاب س���وق العمل يف ذلك الوقت غ���ر كاف، أو حيث 

تكون القوى العاملة تعمل حلساب نفسها بقدر كبر(.
واألشخاص الذين ليسوا يف القوى العاملة )أو السكان غري 
الناشطني حاليًا( يشملون مجيع األشخاص غر املصنفن كموظفن 
أو كعاطلن خالل الفترة املرجعية القصرة ومن مث غر الناش���طن 

حاليًا ألّي سبب من األسباب التالية:
حيضرون مؤسسات تعليمية؛  

يؤدون واجبات يف األسر املعيشية؛   
متقاعدون أو مسنون؛  

أس���باب أخ���رى كامل���رض أو اإلعاق���ة أو أهنم أقل من س���ن   
معن.

املصدر: حولي���ة	إحص���اءات	العمل،	2004 )جني���ف، مكتب العمل 
ال���دويل، 2004(؛ ومفوضي���ة املجتمع���ات األوروبية وغره���ا، ونظام	
	احلس���ابات	القومي���ة،	1993 )منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:

.)E.94.XVII.4

مبوج���ب ق���رار املؤمتر ال���دويل الثالث عش���ر لإلحصائين يف جمال  أ 
العمل، أوصي بتصنيف مجيع املتطوعن على أهنم ليس���وا نش���طاء 
اقتصاديًا. ومع ذلك فنتيجة للتغيرات يف نظام احلس���ابات القومية 
يف ع���ام 1993 مل تعد معاملة اخلدم���ات املجتمعية التطوعية غر 
املدفوعة األجر بتلك البس���اطة؛ فبعض األنشطة التطوعية أدرجت 

يف مفهوم النشاط االقتصادي بينما غرها مل يدرج.

•

•
•
•
•

اإلطار 4 - 1
املفاهيم املتعلقة بالقوى العاملة
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اإلحص����اءات املتواف����رة عن الق����وى العاملة. وبالنس����بة لبلدان 
أخ����رى مع ذلك فإن من التحديات إنتاج األساس����ي جدًا من 
ه����ذه اإلحص����اءات اهلامة. والنتيجة هي أنه بالنس����بة للعامل يف 
الفت����رة من ع����ام 1995 إىل عام 2003 أبلغت 127 بلدًا أو 
منطقة من بن 204 تضم حنو 50 يف املائة من س����كان العامل، 
أعداد الس����كان الناش����طن اقتصاديًا 7 مرة واحدة على األقل 
إىل النظام اإلحصائي الدويل. وال يشمل هذا العدد إال البلدان 
أو املناطق اليت قدمت بيانات عن الس����كان الناشطن اقتصاديًا 
إم����ا من اس����تقصاء وإما من تعداد للس����كان 8. وقدمت مجيع 
البلدان باس����تثناء بلدين من 127 بلدًا بيانات مفصلة حس����ب 
اجلنس كما أفادت مجيع البلدان باس����تثناء أربعة منها البيانات 

مفصلة حسب اجلنس والعمر )الرسم البياين 4 - 1(.
وباإلضاف���ة إىل اجلنس والعمر يف تكوين القوى العاملة، 
تصب���ح املعلوم���ات عن مس���توى التعليم هام���ة للمخّططن 
الذي���ن تتمث���ل مهمتهم يف توفر فرص العمل لش���رائح معينة 
من الس���كان، كالشباب أو النساء الذين يعودون إىل دخول 
س���وق العمل بعد رعاية الطفل. وقد أصبح التفصيل حسب 
املستوى التعليمي للسكان الناشطن اقتصاديًا حسب اجلنس 
والعم���ر مع ذلك غر متاح لآلن على نطاق واس���ع يف أحناء 
الع���امل. فل���م يبلغ إال 69 من ب���ن 204 بل���دان أو مناطق 
 تل���ك البيانات إىل النظ���ام اإلحصائي الدويل خ���الل الفترة 

1995 - 2003 )الرسم البياين 4 - 1(.
ويتفاوت إبالغ السكان الناشطن اقتصاديًا تفاوتًا كبرًا 
بن األقاليم اجلغرافية. فكل البلدان أو املناطق تقريبًا يف أوروبا 

وأمري����كا اجلنوبية أبلغت بيانات حس����ب اجلن����س والعمر مرة 
واح����دة على األقل يف الفت����رة 1995 - 2003. ويف أوروبا 
أبل����غ 37 بل����دًا )من بن 42(، تضّم 98 يف املائة من س����كان 
اإلقليم، أعداد الناشطن اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر؛ ويف 
أمري����كا اجلنوبي����ة أبلغ 11 بلدًا )من ب����ن 13(، تضّم كذلك 
98 يف املائ����ة من س����كان اإلقليم، تلك اإلحصاءات )الرس����م 
البياين 4 - 2(. ويف أمريكا الشمالية أبلغ 17 بلدًا تضّم 94 

يف املائة من سكان اإلقليم، تلك البيانات.

كذلك أبلغ أكثر من نصف البلدان أو املناطق يف آسيا، 
عن الس���كان الناشطن اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر )34 
م���ن بن 50(. غ���ر أن هذه البلدان ال تض���ّم إال جمرد 31 
يف املائة من س���كان اإلقلي���م ألن أكرب بلدين يف اإلقليم ومها 
الص���ن واهلند مل يبلغا تلك البيانات )الصن تش���كل 35 يف 
املائة من س���كان آسيا واهلند تشكل 28 يف املائة(. وبالنسبة 
ألوقيانوس���يا فلم يبلغ س���وى س���تة بلدان م���ن بن 17 عن 
السكان الناشطن اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر مرة واحدة 
على األقل يف الفترة، غر أهنا تشكل 95 يف املائة من سكان 
اإلقليم )وهي تشمل أستراليا ونيوزيلندا اللذين يشكالن معًا 
74 يف املائة من س���كان أوقيانوسيا(. ويف أفريقيا كان أدىن 
مستوى لإلبالغ: فلم يبلغ إال 18 من بن 55 بلدًا متثل 47 

يف املائة من سكان اإلقليم.
ولك���ي تكون اإلحصائيات عن القوى العاملة مفيدة يف 
التخطيط ورسم السياسات، يتعن أن تكون جارية ومتوافرة 
بش���كل منتظم. ويف الوقت الراهن مل تتمكن إال بلدان قليلة 
نس���بيًا من إبالغ تلك اإلحصاءات بش���كل متواتر )خلمس 
س���نوات على األقل من السنوات التسع يف الفترة 1995 - 
2003(. ومل ينج���ح يف إب���الغ البيان���ات حس���ب اجلنس 
والعمر بش���كل متواتر إال نصف البلدان أو املناطق )59 من 

بن 123(.
وم����ن العوامل املس����همة يف قلة عدد البل����دان اليت أبلغت 
بشكل متواتر، عدم قدرة بلدان كثرة على إجراء استقصاءات 
للقوى العاملة، أو على إجرائها بش����كل منتظم. وهناك عشرة 
بلدان على األقل جتري استقصاءاهتا للقوى العاملة بشكل غر 
منتظ����م أو م����ن آن آلخ����ر أو على فترات طويل����ة )كل مخس 
إىل عش����ر س����نوات(. وفضاًل ع����ن هذا فهناك ع����دد كبر من 
البل����دان )25( ال تعتمد إال على تعداد الس����كان إلحصاءات 
القوى العاملة، وخاصة يف آسيا )11 بلدًا( وأفريقيا )5 بلدان( 
وأوقيانوس����يا )4 بلدان( )انظر اجلدول 4 - ألف(. وملا كان 
تعداد الس����كان ال جيرى إال مرة واحدة كل عشرة سنوات أو 
مخس س����نوات يف أفضل األحوال فإن هذا التعداد ال ميكن أن 

يف الفترة من عام 1995 
إىل عام 2003 أبلغت 

127 بلدًا أو منطقة من 
بن 204 أعداد السكان 

الناشطن اقتصاديًا مرة 
واحدة على األقل

يف الفترة من عام 1995 
إىل عام 2003 أبلغت 

127 بلدًا أو منطقة من 
بن 204 أعداد السكان 

الناشطن اقتصاديًا مرة 
واحدة على األقل

يتفاوت إبالغ السكان 
الناشطن اقتصاديًا تفاوتًا 
كبرًا بن األقاليم اجلغرافية

يتفاوت إبالغ السكان 
الناشطن اقتصاديًا تفاوتًا 
كبرًا بن األقاليم اجلغرافية

لكي تكون اإلحصائيات 
عن القوى العاملة مفيدة يف 

التخطيط ورسم السياسات، 
يتعن أن تكون جارية 
ومتوافرة بشكل منتظم

لكي تكون اإلحصائيات 
عن القوى العاملة مفيدة يف 

التخطيط ورسم السياسات، 
يتعن أن تكون جارية 
ومتوافرة بشكل منتظم

الرسم البياين 4 - 1
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الســـكان الناشـــطني 
اقتصاديًا مرة واحدة على األقل، إما من االستقصاءات وإما 

من التعداد، 1995 - 2003

204مجيع البلدان أو املناطق 
السكان الناشطون اقتصاديًا

127املجموع
125حسب اجلنس

123حسب اجلنس والعمر
69حسب اجلنس والعمر واملستوى التعليمي

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من مكت���ب العمل الدويل، 
وقاع�دة البيان���ات LABORSTA )آذار/م���ارس 2005( ومن نظام احلولي�ة	

الدميغرافي���ة لألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
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يوفر إحصاءات عن القوى العاملة على فترات متواترة. غر أن 
كل ما يتوافر عند بعض البلدان هو بيانات التعداد 9.

أما القدرة على اإلبالغ املتواتر عن القوى العاملة حسب 
اجلنس والعمر فتتفاوت ب���ن األقاليم اجلغرافية. ففي أفريقيا 
مل يبل���غ إال بلد واحد )املغرب( يف الفترة 1995 - 2003 
تلك البيانات بش���كل متواتر؛ ويف أوقيانوس���يا مل يبلغ تلك 
البيانات إال بلدان )أس���تراليا ونيوزيلندا(. ويف آس���يا مل يبلغ 
إال 12 من بن 50 بلدًا بيانات عن القوى العاملة حس���ب 
اجلن���س والعمر بش���كل متوات���ر، بينما يف أمريكا الش���مالية 
وأمريكا اجلنوبي���ة فعلت ذلك قرابة نصف البلدان. وأوروبا 
هي الوحيدة اليت أبلغ فيها أكثر من نصف البلدان، 28 من 
بن 42 بلدًا بشكل منتظم عن القوى العاملة حسب اجلنس 

والعمر )اجلدول 4 - ألف(.
والنقص يف اإلبالغ يكون أوضح ما يكون عندما يقارن 
امل����رء األقاليم األكث����ر تقدمًا بأقل البلدان من����وًا. فحينما أبلغ 
33 بل����دًا من ب����ن 47 يف األقاليم األكثر تقدمًا، عن القوى 
العاملة حس����ب اجلنس والعمر بش����كل متواتر، مل يقدم تلك 

البيانات أّي بلد من أقل البلدان منوًا )اجلدول 4 - ألف(.

السكان العاطلون
إّن ع���دد البل���دان اليت تقدم إحصاءات ع���ن جمموع العاطلن، 
إذا ق���ورن بع���دد البل���دان أو املناطق اليت أبلغت عن الس���كان 

الناشطن اقتصاديًا، هو أدىن قلياًل: 115 من بن 204. وهذا 
العدد من البلدان يش���مل 66 يف املائة من س���كان العامل، وهي 
نس���بة أعلى منها بالنس���بة إىل 127 بلدًا أبلغت عن الس���كان 
الناش���طن اقتصاديًا. ويأيت هذا أساسًا نتيجة إلبالغ اهلند، اليت 
تش���كل 17 يف املائ���ة من س���كان العامل، ع���ن العاطلن ولكن 
لي���س عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا. ومن ب���ن البلدان أو 
 املناطق ال� 115 اليت أبلغت جمموع عدد العاطلن، قدمت كلها 
 م���ا عدا واحدًا بيانات حس���ب اجلنس ولكن قدم عددًا أصغر 
كثرًا - 96 - إحصاءات حسب اجلنس والعمر )الرسم البياين 
4 - 3(. وهنا أيضًا جند عدد البلدان قاصرًا على البلدان اليت 

قدمت بيانات من استقصاءات أو تعداد للسكان 10.

وأبل���غ 87 بلدًا عن البطالة حس���ب اجلنس واملس���توى 
التعليمي مرة واحدة على األقل خالل فترة الس���نوات التسع 
1995 - 2003. والتفاصي���ل األخ���رى هلذه اإلحصاءات 
حس���ب العم���ر ضرورية إذا أريد للبل���دان أن ترصد اجلهود 
الرامية إىل إعداد وتنفيذ االس���تراتيجيات هبدف توفر فرص 
عمل جديدة وإنتاجية لش���باهبا من اجلنسن وفق ما طلب يف 

األهداف اإلمنائية لأللفية.

أما إبالغ البيانات عن الس���كان العاطلن فيتفاوت عرب 
األقاليم اجلغرافية. ومنط اإلبالغ بن األقاليم هو نفسه تقريبًا 

نفس اإلبالغ عن السكان الناشطن اقتصاديًا.

حينما أبلغ 33 بلدًا من 
بن 47 يف األقاليم األكثر 
تقدمًا، عن القوى العاملة 
حسب اجلنس والعمر 
بشكل متواتر، مل يقدم تلك 
البيانات أّي بلد من أقل 
البلدان منوًا

حينما أبلغ 33 بلدًا من 
بن 47 يف األقاليم األكثر 
تقدمًا، عن القوى العاملة 
حسب اجلنس والعمر 
بشكل متواتر، مل يقدم تلك 
البيانات أّي بلد من أقل 
البلدان منوًا

أفريقياأفريقيا

أمريكا الشماليةأمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبيةأمريكا اجلنوبية

آسياآسيا

أوروباأوروبا

أوقيانوسياأوقيانوسيا

٦٠ ١٠٠
عدد البلدان أو املناطق

٤٠ ٨٠٢٠٦٠٤٠ صفر٢٠صفر
عدد سكان البلدان اليت أبلغت (نسبة مئوية)

أبلغت مرة واحدة على
األقل

مل تبلغ إطالقًا

الرسم البياين 4 - 2
 عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن الســـكان الناشـــطني اقتصاديًا حســـب اجلنس والعمر مرة واحدة على األقل يف الفترة

1995 - 2003، واجلزء املقابل هلا من سكان اإلقليم

أل���ف   -  4 املصدر: اجل���دول 
واجلدول 4 - باء.
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ومن الض���روري للغاي���ة إلعالم السياس���ات أن تكون 
البيان���ات عن العاطلن جارية ومتوافرة بش���كل منتظم. ومع 
ذل���ك مل يس���تطع إال 72 بل���دًا من ب���ن 204 بلدان تقدمي 
بيانات عن العاطلن حس���ب اجلنس والعمر بش���كل متواتر، 
أى خلم���س س���نوات على األقل من بن الس���نوات التس���ع 
)اجل���دول 4 - أل���ف(. وهذا الع���دد أعلى قلي���اًل من عدد 
 املبلغن عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا )59 بلدًا(، وهو 
ما يبدو أنه يشر إىل األمهية اليت توليها احلكومات إىل إنتاج 

ونشر إحصاءات البطالة على أساس منتظم.
والقدرة على إبالغ البيانات عن العاطلن حس���ب اجلنس 
والعمر بشكل متواتر تتباين عرب األقاليم اجلغرافية. ففي أفريقيا 
مل يبل���غ إال بل���دان اثنان تلك املعلومات بش���كل متواتر )مصر 
واملغ���رب(. ويف أوقيانوس���يا مل يبل���غ أّي بل���د غ���ر أس���تراليا 
ونيوزيلندا بيانات العاطلن عن العمل بشكل متواتر. ويف آسيا 
أبلغ 14 بلدًا من بن 50 عن العاطلن حس���ب اجلنس والعمر 
بش���كل متواتر، ولك���ن البلدان األكثر كثافة س���كانية )الصن 
واهلند وإندونيسيا( ليست بن تلك البلدان. ومع هذا ففي كل 
م���ن األقالي���م املتبقي���ة - أوروبا وأمري���كا الش���مالي�ة وأمريكا 
اجلنوبي�ة - أبلغ أكث��ر من نصف البل��دان تلك البيانات بشكل 
متوات���ر، حيث غطت البل���دان املبلغة أكثر من 90 يف املائة من 

سكان كل أقليم )اجلدوالن 4 - ألف و4 - باء(.
أما النقص يف فرص العمل فهو جمال آخر له أمهية خاصة 
حلالة عمل املرأة، وقد س���لم منهاج عمل بيجن بأن قياسها 
يف حاجة إىل حتس���ن 11. ولئن كان أكثر من 50 بلدًا على 
مس���توى العامل تدرج أس���ئلة عن نقص التوظيف ذي الصلة 

بالوقت يف اس���تقصاءاهتا للقوى العاملة، فالبيانات عن نقص 
التوظيف ال جتمع حىت اآلن أو تنش���ر بش���كل منهجي على 

الصعيد الدويل.

السكان املستخدمون

التوزيع	املهين
يطالب منهاج عم���ل بيجن بالقضاء على الفصل املهين 12.  
فمع أن دخول املرأة إىل الوظائف اليت كانت تقليديًا يهيمن 
عليها الذكور كان بطيئًا، تظل مهن كثرة مقس���مة بشكل 
حاد على أس���اس خطوط جنس���انية. واملعلومات عن توزع 
الس���كان املستخدمن حسب اجلنس والفئة املهنية يستغل يف 
كثر من األوقات يف دراسة الفصل املهين بن اجلنسن. وهذه 
املعلومات يتم احلصول عليها عادة عن طريق اس���تقصاءات 

القوى العاملة وتعدادات السكان.
وإذا قورنت البيانات عن التوزع املهين باإلحصاءات عن 
أعداد الناش���طن اقتصاديًا فهذه اإلحصاءات ليس���ت متاحة 
على نطاق واس���ع يف أحناء الع���امل. ومن بن 204 بلدان أو 
مناطق جرى حتليلها يف هذا التقرير قدم 108 إحصاءات عن 
الس���كان املوظفن حسب الفئة املهنية الرئيسية )انظر اإلطار 
4 - 2( مرة واحدة على األقل يف الفترة 1995 - 2003. 
وم���ن بن هذا العدد متك���ن 105 بلدان أو مناطق من تقدمي 
بيانات حسب اجلنس، ومن بينها 68 أبلغت بيانات بشكل 

متواتر )اجلدول 4 - ألف(.
واألمن���اط اإلقليمية لإلب���الغ عن البيان���ات املهنية متاثل 
متامًا األمناط اليت تش���اهد عن القوى العاملة، حيث أكثر من 
نصف بلدان األمريكتن وآس���يا وأوروبا أبلغت عن السكان 
املس���تخدمن حس���ب الفئة املهنية واجلنس مرة واحدة على 
األق���ل ولك���ن بلدانًا أقل ه���ي اليت أبلغت تل���ك البيانات يف 
أفريقيا وأوقيانوس���يا )الرسم البياين 4 - 4(. ونسبة السكان 
املش���مولن بالبلدان املبلغة يف آس���يا ال تتجاوز مع ذلك 25 
يف املائة بسبب عدم إبالغ ثالثة من أكرب البلدان يف اإلقليم. 
وبالنس���بة ألفريقيا مل يبلغ إال تسعة بلدان، متثل 23 يف املائة 
من س���كان اإلقليم، إحصاءات عن الس���كان املس���تخدمن 
حسب اجلنس والفئة املهنية. ومن بن هذه البلدان مل يتمكن 
إال بل���د واح���د )مص���ر( من اإلب���الغ عن البيانات بش���كل 
متواتر. ويف أوقيانوسيا مل يبلغ إال أستراليا ونيوزيلندا بيانات 
مهنية حس���ب اجلنس بش���كل متواتر. واإلقليمان الوحيدان 
الل���ذان اس���تطاعت بلداهنم���ا يف أغلبه���ا اإلب���الغ عن هذه 

البيانات بشكل متواتر مها أوروبا وأمريكا اجلنوبية.

مل يستطع إال 72 بلدًا 
من بن 204 بلدان تقدمي 

بيانات عن العاطلن حسب 
اجلنس والعمر بشكل متواتر

مل يستطع إال 72 بلدًا 
من بن 204 بلدان تقدمي 

بيانات عن العاطلن حسب 
اجلنس والعمر بشكل متواتر

يف آسيا أبلغ 14 بلدًا 
من بن 50 عن العاطلن 

حسب اجلنس والعمر 
بشكل متواتر، ولكن 
البلدان األكثر كثافة 

سكانية )الصن واهلند 
وإندونيسيا( ليست بن 

تلك البلدان

يف آسيا أبلغ 14 بلدًا 
من بن 50 عن العاطلن 

حسب اجلنس والعمر 
بشكل متواتر، ولكن 
البلدان األكثر كثافة 

سكانية )الصن واهلند 
وإندونيسيا( ليست بن 

تلك البلدان

أكثر من نصف بلدان 
األمريكتن وآسيا وأوروبا 

أبلغت عن السكان 
املستخدمن حسب الفئة 

املهنية ولكن بلدانًا أقل هي 
اليت أبلغت تلك البيانات يف 

أفريقيا وأوقيانوسيا

أكثر من نصف بلدان 
األمريكتن وآسيا وأوروبا 

أبلغت عن السكان 
املستخدمن حسب الفئة 

املهنية ولكن بلدانًا أقل هي 
اليت أبلغت تلك البيانات يف 

أفريقيا وأوقيانوسيا

الرسم البياين 4 - 3
عـــدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عدد الســـكان العاطلني 
مرة واحـــدة على األقل، إما من اإلحصاءات وإما من تعداد 

السكان، 1995 - 2003

204مجيع البلدان أو املناطق 
السكان العاطلون

115املجموع
114حسب اجلنس

96حسب اجلنس والعمر
87حسب اجلنس والعمر واملستوى التعليمي

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من مكت���ب العمل الدويل، 

وقاع�دة البيانات LABORSTA )آذار/مارس 2005(.
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وتش���ر البيانات الس���ابقة عن املستخدمن حسب الفئة 
املهنية، إما إىل 10 فئات مهنية رئيسية يف التصنيف القياسي 
الدويل للمهن، 1988 وإما 8 فئات رئيس���ية من التصنيف 
األول، 1968 )انظر اإلطار 4 - 2(. وتعطي هذه البيانات 
إش���ارة إىل م���دى تواجد امل���رأة يف كل فئة مهنية رئيس���ية. 
وباس���تخدام البيانات ميكن حتلي���ل مدى عمل املرأة يف املهن 
اليت تتمتع بالس���لطة والتأثر واختاذ القرارات، وذلك بدراسة 
أعدادهن يف الفئة املهنية الرئيسية اليت تشمل املشرعن وكبار 
املوظف���ن واملديرين 13. غر أنه ملا كانت هذه الفئة واس���عة 
ج���دًا، فإهنا ختفي تفاصيل الفوارق املهنية بن املرأة والرجل. 
فاملرأة على س���بيل املثال ميكن أن تعمل مبس���تويات أقل من 
الرجل داخل الفئة املهنية الرئيس���ية نفس���ها والبحث املتعمق 
يف الفصل املهين بن اجلنس���ن يتطلب مستوى من التفاصيل 

أعلى من املستوى الذي حتّدده الفئات الرئيسية.
وتلك البيانات التفصيلية حس���ب اجلنس واملهنة ينتجها 
عدد من البلدان من واقع التعداد أو من بيانات االس���تقصاء 
وتبل���غ إىل مكتب العمل الدويل. وق���د أدرجت البيانات يف 
قاعدة البيانات اخلاصة باملكتب SEGREGAT 14. وبالنسبة 
للفت���رة 1995 - 2003 ف���إّن البيان���ات التفصيلية متوافرة 
ع���ن 54 بل���دًا أو منطقة قدمت مثانية منه���ا بيانات متعّددة 
السنوات عن 62 جمموعة بيانات مهنية. واألغلب من البلدان 

أو املناطق ه���ي األوروبية )30(، ولكن مجيع األقاليم لديها 
بعض البيانات )آس���يا 10، وأفريقيا 5، وأمريكا الش���مالية 
4، وأمري���كا اجلنوبي���ة 3، وأوقيانوس���يا 2(. وتتضّمن 43 
جمموعة بيانات م���ن املجموعات املتاحة وهي 62 جمموعة، 
م���ا بن 100 و499 مهنة، وتتضّمن 3 جمموعات أكثر من 
500 مهنة )مقدمة من كندا وموريشيوس من واقع تعدادات 
الس���كان هبما يف ع���ام 1996 وع���ام 2000 على التوايل، 
وقدمتها الواليات املتحدة من واقع إحصائها للقوى العاملة، 
2000(. وجمموع���ات البيان���ات تلك توفر مصدرًا ثريًا من 

املعلومات لدراسة الفصل بن اجلنسن يف املهن.

الرسم البياين 4 - 4
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن السكان املستخدمني 
حسب اجلنس والفئة املهنية الرئيسية، وحسب عدد السنوات 

اليت أبلغت فيها البيانات خالل الفترة 1995 - 2003

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

آسيا

أوروبا

أوقيانوسيا

عدد البلدان أو املناطق

مخس سنوات فأكثر
١ - ٤ سنوات 

مل تبلغ

صفر٦٠٤٠٢٠
املصدر: اجلدول 4 - ألف.

اإلطار 4 - 2
الفئات املهنية الرئيسية

يصنف التصنيف الدويل القياس���ي للمه���ن، 1988 املهن إىل 
عشر فئات مهنية رئيسية:

املشرعون وكبار املوظفن واملديرون  -  1
املهنيون  -  2

التقنيون واملهنيون املشاركون  -  3
الكتبة  -  4

عمال اخلدمات والبائعون يف املتاجر واألسواق  -  5
العاملون املهرة يف الزراعة وصيد األمساك  -  6

احلرفيون وعمال احلرف املتصلة هبم  -  7
مشغلو ومركبو املعامل واآلالت  -  8

املهن األّولية  -  9
القوات املسلحة  -  10

وكان هناك تصنيف س���ابق هو التصنيف الدويل القياسي 
للمه���ن الصادر يف عام 1968 ال يزال يس���تخدم يف كثر من 

البلدان وهو يقر الفئات املهنية الرئيسية التالية:
العاملون املهنيون والتقنيون واملتصلون هبم  -  1/0

العاملون اإلداريون واملديرون  -  2
العاملون يف األعمال الكتابية وما يتصل هبا  -  3

البائعون  -  4
العاملون يف اخلدمات   -  5

العاملون يف الزراعة وتربية احليوان واحلراجة،   -  6
وصيادو األمساك وصائدو احليوانات

ومشغلو  به  يتصل  وما  اإلنتاج  يف  العاملون   - 9/8/7
معدات النقل والعمال
أفراد القوات املسلحة   

املصدر: حولية	إحصاءات	العمل،	2004 )جنيف، مكتب العمل 
الدويل، 2004(.



63 العمل	 	

التوزيع	حسب	الوضع	يف	العمل
يعم���ل كث���ر من النس���اء وخاص���ة الريفي���ات يف البلدان أو 
املناط���ق اليت هبا عدد كبر من الس���كان يف املجال الزراعي، 
باعتبارهن عامالت أسر مسهمة ومعظمهن يعملن بال أجر. 
كذلك يش���كل العاملون حلساب أنفس���هم جزًءا كبرًا من 
عم���ل امل���رأة يف البل���دان أو املناطق اليت يك���ون القطاع غر 
الرمس���ي فيها ج���زًءا هامًا م���ن االقتصاد. وه���ذا النمط من 
املعلومات يتكش���ف ح���ن تفصل اإلحص���اءات عن أعداد 
األش���خاص العاملن وتؤخذ من استقصاءات القوى العاملة 
أو من تعداد السكان، وتفصل حسب اجلنس واألوضاع يف 
 العم���ل )انظ���ر اإلط���ار 4 - 3(. غ���ر أن���ه خ���الل الفترة 
1995 - 2003 مل يبل���غ إال أكث���ر من نص���ف البلدان أو 
املناط���ق يف العامل )104 من ب���ن 204( بيانات عن اجلنس 

والوضع يف العمل بالنس���بة ألّي س���نة إىل النظام اإلحصائي 
ال���دويل، وأق���ل من ذل���ك بكثر - 64 - أبل���غ بيانات عن 

مخس سنوات على األقل يف فترة السنوات التسع.
وتش����به أمناط اإلب�الغ حس����ب األقاليم اجلغرافية إىل حد 
م����ا أمن����اط البيانات املهنية املبينة ف�ي الرس����م البياين )4 - 4(. 
 فبالنس����بة ألفريقي����ا يك����ون اإلبالغ منخفض����ًا بوجه خاص - 
ال يزي����د ع����ن 13 من ب����ن 55 بلدًا أبلغت البيانات حس����ب 
اجلن����س مرة واحدة على األقل يف الفترة، وواحد فقط )مصر( 
 متك����ن من اإلب����الغ عن مخس س����نوات على األق����ل )اجلدول 

4 - ألف(.
 وهن���اك فئة بالنس���بة لتصنيف الوض���ع يف العمل كثرًا 
ما تبحث للحصول على قرينة للتفاوت بن اجلنس���ن وهذه 
الفئة هي أصحاب العمل. وأحيانًا تستخدم املعلومات لبيان 

مل يبلغ إال أكثر من نصف 
البلدان أو املناطق يف العامل 
بيانات عن اجلنس والوضع 

يف العمل

مل يبلغ إال أكثر من نصف 
البلدان أو املناطق يف العامل 
بيانات عن اجلنس والوضع 

يف العمل

اإلطار 4 - 3
الوضع يف العمل

إّن العمالة كما عرفها املؤمتر الدويل الثالث عشر املعين بإحصاءات 
العمل )1982(، تتألف من فئتن عريضتن: العمل بأجر والعمل 

حلساب النفس.
العمل بأجر ويش���مل األش���خاص الذين يكونون خالل الفترة 
املرجعية )أ( “يعملون”، أي يؤدون عماًل ما بأجر أو مرتب، نقديًا 
أو عيني���ًا، )ب( “لديه���م وظيف���ة ولكن ال يعمل���ون”، أي يعملون 
بالفع���ل يف وظيفتهم احلالية ولكنهم خارج العمل مؤقتًا وهلم ارتباط 

رمسي بوظيفتهم.
العاملون حلســـاب أنفسهم وهذا يش���مل األشخاص الذين 
يكونون خالل الفترة املرجعية )أ( إما “يعملون”، أي يؤدون عماًل 
ما لكس���ب دخل لألس���رة، نقدًا أو عين���ًا، )ب( وإما “مرتبطون 
مبؤسس���ة ولكنه���م ال يعمل���ون”، أي أهنم مرتبطون مبؤسس���ة قد 
 تكون مش���روعًا جتاريًا، أو مزرعة أو مؤسس���ة خدمات، ولكنهم 

ال يعملون مؤقتًا ألّي سبب حمّدد.
والتصني����ف الدويل للوضع يف العم����ل، املعتمد يف عام 1993 
يصنف الوظائف حسب نوع العقد الصريح أو الضمين لعمل شخص 
مع شخص آخر أو مؤسسة أخرى. وتعرف الفئات على أساس نوع 
املخاطر االقتصادية ونوع الس����لطة اليت تتحملها الوظيفة أو س����وف 
تتحملها على املؤسس����ات والعاملن اآلخري����ن. وهناك مخس فئات 
رئيسية هي: املوظفون، أصحاب العمل، العاملون حلساب أنفسهم، 

أعضاء التعاونيات اإلنتاجية، والعاملون يف األسر املسهمة.
املوظفـــون وهم كل من يعمل يف وظيف���ة بعقد عمل صريح 
أو ضمين يعطيهم أجورًا أساس���ية ال تعتمد بصورة مباش���رة على 

عائ���د الوحدة اليت يعملون هبا. واملوظفون حيصلون منطيًا على أجر 
ومرتب، ولكن قد تدفع هلم أيضًا عموالت عن املبيعات، بالقطعة 

أو باملكافأة أو عينيًا، كتوفر املأكل واملسكن أو التدريب.
أصحاب العمل هم الذين يعملون حلس���اب أنفس���هم أو مع 
شريك آخر أو أكثر، أو الذين يعملون حلساب أنفسهم ويشغلون 
على أس���اس مس���تمر ش���خصًا أو أكثر للعمل معهم يف املؤسس���ة 

كموظفن.
العاملون حلســـاب أنفســـهم وهم العامل���ون الذين يعملون 
حلس���اب أنفسهم أو مع شريك آخر أو أكثر، أو يعملون حلساب 

أنفسهم وال يشغلون أّي موظفن على أساس دائم.
أعضـــاء التعاونيـــات اإلنتاجية هم العامل���ون الذين يعملون 
حلس���اب أنفس���هم يف جمال إنتاج س���لع تعاونية وخدمات، حيث 
يأخذ كل عضو جزًءا على قدم املس���اواة مع األعضاء اآلخرين يف 
كل الق���رارات املتعلقة باإلنتاج واملبيعات واالس���تثمارات وتوزيع 

العوائد.
العاملون يف األســـر املســـهمة )املش���ار إليهم يف التصنيفات 
السابقة على أهنم العاملون يف األسر بال أجر( وهم العاملون الذين 
يعملون حلس���اب أنفسهم يف مؤسس���ة ذات وجهة سوقية يشغلها 
قريب يعيش يف األس���رة املعيشية نفسها وال ميكن تشغيله كشريك 
ألن درجة التزامهم بتش���غيل املؤسس���ة ليست على مستوى يقارن 

مبستوى رئيس املؤسسة.
املصدر: حولي���ة	إحص���اءات	العمل،	2004 )جني���ف، مكتب العمل 

الدويل، 2004(.
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أن النساء أقل احتمااًل ألن يكن صاحبات عمل. والواقع أننا 
ميكن أن نرى من اجلدول املرفق ألف - 10 عدم وجود أّي 
بلد به نس���بة من صاحبات العمل بن النساء العامالت أكثر 

من النسبة املقابلة بن أصحاب العمل من الرجال.
وعلى الرغم من أن 104 بلدان أو مناطق تبلغ إحصاءات 
عن العاملن حس����ب اجلنس والوضع يف العمل فالبعض منها 
يرب����ط بن فئتن أو أكثر. وعلى س����بيل املث����ال يبلغ 11 بلدًا 
عن أصحاب العمل والعاملن حلساب أنفسهم كفئة واحدة، 
وبذل����ك تتالىف إجراء حتليل منفصل هلذه الفئات من العاملن 
يف تلك البلدان. وال يزال استخدام عمليات ربط أخرى بن 
الفئات قائمًا وال تبلغ بعض البلدان عن كل الفئات. والنتيجة 
ه����ي أن ع����دد البل����دان أو املناطق اليت تقدم بيانات حس����ب 
اجلن����س )س����نة واحدة على األقل( ينخفض إىل 82 بالنس����بة 
للعاملن حلس����اب أنفس����هم و92 بالنس����بة ألصحاب العمل 
و97 للعاملن يف األسر املسهمة و102 للعاملن املوظفن.

واملوظفون )أو الذين يش���غلون وظائ���ف بأجر( رجااًل 
كانوا أم نساًء يشكلون أغلبية العاملن يف معظم بلدان العامل 
)انظر اجلدول املرفق ألف - 10(. وبالنسبة للمرأة والرجل 
على الس���واء فإن ش���غل عمل بأجر هو املرغوب فيه عمومًا 
أكثر من العمل بال أجر أو العمل حلس���اب نفسه شريطة أن 
تكون ظروف العمل كرمية 15. ومن بن املؤشرات املحددة 
للهدف 3 من األهداف اإلمنائية لأللفية )تعزيز املس���اواة بن 
اجلنس���ن ومتكن امل���رأة( “نصيب امل���رأة يف العمل بأجر يف 
القط���اع غر الزراعي” 16. ونصيب امل���رأة من العمل بأجر 
ه���و الذي يقيس درجة اندم���اج املرأة يف االقتصاد النقدي. 
ونصيبه���ا من العمل بأج���ر يف القطاع غ���ر الزراعي يقيس 
درجة انفتاح سوق العمل يف الصناعة وقطاع اخلدمات أمام 
امل���رأة ويبن مدى توافر فرص عم���ل واحدة للمرأة والرجل 

يف هذه القطاعات.
ويتطل���ب إنت���اج املؤش���رات بيانات عن ع���دد اإلناث 
والذك���ور املوظف���ن يف القطاع غر الزراع���ي 17. واملصادر 
احلالي���ة لتلك البيانات هي اس���تقصاءات الق���وى العاملة أو 
اس���تقصاءات املؤسسات ذات العالقة بالعمل - حن تكون 
عاملة - بس���بب تنفيذها األكثر تواترًا عمومًا وزيادة النشر 
املناس���ب التوقي���ت للنتائج مقارنة بتعداد الس���كان. غر أنه 
اس���تنادًا إىل البيانات املتاحة يف قاعدة بيانات مكتب العمل 
ال���دويل يتضح أن البل���دان أو املناطق الق���ادرة على أن تنتج 
من هذه املصادر البيانات الالزمة حلس���اب املؤش���ر، ليست 
كثرة. وبالنس���بة للفت���رة 1995 - 2003 مل يبلغ إال 84 
م���ن بن 204 بلدان أو مناطق على الصعيد العاملي، بيانات 

عن العمالة بأجر حسب الفئة الصناعية الرئيسية لسنة واحدة 
عل���ى األقل، و74 فقط منها أفادت بيانات حس���ب اجلنس 
)الرسم البياين 4 - 5(. بل واألقل من ذلك )61( هي اليت 
أفادت بيانات حسب اجلنس خلمس سنوات على األقل من 

السنوات التسع املشمولة.
والبلدان أو املناطق ال� 61 اليت أبلغت بشكل متواتر عدد 
املوظفن حسب اجلنس وفئة الصناعة الرئيسية موزعة بشكل 
غر متس���او على األقالي���م اجلغرافية. وثالث���ة أرباع جمموع 
البلدان يف أوروبا )32 من بن 42( هي القادرة على تقدمي 
تلك البيانات بش���كل متوات���ر، مقارنة بأقل من ثلث البلدان 
يف آس���يا وأمريكا اجلنوبية وقرابة الربع يف أمريكا الش���مالية 
)الرس���م البياين 4 - 6(. ومل يبلغ إال ثالثة بلدان يف أفريقيا 

وبلدان اثنان يف أوقيانوسيا هذه البيانات بشكل متواتر.

إحصاءات األجور

ال تزال النساء العامالت يسعن من أجل املساواة مع الرجال 
يف األج���ر. ويظل س���د الفجوة بن أجر امل���رأة وأجر الرجل 
حتديًا رئيسيًا يف كثر من بلدان العامل. ولرصد مدى وكيفية 
سد هذه الفجوة ال بد من وجود إحصاءات عن أجر الرجل 

وأجر املرأة.
ومعظ���م اإلحص���اءات عن األجور )متوس���ط معدالت 
الدخ���ل أو األج���ر( يتم احلصول عليها م���ن بيانات األجور 
اليت جتمع أساسًا من تعداد املنشآت أو االستقصاءات. ففي 
الفترة 1995 - 2003 أبلغ 51 بلدًا أو منطقة بيانات عن 

نصيب املرأة من العمل 
بأجر يف القطاع غر 
الزراعي يقيس درجة انفتاح 
سوق العمل يف الصناعة 
وقطاع اخلدمات أمام املرأة

نصيب املرأة من العمل 
بأجر يف القطاع غر 
الزراعي يقيس درجة انفتاح 
سوق العمل يف الصناعة 
وقطاع اخلدمات أمام املرأة

الرسم البياين 4 - 5
عـــدد البلـــدان أو املناطق الـــيت أبلغت عن العمـــل بأجر من 
اســـتقصاءات املنشـــآت املتعلقة بالعمل أو من اســـتقصاءات 

القوى العاملة، 1995 - 2003

أبلغت	مرة	
واحدة	على	
األقل

أبلغت	خلمس	
سنوات	على	
األقل

204204مجيع البلدان أو املناطق 
العمل بأجر

8469حسب الفئة الصناعية الرئيسية
7461حسب الفئة الصناعية الرئيسية واجلنس

املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من مكت���ب العمل الدويل، 

وقاع�دة البيانات LABORSTA )متوز/يوليه 2005(.
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األجور حس���ب الفئة الصناعية الرئيسية من واقع إحصاءات 
املنش���آت ذات العالقة بالعمل و23 من تعداد املنشآت ذات 
العالقة بالعمل. واستقى عدد أقل من البلدان بيانات األجور 
من اس���تقصاءات الق���وى العاملة، أو س���جالت التأمن، أو 
التقارير اإلدارية. وباس���تثناء استقصاءات القوى العاملة فإن 
اإلبالغ عن األجور حسب اجلنس ليس شائعًا حيث نصف 
البلدان املبلغة هي اليت تفعل ذلك يف أفضل األحوال )الرسم 

البياين 4 - 7(.
وتتأث���ر مقارنة بيان���ات اإليرادات م���ن خمتلف املصادر 
بن���وع العمال املش���مولن وإدراج أو اس���تبعاد أجور العمل 
اإلض���ايف واحلوافز واملكافآت والدفع���ات العينية وغر ذلك 
م���ن الع���الوات فضاًل عن الوح���دة الزمنية املس���تخدمة )يف 
الس���اعة أو يف اليوم أو يف األس���بوع أو يف الش���هر(. مث إن 
بعض املصادر تستخدم متوسط اإليراد بينما تستخدم مصادر 
أخ���رى معدالت األجر. وتتعط���ل املقارنة الدولية إضافة إىل 
هذا بسبب الفوارق بن البلدان يف معيار احلجم الذي يعتمد 
يف االس���تقصاء أو التعداد للمؤسسات. ويتأثر متوسط إيراد 
املرأة كفئة بالنس���بة ملتوسط إيرادات الرجل عالوة على هذا 
باحلص���ة النس���بية للعمالة املاهرة وغر املاه���رة وبالعمل كل 

الوقت أو بعض الوقت يف كل فئة.

وأف���ادت 108 بلدان أو مناطق يف جمموعها بيانات عن 
األجور حس���ب فئة الصناعة الرئيس���ية من أّي مصدر للفترة 
1995 - 2003. ومع ذلك مل يبلغ إال 52 من تلك البلدان 
حس���ب اجلنس. والبلدان من أوروبا وآسيا متثل جمتمعة قرابة 

ثالثة أرباع البيانات املتاحة )الرسم البياين 4 - 8(.

العمالة غر الرمسية 18
ميث���ل القطاع غ���ر الرمسي جزءًا هامًا من االقتصاد وس���وق 
العم���ل يف كثر من البلدان وخاصة البل���دان النامية والبلدان 
ال���يت مت���ر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية. ففي بع���ض البلدان يف 

الرسم البياين 4 - 6
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن العمل بأجر حســـب 
اجلنس وفئة الصناعة الرئيسية، من واقع إحصاءات املؤسسات 
ذات العالقـــة بالعمل أو إحصاءات القـــوى العاملة، خلمس 

سنوات على األقل خالل الفترة 1995 - 2003

أفريقيا
أبلغت مخس

سنوات فأكثر
مل تبلغ مخس

سنوات فأكثر أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

آسيا

أوروبا

أوقيانوسيا

عدد البلدان أو املناطق
صفر٦٠٤٠٢٠

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
البيانات  العمل الدويل، وقاع����دة 
)مت����وز/ي�ول�ي�����ه   LABORSTA

.)2005

الرسم البياين 4 - 7
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن بيانات األجور حســـب فئة الصناعة الرئيســـية وعدد ونســـبة الذين أبلغوا بيانات 

حسب اجلنس، حسب مصدر البيانات للفترة 1995 - 2003

املصدر
عدد	البلدان	أو	املناطق	

اليت	أبلغت
عدد	البلدان	أو	املناطق	اليت	
أبلغت	حسب	اجلنس

النسبة	املئوية	اليت	أبلغت	
حسب	اجلنس

512753استقصاء املنشآت ذات العالقة بالعمل
23835تعداد املنشآت ذات العالقة بالعمل

141393استقصاء القوى العاملة
8338سجالت التأمن
7343التقارير اإلدارية

11328غر ذلك

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من مكتب العمل الدويل، وقاع�دة البيانات 
LABORSTA )آذار/مارس 2005(.

مالحظة: هناك حساب متكرر، أي أن بعض البلدان أو املناطق أبلغت بيانات من أكثر من مصدر.
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أفريقيا جنوب الصحراء وآس���يا وأمريكا الالتينية يكون هذا 
العمل أهم للمرأة من العمل الرمسي. وتعّد التعاونات النسائية 
واملساعدة الذاتية واملمارسات واملبادرات التقليدية يف القطاع 

غر الرمسي موارد اقتصادية حيوية للمرأة 19.
وعقب اعتم���اد تعريف دويل يف ع���ام 1993 للقطاع 
غر الرمسي يش���مل مؤسس���ات القطاع غ���ر الرمسي )انظر 
اإلط���ار 4 - 4(، أنت���ج الكثر من البل���دان النامية والبلدان 
ال���يت مت���ر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية إحص���اءات عن العمل 
يف ه���ذا القطاع )بعض البل���دان أنتجت بيان���ات قبل إقرار 
التعري���ف( 20. ومع ذلك أصبح هذا مفهومًا جديدًا نس���بيًا 
يف اإلحصاءات الرمسية وال يزال ال يش���كل جزًءا من اجلمع 
املنتظ���م للبيانات يف معظم البلدان. فجم���ع البيانات الدقيقة 
والشاملة عن القطاع غر الرمسي أمر صعب بسبب األنشطة 
املتفاوتة كثرًا، واهلياكل التنظيمية غر الرمسية وتنوع وسائط 
التشغيل اليت ينطوي عليها. ويف العادة جتمع املصادر الوطنية 
املختلف���ة من أجل اس���تقاء إحصاءات ع���ن القطاع. وأكثر 
مصادر البيانات ش���يوعًا هي اس���تقصاءات الق���وى العاملة 
واالس���تقصاءات اخلاصة غ���ر الرمسية للقطاع على أس���اس 
هنج خمتلط الس���تقصاء األسر املعيش���ية واملؤسسات وتعداد 

املؤسسات واستقصاءاهتا.
وأنت����ج حنو 60 بل����دًا أو منطقة إحصاءات عن العمالة 
يف القط����اع غر الرمسي من����ذ عام 1995، وإن كان الكثر 

منها مل يس����تخدم بع����د معيار التنظيم القانوين للمؤسس����ة. 
 وم����ن مث فهن����اك 28 بل����دًا قدم����ت بيان����ات ع����ن العمالة 
 يف القطــــاع غــــري الرمســــي باس����تخدام تعاري����ف وطني����ة، 
و8 بل����دان 21 )م����ن بينها 6 من ال� 28 املش����ار إليها آنفًا( 
اس����تطاعت تقدمي تلك البيانات باتب����اع تعريف مواءم 22. 
وحنو 18 بلدًا قدمت بيانات تشر إىل العمل يف املؤسسات 
الصغرية أو الصغرية جدًا باس���تخدام تعاريف وطنية، و14 
بلدًا 23 )تش���مل بعضًا من ال� 18 اليت اس���تخدمت تعاريف 
وطنية( استطاعت تقدمي بيانات باعتماد تعاريف مواءمة 24. 
وهناك عش���رة بل���دان أخرى قدمت بيان���ات عن العمالة يف 
القط����اع غر الرمسي باس����تخدام مفاهي����م أخرى ذات صلة 
وثيقة، كاألنش����طة االقتصادية لألسر املعيشية والعمالة غر 

املسجلة وغرها 25. 
وعق���ب تعريف العمالة يف القط���اع غر الرمسي املعتمد 
عام 1993 تس���تبعد معظم البلدان السلع املخصصة حصرًا 
لالس���تعمال النهائي الشخصي لألسر املعيشية من إحصاءاهتا 
للقط���اع غر الرمسي. كذلك تس���تبعد بل���دان كثرة عمال 
املن���ازل بأجر الذين تس���تخدمهم األس���ر املعيش���ية. وهذان 

نشاطان هتيمن عليهما النساء.
وملا كان التعريف القائم على املؤسس���ات ال يستوعب 
مجيع أش���كال العمالة غر الرمسية، فقد اس���تنبط مكّون ثان 
على أساس عالقات العمل. وأّدى ذلك إىل أن يعتمد يف عام 
2003 تعري���ف إحصائي للعمالة غ���ر الرمسية )انظر اإلطار 
4 - 4(. وملا كان هذا مفهومًا إحصائيًا جديدًا للغاية فإن 
مج���ع البيانات عن القطاع غر الرمسي ال يزال يف مهده على 

الصعيدين الوطين والدويل.

إحصاءات العمل بال أجر واستغالل الوقت

طال���ب منهاج عمل بيج���ن املنظمات اإلحصائي���ة الوطنية 
والدولية بأن تس���تنبط وس���ائل إحصائية مناسبة لكي تعرف 
وتبن املدى الكامل لعمل املرأة وكل إسهاماهتا يف االقتصاد 
الوط���ين، مبا يف ذلك إس���هامها يف القطاع���ات اليت ال تدفع 
مكافآت 26. وقد مت توثيق دراسات قيمة استهالك الوقت يف 
حبث األعمال بأجر وبال أجر، يف الطبعات السابقة من نساء	
العامل	27. وتقيس دراس���ات اس���تغالل الوق���ت كيفية قضاء 
الناس وقتهم على مدار اليوم، واإلحاطة باألنشطة اإلنتاجية 
داخل وخارج األسرة املعيشية. ولذا فهي توفر نقطة انطالق 

لتحسن اإلحاطة بعمل املرأة والرجل بأجر وبال أجر.
وكانت دراس���ات اس���تغالل الوقت قد نفذت بداية يف 
البل���دان املتقدم���ة. أما يف البلدان النامية فكانت الدراس���ات 

أنتج حنو 60 بلدًا أو منطقة 
إحصاءات عن العمالة يف 
القطاع غر الرمسي منذ عام 
1995

أنتج حنو 60 بلدًا أو منطقة 
إحصاءات عن العمالة يف 
القطاع غر الرمسي منذ عام 
1995

الرسم البياين 4 - 8
عـــدد البلـــدان أو املناطق الـــيت أبلغت بيانـــات عن األجور 
حســـب فئة الصناعة الرئيسية مرة واحدة على األقل خالل 

الفترة 1995 - 2003

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

آسيا

أوروبا

أوقيانوسيا

عدد البلدان أو املناطق
صفر٦٠٤٠٢٠

أبلغت حسب اجلنس
أبلغت ولكن ليس حسب

اجلنس
مل تبلغ

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
العمل ال���دويل، وقاع�دة البيانات 
)آذار/م������ارس   LABORSTA

.)2005
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القليلة الستغالل الوقت قبل عام 1995 يف معظمها دراسات 
إفرادية إما ملوقع واحد وإما لبضع مواقع ومل تكن تشمل اليوم 
بكامل���ه. ومنذ املؤمتر العامل���ي الرابع املعين باملرأة أجرى عدد 
من البلدان النامية، رغم هذا اس���تقصاءات الستغالل الوقت 

بتغطية وطنية لتحسن قياس عمل املرأة والرجل بغر أجر.
ومن���ذ عام 1995 أجرت 7 بل���دان يف أفريقيا و18 يف 
آس���يا استقصاًء واحدًا على األقل الستغالل الوقت، وكذلك 

فعل���ت 8 يف أمريكا الش���مالية و3 يف أمريكا اجلنوبية و2 يف 
أوقيانوس���يا )الرس���م البياين 4 - 9(. ويف أوروبا فعلت ذلك 
29 بل���دًا على األقل بعضه���ا أجرى اس���تقصاءات متعّددة. 
وبالنسبة للعامل عمومًا فقد نفذ 67 بلدًا أو منطقة على األقل 

استقصاء الستغالل الوقت يف الفترة 1995 - 2004.
وعقب توصية املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة وضعت 
الش���عبة اإلحصائي���ة باألمم املتح���دة تصنيفًا دولي���ًا جتريبيًا 

 نفذ 67 بلدًا أو منطقة 
على األقل استقصاًء 

الستغالل الوقت يف الفترة 
2004 - 1995

 نفذ 67 بلدًا أو منطقة 
على األقل استقصاًء 

الستغالل الوقت يف الفترة 
2004 - 1995

اعتم���د املؤمتر الدويل اخلامس عش���ر املعين بإحص���اءات العمل، يف 
ع���ام 1993 تعريفًا إحصائيًا دوليًا للقطاع غر الرمسي ربط بنظام 
احلس���ابات القومية لعام 1993. وعرف���ت العمالة يف القطاع غر 
الرمسي بأهنا تش���مل مجيع األشخاص املوظفن خالل فترة مرجعية 
معين���ة يف واحدة على األقل من مؤسس���ات القط���اع غر الرمسي، 
بغ���ض النظر ع���ن وضعهم يف العم���ل وعما إذا كان���ت وظيفتهم 
أساسية أو ثانوية أ. وعرف املؤمتر الدويل اخلامس عشر مؤسسات 
القطاع غر الرمسي بأهنا القطاع املؤسس���ي “األس���ر املعيشية” يف 

نظام احلسابات القومية على أساس املعاير التالية:
أن تكون مؤسسات مملوكة ألفراد أو أسر معيشية إما وحدها   •
وإما يف شراكة مع آخرين، وال تكون مبنية ككيانات قانونية 
منفصلة، مس���تقلة عن أصحاهبا، وليست هلا حسابات كاملة 
متاحة من شأهنا السماح بفصل مايل ألنشطة اإلنتاج باملؤسسة 

عن األنشطة األخرى ألصحاهبا؛
أن يكون بعض الس���لع أو اخلدمات املنتجة على األقل معدًا   •

للبيع أو املبادلة؛
أن يكون حجمها من حيث العمالة أقل من عتبة معينة حتدد   •
حس���ب الظروف الوطنية ب، و/أو أال تكون مس���جلة حتت 
أّي ش���كل حمّدد من التشريعات الوطنية وأن تكون هي و/أو 

موظفوها إن وجدوا غر مسجلن؛
أن تكون مشتركة يف أنشطة غر زراعية، مبا يف ذلك األنشطة   •

الثانوية غر الزراعية للمؤسسات يف القطاع الزراعي.
والتعري���ف الس���ابق القائ���م على املؤسس���ات يف القطاع غر 
الرمس���ي ال ميكن أن يس���تطيع أو ال يقصد أن يس���تطيع مشول كل 
أش���كال العمالة غ���ر الرمسية. ول���ذا توصي جمموعة دهل���ي املعنية 
بإحص���اءات القطاع غ���ر الرمسي وغرها بأن يس���تكمل التعريف 
بتعريف أوس���ع على أس���اس الوظائف وقياس العمالة غر الرمسية. 
واس���تجابة هلذه التوصية اعتمد املؤمتر الدويل الس���ابع عش���ر املعين 
بإحص���اءات العمل )2003( تعريفًا إحصائيًا للعمالة غر الرمسية، 
يكمل القرار السابق بإدراج العمالة غر الرمسية خارج القطاع غر 

الرمسي على النحو التايل:

املوظفون الذين يشغلون وظائف غر رمسية ج يف القطاع الرمسي 
أو املعتربون عمال منازل تستخدمهم األسر املعيشية؛

عم���ال األس���ر املس���همة العامل���ون يف مؤسس���ات القط���اع   •
الرمسي؛

العاملون حلس���اب أنفس���هم املش���تغلون بإنتاج سلع خمّصصة   •
حصرًا لالس���تعمال النهائي اخلاص ألس���رهم املعيش���ية )مثل 
زراعة الكفاف، أو تشييد مسكن خاص على طريقة اصنعها 
بنفسك(، إذا اعترب عملهم وفقًا لتعريف العمالة الذي اعتمده 

املؤمتر الدويل الثالث عشر املعين بإحصاءات العمل.
املصدر: على أساس مواد مقدمة من مكتب العمل الدويل.

“الق���رار املتعل���ق بإحص���اءات العمالة يف القطاع غ���ر الرمسي”،  أ 
ال���ذي اعتم���ده املؤمت���ر الدويل اخلامس عش���ر املع���ين بإحصاءات 
العمل، كانون الثاين/يناي���ر 1998، يف التوصيات	الدولية	الراهنة	
إلحص���اءات	العمل، طبع���ة عام 2000 )مكت���ب العمل الدويل، 

جنيف، 2000(.
أوص���ت جمموعة دهلي املعنية بإحص���اءات القطاع غر الرمسي، يف  ب 
دورهت���ا الثالثة، بأن يكون تعريف معيار احلجم، ألغراض اإلبالغ 
الدويل، حمددًا على أنه أقل من مخسة موظفن )فريق اخلرباء املعين 
بإحص���اءات القطاع غر الرمس���ي، “التقرير االجتماعي الثالث”، 
نيودهل���ي، 17 - 19 أيار/ماي���و 1999 )مكت���ب اإلحص���اءات 
املرك���زي، نيودهلي، 1999(. وقد أنش���ئت جمموعة دهلي يف عام 
1997 بوصفها حمفاًل دوليًا لتبادل اخلربات يف جمال قياس القطاع 
غر الرمسي، وممارس���ات مج���ع وثائق البيان���ات، والتوصية بتدابر 

لتحسن نوعية ومقارنة إحصاءات القطاع غر الرمسي.
النظر يف إمكان إسناد وظائف غر رمسية ملوظفن إذا كانت عالقة  ج 
عملهم، حبكم القانون أو املمارسة، ال ختضع للوائح العمل الوطنية، 
أو الضرائ���ب عل���ى الدخل، أو احلماية االجتماعية، أو اس���تحقاق 
مزايا عمل معينة، كاإلنذار املسبق بالفصل، أو قطع املرتب أو دفع 
اإلجازات الس���نوية أو املرضية ]“تقرير املؤمتر الدويل السابع عشر 
املع���ين بإحصاءات العمل”، جنيف، 24 تش���رين الثاين/نوفمرب - 
3 كانون األول/ديس���مرب 2003 )جنيف، مكتب العمل الدويل، 

.])2003

•

اإلطار 4 - 4
العمالة غري الرمسية
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ألنش���طة إحصاءات اس���تغالل الوقت 28. وملساعدة البلدان 
يف التخطيط لتنفيذ استقصاء الستغالل الوقت لقياس العمل 
بأجر أو بال أجر، نشرت األمم املتحدة كذلك دلياًل إلنتاج 

إحصاءات عن استغالل الوقت 29.

التقدم املحرز يف اإلحصاءات
2003 - 1975

القوى العاملة

كانت إحصاءات القوى العاملة الوطنية يف النظام اإلحصائي 
 ال���دويل تبلغ عمومًا حس���ب اجلنس خالل الفترة 1975 -

1984. وخ���الل تل���ك الفت���رة أبلغ 172 م���ن بن 204 
بلدان أو مناطق عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا من تعداد 
السكان أو االس���تقصاءات، مرة واحدة على األقل وقدمت 
 مجيعها البيانات حس���ب اجلنس. أما اإلبالغ يف العقد التايل 
1985 - 1994 ف���كان أدىن قلي���اًل حيث أبلغ 165 بلدًا 
ومل يبلغ 3 بلدان حس���ب اجلنس. وبالنس���بة ألحدث فترة، 
كان عدد البلدان اليت أبلغت البيانات أقل كثرًا )127( ومل 

يبلغ 2 منها حسب اجلنس.

وم���ن بن البلدان اليت أبلغت بيانات حس���ب اجلنس مل 
يفصل عدد منها البيانات حس���ب العمر: 7 يف الفترة األوىل 
 و8 يف الفت���رة الثاني���ة و2 يف الفت���رة الثالث���ة )الرس���م البياين 
4 - 10(. والع���دد األصغ���ر كثرًا من البل���دان املبلغة عن 
أح���دث الفت���رات )1995 - 2003( يعزى جزئيًا إىل أن 
ه���ذه الفت���رة ال تش���مل إال تس���ع س���نوات بداًل من عش���ر 
سنوات. مث إن بعض البيانات عن السنوات األخرة مل تكن 

طرأ حتسن كبر من حيث 
عدد البلدان أو املناطق اليت 
أبلغت بشكل متواتر عن 
السكان النشطاء اقتصاديًا 
حسب اجلنس والعمر

طرأ حتسن كبر من حيث 
عدد البلدان أو املناطق اليت 
أبلغت بشكل متواتر عن 
السكان النشطاء اقتصاديًا 
حسب اجلنس والعمر

الرسم البياين 4 - 9
البلدان أو املناطق اليت أجرت إحصاًء واحدًا على األقل الستغالل الوقت منذ عام 1995

بنن وتشاد وغامبيا ومدغشقر واملغرب ونيجريا وجنوب أفريقيا7أفريقيا

كندا وكوبا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا والواليات املتحدة8أمريكا الشمالية

الربازيل وشيلي وإكوادور3أمريكا اجلنوبية

أرمينيا والصن واهلند وإندونيس���يا وإيران )مجهورية - اإلس���المية( واليابان وكازاخس���تان وقرغيزس���تان 18آسيا
ومجهورية الو الدميقراطية الش���عبية ومنغوليا ونيبال واألراضي الفلسطينية املحتلة وعمان والفلبن ومجهورية 

كوريا وتايلند وتركيا وفييت نام

ألبانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدامنرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وهنغاريا وآيرلندا وإيطاليا 29أوروبا
والتفيا وليتوانيا ولكس���مربغ وهولندا والنرويج وبولندا والربتغال ورومانيا واالحتاد الروس���ي وس���لوفاكيا 

وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا ومجهورية مقدونيا )يوغوسالفيا السابقة( واململكة املتحدة

أستراليا ونيوزيلندا2أوقيانوسيا

املصدر: نس���اء	العامل	2000:	االجتاهات	واإلحصاءات )منش���ورات األم���م املتحدة، رقم املبيع: E.00.XVII.14( ومعلوم���ات مقدمة من الدوائر اإلحصائية 
باللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.

الرسم البياين 4 - 10
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات عن الســـكان 
الناشطني اقتصاديًا من واقع التعداد أو اإلحصاءات، لثالث 

فترات

٢٠٠
عدد البلدان أو املناطق

املجموع، مرة واحدة على األقل

حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

صفر١٥٠١٠٠٥٠

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
العم���ل الدويل، وقاع���دة البيانات 
)آذار/م��������ارس   LABORSTA

احلولي���ة	 نظ���ام  وم���ن   )2005
الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين 

الثاين/نوفمرب 2004(.
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متاحة وقت إعداد هذا التقرير، إذ أن معاجلة ونش���ر النتائج، 
وخاصة تعداد السكان، أمر يتطلب وقتًا.

ويتع���ن أن تكون إحصاءات القوى العاملة جارية حىت 
ميكن أن تفيد يف التخطيط. وإحصاءات البطالة، بوجه خاص 
حساس���ة جدًا للتغرات يف احلالة االقتصادية، وجرت العادة 
عل���ى أن تراقبها احلكومات بصف���ة منتظمة. ولذا فمن املهم 
بوجه خاص معرفة ما إذا كان قد طرأ حتسن من حيث تواتر 
اإلب���الغ عن إحصاءات القوى العاملة )أي خلمس س���نوات 

على األقل يف الفترة(.
وبالنسبة للفترات الزمنية الثالث اليت أخذت يف االعتبار 
فقد طرأ حتس���ن كبر من حيث عدد البلدان أو املناطق اليت 
أبلغت بش���كل متواتر عن السكان النشطاء اقتصاديًا حسب 
اجلن���س والعم���ر. ومن 22 بل���دًا فقط اس���تطاعت اإلبالغ 
بش���كل متواتر يف الفترة 1975 - 1984 ارتفع العدد إىل 
40 يف الفترة 1984 - 1995 وارتفع مرة أخرى إىل 59 
يف الفت���رة الراهنة )الرس���م البياين 4 - 10(. غر أنه بالرغم 
من التحس���ن ظل العدد منخفضًا إذ ال ميثل إال أقل من ثلث 

البلدان يف العامل.
ويأيت الكثر من التحس����ن يف اإلبالغ املتواتر نتيجة لزيادة 
ع����دد البل����دان أو املناط����ق ال����يت أنتجت إحص����اءات من واقع 
اس����تقصاءات القوى العاملة يف الفترتن األخرتن. وتزامن مع 
ذلك أن اخنفض اإلبالغ عن إحصاءات القوى العاملة من واقع 
التعداد. كذلك اخنفض استخدام التقديرات الرمسية 30 اخنفاضًا 

شديدًا. وترد هذه التغيرات يف الرسم البياين 4 - 11.
وق���د أبلغ 52 بلدًا أو منطقة عن الس���كان الناش���طن 
اقتصادي���ًا مرة واح���دة على األقل من واقع االس���تقصاءات 
يف الفت���رة 1975 - 1984. وحبل���ول الفت���رة 1995 - 
2003 تضاع���ف هذا العدد تقريب���ًا )ليصل إىل 98( حيث 
حل االس���تقصاء حمل التعداد باعتباره مصدر البيانات املبلغة 
األكث���ر تواترًا. ويف الوقت نفس���ه اخنفض ع���دد البلدان أو 
املناطق اليت أبلغت بيانات عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا 
من واقع التعداد، من 162 يف الفترة 1975 - 1984 إىل 
69 فقط يف آخر الفترات )1995 - 2003(. كما اخنفض 
عدد البلدان اليت أبلغت تقديرات رمسية اخنفاضًا دراميًا، من 
37 إىل 13 )يالح���ظ أن البلدان قد تبل���غ بيانات من أكثر 

من مصدر واحد(.
واس���تقصاء الق���وى العامل���ة بال���غ األمهي���ة كمص���در 
لإلحص���اءات املنتظم���ة عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا. 
 ولألس���ف فبعد التحس���ن ال���ذي طرأ يف الس���نوات األخرة 
ال يزال هناك 59 بلدًا فقط هي اليت استطاعت إبالغ البيانات 

عن الس���كان الناش���طن اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر من 
هذا املصدر خلمس س���نوات على األقل من السنوات التسع 

يف أحدث الفترات.
ومث����ة تباين كبر عرب األقاليم اجلغرافية يف أمناط الزيادة يف 
اس����تخدام اس����تقصاءات القوى العاملة يف الس����نوات الثالثن 
األخ����رة )الرس����م البياين 4 - 12(. وعل����ى مدى ثالثة عقود 
متعاقب����ة ش����هدت أوروبا زي����ادة مطردة يف ع����دد البلدان اليت 
أبلغت بيانات القوى العاملة حسب اجلنس والعمر مرة واحدة 
عل����ى األقل من واقع االس����تقصاءات )م����ن 12 بلدًا يف الفترة 
األوىل إىل 23 يف الفت����رة الثاني����ة إىل 35 يف أقرب الفترات(. 
ويع����زى أكثر من نصف الزيادة إىل بلدان الفترة االنتقالية اليت 
اس����تهلت إحصاءات القوى العاملة يف التسعينات بعد التحرك 
حنو اقتصاد الس����وق. كذلك لوحظت زيادة مطردة يف أفريقيا 
ولك����ن مع قلة ش����ديدة يف البلدان املعني����ة )5 يف الفترة األوىل 
و10 يف الفت����رة الثاني����ة و13 يف الفت����رة الثالث����ة(. ويف أمريكا 
الش����مالية وأمريكا اجلنوبية حدث����ت زيادة يف عدد البلدان اليت 
أبلغت بيانات مرة واحدة على األقل من واقع استقصاءات يف 
الفترة الثانية ولكن مل تطرأ زيادة يف الفترة الثالثة بينما يف آسيا 

جاء التحسن بعد ذلك، يف الفترة الثالثة.
غر أن التحسينات مل تكن دائمًا تترجم اإلبالغ املتواتر، 
ال����ذي كان التحس����ن في����ه متواضعًا للغاي����ة. ويف أوروبا فقط 
حدث����ت زيادة كبرة يف الفت����رة 1995 - 2003 حيث أبلغ 
 28 م����ن ب����ن 42 بلدًا أو منطقة )صعودًا م����ن 11 يف الفترة 
1985 - 1994( إبالغًا متواترًا عن عدد الناشطن اقتصاديًا 

شهدت أوروبا زيادة 
مطردة يف عدد البلدان اليت 

أبلغت بيانات القوى العاملة 
حسب اجلنس والعمر مرة 
واحدة على األقل من واقع 

االستقصاءات

شهدت أوروبا زيادة 
مطردة يف عدد البلدان اليت 

أبلغت بيانات القوى العاملة 
حسب اجلنس والعمر مرة 
واحدة على األقل من واقع 

االستقصاءات

الرسم البياين 4 - 11
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت إحصاءات عن السكان الناشطني 

اقتصاديًا حسب اجلنس والعمر، وحسب املصدر، لثالث فترات

٢٠٠

مخس سنوات فأكثر
١ - ٤ سنوات  استقصاء

تعداد سكان

تقديرات رمسية

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

عدد البلدان أو املناطق
صفر١٥٠١٠٠٥٠

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
العم���ل الدويل، وقاع���دة البيانات 
)آذار/م��������ارس   LABORSTA

احلولي���ة	 نظ���ام  وم���ن   )2005
الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين 

الثاين/نوفمرب 2004(.
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حس����ب اجلنس والعمر من واقع االستقصاءات. ويف أفريقيا مل 
يبلغ بلد جديد بش����كل متواتر من واقع االس����تقصاءات خالل 
الفترت����ن األخرتن؛ وتظل مصر لآلن البلد الوحيد يف اإلقليم 
الذي أبلغ بش����كل متواتر من واقع االس����تقصاءات. وش����وهد 
حتس����ن متوسط يف آس����يا وأمريكا الش����مالية وأمريكا اجلنوبية 
حيث زاد عدد البلدان أو املناطق اليت استطاعت اإلبالغ بشكل 
متواتر عن هذه البيانات يف كل فترة، ما عدا أحدث الفترات 
يف أمري����كا اجلنوبية 31. ويف أوقيانوس����يا أبلغ بلدان اثنان فقط 
)أستراليا ونيوزيلندا( بش����كل متواتر من واقع االستقصاءات؛ 

وبدأ االثنان هذا اإلبالغ خالل الفترة الثانية.

السكان العاطلون عن العمل والسكان العاملون
بالنس���بة للس���كان العاطلن وتوزيع السكان بعاملن حسب 
املهنة وحس���ب الوضع يف العمل، ت���رد االجتاهات يف إبالغ 
البيان���ات املفصلة حس���ب اجلنس م���ع االجتاهات بالنس���بة 

للسكان الناشطن اقتصاديًا يف الرسم البياين 4 - 13. وكما 
لوح���ظ من قبل فقد طرأ اخنفاض ح���اد يف عدد البلدان اليت 
أبلغت البيانات عن الس���كان النش���طاء اقتصاديًا مرة واحدة 
على األقل يف أقرب الفترات. ومع هذا ال يزال اإلبالغ يأيت 
من بلدان أكثر عن البيانات عن السكان العاطلن أو السكان 

العاملن حسب املهنة أو الوضع يف العمل.
وأكرب التحس���ينات حىت اآلن يف اإلبالغ بن البلدان هو 
اإلبالغ عن البطالة. فبينما 45 بلدًا أو منطقة هي اليت أبلغت 
بيانات عن األش���خاص العاطلن حسب اجلنس مرة واحدة 
عل���ى األق���ل يف الفت���رة 1975 - 1984 أصبح هناك اآلن 
114 يفعل���ون ذلك. وعدد البل���دان اليت أبلغت بيانات عن 
املهن والوضع يف العمل بالنس���بة لألشخاص العاملن اخنفض 
قلي���اًل عن الفت���رة األوىل إىل الفترة الثاني���ة، ولكنه زاد قلياًل 
بالنسبة للوضع يف العمل يف أقرب الفترات. وبالنسبة للمهنة 

فلم يطرأ تغير يذكر.
والنتيجة النهائية هي أنه بالنسبة ألقرب الفترات استطاع 
م���ا ب���ن 100 و125 بلدًا أو منطقة على املس���توى العاملي 
إب���الغ البيان���ات مفصلة حس���ب اجلنس م���رة واحدة على 
األقل عن الس���كان الناشطن اقتصاديًا، والسكان العاطلن، 
والسكان العاملن حس���ب املهنة والسكان العاملن حسب 

الوضع يف العمل.
وكما هو األمر بالنسبة للسكان الناشطن اقتصاديًا فإن 
اإلبالغ عن بيانات مس���تقاة من االس���تقصاء بشأن السكان 
العاملن والس���كان العاطلن قد ارتفع بش���كل كبر يف كل 
فترة بينما اإلبالغ من واقع تعداد الس���كان اخنفض بش���كل 
درامي. فالعدد الصغر ج���دًا من البلدان اليت أبلغت بيانات 
م���ن واقع التع���داد يف أقرب الفترات ميك���ن أن يعزى جزئيًا 
للتأخي���ر يف اإلب��الغ املش���ار إليه آنف��ًا. وبالنس���بة للسكان 
العاطل���ن من واقع تعداد الس���كان يب���دو أن هناك زيادة يف 
اإلب�������الغ ولكن ينبغي أن يعتب�ر ه�ذا غر ش���ام�ل بس���بب 
العدد البال��غ ف��ي الصغر من البل����دان املعنية )الرس���م البياين 

.)14 - 4

إحصاءات األجور
فيم����ا بن الفترتن األولي����ن )1975 - 1984 و1985 - 
1994( حدث����ت زيادة ملحوظة يف ع����دد البلدان أو املناطق 
اليت أبلغت إحصاءات األجور حسب الفئة الصناعية الرئيسية 
وكذلك عدد اليت أبلغت عنها حس����ب اجلنس. فمن 57 يف 
الفترة األوىل ارتفع عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت األجور 
)متوسط الدخول أو األجور( للعاملن حسب الفئة الصناعية 

الرسم البياين 4 - 12
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن السكان الناشطني اقتصاديًا 

حسب اجلنس والعمر من واقع االستقصاءات، لثالث فترات

أفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

آسيا

أوروبا

أوقيانوسيا

مخس سنوات فأكثر
١ - ٤ سنوات

١٩٧٥ - ١٩٨٤مل تبلغ
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

عدد البلدان أو املناطق
صفر٦٠٤٠٢٠

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣

١٩٧٥ - ١٩٨٤
١٩٨٥ - ١٩٩٤
١٩٩٥ - ٢٠٠٣
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اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
العم���ل الدويل، وقاع���دة البيانات 
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الرئيسية، إىل 79 يف الفترة الثانية )الرسم البياين 4 - 15(. 
ويف الوقت نفسه ارتفع عدد البلدان اليت أبلغت بيانات حسب 
اجلنس من 14 يف الفترة األوىل إىل 23 يف الفترة الثانية. ويف 
أق����رب الفترات )1995 - 2003(، طرأ حتس����ن متزايد يف 
ع����دد البلدان املبلغة )من 79 إىل 108( وارتفع بش����دة عدد 
البلدان املبلغة للبيانات حسب اجلنس ليصل إىل 52. غر أن 

52 من بن 204 بلدان ال يزال منخفضًا جدًا.
اإلحصاءات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية

يتناول هذا الفرع على وجه التحديد التقدم املحرز يف البلدان 
يف جم���ال إب���الغ تلك اإلحصاءات الالزمة إلنتاج مؤش���رين 

حمددين يف األهداف اإلمنائية لأللفية:
حص���ة امل���رأة يف العم���ل بأج���ر يف القط���اع غر   

الزراعي؛
معدل بطالة الش���باب يف الفئة العمرية 15 - 24   

سنة، حسب اجلنس.

حصة املرأة يف العمل بأجر يف القطاع غري الزراعي
بالنس���بة ملؤش���ر حصة املرأة يف العمل بأج���ر يف القطاع غر 
الزراع���ي تك���ون اإلحص���اءات املطلوبة هي ع���دد املوظفن 
بن من يس���تخدمون، مفصاًل حس���ب اجلنس وفئة الصناعة 
الرئيسية. وقد ارتفع عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت تلك 
البيانات مرة واحدة على األقل زيادة كبرة من الفترة األوىل 

•

•

ح���ىت الفترة الثالثة: من 20 يف الفترة 1975 - 1984 إىل 
74 يف الفترة 1995 - 2003 )الرسم البياين 4 - 16(. 
والعدد الذي اس���تطاع إبالغ البيانات بش���كل متواتر ارتفع 

الرسم البياين 4 - 13
عـــدد البلـــدان أو املناطـــق الـــيت أبلغت عن خصائـــص خمتارة 
للقوى العاملة حســـب اجلنس مرة واحدة على األقل من واقع 

استقصاءات أو تعدادات، لثالث فترات

صفر
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٢٠٠
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السكان الناشطون
اقتصاديًا 
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الوضع يف العمل
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املصدر: م���ن إع���داد الش���عبة اإلحصائية باألم���م املتحدة، إدارة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، على أس���اس بيانات من مكت���ب العمل الدويل، 
وقاع���دة البيان���ات LABORSTA )آذار/مارس 2005( وم���ن نظام احلولية	

الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

الرسم البياين 4 - 14
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت عن خصائص خمتارة للقوى العاملة حسب اجلنس مرة واحدة على األقل، وحسب املصدر، 

لثالث فترات

صفر
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االستقصاءات تعدادات السكان
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اقتصاديًا
السكان العاطلون

عن العمل
السكان العاملون

حسب املهنة
السكان العاملون
حسب األوضاع

يف العمل
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املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من مكتب العمل الدويل، وقاعدة البيانات 
LABORSTA )آذار/مارس 2005( ومن نظام احلولية	الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.
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أيض���ًا بش���كل كبر م���ن 16 يف الفت���رة األوىل )1975 - 
1984( إىل 61 يف أق���رب الفترات. ومع ذلك فهذا العدد 

ميثل برغم التحسينات، أقل من ثلث جمموع البلدان.

معـــدل بطالـــة الشـــباب يف الفئة العمريـــة 15 - 24 
عامًا، حسب اجلنس

البيانات املطلوبة ملؤش���ر بطالة الشباب هي املجموع الكلي 
لعدد العاطلن حس���ب اجلنس والعمر. وقد زاد عدد البلدان 
اليت أبلغت تلك البيانات زيادة كبرة خالل الفترات الثالث 
األخ���رة ولكنه يظ���ل منخفضًا. فمن ب���ن 22 بلدًا أبلغت 
البيانات مرة واحدة على األقل يف الفترة 1975 - 1984، 

يستطيع 96 اآلن القيام بذلك، غر أن من بن هؤالء مل يبلغ 
إال 72 البيانات بشكل متواتر )الرسم البياين 4 - 17(.

التحديات
تعزيز القدرة اإلحصائية

تش���ر النتائج الواردة يف هذا الفصل إىل ضرورة بذل جهود 
متضاف���رة ووجود التزام من احلكوم���ات جبمع اإلحصاءات 
األساس���ية عن العمل يف البل���دان أو املناطق اليت تعاين عجزًا 
يف تل���ك اإلحصاءات. ففي معظم البلدان يف أفريقيا وآس���يا 
وأوقيانوس���يا ال يوجد أّي برنامج لالس���تقصاء يوفر بيانات 
بشكل منتظم عن القوى العاملة وخصائصها )مثل األوضاع 
يف العم���ل واملهن والبطالة واألجور( إلرش���اد السياس���ات. 
ومعظ���م البل���دان يف أفريقي���ا وآس���يا ال���يت جت���ري بالفع���ل 
اس���تقصاءات الق���وى العامل���ة أو اس���تقصاءات عينة جلمع 
البيان���ات ال تزال تفعل ذلك بش���كل غر منتظم، أو من آن 
آلخ���ر أو تفصل بينها فترات طويلة، تصل يف بعض احلاالت 

إىل عشر سنوات.
وم���ن هنا ف���إن التعداد يف عدد من البل���دان هو املصدر 
الوحي���د لإلحص���اءات ع���ن خصائص الق���وى العاملة. ويف 
البل���دان األقل تطورًا م���ن الناحية اإلحصائي���ة والفقرة من 
امل���وارد حيتاج جتهي���ز الكمي���ات الكبرة م���ن البيانات اليت 
ينتجها التعداد إىل وقت طويل. وبالتايل فإن النتائج تنشر يف 
الغالب بشكل جزئي أو يف وقت متأخر ومن مث تقل فائدهتا 
للسياس���ات واختاذ القرارات. ينبغي بالنس���بة للبلدان املعنية 

بذل اجلهود لتحسن توافر نتائج التعداد وتوقيتها.
غ���ر أن س���رعة التغي���رات يف القوى العامل���ة والعمالة 
والبطالة تش���ر يف الوقت نفس���ه إىل ضرورة وجود مصادر 
منتظمة للبيانات املناسبة التوقيت عن هذه املواضيع. واألهم 
م���ن ذلك هو أن املهمة املعقدة لقياس عمل املرأة وما يرتبط 
به من مشاكل تتداول بصورة أفضل يف استقصاءات القوى 
العاملة أو اس���تقصاءات األس���ر املعيشية املتصلة هبا. ووجود 
برنام���ج منتظم ومتكامل لالس���تقصاءات أمر حتمي إلعالم 

السياسات ومعاجلة قضايا اجلنسن يف العمل.
والتحّدي الرئيس����ي أم����ام البلدان األقل من����وًا هو تعزيز 
قدرهتا على إنتاج إحصاءات يف حدود مواردها. ويف حاالت 
كث����رة خطت اجلهات املاحنة الدولي����ة أو اإلقليمية أو الثنائية 
خطوات ملساعدة البلدان يف تنفيذ تعداد للسكان أو استقصاء 
للق����وى العاملة، ولكن مل تؤت جهوده����ا إال يف النادر نتائج 
على امل����دى الطويل. فينبغي أن ينص����ب التركيز على إجراء 

يف معظم البلدان يف أفريقيا 
وآسيا وأوقيانوسيا ال يوجد 
أّي برنامج لالستقصاء يوفر 
بيانات بشكل منتظم عن 
القوى العاملة وخصائصها

يف معظم البلدان يف أفريقيا 
وآسيا وأوقيانوسيا ال يوجد 
أّي برنامج لالستقصاء يوفر 
بيانات بشكل منتظم عن 
القوى العاملة وخصائصها

التعداد يف عدد من 
البلدان هو املصدر الوحيد 
لإلحصاءات عن خصائص 
القوى العاملة

التعداد يف عدد من 
البلدان هو املصدر الوحيد 
لإلحصاءات عن خصائص 
القوى العاملة

الرسم البياين 4 - 16
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت البيانات عن العمل بأجر 

حسب اجلنس وفئة الصناعة الرئيسية، لثالث فترات
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الرسم البياين 4 - 15
عـــدد البلدان أو املناطق اليت أبلغـــت البيانات عن األجور 

مرة واحدة على األقل لثالث فترات
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حتس����ينات مس����تدامة يف القدرة اإلحصائية للبلدان املتلقية مع 
مراع����اة أن بناء القدرات ميكن أن يك����ون عملية مطولة وأن 
املوارد الوطنية تكون حمدودة وقد يتقلب التزام احلكومات.

إدراج البعد اجلنساين يف إحصاءات العمل
هناك قضية منفصلة ولكن هلا صلة بتعزيز اإلحصاءات وهي 
إدراج البعد اجلنساين يف مجع وحتليل ونشر اإلحصاءات عن 
العمل. وسواء مت احلصول على البيانات من خالل السجالت 
اإلدارية أو اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية أو االستقصاءات 
القائمة على املنش���آت أو تعداد السكان فإّن معظم البيانات 
عن القوى العاملة وخصائصها جتمع عن األفراد. ويف العادة 
تسجل عن كل فرد بيانات اجلنس والعمر والعوامل األخرى 
الش���خصية والبيئية. ومع ذلك ففي معاجلة البيانات وحتليلها 
أو عرضها يس���قط عادة ذكر اجلن���س والعمر - ناهيك عن 
اخلصائص األكثر تعقيدًا. ومن أجل حتس���ن إبراز الشواغل 
اجلنس���انية ينبغ���ي أن تكف���ل البل���دان مجع ه���ذه املعلومات 
وتبويبه���ا وأن تك���ون اإلحص���اءات الناجتة مفصلة حس���ب 
اجلن���س والعمر عل���ى أقل تقدير وإذا أمكن تفصل حس���ب 
اخلصائص الش���خصية واألسرية للعامل )كحالته االجتماعية 
وعدد أطفاله أو أفراد األسرة اآلخرين املحتاجن إىل الرعاية( 
وبيئة العمل )كوجود مرافق لرعاية الطفل(. غر أن اجلدولة 
املتقاطع���ة التفصيلية حتتاج إىل حجم عينة كبر قد جتد بلدان 

كثرة صعوبة يف تنفيذه بسبب ضخامة املوارد الالزمة.
وم���ن اإلحص���اءات املس���تعرضة يف ه���ذا الفص���ل تربز 
إحصاءات األج���ور باعتبارها األكثر عجزًا من حيث توافر 
البيانات املفصلة حس���ب اجلنس. وهن���اك بلدان كثرة تنتج 
تل���ك اإلحص���اءات م���ن تع���داد املنش���آت وال تس���تطيع 
االس���تقصاءات اإلبالغ عن البيانات حسب اجلنس. ويعزى 
هذا جزئيًا إىل كش���وف مرتبات املنش���آت اليت ال تس���جل 
جنس املوظف. ولتحس���ن هذا الوضع ينبغي تش���جيع مجيع 
كيان���ات مجع البيانات مبا فيها اليت ال تنتج إحصاءات ولكن 
تك���ون لديه���ا معلومات إداري���ة ميكن اس���تخدامها من قبل 
الوكاالت اإلحصائية، على أن تس���جل بياناهتا بطريقة تتيح 

اإلبالغ عن إحصاءات األجور حسب اجلنس.
واحلاج���ة تدعو إىل ضم���ان أن تغطي التعاريف وطرائق 
القي���اس وأن تصف على حن���و كاف مجيع العاملن وأوضاع 
العمل بتفصي���ل مالئم يتيح إجراء املقارنات بن اجلنس���ن. 
ويف معظ���م البلدان يكون النس���اء أغلبية العاملن يف جماالت 
العم���ل غر القياس���ية، كاألعمال بعقود مؤقت���ة أو طارئة أو 
لبع���ض الوقت أو األعمال يف املن�زل. ويتعن حتس���ن طرائق 

قياس األنواع املختلفة من العمل وإدراجها بش���كل فّعال يف 
نظام مجع البيانات املعتاد.

ومن املجاالت احلساس����ة اليت حتتاج إىل التحس����ن يف 
نظام مج����ع البيانات املعت����اد، عمل امل����رأة والرجل يف جمال 
الزراع����ة. فكث����رًا م����ا يغفل يف عملي����ات تعداد الس����كان 
وإحص����اءات القوى العاملة، وبالتايل يقل إبالغها عن عمل 
املرأة يف الزراعة ألن هذه يف الغالب أنشطة بال أجر وكثرًا 
ما تش����مل جماالت مثل إعداد األغذية وجلب املياه والوقود 
مما يعترب بسهولة جزءًا من األعمال املن�زلية. وحتسن وسائل 
قياس الطائفة الكبرة من األنشطة الزراعية ضروري لتحسن 
إبراز دور املرأة والرجل يف اإلنتاج الزراعي واملش����اركة يف 

االقتصاد.
والبطالة كما تقاس حاليًا يف اإلحصاءات الرمسية، كثرًا 
ما تقلل من تقدير املستوى الفعلي لبطالة املرأة، وخاصة املرأة 
الريفي���ة. وتعريف البطالة وقياس���ها صعب بوجه خاص بن 
الس���كان الذين يعتمدون بقدر كبر عل���ى زراعة الكفاف، 
كالبلدان األفقر يف آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. فيسترعى 
االنتب���اه إىل ضرورة حتس���ن قي���اس بطالة امل���رأة وخاصة يف 

املناطق الريفية.
حتسن معرفة عمل املرأة وقياسه

ال تقاس جوانب كثرة من جوانب عمل املرأة قياس���ًا جيدًا 
يف صل���ب إحصاءات العمالة بوضعها الراهن. فقد نص على 
تطوير املعرفة األكثر مشواًل لكل أش���كال العمل والعمالة عن 
طريق حتسن مجع البيانات عن العمل بال أجر املدرج بالفعل 

من اإلحصاءات املستعرضة  
تربز إحصاءات األجور 

باعتبارها األكثر عجزًا من 
حيث توافر البيانات املفصلة 

حسب اجلنس

من اإلحصاءات املستعرضة  
تربز إحصاءات األجور 

باعتبارها األكثر عجزًا من 
حيث توافر البيانات املفصلة 

حسب اجلنس

احلاجة تدعو إىل ضمان أن 
تغطي التعاريف وطرائق 
القياس وأن تصف على 
حنو كاف مجيع العاملن 

وأوضاع العمل

احلاجة تدعو إىل ضمان أن 
تغطي التعاريف وطرائق 
القياس وأن تصف على 
حنو كاف مجيع العاملن 

وأوضاع العمل

ينبغي أن يبقى تطوير 
املعرفة األكثر مشواًل لكل 

أشكال العمل والعمالة 
ضمن أولويات اخلدمات 

اإلحصائية الوطنية 
واإلقليمية والدولية

ينبغي أن يبقى تطوير 
املعرفة األكثر مشواًل لكل 

أشكال العمل والعمالة 
ضمن أولويات اخلدمات 

اإلحصائية الوطنية 
واإلقليمية والدولية

الرسم البياين 4 - 17
عـــدد البلدان أو املناطـــق اليت أبلغت عن البطالة حســـب 

اجلنس والعمر، لثالث فترات
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خلمس سنوات على األقل
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الش���عبة  إع���داد  املصدر: م���ن 
اإلحصائي���ة باألمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
على أس���اس بيانات م���ن مكتب 
العم���ل الدويل، وقاع���دة البيانات 
)آذار/م��������ارس   LABORSTA

.)2005
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يف نظام احلس���ابات القومية جاء علي���ه نص يف منهاج عمل 
بيج���ن 32. وينبغ���ي أن يبق���ى ضم���ن أولوي���ات اخلدمات 
اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية. وفضاًل عن هذا يلزم 
زي���ادة املعرف���ة باألعمال غ���ر املدرجة يف نظام احلس���ابات 
القومية، والعمل يف االقتصاد غر الرمسي والدخل من العمل 

بأجر وعمل املرء حلسابه؛ ضمن مواضيع أخرى.
ومن���ذ اعتماد منه���اج العمل مت القي���ام بأعمال منهجية 
هامة من أجل حتس���ن قياس العمالة يف القطاع غر الرمسي. 
غر أنه يبقى عمل كثر. فهناك بلدان كثرة ال جتمع البيانات 
الالزمة إلنتاج إحصاءات عن العمالة يف القطاع غر الرمسي. 
وهناك بلدان أخرى تكون فيها اإلحصاءات عن القطاع غر 
الرمسي على أس���اس ظريف وتتغر فيها منهجيات االستقصاء 
مبضي الوقت حبيث ال تستطيع اإلحصاءات أن تقارن بشكل 
كام���ل حىت يف داخل البلد الواحد. وس���وف حتتاج البلدان 
ال���يت ليس لديها حالي���ًا إحصاءات عن العمال���ة غر الرمسية 
إىل مس���اعدة تقنية وتدريب إلعداد تلك اإلحصاءات، بينما 
ستحتاج البلدان اليت لديها بالفعل إحصاءات عن العمل غر 
الرمسي إىل املساعدة لتحسن نوعية تلك اإلحصاءات، مبا يف 

ذلك قابليتها للمقارنة على الصعيد الدويل.
ومن مصادر البيانات الضرورية لفهم ش����ىت أش����كال عمل 
املرأة والرجل، اس����تقصاءات اس����تغالل الوقت ال����يت تقارن بن 
 العم����ل بأجر والعمل بال أجر. ومع ذلك فتلك االس����تقصاءات 
ال ت����زال غ����ر منفذة على نطاق واس����ع يف األقاليم األقل تقدمًا. 

وفض����اًل عن هذا فطرائق إجراء اس����تقصاءات اس����تغالل الوقت 
حتت����اج إىل زيادة تطوير بتفصيل لتناس����ب احلاالت والس����ياقات 
املختلفة. وكما ذكر أعاله فإن الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
أعدت التصنيف الدويل للتدريب بأنش����طة إحصاءات استغالل 

الوقت، ولكنه حيتاج إىل تنقيح وال يزال مل يعتمد بعد.
ومثة مبادرة قدمت مؤخرًا لتحس���ن تغطية ش���ىت أنواع 
العمل االقتصادي اليت تش���تغل هبا املرأة، وخاصة يف األقاليم 
األق���ل تقدمًا وه���ي موضحة يف عم���ل فرقة العم���ل التابعة 
ملشروع األلفية باألمم املتحدة واملعنية بالتعليم واملساواة بن 
اجلنس���ن. وقد أوصت فرقة العمل بإنتاج مؤشرات تعكس 
وض���ع املرأة يف جم���ال العمل بينما متيز يف الوقت نفس���ه بن 
العمل الزراعي والعمل غر الزراعي، والعمل الرمسي والعمل 

غر الرمسي يف حالة العمل يف القطاع غر الزراعي 33.
ويتطلب اس���تخالص املؤشرات املوصى هبا معرفة العدد 
اإلمجايل للنس���اء املوظفات والرج���ال املوظفن مفصاًل على 
ثالث���ة أبعاد: األوضاع يف العم���ل، والقطاع )الزراعي وغر 
الزراع���ي( والعمل الرمسي/غر الرمس���ي يف حالة القطاع غر 
الزراعي. ومتثل هذه املهم���ة حتديًا كبرًا أمام البلدان النامية 
ال���يت ليس لدى أغلبها يف الوقت الراه���ن القدرة على إنتاج 
بيانات بشكل منتظم عن العمل غر الرمسي وال عن األوضاع 
يف العمل. ويف الوقت الراهن يستطيع أقل من 40 بلدًا تقدمي 
تل���ك البيانات املفصلة. فيلزم وجود مبادئ توجيهية مفصلة 

عن كيفية مجع البيانات املطلوبة وإنتاج املؤشرات.

طرائق إجراء استقصاءات 
استغالل الوقت حتتاج 
إىل زيادة تطوير بتفصيل 
لتناسب احلاالت والسياقات 
املختلفة

طرائق إجراء استقصاءات 
استغالل الوقت حتتاج 
إىل زيادة تطوير بتفصيل 
لتناسب احلاالت والسياقات 
املختلفة
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اجلدول 4 - ألف
عدد البلدان أو املناطق اليت أبلغت بيانات أ عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	ب

أقل	البلدان	
منوًا

2045527135042174710750مجيع البلدان أو املناطق

السكان الناشطون اقتصاديًا

12719171134388437014املجموع، مرة واحدة على األقل

12518171134378427013حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

12318171134376426912حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر591106122823326حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

السكان العاطلون عن العمل

1151319123135540669املجموع، مرة واحدة على األقل

1141219123135540659حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

9681592734339516حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر722149143123636حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

السكان املستخدمون حسب املهنة

10810161032337386010املجموع، مرة واحدة على األقل

105915103233638589حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

صفر681138152923434حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

السكان املستخدمون حسب الوضع يف العمل

106151692833538599املجموع، مرة واحدة على األقل

104131692833538579حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

صفر641126142923430حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

املصدر: من إعداد الش���عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية، على أس���اس بيانات من مكتب العمل الدويل، وقاعدة البيانات LABORSTA )آذار/مارس 2005( 
ومن نظام احلولية	الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

من واقع استقصاءات القوى العاملة واستقصاءات األسر املعيشية وتعداد السكان أو استقصاءات املنشآت ذات الصلة بالعمل. أ 
باستثناء أقل البلدان منوًا. ب 
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اجلدول 4 - باء
النسبة املئوية لسكان العامل وسكان األقاليم يف البلدان أو املناطق اليت أبلغت بيانات أ عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

الفئة	اإلمنائيةاإلقليم	اجلغرايف

أفريقياالعامل
أمريكا	
الشمالية

أمريكا	
أوقيانوسياأوروباآسيااجلنوبية

أقاليم	أكثر	
تقدمًا

أقاليم	أقل	
تقدمًا	ب

أقل	البلدان	
منوًا

100100100100100100100100100100مجيع البلدان أو املناطق

السكان الناشطون اقتصاديًا

504794983199961003650املجموع، مرة واحدة على األقل

50479498319896993650حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

50479498319895993650حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر32490781585749120حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

السكان العاطلون عن العمل

663393100609892996136املجموع، مرة واحدة على األقل

663293100609892996136حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

45229191309775983327حسب اجلنس والعمر، مرة واحدة على األقل

صفر361291911696749724حسب اجلنس والعمر، خلمس سنوات على األقل

السكان املستخدمون حسب املهنة

42249198258892932936املجموع، مرة واحدة على األقل

42239098258875932935حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

صفر34889951687749223حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

السكان املستخدمون حسب الوضع يف العمل

46329391298876933438املجموع، مرة واحدة على األقل

45279391298876933433حسب اجلنس، مرة واحدة على األقل

صفر30889401685749118حسب اجلنس، خلمس سنوات على األقل

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من مكتب العمل الدويل، وقاعدة البيانات LABORSTA )آذار/مارس 
2005(، ومن نظام احلولية	الدميغرافية باألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

من واقع استقصاءات القوى العاملة واستقصاءات األسر املعيشية وتعداد السكان أو استقصاءات املنشآت ذات الصلة بالعمل. أ 
باستثناء أقل البلدان منوًا. ب 
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يعترب األفراد عاطلن عن العمل يف أّي من احلاالت التالية، اليت ميكن أن   1
تتواجد معًا: )أ( الذين يعملون س���اعات أقل مما يس���تطيعون أو يرغبون 
)ويشار إليهم بأهنم “بطالة متعلقة بالوقت”(؛ )ب( الذين يكسبون أقل 
مما يرغبون فيه أو يقدرون عليه؛ )ج( الذين ال يتوافق عملهم وال يستغل 
كل مهاراهتم املهنية؛ )د( الذين تكون س���اعات عملهم مفرطة. احلالتان 
)توصف )ج( و)د( بأهنما “عمالة غر مالئمة”(. املصدر: انظر منظمة 
العم���ل الدولية، تقرير	املؤمتر	الدويل	الس���ادس	عش���ر	املعين	بإحصاءات	
العمل، املعقود يف جنيف من 6 إىل 15 تش���رين األول/أكتوبر 1998 

)جنيف، مكتب العمل الدويل، 1998(، املرفق األول، القرار 1.
تقري���ر	املؤمت���ر	العاملي	الرابع	املع���ين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/س���بتمرب	  2
1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل األول، 

القرار 1، املرفق الثاين، الفقرات 150، 153، 156، 158، 161.
انظ���ر: “الدليل التفصيلي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بش���أن األلفية”،   3

تقرير األمن العام )A/56/326(، الفقرتان 125 و128.
يوفر إجراء تعدادات السكان واالستقصاءات بيانات عن عدد العاملن   4
املدرجن يف كش���وف مرتبات املؤسسات لفترات حمّددة أو أيام عمل 
حمّددة، مبتوسط دخل من مرتبات املؤسسة؛ أو بساعات عمل أو أثناء 
العمل. واإلحصاءات املستقاة من استقصاءات املؤسسات ال متيز دائمًا 
ب���ن امل���رأة والرجل ألن هذا التمييز قد ال يدرج يف كش���وف مرتبات 

املنشآت اخلاضعة لالستقصاء.
مفوضي���ة اجلماع���ات األوروبية، نظ���ام	احلس���ابات	القومية،	1993   5

.)E.94.XVII.4 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
تقري����ر	املؤمت����ر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/س����بتمرب	  6
1995 )منش����ورات األم����م املتحدة، رق����م املبي����ع: E.96.IV.13(، الفصل 
األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرات 206 )ه�( و)ز( )1( و)ز( )2(.

يس���تخدم يف هذا التقرير املصطلحان “الس���كان الناشطون اقتصاديًا”   7
و“الق���وى العاملة” بالتبادل. ولالطالع على ش���رح أوىف للمفهومن 

انظر اإلطار 4 - 1.
مل يق���ّدم بل���دان اثن���ان إال “تقدي���رات رمسية” للس���كان الناش���طن   8
اقتصادي���ًا. وقد اس���تبعد من الع���ّد 127 بلدًا أو منطق���ة وردت هنا. 
وتس���تند التقديرات الرمسية املقدمة من السلطات الوطنية إىل معلومات 

جممعة مستقاة من مصدر أو أكثر من مصدر.
توفر استقصاءات القوى العاملة بصفة عامة بيانات أكثر دقة وتفصياًل   9
من تعدادات الس���كان بس���بب أوجه القصور يف عدد األس���ئلة ومدى 
الس���رب املمكن يف أّي تعداد للسكان. ولتعداد السكان، نتيجة لشمول 
تغطيت���ه، ميزة هي قدرت���ه على توفر إحصاءات ع���ن املناطق اإلدارية 
الصغرة أو الفئات الفرعية من الس���كان اليت يتعذر الوصول إليها عادة 
يف االستقصاءات، ولكن العيب، كما ذكر أعاله هو إجراؤها عمومًا 

مرة واحدة كل عشر سنوات.
بالنس���بة إلحصاءات البطالة فإّن سجالت مكتب العمل توفر مصدرًا   10
بدي���اًل للبيانات. غر أن���ه يصعب التأكيد على مدى متثيل اإلحصاءات 
املأخوذة من ذلك املصدر للمستوى العام للبطالة. واإلحصاءات تشمل 
منطيًا أش���خاصًا يس���جلون أنفس���هم لدى مكتب العم���ل. وقد تتباين 
أسباب ومدى التسجيل داخل البلدان وفيما بينها؛ ويف بعض احلاالت 
تقتص���ر على طاليب العمل. وهناك أيضًا بلدان أخرى تبلغ “التقديرات 
الرمسية” اليت تس���تند عادة إىل معلومات جممعة مأخوذة من مصدر أو 

أكثر من املصادر األخرى اليت سبق ذكرها. وبالنسبة للفترة 1995 - 
2003، قدم 16 بلدًا إحصاءات البطالة من إحصاءات مكتب العمل 
)مثانية غطت البطالة املسجلة ومثانية غطت طلبات العمل( وقدم تسعة 
أخرى “تقديرات رمسية”. وال تشمل البلدان أو املناطق ال� 115 اليت 

أبلغت بيانات البطالة البلدان ال� 25 تلك.
تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/سبتمرب	  11
1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 206 )و(.
املرجع نفسه الفقرة 178 )ز(.  12

Richard Anker, “Women’s access to occup انظر على سبيل املثال  13
 pations with authority, influence and decision-making power:

 women as legislators, senior officials and managers”, working

.paper (Geneva, International Labour Office, forthcoming)

ميك���ن النف���اذ إىل قاع���دة البيان���ات )SEGREGAT( م���ن املوق���ع:  14 
.www.ilo.laborsta

يشر مصطلح “العمل الالئق” إىل فرص احلصول على “عمل إنتاجي   15
وي���در دخ���اًل عاداًل وأمانًا يف م���كان ومحاية اجتماعية لألس���ر وآفاقًا 
أفض���ل للتنمية الش���خصية والتكامل االجتماع���ي، وحرية لتعبر الناس 
عن ش���واغلها واالنضم���ام إىل منظمات واملش���اركة يف القرارات اليت 
تؤثر على حياهتا، وتكافؤ الفرص واملعاملة املتس���اوية للنس���اء والرجال 
 http://www.ilo.org/public/english/decent.htm :مجيعًا، انظر املوقع

)جنيف، مكتب العمل الدويل(. )4 آب/أغسطس 2005(.
“الدلي���ل التفصيلي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بش���أن األلفية”، تقرير   16

.)A/56/326( األمن العام
املعلومات عن عدد اإلناث والذكور املوظفن يف القطاع غر الزراعي   17
متحصل عليها أساس���ًا من استقصاءات القوى العاملة أو استقصاءات 
املنش���آت ذات العالق���ة بالعم���ل. كذل���ك ميك���ن أن توف���ر تعدادات 
الس���كان أو تعدادات املنشآت هذه املعلومات. واملؤشر املحسوب من 
إحصاءات القوى العاملة أو تعدادات الس���كان باس���تخدام بيانات عن 
الس���كان املس���تخدمن من كل من اجلنس���ن مبوبة حسب الوضع يف 
العمل ونوع الصناعة. وفئة الوضع يف العمل املعنية هي “املوظفون”، 
وفئ���ات الصناع���ة ذات الصلة كلها جمموعات غ���ر العاملة يف الزراعة 
والقنص واحلراجة وصيد األمساك. وإذا حسب املؤشر من استقصاءات 
منشآت القوى العاملة أو تعداداهتا فإّن البيانات املطلوبة تكون جمموع 
عدد اإلناث والذكور املستخدمن مبوبة حسب نوع الصناعة. وجيب 

الفصل كحد أدىن بن القطاع الزراعي والقطاع غر الزراعي.
على أساس مواد مقدمة من مكتب العمل الدويل.  18

تقري���ر	املؤمتر	العامل���ي	الرابع	املع���ين	باملرأة،	بيج���ني،	4	-	15	أيلول/	  19
 ،)E.96.IV.13 :1995 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	س���بتمرب

الفصل األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 162.
وردت بعض النتائج يف: املرأة	يف	العامل	1995:	االجتاهات	يف	اإلحصاءات؛   20
ويف: املرأة	يف	العامل	2000:	االجتاهات	يف	اإلحصاءات )منشورات األمم 

.)E.00.XVII.14.و E.95.XVII.2 :املتحدة، رقما املبيع
برب���ادوس )1998(، وإثيوبيا )1999(، وجورجيا )1999(، واهلند   21
)2000(، والتفي���ا )1999(، وب���رو )1999(، واالحتاد الروس���ي 

)1999(، وتركيا )2000(.
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يعرف القطاع غر الرمسي بأنه مؤسسة خاصة ليست شركة )باستثناء   22
أش���باه الش���ركات( تنتج بعض س���لعها على األقل وخدماهتا للبيع أو 
املقايضة، وفيها أقل من مخس���ة موظفن بأجر، وال تس���جل وتعمل يف 
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والعاملون األسرين بال أجر، وأصحاب العمل والعاملون يف مؤسسات 
هبا أقل من 5 أو 10 أش���خاص رهنًا بتوافر املعلومات. ويس���تثىن من 

ذلك العاملون يف املنازل بأجر. ويستثىن العاملون يف الزراعة.
 Ralf Hussmanns and B. :لالطالع عل���ى مزيد من املعلومات، انظر  25
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الدولية. وتستند هذه التقديرات عادة إىل معلومات جممعة مأخوذة من 

مصدر أو أكثر.
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سنوات على األقل يف الفترة 1985 - 1994 ولكنها قدمت بيانات 

فقط عن عامن وأربعة أعوام على التوايل يف آخر فترة.
تقرير	املؤمتر	العاملي	الرابع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/سبتمرب	  32
1995 )منش���ورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.96.IV.13(، الفصل 

األول، القرار 1، املرفق الثاين، الفقرة 206 )و(.
 Millennium Project, Taking Action: Achieving Gender Equality  33
 and Empowering Women, Task Force on Education and Gender

.Equality (London, Earthscan, 2005)



تتعّرض النس���اء والفتيات يف مجيع املجتمعات، بدرجة تزيد 
أو تنقص، إىل انتهاكات جس���دية وجنس���ية ونفسية تشمل 
مس���تويات الدخ���ل والطبق���ة والثقاف���ة وتع���وق حقهن يف 
املش���اركة الكاملة يف املجتمع. والعنف ضد املرأة هو إحدى 
اآللي���ات االجتماعية احلامسة ال���ي جترب املرأة على أن تظل يف 
وض���ع تابع مقارن���ة بالرجل 1. وبعض اجلماعات النس���ائية 
كجماعات األقليات األصلية واملهاجرات ونساء املهاجرين 
والفق���رات ونزيالت املؤسس���ات أو املحتجزات واملعاقات 
واملس���نات واملش���ردات واملوج���ودات يف ح���االت الصراع 
املس���لح، معرضات للعنف بشكل خاص. وقد تتعرض املرأة 
أيضًا للعنف الذي يرتكبه أش���خاص يف مواقع الس���لطة أثناء 

الصراعات ويف حاالت غر الصراعات 2.
ويع����رف إعالن القض����اء على العنف ضد امل����رأة، الذي 
اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1993، العنف 
ضد املرأة بأنه أّي عمل عنف على أساس اجلنس ينتج عنه أو 
يرجح أن ينتج عنه ضرر بدين أو جنس����ي أو نفسي أو معاناة 
للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بتلك األعمال أو احلرمان القسري 
أو العشوائي من احلرية سواء أحدث ذلك يف احلياة العامة أم 

اخلاصة 3. وعلى هذا فالعنف ضد املرأة يشمل ما يلي:
العنف الذي حيدث داخل األسرة، مبا فيه الضرب   - أ 
واالعتداء اجلنس���ي على صغار اإلناث يف األسر 
املعيشية، والعنف املتعلق باملهور، واالغتصاب من 
الزوج، وتش���ويه األعضاء التناسلية لألنثى، وغر 
ذلك من املمارسات التقليدية ضد املرأة، والعنف 

من غر الزوج والعنف املتصل باالستغالل؛
العن���ف الذي حيدث داخل املجتم���ع العام مبا يف   - ب 
ذلك االغتص���اب واالعتداء اجلنس���ي واملضايقة 
اجلنس���ية والترهي���ب يف العمل ويف املؤسس���ات 
التعليمي���ة ويف غرها، واالجتار بامل���رأة واإلكراه 

على البغاء؛
العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتس���امح فيه أينما   - ج 

حدث.

وقد ح���ّدد ووضع ه���دف مكافحة العن���ف ضد املرأة 
واالجت���ار هبا قب���ل ذلك يف ع���ام 1985 يف اس���تراتيجيات 
نرويب التطلعية للنه���وض باملرأة 4. وأعيد التأكيد بعد ذلك 
يف الكث���ر م���ن الصكوك الدولية على ه���ذا اهلدف من قبيل 
إع���الن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن املؤمتر العاملي حلقوق 
اإلنس���ان يف عام 1993 5، ومنهاج عمل بيجني 6، وإعالن 

األمم املتحدة بشأن األلفية 7.
وم����ع هذا فقد تعطل����ت اجلهود الرامي����ة إىل وضع برامج 
وتصميم اس����تراتيجيات للتدخل، والتغي����رات املتعلقة بالرصد 
والرامي����ة إىل الوفاء باألهداف املذك����ورة، وذلك لعدم وجود 
إحصاءات كافية أو للنقص يف اإلحصاءات. وتس����ليمًا بأمهية 
البيان����ات لألغراض املش����ار إليه����ا آنفًا طالب منه����اج العمل 
املراف����ق اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية بأن تعد بيانات 
حمس����نة حس����ب اجلنس والعمر ع����ن ضحاي����ا ومرتكيب مجيع 
أش����كال العنف ضد املرأة. كما طالب احلكومات واملنظمات 
املعني����ة ب����أن تط����ور البح����وث وأن جتم����ع البيان����ات وجتم����ع 
اإلحصاءات املتعلقة بانتشار خمتلف أنواع العنف ضد املرأة 8. 
وق����د اقترحت فرقة العمل التابعة ملش����روع ألفية األمم املتحدة 
واملعني����ة بالتعليم واملس����اواة بني اجلنس����ني، إضافة مؤش����ر عن 
انتش����ار عنف الش����ريك احلميم لتقييم التقدم املحرز يف حتقيق 

اهلدف 3 )تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة( 9.
ومنذ املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، ونتيجة لإلصرار 
الوطين والدويل على حتس���ني البيان���ات املتعلقة بالعنف ضد 
امل���رأة، أدخلت حتس���ينات كبرة على اإلحص���اءات املتعلقة 
بعنف الش���ريك احلمي���م، أي العنف الذي يرتكبه ش���ريك 
محي���م )متزوج���ًا أو معاش���رًا(، أو صديق أو ش���ريك محيم 
سابق. ومع هذا فاإلحصاءات املوثوقة عن كثر من أشكال 
العن���ف ضد امل���رأة، مبا يف ذل���ك االجتار بالنس���اء والفتيات 
والعن���ف ض���د املرأة مم���ا ترتكب���ه عناصر م���ن الدولة، تظل 
إحص���اءات نادرة. وهذا النق���ص يف البيانات يظل مثار قلق 

على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل.
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لقد تعطلت اجلهود الرامية 
إىل وضع برامج وتصميم 

استراتيجيات للتدخل، 
والتغيرات املتعلقة بالرصد 

لعدم وجود إحصاءات 
كافية أو للنقص يف 

اإلحصاءات

أدخلت حتسينات كبرة 
على اإلحصاءات املتعلقة 
بعنف الشريك احلميم،  
ومع هذا فاإلحصاءات 

املوثوقة عن كثر من 
أشكال العنف ضد املرأة، 

تظل إحصاءات نادرة

أدخلت حتسينات كبرة 
على اإلحصاءات املتعلقة 
بعنف الشريك احلميم،  
ومع هذا فاإلحصاءات 

املوثوقة عن كثر من 
أشكال العنف ضد املرأة، 

تظل إحصاءات نادرة

79 	

الفصل 5
العنف ضد املرأة

“إّن العنف ضد املرأة ينتهك ويعوق أو يلغي متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية”.
منهاج عمل بيجني
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ولي���س لدى معظ���م البلدان نظم إحص���اءات رمسية أو 
معتم���دة عن العنف ض���د املرأة، وال جي���ري حاليًا أّي مجع 
دويل رمس���ي للبيانات عن العنف ضد املرأة. ومع هذا فبعض 
اإلحص���اءات الرمسي���ة عن اجلرمي���ة وعمليات نظ���ام العدل 
اجلنائ���ي ال���ي جيمعها بانتظ���ام مكتب األم���م املتحدة املعين 
باملخ���درات واجلرمية من الس���لطات الوطنية، تتصل إىل حد 
ما بدراس���ة العنف ضد املرأة. وعلى سبيل املثال فأحد أمناط 
اجلرمية الي جتم���ع عنها اإلحصاءات هو االغتصاب؛ بيد أن 

تلك اإلحصاءات ال جتمع مفصلة حسب جنس الضحية.

احلالة الراهنة لإلحصاءات
ق���د ميكن احلصول عل���ى البيانات عن العنف ضد املرأة على 
الصعي���د الوطين م���ن مصدرين كبرين مها: االس���تقصاءات 
والس���جالت اإلداري���ة )ولالط���الع عل���ى وص���ف ع���ام 
لالستقصاءات والسجالت اإلدارية، انظر “مصادر البيانات 
الوطني���ة” يف املقدم���ة(. وميكن احلصول عل���ى البيانات من 
االس���تقصاءات املتخصص���ة الي جترى على وج���ه التحديد 
جلم���ع معلوم���ات مفصل���ة عن العن���ف ضد امل���رأة، أو من 
اس���تقصاء ع���ام أو متع���ّدد األغراض، وعلى حن���و منطي عن 
طري���ق إدراج وحدة قي���اس عن العنف ض���د املرأة. كذلك 
ميك���ن احلصول عل���ى البيانات من الس���جالت اإلدارية الي 
تش���ر إىل بيان���ات تولده���ا املنظم���ات أو ال���وكاالت عند 
ممارستها لوظائفها العادية والي تشكل األساس لإلحصاءات 
اإلدارية. وأكثر اإلحصاءات اإلدارية تنظيمًا هي الي تولدها 
نظ���م الع���دل اجلنائ���ي )عل���ى هيئ���ة إحص���اءات الش���رطة 
واملحاك���م(. وم���ن الس���جالت األّولية األخ���رى تلك الي 
جيمعها القط���اع الصحي وخمتلف أنواع املنظمات الي تقدم 

اخلدمات للمرأة الي تقع ضحية للعنف.
ويقدم اجلزء األول من هذا الفرع وصفًا ملصادر البيانات 
املش���ار إليها أعاله عن العنف ضد املرأة. ويركز اجلزء الثاين 
على إصدارات البيانات املتعلقة باالجتار باملرأة، والي تتطلب 

تعقيداهتا إجراء حبث خاص.
مصادر البيانات عن العنف ضد املرأة

االستقصاءات
توفر االس���تقصاءات التخصصية القائمة على السكان والي 
جتم���ع معلومات مفصلة ع���ن العنف ضد املرأة، إذا صّممت 
وأجري���ت على حنو س���ليم، إحصاءات موثوقة عن انتش���ار 
 ش���ى أش���كال العنف ض���د النس���اء والفتيات، مب���ا يف ذلك 
م���ا حيدث داخل األس���رة أو داخل املجتم���ع العام. وتتناول 

معظم االس���تقصاءات بشكل مفصل خربة املرأة عن العنف، 
كطبيعت���ه وتارخيه وأس���بابه وتداعياته، وب���ذا توفر ثروة من 
املعلوم���ات عن خصائص وديناميات ش���كل العنف اخلاضع 
للدراس���ة، وتتيح حتدي���د عوامل اخلطر وتداعي���ات العنف. 
وتصمم بعض االس���تقصاءات فضاًل عن ه���ذا بغية التوصل 
إىل فه���م أفضل لطرق اس���تغالل املرأة لنظ���م العدل اجلنائي 

واخلدمات االجتماعية يف جمتمعاهتا 10.
وبصف���ة عام���ة فاالس���تقصاءات التخصصية املكرس���ة 
لدراس���ة العنف ضد امل���رأة تكون باهظة التكاليف نس���بيًا. 
وال تس���تطيع إال بل���دان قليلة حتّمل نفقات إجرائها س���نويًا 
أو عل���ى فت���رات متواترة )أي كل مخس س���نوات أو أقل(. 
وم���ن بدائل االس���تقصاء التخصصي أو الش���امل عن العنف 
ضد املرأة احلصول على البيانات عن هذه القضية من خالل 
االس���تقصاءات العام���ة القائم���ة، كاس���تقصاء اجتماعي أو 
اس���تقصاء آخر متعّدد األغراض. وه���ذا ينطوي على إضافة 
عدد من األسئلة أو مناذج القياس بشأن العنف ضد املرأة، يف 
تلك االستقصاءات. واإلحصاءات عن انتشار العنف الي يتم 
احلصول عليها باتب���اع هذا النهج قد ال تكون موثوقة بقدر 
اإلحصاءات الي يتم احلصول عليها باس���تخدام استقصاءات 
ختصصية، بالنظر إىل أن العدد األصغر نس���بيًا من األسئلة يف 
النوع األول ال يتيح فرصًا كثرة للكش���ف عن العنف. ومع 
ذلك فالتكلفة املنخفضة التباع ذلك النهج جتعله حاًل عمليًا 

يف كثر من السياقات.
واالستقصاءات عن العنف ضد املرأة قد تركز على جمرد 
نوع واحد من العنف، كعنف الش���ريك احلميم مثاًل، أو قد 
تغطي أنواعًا متعّددة من العنف تش���مل ما حيدث يف األسرة 
املعيشية )مثل االعتداء على الفتيات الصغار، وعلى املسنات 
وعام���الت املن���ازل وغر ذل���ك من العنف غ���ر العنف بني 
الزوج���ني( وكذلك ما حيدث يف املجتمع عامة. وهذا النوع 
األخر قد يش���مل االغتص���اب واالعتداء الب���دين واالعتداء 
اجلنسي والتحرش اجلنسي. وقد يكون العنف املقيس قاصرًا 
على العنف البدين أو قد يش���مل العنف اجلنسي و/أو العنف 

النفسي أيضًا.
وق���د يتفاوت مدى إحاطة االس���تقصاءات باالنتش���ار 
الفعلي لن���وع معني من العنف تفاوتًا كبرًا وقد يعتمد على 

عوامل من قبيل ما يلي:
نوع االستقصاء، أي ما إذا كان مصّممًا على وجه   
التحديد لقياس ش���كل أو أكثر من أشكال العنف 
ضد املرأة )االستقصاءات التخصصية( أو مصّممًا 
ألغراض أخرى ولكنه يش���مل بعض األسئلة عن 

•

ال جيري حاليًا أّي مجع 
دويل رمسي للبيانات عن 
العنف ضد املرأة

ال جيري حاليًا أّي مجع 
دويل رمسي للبيانات عن 
العنف ضد املرأة

ميكن احلصول على البيانات 
عن العنف ضد املرأة من 
مصدرين كبرين مها: 
االستقصاءات والسجالت 
اإلدارية

ميكن احلصول على البيانات 
عن العنف ضد املرأة من 
مصدرين كبرين مها: 
االستقصاءات والسجالت 
اإلدارية
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81 العنف	ضد	املرأة	 	

العنف ضد املرأة باعتبارها فرعًا صغرًا أو مقياسًا 
منفصاًل.

عدد ونوع األس���ئلة املس���تخدمة لتحديد ضحايا   
العنف )أسئلة متعّددة أو سؤال واحد(.

ترتيب وصياغة األسئلة.  
النهج املتبع يف إجراء االس���تقصاء، وعلى س���بيل   
املث���ال املقاب���الت وجهًا لوج���ه أو املقابالت عرب 

اهلاتف أو االستبيانات املدارة ذاتيًا.
ومن املش���اكل ال���ي لوحظت بص���دد اإلحصاءات عن 
العنف، النطاق الكبر إلحصاءات االنتشار الي يتم احلصول 
عليها من اس���تقصاءات خمتلفة ح���ى يف داخل البلد الواحد. 
وذلك ما ميكن توقعه عندما تس���تخدم االس���تقصاءات هنجًا 
خمتلف���ة أو تصميمات خمتلفة. وباإلضاف���ة إىل العوامل املبينة 
أعاله ميكن أن ختتلف االس���تقصاءات أيضًا من حيث أنواع 
وأشكال العنف الي تش���ملها، والفترة املرجعية املستخدمة، 
ومدى العالقات املدرجة بني الضحية واجلاين )مثل االقتصار 
على الش���ركاء املتزوجني، أو مجيع الش���ركاء احلميمني، أو 
أفراد األس���رة املعيش���ية فق���ط، أو ما إىل ذلك(، والس���كان 
املشمولني باالستقصاء )أي املجتمع املستهدف املشمول من 
حيث اخلصائص اجلغرافي���ة والدميغرافية واالجتماعية( وغر 

ذلك من اخلصائص 11.
وق����د أّدى اعتماد منهاج عمل بيجني إىل زيادة يف أعداد 
االس����تقصاءات عن العنف ضد امل����رأة. فهناك عدة بلدان، من 
بينه����ا أس����تراليا وكن����دا والوالي����ات املتح����دة جت����ري بانتظام 
استقصاءات على أساس السكان لضحايا اجلرائم تشمل أسئلة 
عن العنف ضد املرأة. وهناك بلدان كثرة أخرى أجرت أيضًا 
استقصاءات على أساس السكان جتمع املعلومات عن نوع أو 
أكثر من العنف ضد املرأة. وبصفة عامة فهناك 68 بلدًا على 
األقل يف العامل أجرت استقصاًء عن العنف ضد املرأة منذ عام 
1995، و38 بلدًا منها على األقل أجرت اس����تقصاًء يشمل 

البلد بأسره )الرسم البياين 5 - 1(.
ويف الوق���ت احل���ايل تتعلق معظم املعلوم���ات املجموعة 
على نطاق واس���ع من اس���تقصاءات ع���ن العنف ضد املرأة، 
بعنف الش���ريك احلميم. وجترى اآلن دراس���ات انتشار عن 

عنف الشريك احلميم يف أكثر من 50 بلدًا 12.
وق���د اس���تغلت االس���تقصاءات القائمة على الس���كان 
كذل���ك يف البح���وث عن بتر األعضاء التناس���لية لألنثى 13، 
وهي ممارس���ة معلوم أن هلا آثارًا ضارة على الفتيات والنساء 
وه���ي ش���ائعة يف كث���ر من املجتمع���ات يف اجلزء الش���مايل 

•

•
•

م���ن أفريقيا جنوب الصح���راء الكربى وبع���ض املجتمعات 
يف الش���رق األوس���ط وبعض اجلماعات اليهودية القدمية يف 
الغ���رب 14. وعلى س���بيل املثال فقد ظل���ت البيانات عن بتر 
األعض���اء التناس���لية لألنثى جتمع يف اليم���ن ويف 15 بلدًا يف 
أفريقيا بني عامي 1989 و2002 من خالل مناذج قياس���ية 
من االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية 15 )ولالطالع على 
 وص���ف لالس���تقصاءات الدميغرافية والصحي���ة انظر اإلطار 
2 - 4 يف الفصل 2(. ويف املجتمعات الي متارس هبا عمليات 
بتر األعضاء التناسلية لألنثى ميكن أن يتبني من استقصاءات 
العين���ة الي جترى على فت���رات منتظمة تغرات مبضي الوقت 
يف انتشارها وممارستها وكذلك تغرات يف املفاهيم الفردية. 
وه���ذه املعلومات هامة ملتخّصص���ي الربامج الذين يصّممون 

التدخالت الرامية إىل استئصال هذه املمارسة الضارة.

إحصاءات الشرطة واملحاكم

من املصادر األخرى اهلامة لإلحصاءات عن العنف ضد املرأة 
الس���جالت اإلداري���ة املحفوظة لدى الش���رطة ونظام العدل 
اجلنائي كج���زء من العمليات اإلداري���ة العادية. فعندما ميثل 
ضحية أمام الش���رطة لإلبالغ عن جرمية أو عندما يقود هذا 
الفعل إىل إقامة دعوى أمام املحكمة، يس���جل ذلك متضمنًا 
معلومات الواقعة عن اجلرمية. ومع ذلك فس���جالت الشرطة 
واملحاكم تس���تند بالضرورة إىل القانون، كقانون العقوبات 

هناك 68 بلدًا على األقل 
يف العامل أجرت استقصاًء 
عن العنف ضد املرأة منذ 

عام 1995

هناك 68 بلدًا على األقل 
يف العامل أجرت استقصاًء 
عن العنف ضد املرأة منذ 

عام 1995

يف الوقت احلايل تتعلق 
معظم املعلومات املجموعة 

على نطاق واسع من 
استقصاءات عن العنف 

ضد املرأة، بعنف الشريك 
احلميم

يف الوقت احلايل تتعلق 
معظم املعلومات املجموعة 

على نطاق واسع من 
استقصاءات عن العنف 

ضد املرأة، بعنف الشريك 
احلميم

الرسم البياين 5 - 1
ع���دد البلدان أو املناط���ق اليت جترى اس���تقصاًء واحدًا على 

األقل عن العنف ضد املرأة، 1995 - 2004

اإلقليم	اجلغرايف
استقصاء	واحد
على	األقل

استقصاء	واحد	على	األقل	
مع	تغطية	وطنية

6838املجموع

134أفريقيا
1110أمريكا الشمالية
85أمريكا اجلنوبية

158آسيا
178أوروبا

43أوقيانوسيا

املصدر: اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة؛ واالس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة؛ واالس���تقصاءات الدولية عن العنف ضد املرأة؛ ودراس���ة منظمة 

الصحة العاملية املتعّددة األقطار عن صحة املرأة والعنف املن�زيل.
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أو القانون اجلنائي أو قانون العنف األسري أو قانون العنف 
املن�زيل أو قانون االجتار. فإن مل يوجد قانون يصف أو حيّدد 
أفعال العنف ضد املرأة باعتبارها جرمية ال يكون مثة أس���اس 

لقيد الشكوى.
ب���ل إن���ه حيثما يوجد قان���ون يكون من املس���ّلم به على 
نطاق واسع أن نسبة صغرة فقط من جرائم العنف ضد املرأة 
ه���ي الي تتخذ طريقها إىل الس���جالت اإلداري���ة لنظم العدل 
اجلنائ���ي وأن إحص���اءات الش���رطة أو املحاكم تقّلل بش���كل 
خطر من مس���تويات العنف ضد امل���رأة. وينطبق هذا العنف 

ضد املرأة على احلاالت داخل البيت أو املجتمع العام.
والعنف ضد النس���اء والفتيات الذي حيدث داخل البيت 
يتس���اهل فيه يف كثر من الس���ياقات 16. ون���ادرًا ما يبلغ عن 
ح���وادث اعتداءات الزوج مب���ا يف ذلك االغتصاب من الزوج 
واالعتداء البدين واجلنس���ي على صغار الفتيات والنس���اء من 
أفراد األسرة، إىل الشرطة هلذا السبب وغره، كخشية االنتقام 
أو الوصم أو لفقدان الثقة يف الش���رطة أو النظام القانوين، أو 
خش���ية إيق���اع اجلاين من أف���راد األس���رة يف متاعب أو نقص 
املعرف���ة باحلق���وق القانونية. وباإلضافة إىل ت���رّدد الضحايا يف 
السر يف اإلجراءات قد يكون هناك شيء من عدم اليقني من 
جانب الشرطة واملحاكم يف مالحقة املتهمني املعروضني عليها 
بسبب النقص يف التشريعات أو االستراتيجيات الالزمة إلنفاذ 
القوانني السارية. ورغم أن احلالة تتغر يف بعض السياقات فمع 
س���ن أو حتسني إنفاذ تش���ريعات للقضاء على العنف املن�زيل، 
فإن العملية يف س���ياقات أخرى تك���ون بطيئة أو ال تكون قد 

استهلت لآلن 17.
وخيض���ع العنف ضد املرأة يف املجتمع العام باملثل لنقص 
يف اإلب���الغ. فالكثر من ضحايا االغتصاب واالعتداء البدين 
واجلنس���ي والتحرش اجلنسي ال يبلغن عن تلك اجلرائم لنظام 
العدل اجلنائي لبعض من األس���باب نفسها املذكورة أعاله، 
إضافة إىل اخلش���ية من ع���دم تصديقهن بل ومن توجيه اللوم 
إليه���ن. ويعكس ه���ذا الوضع النقص يف البيئ���ة الداعمة الي 
تستطيع فيها النساء والفتيات اإلبالغ دون اخلشية من احلرج 

أو اخلوف من االنتقام أو من أعمال العنف ضدهن.
ومن مث فإن لإلحصاءات عن اجلرمية القائمة على أساس 
الش���رطة واملحاكم قيمة حم���دودة يف إظه���ار احلجم الكلي 
للعنف ض���د املرأة. غر أن الس���جالت اإلداري���ة املحفوظة 
منهجيًا لدى الشرطة واملحاكم اجلنائية واملدنية تعّد مصدرًا 
قيمًا للبيانات من أجل تتبع اس���تفادة الضحايا من اخلدمات 
واس���تجابة النظام للمش���كلة. ولنظم الع���دل اجلنائي ميزانية 
حكومية عادية، وميزة التنظيم الرفيع مع وجود آلية راسخة 

لإلب���الغ اإلحصائ���ي املنتظم. ومعظم البلدان تنش���ر بالفعل 
بش���كل منتظم إحصاءات ع���ن اجلرائ���م الوطنية ومعدالت 
اجلرمية حسب نوع اجلرمية. وتصبح التكلفة اإلضافية الالزمة 
إلص���دار اإلحصاءات ع���ن اجلرائم الي تش���مل العنف ضد 

املرأة، قليلة نسبيًا هلذا السبب.
وم���ع ه���ذا فالطريقة الي جتمع هبا البيان���ات حاليًا يف كثر 
م���ن البل���دان كثرًا ما تغفل اإلبالغ ع���ن جنس وعمر الضحية 
والعالق���ة ب���ني الضحية واجلاين مما يتعذر مع���ه حتديد معلومات 
معين���ة خاص���ة بالعنف ض���د امل���رأة أو التمييز ب���ني العنف من 
الشركاء احلميمني أو أفراد األسرة أو املعارف عن العنف الذي 
يرتكب���ه أغ���راب. وأكثر أن���واع إحصاءات اجلرمي���ة يف الوقت 
الراهن ال���ي تصدرها البلدان وتوزعها والي تتعلق بالعنف ضد 
امل���رأة ه���ي اإلحص���اءات ع���ن االغتص���اب واالعت���داء البدين 
واالعتداء اجلنس���ي والقتل املتعمد والقت���ل غر املتعمد. غر أن 

اإلحصاءات ال تصنف غالبًا حسب جنس أو عمر الضحية.
وللحصول على إحص���اءات حمّددة خاصة بالعنف ضد 
النساء والفتيات، يلزم أن تكون املعلومات عن جنس وعمر 
الضحي���ة مس���جلة يف مجي���ع تلك اجلرائم. وفض���اًل عن هذا 
فاملعلومات عن العالقة بني اجلاين والضحية تلزم لتحديد عنف 
الشريك احلميم وسائر أشكال العنف داخل البيت. وحيثما 
تس���جل تلك املعلومات فإن إحصاءات الش���رطة واملحاكم 
ميكن أن توفر عدد حاالت األشكال املختلفة من العنف ضد 
امل���رأة املعروضة أو املنظورة أمامها، مبا يف ذلك العنف الذي 
حيدث يف البيت بقدر التعرف عليه. ومن أمثلة اإلحصاءات 
ال���ي ميكن إنتاجها عدد احلوادث الي تنطوي على أش���كال 
خمتلفة من العنف ضد املرأة )يف جمموعها أو حس���ب نوعها( 
ال���ي تبلغ إىل الش���رطة؛ وعدد األش���خاص املتهمني؛ وعدد 
الش���كاوى القانونية املقدمة؛ وع���دد القضايا املدنية، وأوامر 
التوقيف وما ش���اهبها من القضايا 18 املرفوعة. وقد أصبحت 
نظم الش���رطة واملحاك���م يف كثر من البل���دان واعية بقضية 
العنف ضد املرأة: وعلى سبيل املثال أصبح يف مراكز الشرطة 
وحدات نسائية خاصة أو وحدات حلماية األسرة. ويف تلك 
احلاالت ميكن أن يسفر أّي نظام أكثر مراعاة للجنسانية يتبع 
يف حفظ الس���جالت، عن حتسني يف املعلومات عن الضحايا 

واجلناة ومالبسات العنف املبلغ عنه.
وع���الوة على ما س���بق فلما كانت إحصاءات الش���رطة 
واملحاكم تتاح عادة مبضي الوقت فإن من املمكن استخدامها 
لتحليل التغ���رات يف الطريقة الي ينظر هبا املجتمع إىل العنف 
ض���د املرأة. وعلى س���بيل املثال فأّي زي���ادة يف عدد احلاالت 
املبلغة ميكن أن تعكس زيادة الوعي بعدم تقبل أشكال العنف 

نسبة صغرة فقط من جرائم 
العنف ضد املرأة هي الي 
تتخذ طريقها إىل السجالت 
اإلدارية لنظم العدل اجلنائي

نسبة صغرة فقط من جرائم 
العنف ضد املرأة هي الي 
تتخذ طريقها إىل السجالت 
اإلدارية لنظم العدل اجلنائي

إحصاءات اجلرمية الي 
تصدرها البلدان وهي 
إحصاءات عن االغتصاب 
واالعتداء البدين واالعتداء 
اجلنسي ال تصنف غالبًا 
حسب جنس أو عمر 
الضحية

إحصاءات اجلرمية الي 
تصدرها البلدان وهي 
إحصاءات عن االغتصاب 
واالعتداء البدين واالعتداء 
اجلنسي ال تصنف غالبًا 
حسب جنس أو عمر 
الضحية
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ضد املرأة، املن�زيل وغره، مما يفضي إىل تزايد رغبة الضحايا يف 
اإلبالغ عن حادثة ما إىل الشرطة كما أن الزيادة ميكن أن تشر 
أيضًا إىل زيادة احلساس���ية للعنف ضد املرأة وزيادة االستجابة 

من جانب الشرطة ونظام العدل للعنف ضد املرأة.
وهن���اك جمموعة خمتلفة كثرًا ولكنها مفيدة من البيانات 
اإلداري���ة الصادرة عن الش���رطة والنياب���ة واملحاكم هلا صلة 
بالعن���ف ضد املرأة وهي اإلحصاءات عن التركيبة اجلنس���ية 
ملوظفيها. وكثرًا ما يكون للتوازن اجلنس���اين داخل الشرطة 
وأفراد اهليئات القانونية والقضائية، وخاصة على املس���تويات 
العليا، تأثر على حساس���ية واس���تجابة نظام القضاء اجلنائي 
وانع���كاس هل���ا إزاء اجلرائ���م ضد املرأة، مب���ا يف ذلك خمتلف 

أشكال العنف ضد املرأة.

اإلحصاءات اإلدارية من القطاع الصحي
يع���ّد القطاع الصحي مصدرًا آخرًا لإلحصاءات عن ش���ى 
أشكال العنف، ألن املرأة الي تتعرض إلصابات أو الي حتتاج 
إىل ع���الج ميكن أن تتجه إىل املستش���فى يف غرف الطوارئ 
أو عيادات األسرة أو إىل األطباء وغرهم من مقدمي الرعاية 
الصحي���ة. ومع ذلك فف���ي حالة عنف الش���ريك احلميم أو 
األش���كال األخرى من العنف من جانب أفراد األس���رة، قد 
ال حت���ّدد بعض النس���اء ذل���ك العنف على أنه س���بب أصلي 
إلصابتهن؛ بل وإن فعلن ذلك فإن مقدم الرعاية الصحية قد 
ال يسجل تلك الواقعة دائمًا. واحلصول على هذه املعلومات 
وتسجيلها عملية معقدة بس���بب قضايا اخلصوصية والسرية 

وكذلك بسبب االعتبارات األخالقية 19.
وبينما قد تكون نظم العدل اجلنائي واملدين ملزمة بتسجيل 
وتصني���ف وإبالغ اإلحص���اءات عن العنف ضد امل���رأة، فنظام 
الرعاي���ة الصحي���ة غالب���ًا ما ال يك���ون ملزمًا بتس���جيل وإبالغ 
حاالت العنف. وعالوة على هذا فأنواع املعلومات الي حتتفظ 
 هبا اجله���ات املقدم���ة للرعاية الصحي���ة تتفاوت كث���رًا وغالبًا 
ما ال تكون قابلة للمقارنة بني املؤسسات أو مبضي الوقت بسبب 
عدم وجود نظام موحد لتس���جيل املعلوم���ات ومعاجلتها. ومع 
ذلك تبذل جهود لتحس���ني مراقبة اإلصابات يف بعض البلدان، 

ويشمل ذلك تسجيل العالقة بني الضحية واجلاين بالوثائق.
وكما هو الش����أن بالنس����بة للش����رطة والنظام القانوين فإن 
احل����االت الي تصب����ح معروفة للمرافق الصحية ال تش����كل إال 
ج����زًءا م����ن جمموع حاالت العن����ف ضد امل����رأة، وتكون على 
األرج����ح قاص����رة على العنف الذي تنجم عن����ه إصابات بدنية 
خطرة. وفضاًل عن هذا فالوصول إىل اخلدمات الصحية ليس 
متاحًا يف كثر من البلدان النامية، وخاصة يف املناطق الريفية.

وم���ن املص���ادر الي ميك���ن اللج���وء إليها طلب���ًا لبعض 
املعلومات عن العنف ض���د املرأة، اإلحصاءات عن الوفيات 
حسب اجلنس والعمر والس���بب. فتلك اإلحصاءات تصدر 
بالفع���ل يف البلدان باعتبارها إحصاءات حياتية وتس���تند إىل 
املعلومات عن ش���هادات الوفاة 20. وحيثما تكون عمليات 
تس���جيل الوف���اة كامل���ة وموثوق���ة ميكن لإلحص���اءات عن 
الوفيات حس���ب اجلنس والعمر والسبب )وخاصة األسباب 
اخلارجي���ة( بل وجمرد الوفيات حس���ب اجلن���س والعمر، أن 
توفر على األرجح معلومات عن بعض أش���كال العنف ضد 

النساء والفتيات.
وعلى س���بيل املثال فوفي���ات الرضع أو معدالت وفيات 
الرضع املفصلة حس���ب اجلنس، تؤخذ من نظم اإلحصاءات 
احلياتية أو تستقى من مصادر أخرى ميكن فحصها الكتشاف 
أدلة على ممارسة قتل اإلناث الرضع أو التمييز ضد الفتيات. 
وبصف���ة عامة فالرضع الذكور ه���م األكثر عرضة للوفاة من 
الرضع اإلن���اث. ومن هنا فعندما تبني اإلحصاءات زيادة يف 
ع���دد الرضع اإلناث ع���ن الرضع الذك���ور الذين ميوتون يف 
جمتم���ع أو جمتمع فرعي يكون هناك س���بب لالش���تباه يف أن 
يك���ون قتل الرض���ع اإلناث، أو على األق���ل تفضيل الذكور 
باديًا يف إمهال الرض���ع اإلناث وحرماهنن ومعاملتهن معاملة 
متييزية عملية متارس. وعلى أساس عدد البلدان الي تبلغ عن 
وفيات الرضع حس���ب اجلنس ميكن دراسة اإلحصاءات عن 

114 بلدًا من مجيع أحناء العامل )انظر الفصل 2(.
وحني تكون إحصاءات الوفيات حس����ب اجلنس والعمر 
والس����بب موثوق����ة، ميكن أن توف����ر أيضًا إش����ارة إىل وجود 
وفيات بس����بب املهور أو ما يس����مى “جرائم الشرف” وإن 
كان املعروف أن تلك احلاالت ال يبلغ عنها بشكل كبر 21. 
وميكن دراسة وفيات النساء يف الفئات العمرية األكثر عرضة 
لتلك الوفيات مع التركيز على الوفيات املبلغ عن أن س����ببها 
القتل أو االنتحار أو احلوادث أو ما شابه ذلك. غر أنه تظهر 
عدة مشاكل يف اس����تخدام هذا املصدر. أّوهلا أن سبب تلك 
الوفيات قد يبلغ عن أنه ش����يء خمتلف متامًا. والس����بب الثاين 
أن اإلحص����اءات احلياتية عن الوفيات يف البلدان الي تقع فيها 
هذه األش����كال من العنف يرجح أن تكون يف أغلب األحيان 

غر كافية.

الس���جالت اإلداري���ة م���ن أن���واع أخرى م���ن مقدمي 
اخلدمات

تق���دم ال���وكاالت العامة واخلاصة ومن بينه���ا املنظمات غر 
احلكومي���ة طائفة كبرة من خدمات الدعم للنس���اء ضحايا 
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العنف، ومن ذلك توفر املالجئ أو املآوى الطارئة، ومراكز 
األزم���ات وخطوط اهلواتف اخلاصة باالعتداءات اجلنس���ية، 
واملش���ورة القانونية وخدمات املساعدة القانونية. وكما هو 
احلال بالنسبة للشرطة ومقدمي الرعاية الصحية فإن األشخاص 
الذين يس���عون إىل خدمات الدعم يرجح أال يكونوا إال فئة 

ضئيلة من جمموع النساء الالئي يتعرضن للعنف.

ولئ���ن كان مقدم���و اخلدمات جيمع���ون املعلومات عن 
النس���اء الالئي يقدمون املس���اعدة هل���ن، وبدرجات متفاوتة 
ع���ن تعرض عميالهتم للعنف، فإن نوع املعلومات الي جتمع 
خيتلف كثرًا. وال حيتل تقدمي اإلحصاءات بصفة عامة أولوية 
ل���دى مقدمي اخلدم���ات، ولذا فنادرًا ما تك���ون املعلومات 
مقارنة أو معاجلة أو مبلغة بشكل منهجي. وعند عدم وجود 
آلية لتوحيد املعلومات من خمتلف املنظمات بش���كل معقول 
 مبض���ي الوقت وبني خمتلف أنواع اخلدم���ات املقدمة، كثرًا 
م���ا تبقى املعلوم���ات جمزأة وال ميكن االط���الع عليها إال يف 

داخل كل منظمة على حدة.

احلصول على املعلومات عن االجتار بالنساء 
والفتيات 22

مما جيعل قياس االجتار بالنساء والفتيات عملية معقدة وحماطة 
باملش���اكل ذلك النطاق الواسع من األنشطة وتعّدد الفاعلني 
يف عملي���ة االجتار بالبش���ر املقترنة بطابع األنش���طة الس���ري 
واخلفي واحتمال وجود صالت باجلرمية املنظمة والفس���اد. 
ويف الوقت الراهن ال تتوافر إحصاءات ش���املة وموثوقة عن 

االجتار بالنساء والفتيات.

وقد تس���تقى التقدي���رات حلجم االجتار، م���ن اجلمع بني 
املعلوم���ات م���ن ع���دة مص���ادر أو هي ق���د تس���تند فقط إىل 
اإلحصاءات املتعلقة مبرحلة معينة من عملية االجتار تقع ضمن 
مس���ؤولية التنظيم أو الربنامج الذي ينتجها. ومن املمكن مجع 
البيانات عن االجتار بالنس���اء عن طريق املنظمات الي تضطلع 
باملسؤولية عن منع اجلرمية ومالحقة مرتكبيها وإنفاذ القوانني، 
أو ع���ن طري���ق الذي���ن يوف���رون احلماية ويقدمون املس���اعدة 
للضحايا ضمن وس���ائل أخ���رى. وتتفاوت ج���ودة البيانات 
وتركيزها وفق���ًا للموارد املالية واألولوي���ات للمنظمات الي 
تنتجه���ا وللمفاهيم والتعاريف والطرائق الي تتبع. وباختصار 
فإن هناك إحص���اءات تنتجها وكاالت عدي���دة ذات اهتمام 
مبج���ال االجتار بالبش���ر ولك���ن ال توجد هيئة واح���دة تتوىل 
بش���كل منهجي مجع البيانات ومواءمتها واس���تغالهلا بشكل 

فّعال.

وأتاح اعتم����اد اجلمعي����ة العامة يف تش����رين الثاين/نوفمرب 
2000 بروتوكول منع وقمع االجتار باألش����خاص وال س����يما 
النس����اء واألطفال واملعاقبة عليه، وهو املكم����ل التفاقية األمم 
املتح����دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، للمجتمع الدويل 
تعريفًا متفقًا عليه لالجتار بالبشر. وهذا التعريف الذي يرد أدناه 
يقدم إطارًا واسعًا وشاماًل لدراسة االجتار بالنساء والفتيات.

يعين االجتار باألشخاص “جتنيد ونقل وحتويل وإيواء أو 
استقبال األشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة 
أو األش���كال األخرى من القسر واالختطاف والتزوير 
والغش واستغالل السلطة أو تعريضهم لذلك، أو إعطاء 
أو تلق���ي دفعات مالية أو مزايا للحص���ول على موافقة 

شخص له سلطة على آخر، بغرض االستغالل” 23.
ومع ذلك فاستخدام هذا التعريف ألغراض مجع البيانات 
ال يزال ميثل مشكلة. فإىل اآلن مل تبدأ إال بلدان قليلة، اجلمع 
املنهج���ي للبيانات عن االجتار وال يزال من الش���ائع يف كثر 
من البل���دان اخللط بني البيانات املتعلق���ة باالجتار والتهريب 

واهلجرة غر النظامية.
 وعموم���ًا فالبيان���ات ع���ن االجت���ار ميكن أن تنش���أ من 
)أ( مصدر أو مناطق منشأ ميكن منها استخدام البيانات عن 
املفقودي���ن؛ )ب( املراح���ل املختلفة م���ن عملية التنقل حيث 
توفر على س���بيل املث���ال إحصاءات عبور احل���دود وبيانات 
االعتقال عند احلدود أساسًا للتقديرات؛ )ج( الوجهة، حيث 
ميكن ل���وكاالت إنفاذ القوانني واملهنيني الصحيني والباحثني 
واملنظمات احلكومي���ة الدولية واملنظمات غر احلكومية الي 

تساعد الضحايا أن جتمع وتوفر معلومات وبيانات مفيدة.
وتقوم بعض بلدان املص���در أو العبور أو بلدان الوجهة 
جبمع بعض أنواع البيانات املسرودة أعاله؛ ومع ذلك فنادرًا 
م���ا يك���ون مج���ع البيان���ات منهجيًا. ويس���فر ع���دم وجود 
تش���ريعات مالئمة وحمّددة ع���ن االجتار بالنس���اء، عن عدم 
وجود إحص���اءات رمسية للعدالة اجلنائية عن حاالت االجتار 
م���ن حي���ث ع���دد اجلرائم املس���جلة ل���دى الش���رطة وعدد 
األشخاص املالحقني أو املدانني. والسجالت الي حتتفظ هبا 
الس���لطات واملنظمات عن الضحايا الذين تساعدهم تكون 
أميل إىل التجزئة وعدم التنس���يق. وبالنظر إىل طابع التجزئة 
وع���دم التمثي���ل يف البيان���ات املتاحة جيد الباحث���ون وخرباء 
االجتار صعوبات يف تقدمي تقديرات موثوقة وطنية أو إقليمية 

أو عاملية لعدد النساء والفتيات املتاجر هبن.
غر أن هناك عدة مبادرات ترمي إىل مجع البيانات العاملية 
عن االجتار بالبش���ر من النس���اء والرجال، وهذه يرد وصفها 
أدناه. ومن بني أكثر األعداد العاملية تواترًا عن االجتار بالبشر 

تعّدد الفاعلني يف عملية 
االجتار بالبشر جيعل قياس 
االجتار بالنساء والفتيات 
عملية معقدة وحماطة 
باملشاكل

تعّدد الفاعلني يف عملية 
االجتار بالبشر جيعل قياس 
االجتار بالنساء والفتيات 
عملية معقدة وحماطة 
باملشاكل

يف الوقت الراهن ال تتوافر 
إحصاءات شاملة وموثوقة 
عن االجتار بالنساء والفتيات

يف الوقت الراهن ال تتوافر 
إحصاءات شاملة وموثوقة 
عن االجتار بالنساء والفتيات

هناك إحصاءات تنتجها 
وكاالت عديدة ذات 
اهتمام مبجال االجتار بالبشر 
ولكن ال توجد هيئة واحدة 
تتوىل بشكل منهجي 
مجع البيانات ومواءمتها 
واستغالهلا بشكل فّعال

هناك إحصاءات تنتجها 
وكاالت عديدة ذات 
اهتمام مبجال االجتار بالبشر 
ولكن ال توجد هيئة واحدة 
تتوىل بشكل منهجي 
مجع البيانات ومواءمتها 
واستغالهلا بشكل فّعال

يسفر عدم وجود تشريعات 
مالئمة وحمّددة عن االجتار 
بالنساء، عن عدم وجود 
إحصاءات رمسية للعدالة 
اجلنائية

يسفر عدم وجود تشريعات 
مالئمة وحمّددة عن االجتار 
بالنساء، عن عدم وجود 
إحصاءات رمسية للعدالة 
اجلنائية
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تلك الي تنشرها املصادر الرمسية للواليات املتحدة. فمنذ عام 
2001 ينش���ر مكتب مراقبة ومكافحة االجتار باألش���خاص 
تقارير س���نوية حتك���ي روايات قطرية تص���ف نطاق وطبيعة 
مش���كلة االجت���ار يف كل بلد على حدة، إضاف���ة إىل اجلهود 
احلكومي���ة ملكافح���ة االجتار. كذلك يقوم مش���روع احلماية 
بكلية جونز هوبكن�ز للدراسات الدولية املتقدمة جبمع ونشر 

املعلومات عن االجتار، وخاصة بالنساء واألطفال.
وهناك قاعدة بيانات عاملية عن اجتاهات االجتار أنشئت 
يف إطار الربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالبش���ر الذي تنفذه 
األم���م املتحدة عن طريق مكتبها للمخدرات واجلرمية، وهي 
جتم���ع املعلومات عن االجتار باألش���خاص وتقارهنا بش���كل 
منهجي فيتم فحص طائفة كبرة من املصادر للحصول على 
معلومات عن اجتاهات االجتار ومساراته وخصائص الضحايا 
واجلناة واستجابات العدل اجلنائي. وتشمل املصادر الرئيسية 
التقاري���ر الرمسية م���ن احلكومات، واملعلومات الي تنش���رها 
املنظم���ات احلكومي���ة الدولي���ة واملنظمات غ���ر احلكومية، 

وتقارير البحوث ومواد املؤمترات وتقارير اإلعالم.
وما قاعدة بيانات مناذج	مكافحة	االجتار التابعة للمنظمة 
الدولي���ة للهجرة إال جتميع للمعلومات م���ن برامج مكافحة 
االجت���ار الي تنفذه���ا املنظم���ة. فقاعدة البيانات تس���تند إىل 
مقابالت مفصلة مع الضحايا الذين قدمت إليهم املس���اعدة 
من خالل أنش���طة مكافحة االجت���ار الي تنفذها املنظمة على 
الصعيد العاملي. وتس���هم البيانات الكمية والنوعية املجموعة 
يف حتس���ني فهم الص���ورة االجتماعي���ة االقتصادية وخلفيات 
الضحاي���ا وجتنيدهم وعملي���ات االجتار هبم واس���تغالهلم يف 

بلدان الوجهة.

التقدم يف اإلحصاءات
لقد أحرز تقدم كبر يف الس���نوات العش���ر املاضية يف وضع 
 منهجي���ة وإج���راءات جلم���ع البيانات عن العن���ف ضد املرأة 
وال س���يما عن عنف الش���ريك احلميم. وبينم���ا تظل مقارنة 
البيان���ات بني البلدان واملناطق مش���كلة ف���إن احلالة آخذة يف 
التحسن. فاألعوام الي تلت املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة 
املعقود يف بيجني يف عام 1995 ش���هدت مبادرات متعّددة 
لوضع ومجع إحص���اءات مقارنة دوليًا عن العنف ضد املرأة 

باتباع طرائق استقصاء قياسية.
وتصدرت منظمة الصحة العاملية تلك اجلهود من خالل 
دراس���اهتا املتع���ّددة األقطار عن صحة امل���رأة والعنف املن�زيل 
)انظر اإلطار 5 - 1(. ونفذت الدراسة الي استهلت يف عام 

1998 يف 10 بلدان على األقل.

وهناك مبادرة دولية أخرى هي االستقصاء الدويل للعنف 
ضد املرأة الي ينس���قها املعهد األورويب التابع لألمم املتحدة 
للوقاية من اجلرمية ومكافحتها )انظر اإلطار 5 - 2(. وظل 
هذا االس���تقصاء الدويل يدار حى اآلن يف 11 بلدًا، متقدمًا 
وناميًا، ويلتمس التمويل لضمان مشاركة بلدان نامية أخرى 

وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وتقوم االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية الي تدعمها 
مؤسس���ة ماكرو الدولية جبمع البيانات عن العنف ضد املرأة 
من خالل منوذج قياس���ي للعنف املن�زيل. ويش���مل النموذج 
أس���ئلة متعمق���ة للتمك���ني من تقدي���ر مدى انتش���ار العنف 
والعنف ضد املرأة يف س���ياق األس���ر املعيش���ية وعواقبه على 
مدى األجيال. ومنذ عام 1995 أدرج 11 بلدًا على األقل 
من البلدان ال���ي تنفذ االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، 

النموذج اخلاص بالعنف املن�زيل. 
وتولت الدراس���ة املتع���ّددة األقطار ال���ي تنفذها منظمة 
الصحة العاملية، واالس���تقصاء ال���دويل عن العنف ضد املرأة، 
اجلمع بني الوكاالت الدولي���ة والباحثني الوطنيني واملكاتب 

اإلطار 5 - 1
دراس���ة منظمة الصحة العاملي���ة املتعّددة األقطار 

عن صحة املرأة والعنف املن�زيل
اس���تهلت منظمة الصحة العاملية الدراس���ة املتعّددة األقطار عن 
صح���ة املرأة والعنف املن�زيل يف عام 1998. وترمي الدراس���ة 
إىل م���ا يلي: )أ( احلصول على تقديرات موثوقة ملدى انتش���ار 
األش���كال املختلفة م���ن العنف، وخاصة ما يرتكبه الش���ركاء 
احلميم���ون؛ )ب( توثيق االرتباط بني عنف الش���ريك احلميم 
والنتائج الصحية وغرها من جوانب حياة املرأة؛ )ج( دراس���ة 
العوامل الي قد حتمي املرأة أو الي قد تعرضها لعنف الشريك 
احلميم؛ )د( توثيق االستراتيجيات واخلدمات الي تستفيد منها 
املرأة يف التعامل مع ذلك العنف. ولدى إجراء الدراسة استغلت 
منظمة الصحة العاملية املنهجي���ات النوعية والكمية للبحث مبا 
يتيح للنتائج النوعية التوعية إلعداد االستبيان الرئيسي من أجل 
العنص���ر الكمي للدراس���ة. ويف معظم البل���دان يتألف العنصر 
الكمي من اس���تقصاء األسر املعيشية الشامل للقطاعات القائم 
على السكان الذي جيرى يف موقعني: العاصمة أو مدينة كبرة 

أخرى واملحافظة الي سكاهنا من الريف واحلضر.
وقد نفذت دراسة منظمة الصحة العاملية املتعّددة األقطار 
يف 10 بل���دان عل���ى األقل متنوعة الثقافات يف أفريقيا وآس���يا 
وأوقيانوسيا وأمريكا اجلنوبية. كذلك نفذت مشاريع حبث عن 
العنف املن�زيل استنادًا إىل دراسة منظمة الصحة العاملية املنهجية 

يف عدة بلدان أخرى.
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اإلحصائي���ة ذات اخلربة يف إجراء اس���تقصاءات العنف ضد 
املرأة بغية إعداد وتصميم بروتوكول الدراس���ة واالس���تبيان 
ودع���م الف���رق القطرية وتيس���ر التحليل. وقد أت���اح تنفيذ 
البح���ث يف بل���دان خمتلفة الثقاف���ات ملنظمة الصح���ة العاملية 
واملعهد األورويب للوقاية من اجلرمية ومكافحتها فهمًا أفضل 
حلقائق إجراء االس���تقصاءات عن العنف ضد املرأة يف ش���ى 
الس���ياقات. وباملش���اركة يف البحوث ع���ن العنف ضد املرأة 
حتت مظلة دراس���ة منس���قة دوليًا، اكتس���بت البلدان خربة 
قيمة يف كل جوانب ختطيط االستقصاء وعملياته بشأن هذا 
املوضوع احلس���اس وحتس���ني قدرهتا التقنية على مجع بيانات 

قابلة للمقارنة دوليًا بشأن املوضوع.

يتعل���ق  األخ���رة  الس���نوات  يف  ه���ام  تط���ور  ومث���ة 
باالس���تقصاءات عن العن���ف ضد املرأة هو زي���ادة االهتمام 
بالقضاي���ا األخالقية وقضايا الس���المة املرتبطة بالبحوث عن 
عنف الش���ريك احلميم. وتش���ّدد منظمة الصحة العاملية على 
أمهية ضمان س���المة املس���تجيبني واملوظف���ني امليدانيني على 
الس���واء وقد وضع���ت مب���ادئ توجيهية للس���المة واملبادئ 
األخالقية يف س���بيل إجراء البحوث ع���ن العنف املن�زيل 24. 

وقد اعتمدت تلك املبادئ التوجيهية منظمات أخرى جتري 
اس���تقصاءات يف هذا املجال. كذلك أنتجت منظمة الصحة 
العاملية توصيات بش���أن املبادئ األخالقية والسالمة من أجل 

املقابالت مع النساء املتاجر هبن 25. 
ومن االجتاهات اإلجيابية الي برزت فيما يتعلق بالبحوث 
عن العنف ضد املرأة إقامة شراكات وإجراء عمليات تشاور 
قوية بني املؤسسات الي ترسم السياسات ومقدمي اخلدمات 
وكيانات التعاون اإلمنائي. وعلى سبيل املثال ففي حالة دراسة 
منظمة الصحة العاملية املتعّددة األقطار أدرجت فرق البحث 
القطري���ة منظمات وطنية ظلت تتص���دى للعنف ضد املرأة، 
وكذلك جلنة استش���ارية متعّددة املصاحل لإلرش���اد يف تنفيذ 
الدراس���ة. وتتألف اللجان من أفراد من اإلدارات احلكومية 
الرئيس���ية ومن املنظمات غر احلكومية. وقد أوجدت عملية 
التش���اور اجلارية إحساسًا بااللتزام بني املشاركني وأسهمت 
يف رب���ط البيانات بالدعوة ورس���م السياس���ات. ويف أمريكا 
الالتينية أفاد احلوار بني مس���تخدمي املعلومات ومنتجيها يف 
جناح الدراس���ات املختلفة للعنف ضد امل���رأة يف اإلقليم ويف 

االستخدام الفّعال لنتائج الدراسة 26.

التحديات
تعزيز القدرة اإلحصائية

حتت���اج البلدان إىل أن تنمي قدرهتا على مجع ومعاجلة ونش���ر 
بيانات ذات جودة عن العنف ضد املرأة. والكثر من البلدان الي 
تنقصها املعرفة بنطاق ومدى العنف ضد املرأة، املن�زيل وغره، 
ليست لديها القدرة على تنفيذ استقصاء وطين ختّصصي بشأن 
القضية. وبالنس���بة لتلك البلدان فإّن إمكانية مجع بيانات عن 
العنف ضد املرأة من خالل استقصاء موجود متعّدد األغراض 
ميكن أن تبحث. ومع ذلك فحيث ميكن تأمني الدعم الدويل، 
يس���تصوب تنفيذ استقصاء ختّصصي أساس���ي مبساعدة تقنية 
تقدمها مصادر خارجية. وتتيح الدراسة املتعّددة األقطار الي 
تنفذها منظمة الصحة العاملية واالس���تقصاء الدويل عن العنف 

ضد املرأة فرصًا طيبة لذلك التعاون.
واأله���م من ذلك أن���ه ينبغي بذل اجله���ود لتعزيز تنفيذ 
االس���تقصاءات عن العنف ضد امل���رأة يف إطار اإلحصاءات 
الرمسية: وبعبارة أخرى تعزيز إدماجها يف الربامج اإلحصائية 

العادية للبلد.
وبالنس���بة لبل���دان كثرة فإن الس���جالت ال���ي حتتفظ هبا 
الش���رطة واملحاكم تك���ون غالبًا ضعيفة وغر متس���اوية. فثمة 
حاجة إىل تعزيز نظمها للتسجيل واملعاجلة بغية متكينها من إنتاج 

مثة تطور هام يف السنوات 
األخرة هو زيادة االهتمام 
بالقضايا األخالقية وقضايا 
السالمة املرتبطة بالبحوث 
عن عنف الشريك احلميم

مثة تطور هام يف السنوات 
األخرة هو زيادة االهتمام 
بالقضايا األخالقية وقضايا 
السالمة املرتبطة بالبحوث 
عن عنف الشريك احلميم

ينبغي بذل اجلهود لتعزيز 
تنفيذ االستقصاءات عن 
العنف ضد املرأة يف إطار 
اإلحصاءات الرمسية

ينبغي بذل اجلهود لتعزيز 
تنفيذ االستقصاءات عن 
العنف ضد املرأة يف إطار 
اإلحصاءات الرمسية

اإلطار 5 - 2
االستقصاء الدويل للعنف ضد املرأة

اس���تهل املعهد األورويب للوقاية م���ن اجلرمية ومكافحتها التابع 
لألم���م املتح���دة، مبدخالت م���ن مكتب األم���م املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمي���ة ومعهد األمم املتح���دة للبحوث الدولية 
للجرمي���ة والعدل ومعه���د كندا اإلحصائي، املش���روع الدويل 
الستقصاء العنف ضد املرأة يف عام 2001. واالستقصاء الدويل 
هو اس���تقصاء دويل مقارن مصّمم بشكل خاص لدراسة عنف 
الرجل ض���د املرأة، وخاصة عنف الش���ريك احلميم واالعتداء 
اجلنس���ي. وهو يرمي إىل تعزيز وتنفيذ البحوث بش���أن العنف 
ض���د املرأة يف البلدان يف أحناء العامل وتقدير مس���توى الضحايا 
من النساء يف تلك البلدان، باستخدام منهجية قياسية واستبيان 

مما ييسر املقارنات عرب الثقافات بشأن املوضوع.
واالس���تقصاء الدويل ينفذ يف إطار ضحايا اجلرمية واستند 
بقدر كبر إىل الش���بكة األساس���ية املنهجية لالستقصاء الدويل 
لضحاي���ا اجلرمي���ة أ. ويتوّق���ع أن توفر املعلومات ال���ي يقدمها 

مدخالت من أجل إعداد هنج حمّددة.
االس���تقصاءات الدولي���ة لضحاي���ا اجلرمي���ة توف���ر معلوم���ات  أ 
ع���ن اجلرمي���ة والضحايا م���ن خالل اس���تبيان قياس���ي، تكون 
نتائج���ه قابل���ة للمقارنة دولي���ًا. ولضمان ذل���ك جرى توحيد 
 مجي���ع جوان���ب املنهجية إىل أقص���ى حد ممكن )انظ���ر املوقع:
.(http://www.unodc.org/unodc/en/research_icvs.html
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إحص���اءات موثوق���ة ذات تغطية وطنية ش���املة. بيد أن املوارد 
املالية والبشرية الالزمة قد ال تكون متاحة يف بلدان كثرة.

حتسني طرائق االستقصاء
إّن التكلفة املنخفضة نس����بيًا جلم����ع البيانات عن العنف ضد 
امل����رأة ع����ن طري����ق االس����تقصاءات الوطنية القائم����ة املتعددة 
األغ����راض ق����د جعلت ذل����ك النه����ج رأيًا جذاب����ًا لكثر من 
البلدان، وال ش����ك يف أهنا سوف يستمر استخدامها. والعيب 
الرئيس����ي فيها هو أن الكش����ف عن العنف ليس بدرجة عالية 
مثلما هو احلال يف االستقصاءات التخصصية. فمن بني طرق 
حتس����ني اإلفش����اء، إدراج منوذج قياس����ي منفصل - مع عدد 
مالئ����م من األس����ئلة املخت����ربة جيدًا - بداًل م����ن جمرد إضافة 
أس����ئلة قليلة. وهناك طريقة أخ����رى هي توفر تدريب إضايف 
للقائمني باملقابالت العاملني عادة يف االس����تقصاءات الواسعة 
النط����اق، مبا يف ذلك التدريب على القضايا األخالقية وقضايا 
الس����المة املتعلقة هب����ذا النوع من البح����وث. وقد يكون هذا 
التدري����ب باه����ظ التكلفة مع ذلك، وال يك����ون دائمًا عمليًا 
بس����بب الع����دد الكبر من القائمني باملقابالت املش����تركني يف 
هذه العملية. وحيتاج الباحثون إىل إجياد طرائق مبتكرة أخرى 

لتحسني الكشف عن العنف يف استقصاءات معّممة.
وبصف���ة عامة، يلزم إجراء املزيد من البحوث عن كيفية 
تأثر العوامل األخرى، كالنهج املتبع يف إجراء االس���تقصاء، 
وترتيب وصياغة األسئلة، وعدد األسئلة املطروحة ونوعها، 
وخصائص القائم باملقابلة، وما ش���اكل ذلك، على الكشف 

عن تأثر ذلك على نتائج االستقصاء.

حتسني البيانات اإلدارية
كم���ا ذكر أعاله ف���إّن نظم مجع بيانات الش���رطة واملحاكم 
يف كثر من البلدان ال تس���جل دائم���ًا جنس وعمر الضحية 
وال العالق���ة بني اجلاين والضحية، مما يتعذر معه حتديد عنف 
الش���ريك احلميم أو غره ضد املرأة أو الفتاة داخل األس���رة. 
فيلزم إيالء االهتمام جبمع املعلومات كي تش���مل السجالت 
مجيع املعلومات الالزمة لتحديد شى أنواع العنف ضد املرأة. 
غر أن ذلك ال ميكن إجنازه إال إذا وجدت تش���ريعات حتّدد 
بوضوح العنف ضد املرأة على أنه جرمية وتعاقب على اخلطأ 
املرتكب وتعوض عنه النس���اء والفتيات الاليت يتعرضن ألّي 
ش���كل من العنف، س���واء أكان ذل���ك يف البيت أم يف موقع 

العمل أم يف املجتمع أو اجلماعة.
وتكتن���ف الس���جالت اإلداري���ة الي حتتفظ هب���ا أنواع 
أخ���رى من املنظم���ات )مثل املنظمات غ���ر احلكومية( الي 

تقدم املس���اعدة للضحايا مش���اكل بوجه خاص. ففي معظم 
احلاالت تتفرق املعلومات وال ختضع إلجراءات مجع قياسية 
وال لتدقيق مرجعي بني املؤسسات. مث إنه ال توجد مؤسسة 
واح���دة لتوحيد املعلوم���ات. ويتعذر مع ع���دم وجود نظام 
معلوم���ات متكامل معرفة عدد مرات التماس املرأة نفس���ها 
للرعاية، ونوع الرعاية الي تتلقاها، ومن الذي قدمها، وأين 
وم���ى قدمت الرعاية، وما إذا كان���ت تلك الزيارات ترتبط 
بفعل العنف نفسه أو نوع املعتدي نفسه. ونتيجة هلذا أصبح 
من املس���تحيل تتبع تاريخ العن���ف الذي يؤثر على كل امرأة 

تلتمس املساعدة، أو املساعدة الي تلقتها بالفعل.
ولك���ي تك���ون املعلومات مفيدة لألغ���راض اإلحصائية 
يتع���ني وجود قاعدة بيانات متكامل���ة بنظام معلومات يربط 
ب���ني البيانات املتحصل عليها من املنظمات املختلفة. وال بد 
من أن تنقل املعلومات من املنظمات بشكل منهجي ومتسق 
إىل قاعدة البيانات وتعاجل فوريًا وتنش���ر. غر أن الكالم هنا 
س���هل وليس العمل كذلك ألنه ال توجد مؤسس���ة تتحكم 
يف مجيع أش���كال مقدمي اخلدمات املختلف���ني. مث إّن أنواع 

البيانات املجموعة خمتلفة بشكل كبر.
ولتحس���ني تغطية البيانات اإلدارية عن العنف ضد املرأة 
يتعني وجود بيئة متكني لضحايا العنف اللتماس املس���اعدة. 
وهذا يش���مل إجياد أو تعزيز اآلليات املؤسسية حبيث تستطيع 
امل���رأة أو الفتاة اإلبالغ عن أعمال العنف وتوجيه االهتامات 
أو التماس امللجأ يف بيئة آمنة وسرية وداعمة يسهل الوصول 
إليها. كذلك تش���جع ضحايا العنف من النس���اء على طلب 
املساعدة إذا عرفن أهنن سيستطعن الوصول إىل آليات العدل 
وإىل تعوي���ض ع���ادل وفّعال على النح���و املنصوص عليه يف 
القان���ون ع���ن الضرر ال���ذي يعانني منه. ويف ذلك الس���ياق 
يلزم توفر التدريب ملس���ؤويل إنفاذ القوانني وأفراد الش���رطة 
والعامل���ني يف القض���اء والطب واالجتماع م���ن أجل زيادة 
تفهمهم ومعرفتهم بأسباب العنف ضد املرأة وعواقبه وآلياته 

حبيث ميكن تأمني املعاملة العادلة للضحايا اإلناث.

االستخدام التكميلي ملصادر البيانات

ميكن أن توفر االس���تقصاءات وتش���كيلة من البيانات اإلدارية 
جمتمع���ة صورة أكمل للعنف ضد املرأة. فاالس���تقصاءات توفر 
معلومات ش���املة عن ش���ى جوانب ذلك العن���ف، بينما ميكن 
إنتاج إحصاءات إدارية من نظام العدل اجلنائي بانتظام ونشرها 
على الصعيد الوطين. وتلقي اإلحصاءات اإلدارية األخرى الي 
تنتجها منظمات خمتلفة، الضوء على اس���تخدام النساء خلدماهتا 
واس���تجابة تلك املنظمات جلوانب معينة من العنف ضد املرأة. 

حيتاج الباحثون إىل إجياد 
طرائق لتحسني الكشف 

عن العنف يف استقصاءات 
معّممة

حيتاج الباحثون إىل إجياد 
طرائق لتحسني الكشف 

عن العنف يف استقصاءات 
معّممة
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والتحّدي الرئيس���ي لالس���تخدام التكميلي لبيانات االستقصاء 
والس���جالت اإلداري���ة هو عدم وجود لغة مش���تركة بني مجيع 
املص���ادر. فاملفاهي���م والتصنيف���ات واألطر الزمني���ة وكثر من 
اجلوان���ب األخرى يف مجع البيانات ختتلف بني املصادر. وإجياد 
طريقة ملواءمة املفاهيم املستخدمة يف االستقصاءات التخّصصية 
وإحصاءات العدل اجلنائي وس���ائر السجالت اإلدارية يتطلب 

وقتًا وابتكارًا ولكنه أمر ليس مستحياًل.
وم����ن االس����تجابات الكلية واملتعّددة القطاعات ملش����كلة 
العن����ف ض����د املرأة على مس����توى الدولة أن يك����ون ذلك هو 
أفضل مس����ار لتكامل ومواءمة واس����تغالل مص����ادر البيانات. 
ومن ش����أن أّي هنج كهذا أن جيمع ب����ني الفاعلني املختلفني - 
يف جمال إنفاذ القوانني والقض����اء والتعليم والصحة واخلدمات 
االجتماعية، واملنظمات النس����ائية - لتصميم وتنفيذ اس����تجابة 
كلي����ة تتصّدى للوقاية والعالج من العنف من منظور الضحية، 
مب����ا يف ذلك التص����دي لالحتياجات من املعلومات بأس����لوب 
متكامل. وهذه االستجابة ملّحة بشكل خاص يف حالة االجتار 

بالنساء والفتيات بالنظر إىل تعّدد الفاعلني يف هذا األمر.

املجاالت الي حتتاج إىل مزيد من االهتمام

ال ت���زال اإلحصاءات عن معظم أنواع العنف املحّددة ضمن 
األصن���اف العامة الثالثة للعنف ضد املرأة )انظر التعريف يف 
بداية هذا الفصل( إما غر متوافرة وإما ناقصة. ففي الصنف 
األول وهو العنف الذي حيدث داخل األسرة، جند املجاالت 
ال���ي ال تتوافر عنها إحصاءات موثوقة أو الي تكون حمدودة 
للتغطي���ة ش���املة لالعتداء اجلنس���ي على صغ���ار اإلناث يف 
األس���رة املعيش���ية، والعن���ف املتعل���ق بامله���ور، و“جرائ���م 
الش���رف”، وبتر األعضاء التناس���لية لألنثى، واملمارس���ات 
التقليدية األخرى الض���ارة باملرأة، والعنف من غر الزوجني 
والعن���ف املتعلق باالس���تغالل. فثمة حاج���ة إىل إجياد طرائق 
فّعال���ة جلمع تل���ك البيان���ات، كأن يكون ذل���ك عن طريق 
اس���تقصاءات قائمة على السكان. وبالنس���بة للعنف املتعلق 
باملهور و“جرائم الشرف” يتعني استكشاف طرائق أخرى 
ألّن ح���دوث تلك األش���كال م���ن العنف النادر نس���بيًا بني 
الس���كان عامة وقد ال ميكن معرفت���ه يف عينة؛ فضاًل عن أن 
كث���رًا من الضحاي���ا قد ال يكون���ون على قي���د احلياة حى 
يؤخ���ذوا يف العينة. ومن الطرائق الي ميكن اكتش���افها حتليل 

سجالت الشرطة أو تقارير القتل، إن وجدت.
وق���د ال تش���مل االس���تقصاءات القائمة على الس���كان 
واخلاصة بالعنف ضد املرأة، بش���كل مالئم النساء املنتميات 
إىل األقليات أو نس���اء الس���كان األصلي���ني أو الالجئات أو 

املهاجرات أو املس���نات أو الفئات األخرى من النساء الاليت 
يتعّرضن بش���كل خ���اص للعنف. وملا كان ه���ؤالء ال ميثلن 
إال نس���بة بس���يطة من الس���كان وقد يصعب الوصول إليهن 
ألن تلك الفئات من النس���اء ال يك���ّن يف الغالب موجودات 
بأعداد كثرة تكفي يف العينة إلجراء حتليل منفصل هلن. ويف 
بعض االس���تقصاءات يس���تبعد تصنيف السكان املستهدفني 
فئات معينة بش���كل متعمد. وعلى س���بيل املثال فالكثر من 
استقصاءات عنف الشريك احلميم تركز على النساء يف سن 
اإلجناب )15 - 49( ألهنن الفئة األكثر عرضة للعنف وهن 
يف الغالب األكثر اس���تهدافًا يف االس���تقصاءات اجلارية مثل 
االستقصاءات الدميغرافية والصحية. ولذا فتلك االستقصاءات 
ال تش���مل جتارب املس���نات الالئي يتعرض���ن للعنف، مبا يف 
ذلك العنف من الشريك احلميم. ولدراسة العنف ضد فئات 
النس���اء املبينة أعاله يتعني أن يضمن الباحثون أن تدرج تلك 

الفئات بأعداد كافية يف العينة.
وبالنس���بة للصنف الثاين العام، وهو العنف الذي حيدث 
 داخ���ل املجتمع الع���ام، فإن اإلحصاءات ع���ن جماالت معينة 
ال تزال نادرة. فالتحرش اجلنس���ي والتخويف يف العمل ويف 
املؤسسات التعليمية ويف السجون واملؤسسات األخرى هي 
أش���كال من العن���ف موجودة منذ زمن طوي���ل ولكنها تبدأ 
اآلن يف الظه���ور علنًا ويتصدى هلا بش���كل جاد. ولذا تتجه 
اإلحص���اءات عن تلك القضايا إىل أن تكون نادرة وحمدودة 
النطاق. ولذا يلزم اس���تنباط طرائق جلمع بيانات ش���املة عن 

التحرش اجلنسي.
وم���ا زال الطريق طوياًل إىل إجياد وس���ائل أفضل جلمع 
البيان���ات املتعلق���ة باالجت���ار بالنس���اء والفتي���ات م���ن أجل 
االس���تغالل اجلنسي والزواج القس���ري، والعمل القسري. 

وميث���ل إدراج البيان���ات ع���ن االجت���ار بالبش���ر ال���ي تنتجها 
منظم���ات خمتلف���ة حتدي���ًا كب���رًا، ألن تلك املص���ادر حبكم 
تعريفه���ا تش���مل غالبًا جمموع���ات فرعية خمتلفة من النس���اء 
املتاجر هبن. واس���تحداث مقرري���ن وطنيني معنيني باالجتار، 
وه���و تدبر يتخذ يف عدة بل���دان يف االحتاد األورويب، ميكن 
أن يس���اعد يف تنس���يق مجع البيانات عن االجتار ويف تكامل 

واستخدام املعلومات من القطاعات املختلفة.
وفيم���ا يتعلق بالصنف األخر من العنف ضد املرأة، وهو 
الذي ترتكبه الدولة أو تتس���امح في���ه، يصعب عادة احلصول 
على إحص���اءات معقولة موثوقة عن م���دى العنف. ويصدق 
هذا بوجه خاص على الصراعات املسلحة واالحتالل األجنيب 
واحل���روب العدوانية واحل���روب األهلية. ويظل احلصول على 

إحصاءات عن أشكال العنف أحد التحديات الرئيسية.

التحّدي الرئيسي 
لالستخدام التكميلي 
لبيانات االستقصاء 
والسجالت اإلدارية هو 
عدم وجود لغة مشتركة بني 
مجيع املصادر

التحّدي الرئيسي 
لالستخدام التكميلي 
لبيانات االستقصاء 
والسجالت اإلدارية هو 
عدم وجود لغة مشتركة بني 
مجيع املصادر

من االستجابات الكلية 
واملتعّددة القطاعات ملشكلة 
العنف ضد املرأة على 
مستوى الدولة أن يكون 
ذلك هو أفضل مسار 
لتكامل ومواءمة واستغالل 
مصادر البيانات

من االستجابات الكلية 
واملتعّددة القطاعات ملشكلة 
العنف ضد املرأة على 
مستوى الدولة أن يكون 
ذلك هو أفضل مسار 
لتكامل ومواءمة واستغالل 
مصادر البيانات

ال تزال اإلحصاءات عن 
معظم أنواع العنف ضد 
املرأة إما غر متوافرة وإما 
ناقصة

ال تزال اإلحصاءات عن 
معظم أنواع العنف ضد 
املرأة إما غر متوافرة وإما 
ناقصة

يلزم استنباط طرائق جلمع 
بيانات شاملة عن التحرش 
اجلنسي

يلزم استنباط طرائق جلمع 
بيانات شاملة عن التحرش 
اجلنسي

ميثل إدراج البيانات عن 
االجتار بالبشر الي تنتجها 
منظمات خمتلفة حتديًا 
كبرًا، ألن تلك املصادر 
حبكم تعريفها تشمل غالبًا 
جمموعات فرعية خمتلفة من 
النساء املتاجر هبن

ميثل إدراج البيانات عن 
االجتار بالبشر الي تنتجها 
منظمات خمتلفة حتديًا 
كبرًا، ألن تلك املصادر 
حبكم تعريفها تشمل غالبًا 
جمموعات فرعية خمتلفة من 
النساء املتاجر هبن
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يستعرض الفصل 6 أوجه النقص والثغرات يف مجع البيانات 
ونش���رها وعرضها واس���تخدامها يف جماالت االهتمام الثالثة 

التالية اليت أبرزها منهاج عمل بيجني:
املرأة والفقر  

املرأة يف السلطة واختاذ القرارات  
حقوق اإلنسان للمرأة  

امل���رأة والفقر - يطالب منهاج عمل بيجني احلكومات 
بضم���ان املس���اواة يف وص���ول امل���رأة إىل امل���وارد والفرص 
واخلدمات العامة باعتبارها استراتيجية للقضاء على الفقر 1. 
ولدعم ذلك اهلدف االس���تراتيجي يشّدد منهاج عمل بيجني 
على ض���رورة مجع البيانات املفصلة حس���ب العمر واجلنس 
عن الفقر وكل جوانب النش���اط االقتصادي. كما أنه يؤكد 
احلاجة إىل وضع مؤش���رات إحصائية نوعية وكمية لتيس���ر 
تقدي���ر األداء االقتص���ادي من منظور جنس���اين 2. ويطالب 
املنهاج يف الوقت نفسه بتحسني مفاهيم وطرائق مجع البيانات 
بشأن قياس الفقر بني النساء والرجال 3. ويويل إعالن األمم 
املتحدة بش���أن األلفية أولوية للقضاء على الفقر. وقد اتفقت 
احلكومات على أن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

استراتيجية فّعالة لبلوغ ذلك اهلدف 4.
املرأة يف الس���لطة واختاذ القرارات - يؤكد منهاج عمل 
بيجني على هدف املس���اواة يف املش���اركة بني الرجل واملرأة يف 
اختاذ القرارات السياسية. وهو يطالب احلكومات برصد وتقييم 
التق���دم املح���رز يف جمال متثي���ل املرأة على مجيع املس���تويات يف 
القطاعني العام واخلاص عن طريق مجع البيانات الكمية والنوعية 
وحتليلها ونش���رها 5. فزيادة متثيل املرأة يف املناصب السياس���ية 
أصبحت اآلن هدفًا إمنائيًا معتنقًا على نطاق واسع. فهذه الزيادة 
مؤش���ر لتتبع التقدم حنو حتقي���ق اهلدف 3 من األهداف اإلمنائية 

لأللفية )وهو تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(.

•
•
•

حقوق اإلنس����ان للمرأة - أكدت احلكومات يف إعالن 
بيجني التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة عن طريق 
التنفيذ الكامل جلميع صكوك حقوق اإلنسان، وخاصة اتفاقية 
القض����اء عل����ى مجيع أش����كال التمييز ضد امل����رأة 6. وتأكدت 
ضرورة اتباع وسائل أفضل جلمع البيانات ومقارنتها وحتليلها 
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة، يف منهاج العمل 7. وباملثل 
فإن إعالن األمم املتحدة بش����أن األلفية أكد ضرورة االحترام 
والتقي����د الكام����ل باإلع����الن العامل����ي حلقوق اإلنس����ان وذّكر 
احلكوم����ات بأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي 
يف ُصل����ب مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك احلق يف 
تعزيز املس����اواة بني اجلنس����ني ومتكني املرأة )اهلدف 3( 8. ويف 
الفت����رة األخرة ش����دد اإلعالن ال����ذي اعتمدته اللجن����ة املعنية 
بوض����ع املرأة، يف دورهتا التاس����عة واألربعني عل����ى أمهية تنفيذ 
إع����الن ومنهاج عم����ل بيجني والوف����اء بااللتزام����ات مبقتضى 
االتفاقي����ة حيث يعزز أحدمه����ا اآلخر ومه����ا ضروريان لبلوغ 

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليًا 9.
وباإلم���كان اس���تخدام مص���ادر خمتلف���ة للحص���ول على 
املعلومات عن جماالت االهتمام الثالثة اليت يتناوهلا هذا الفصل. 
وقد استنبطت من استقصاءات األسر املعيشية بعض اإلحصاءات 
ال���يت تراعي الفوارق بني اجلنس���ني عن الفقر. وميكن اس���تيفاء 
البيانات عن املرأة يف السلطة واختاذ القرارات وحقوق اإلنسان 

من السجالت اإلدارية أو تعداد السكان أو االستقصاءات.

احلالة الراهنة لإلحصاءات
ال تق���وم وكاالت وبرامج تبس���يط اإلحصاءات يف كثر من 
البلدان بش���كل روتيين جبمع اإلحصاءات عن املرأة والفقر، 
واملرأة يف السلطة واختاذ القرارات، وحقوق اإلنسان للمرأة. 
ومم���ا أع���اق انتظام واس���تمرار مج���ع البيان���ات وإبالغها يف 
املج���االت املش���ار إليه���ا أعاله نق���ص الق���درة اإلحصائية. 

تأكدت ضرورة اتباع 
وسائل أفضل جلمع البيانات 

ومقارنتها وحتليلها فيما 
يتعلق حبقوق اإلنسان 

للمرأة، يف منهاج العمل

تأكدت ضرورة اتباع 
وسائل أفضل جلمع البيانات 

ومقارنتها وحتليلها فيما 
يتعلق حبقوق اإلنسان 

للمرأة، يف منهاج العمل

يشّدد منهاج عمل بيجني 
على ضرورة مجع البيانات 

املفصلة حسب العمر 
واجلنس عن الفقر وكل 

جوانب النشاط االقتصادي

يشّدد منهاج عمل بيجني 
على ضرورة مجع البيانات 

املفصلة حسب العمر 
واجلنس عن الفقر وكل 

جوانب النشاط االقتصادي

ال تقوم وكاالت وبرامج 
تبسيط اإلحصاءات بشكل 
روتيين جبمع اإلحصاءات 

عن املرأة والفقر، واملرأة يف 
السلطة واختاذ القرارات، 

وحقوق اإلنسان للمرأة

ال تقوم وكاالت وبرامج 
تبسيط اإلحصاءات بشكل 
روتيين جبمع اإلحصاءات 

عن املرأة والفقر، واملرأة يف 
السلطة واختاذ القرارات، 

وحقوق اإلنسان للمرأة
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الفصل 6
الفقر واختاذ القرارات وحقوق اإلنسان

“إّن متكني املرأة عامل بالغ األمهية من عوامل القضاء على الفقر”.
“املساواة يف اختاذ القرارات ضرورية لتمكني املرأة”.

“حقوق املرأة هي من حقوق اإلنسان”.
منهاج عمل بيجني
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فاملنهجي���ات الس���يئة اإلعداد حدت من اس���تخدام البيانات 
املوجودة يف دراس���ة الفوارق القائمة على اجلنس يف جماالت 

االهتمام احلساسة هذه.

املرأة والفقر

من املس���ّلم به عموماًَ أن الفق���ر ظاهرة متعّددة األبعاد. ومع 
ذل���ك ففي قي���اس الفقر ت���وىل األولوية لبع���ده االقتصادي. 
واملص���ادر األّولي���ة إلحص���اءات الفقر الوطنية ه���ي بالتايل، 
بيان���ات اإلي���رادات واملصروف���ات ال���يت جتم���ع ع���ن طريق 
اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية، وتس���تخدم تل���ك البيانات 
كمقي���اس غر مباش���ر حلصول أفراد األس���ر املعيش���ية على 
الف���رص واملوارد. غر أن االعتم���اد على تلك البيانات ثبت 
ع���دم مالءمته ملعرفة الفوارق يف الفقر بني املرأة والرجل ألنه 
يركز على تقديرات الفقر بالنس���بة لألس���ر املعيشية بداًل من 
التقديرات بالنس���بة لألفراد. وال تبني هذه التقديرات بشكل 
ف���وري الف���وارق ب���ني اجلنس���ني يف أمن���اط توزي���ع األغذية 
واإلي���رادات وما إىل ذلك، وال تكش���ف جتربة الفقر آلحاد 

النساء والرجال داخل األسر املعيشية.
وباإلضاف���ة إىل ه���ذا فإن إحص���اءات الفق���ر القائمة على 
بيان���ات اإليرادات واملصروفات ال تعطي قيمة اقتصادية للعمل 
املن�زيل بال أجر وال ألنش���طة تق���دمي الرعاية اليت كثرًا ما تقوم 
هبا املرأة. والفش���ل يف تقييم هذه األنش���طة ال���يت تنفذ بال أجر 
يول���د حتي���زًا كبرًا يف إحص���اءات الفقر وقد ي���ؤدي إىل خبس 
قيمة مستوى الفقر الذي تشهده املرأة ويشهده الراعي الواحد 
لألس���رة املعيشية، خاصة يف األس���ر املعيشية اليت ترعاها املرأة. 
وقد حيدث خبس القيمة هذا لس���ببني رئيس���يني: األول هو أن 
األنش���طة املن�زلية وأنش���طة الرعاية اليت تؤديها املرأة بال أجر يف 
األسر املعيشية اليت يرعاها األبوان هي أصل اقتصادي ال يتوافر 
بسهولة لألسر املعيشية اليت يرعاها أحد األبويني واليت قد حتتاج 
بداًل من هذا إىل ش���راء تلك اخلدمات من الس���وق. والس���بب 
الثاين هو أن األنش���طة بال أجر هلا تأثر مباشر أيضًا على وقت 
املرأة إذ حتد من قدرهتا على املشاركة يف أنشطة أخرى من بينها 

العمل بأجر والتعليم والتدريب ووقت الفراغ 10.
غ���ر أنه على الرغم من أوجه القصور فإن البيانات اليت 
جتم���ع من خ���الل اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية ميكن أن 
تس���تخدم، وقد اس���تخدمت يف تقدمي أدلة أّولية على مدى 
إمكانية تعرض املرأة ملخاطر فقر أكثر من الرجل. وتش���مل 
األمثل���ة على ذلك العمل الذي تقوم به وحدة املرأة والتنمية 
التابع���ة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريب�ي 
)انظ���ر اإلط���ار 6 - 1( ويق���وم به املعهد ال���دويل لبحوث 

السياسات الغذائية، الذي قام بتحليل بيانات االستقصاء من 
البلدان يف آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء 11.

وكذلك أسهم مشروع األلفية يف حتسني استخدام البيانات 
املوج���ودة ع���ن املرأة والفق���ر على حنو ما ورد يف اس���تعراض 
برنام���ج األمم املتح���دة اإلمنائي، لعام 2005 للجنس���انية يف 
التقاري���ر الوطنية عن األهداف اإلمنائية لأللفية 12. فقد الحظ 
االس���تعراض أن 22 يف املائة من التقارير تضمنت مؤش���رات 

للفقر حسب اجلنس.
ولئ���ن ظه���رت الف���وارق يف الفق���ر بني امل���رأة والرجل 
يف بع���ض األحيان باس���تخدام املعلوم���ات املتاحة من خالل 
اس���تقصاء األسر املعيشية القياس���ية، فهناك حاجة إىل وضع 
مفاهي���م وصكوك ومنهجيات جدي���دة تصمم بالتحديد من 
أجل قياس تلك الفوارق. وعلى سبيل املثال فمفهوم “الفقر 
الزمين” قدم على أنه هنج بديل يتناول أبعاد الفقر االجتماعية 
واالقتصادي���ة. وهذا ميك���ن حتليله على أس���اس البيانات من 
اس���تقصاءات اس���تغالل الوقت اليت تبني كي���ف توزع املرأة 
والرج���ل وقتهم���ا بني خمتلف امله���ام املدرة للدخ���ل واملهام 
األخرى )انظر أيض���ًا الفصل 4(. ومنذ عام 1995 أجرى 
ما ال يقل عن 67 بلدًا أو منطقة استقصاء استغالل الوقت. 
ومع هذا ال جترى استقصاءات استغالل الوقت إىل اآلن على 

نطاق واسع يف البلدان يف أحناء العامل.
ومشاركة املرأة يف القطاع غر الرمسي استراتيجية هامة 
كي تواجه األسر املعيشية الفقر، ويف هذا الصدد فلعمل فريق 
دهلي املعين بإحصاءات القطاع غر الرمسي أمهية خاصة. فقد 
نظر الفريق على وجه التحديد يف اجتماعه السادس الصالت 
ب���ني إحصاءات القطاع غر الرمس���ي وإحصاءات اإليرادات 
واملصروفات والفقر. وقد تضمن برنامج عمل الفريق للفترة 
2004 - 2005 حتديد وتعريف وتطوير جمموعة أساس���ية 
من املؤشرات عن القطاع غر الرمسي والعمالة يف القطاع غر 
الرمسي متاشيًا مع األمهية اليت توليها فرقة العمل املعنية بالتعليم 
واملساواة بني اجلنسني للعمالة يف القطاع الرمسي وهي الفرقة 

التابعة ملشروع األمم املتحدة لأللفية 13.

املرأة يف السلطة واختاذ القرارات
املص���در الرئيس���ي لإلحص���اءات املتعلقة باملرأة يف الس���لطة 
واختاذ القرارات هو بيانات املوظفني املأخوذة من السجالت 
اإلداري���ة. ومع هذا فمعظ���م البيانات املتواف���رة، خاصة من 
القطاع اخلاص، ال هي قورنت وال هي نشرت بسبب عدم 
وجود مقتضيات اإلبالغ الرمسي. ومييل مجع ونشر املعلومات 
من احلكومات عن مش���اركة املرأة يف اختاذ القرارات إىل أن 

من املسّلم به عموماًَ أن 
الفقر ظاهرة متعددة األبعاد. 
ومع ذلك ففي قياس 
الفقر توىل األولوية لبعده 
االقتصادي

من املسّلم به عموماًَ أن 
الفقر ظاهرة متعددة األبعاد. 
ومع ذلك ففي قياس 
الفقر توىل األولوية لبعده 
االقتصادي

البيانات اليت جتمع من 
خالل استقصاءات األسر 
املعيشية ميكن أن تستخدم، 
يف تقدمي أدلة أّولية على 
مدى إمكانية تعرض املرأة 
ملخاطر فقر أكثر من الرجل

البيانات اليت جتمع من 
خالل استقصاءات األسر 
املعيشية ميكن أن تستخدم، 
يف تقدمي أدلة أّولية على 
مدى إمكانية تعرض املرأة 
ملخاطر فقر أكثر من الرجل
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يكون ظرفيًا واس���تجابة لطلبات حم���ددة كأداة تقارير وطنية 
للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو استجابة 

الستبيان األمني العام عن تنفيذ منهاج عمل بيجني.

ونتيجة هلذا تركز رصد وحتليل مش���اركة املرأة يف اختاذ 
الق���رارات، بقدر كب���ر على أوضح املس���تويات الكبرة يف 
القط���اع الع���ام ويف السياس���ة الوطني���ة. وعلى س���بيل املثال 
فاالحتاد الربملاين الدويل جيمع املعلومات عن مش���اركة املرأة 
يف الربملان���ات الوطني���ة عن طريق اس���تقصاءات ودراس���ات 
جترى بني برملانات األعضاء. وتش���مل املواضيع اليت تغطى، 
توزي���ع املقاعد ب���ني املرأة والرج���ل يف الربملان���ات الوطنية، 
واقت���راع النس���اء وممارس���تهن للح���ق يف التصويت. وجيرى 
حتدي���ث اإلحص���اءات ع���ن مش���اركة امل���رأة يف الربملانات 
الوطنية، بشكل منتظم وتنشر على موقع االحتاد على الويب 

)انظر اإلطار 6 - 2(.

كذلك جتمع مؤسس���ة املدن املتحدة واحلكومات املحلية، 
وه���ي منظمة دولية تض���م عضويتها فرادى امل���دن والرابطات 
الوطنية يف احلكومات املحلية من 112 بلدًا، بعض البيانات عن 
مش���اركة املرأة يف احلكم املحلي. أما البيانات عن نسبة النساء 
الالئي يعملن ممثالت منتخبات أو مستشارات أو عمد يف أكثر 
من 70 بلدًا فقد مجعت من خالل استقصاء أجرته املنظمة يف 
عام 2003. وتش���كل اجلهود املبذول���ة يف مجع البيانات جزًءا 
من برنامج املنظم���ة العاملي عن املرأة يف اختاذ القرارات املحلية 

وجيري حاليًا نشرها من موقع املنظمة على الويب 14.

وباإلضاف���ة إىل املعلوم���ات املأخ���وذة م���ن الس���جالت 
اإلدارية، اس���تخدمت أيضًا البيانات من اس���تقصاءات القوى 
العاملة لتحليل الفوارق بني اجلنس���ني يف الوصول إىل مناصب 
اختاذ القرار. ونس���بة النس���اء يف الوظائف ال���يت تتضّمن عادة 
اختاذ القرارات، كاملشرعني وكبار املوظفني واملديرين، ميكن 

تركز رصد وحتليل مشاركة 
املرأة يف اختاذ القرارات، 
بقدر كبر على أوضح 
املستويات الكبرة يف 

القطاع العام ويف السياسة 
الوطنية

تركز رصد وحتليل مشاركة 
املرأة يف اختاذ القرارات، 
بقدر كبر على أوضح 
املستويات الكبرة يف 

القطاع العام ويف السياسة 
الوطنية

لئن كانت البيانات من االستقصاءات الرئيسية لألسر املعيشية، يف 
معظمها، غر كافية لدراس���ة الفوارق بني اجلنسني يف الفقر فهناك 
هنج جديدة اس���تنبطت تبني الطرق املختلفة اليت ميكن هبا استخدام 
البيان���ات املوجودة يف توثيق الفوارق املوج���ودة بني الرجل واملرأة 
يف الفق���ر. ومن أمثلة ذلك األعمال األخ���رة للوحدة املعنية باملرأة 

والتنمية التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريب�ي أ.
وباالعتماد أساسًا على البيانات املوجودة من االستقصاءات 
الدميغرافي���ة والصحي���ة يبني التحليل الذي أجرت���ه اللجنة كيف أن 
بيانات اإليرادات واملصروفات لألسر املعيشية ميكن ربطها مبختلف 
أن���واع املعلوم���ات للتصدي لثالث مس���ائل رئيس���ية تتعلق باملرأة 
والفقر: األوىل ما إذا كانت املرأة معرضة بش���كل أكرب للعيش يف 
أس���ر معيش���ية فقرة، مقارنة بالرجل؛ والثانية ما إذا كانت األسرة 
املعيش���ية اليت ترأس���ها املرأة أكثر عرضة للفقر من األس���ر املعيشية 
اليت يرأسها الرجل، والثالثة ما إذا كانت املرأة عمومًا أكثر عرضة 

للفقر من الرجل.
وملعاجلة املسألة األوىل ربطت الدراسة اليت أجرهتا اللجنة بني 
بيانات إيرادات ومصروفات األس���ر املعيشية باملعلومات عن حجم 
األس���رة املعيشية وتكوينها لتكش���ف عن الفروق يف نسب النساء 
والرجال يف األسر املعيشية الفقرة مقابل النساء والرجال يف األسر 
املعيش���ية غر الفقرة. وعن طريق هذا الن���وع من التحليل متكنت 
الدراس���ة من توثيق أن النس���اء يف اإلقليم بأكمله معرضات خلطر 
العيش يف أس���ر معيشية فقرة أكثر من الرجال. وكشفت مواصلة 
التحليل حسب العمر ومكان اإلقامة عن أن هذا هو احلال بالنسبة 

للمرأة يف س���نوات نشاطها االقتصادي )من 20 إىل 59 عامًا( يف 
املناطق احلضرية والريفية على السواء.

وملعاجلة املس���ألة الثانية فصلت دراس���ة اللجنة املعلومات عن 
رئاس���ة األسرة املعيش���ية حسب اجلنس ملقارنة نس���بة رئاسة املرأة 
ورئاس���ة الرجل لألسر املعيش���ية الفقرة. وبينت النتائج أن رئاسة 
األنثى هي األكثر شيوعًا بني األسر املعيشية شديدة الفقر عنها بني 

األسر املعيشية غر الفقرة يف معظم بلدان اإلقليم.
وأخرًا فلمعاجلة املسألة الثالثة أدخلت يف التحليل املعلومات 
عن الدخل اخلاص كمقياس لإلعانة االقتصادية اليت ميكن أن تضع 
املرأة والرجل عرضة بشكل أكرب ملخاطر الفقر. وكشف هذا النوع 
من التحليل عن أن نسبة كبرة من النساء الالئي تزيد أعمارهن عن 
15 عامًا ليس لديهن دخل خاص هبن مقارنة بالرجال، وأن نسبة 
كبرة من النس���اء الالئي ليس لديهن دخل يعش���ن يف أسر معيشية 

فقرة أكثر مما يعشن يف أسر معيشية غر فقرة.
واخلالصة أن الدراسة اليت أجرهتا اللجنة تبني إمكانية استخدام 
الطرق اليت جتمع فيها البيانات األساس���ية عن طريق اس���تقصاءات 
األس���ر املعيش���ية - العمر واجلنس واحلالة االقتصادية ألفراد األسر 
املعيش���ية مقترنة باملعلومات عن حجم األس���ر املعيش���ية وتكوينها 

ورئاستها - لقياس الفوارق بني اجلنسني يف الفقر.

“الفقر وعدم املساواة من منظور جنساين”، يف	الصورة	االجتماعية	 أ 
العام���ة	ألمريكا	الالتيني���ة،	2002	-	2003 )منش���ورات األمم 

.)E.03.II.G.185 :املتحدة، رقم املبيع

اإلطار 6 - 1
تقدير الفوارق اجلنسانية يف الفقر من خالل االستقصاءات القائمة لألسر املعيشية
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أن توف���ر دلي���اًل على التفاوتات بني اجلنس���ني يف الوصول إىل 
مناصب اختاذ القرار )انظر أيضًا الفصل 4(. وعلى سبيل املثال 
فمنش���ور مكتب العمل الدويل، اختراق	السقف	الزجاجي	-	
املرأة	يف	اإلدارة:	حتديث	عام	2004، يس���تغل بشكل مفرط 
اإلحصاءات عن املهن من حولية املكتب إلحصاءات العمل، 
يف استكشاف وصول املرأة إىل عملية اختاذ القرار يف القطاعني 

العام واخلاص عن طريق شغل الوظائف اإلدارية 15.

حقوق اإلنسان للمرأة

يتطلب رصد التنفيذ الكامل جلميع صكوك حقوق اإلنسان، 
وال س����يما اتفاقي����ة القضاء عل����ى مجيع أش����كال التمييز ضد 
املرأة، مجع البيانات مفصلة حسب اجلنس والعمر واخلصائص 

األساس����ية األخرى ع����ن كثر م����ن جوانب احلي����اة اليومية. 
واالتفاقي����ة معاهدة ش����املة بش����أن حقوق اإلنس����ان للمرأة، 
تطالب باملس����اواة بني املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق املدنية 
والسياس����ية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. واعتبارًا من 
18 آذار/م����ارس 2005 كان ق����د مت التصديق على االتفاقية 
أو االنضم����ام إليها من 180 بل����دًا - أكثر من 90 يف املائة 
من الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وتوافق احلكومات اليت 
صدقت عل����ى االتفاقية على أن تتخذ مجيع التدابر املناس����بة 
لتعديل أمناط س����لوك املرأة والرجل االجتماعية والثقافية اليت 

تؤدي إىل التمييز أو اإلقصاء على أساس اجلنس.
ولئ���ن كان���ت بل���دان كثرة اخت���ذت خط���وات إلدراج 
احلق���وق املش���مولة يف االتفاقية ومعاهدات حقوق اإلنس���ان 
األخرى يف دس���اترها وتشريعاهتا فإّن إعمال احلقوق ال ميكن 
أن ُيضم���ن إال عندم���ا يصب���ح التمييز واإلقصاء على أس���اس 
اجلنس ظاهرتني للعيان عن طريق املراقبة وأن ميحيا من خالل 
سياس���ات وبرام���ج )اإلط���ار 6 - 3(. واملصادر األساس���ية 
للتدلي���ل عل���ى التمييز واإلقص���اء هي البيان���ات ذات الوجهة 
العملي���ة م���ن الس���جالت اإلدارية ال���يت جتمعه���ا احلكومات 
وال���وكاالت اخلاصة. وهناك مص���ادر أخرى للمعلومات من 

بينها تعداد السكان واإلسكان واستقصاءات العينة.
واس���تعرضت الفصول الس���ابقة من ه���ذا التقرير توافر 
البيانات املفصلة حسب اجلنس والعمر واليت ميكن استخدامها 
يف توثيق التفاوتات يف أربعة جماالت رئيسية يف التمتع حبقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية بني املرأة والرجل. وعلى سبيل 
املث���ال فالبيانات عن الوفيات واألم���راض )الفصل 2( ميكن 
أن تن���م ع���ن التفاوتات بني املرأة والرج���ل يف التمتع الفعلي 
باحل���ق يف الصح���ة؛ والبيان���ات عن القيد يف امل���دارس وحمو 
األمي���ة )الفص���ل 3( ميك���ن أن تعطي الدليل عل���ى ما يتعلق 
بالتمت���ع الفعل���ي باحل���ق يف التعليم؛ والبيانات عن الس���كان 
الناش���طني اقتصادي���ًا وعن اإليرادات ميك���ن أن تلقي الضوء 
على التمتع الفعلي باحلق يف العمل واحلق يف األجر املتساوي 
)الفصل 4(. والبيانات اليت اس���تعرضت يف الفصول السابقة 
تس���تخدم أساس���اًَ يف رصد التفاوتات يف النتائ���ج بني املرأة 
والرج���ل. ولتنفيذ مجيع حقوق اإلنس���ان بفعالية يلزم وجود 
معلومات إضافية لتحديد املمارسات التمييزية اليت تؤدي إىل 
تلك التفاوتات. وأفضل ما ينجز ذلك أن يكون باس���تخدام 

البيانات العملية من السجالت اإلدارية.
ورغم هذا فاجلهود الرامية إىل استخدام البيانات اإلدارية 
لرصد حقوق اإلنس����ان تعرقل بعدد من الطرق. فبلدان قليلة 
ه����ي ال����يت وضعت ش����روطًا لإلب����الغ الرمس����ي إلدماج مجع 

يتطلب رصد التنفيذ 
الكامل جلميع صكوك 
حقوق اإلنسان، مجع 
البيانات مفصلة حسب 
اجلنس والعمر واخلصائص 
األساسية األخرى عن كثر 
من جوانب احلياة اليومية

يتطلب رصد التنفيذ 
الكامل جلميع صكوك 
حقوق اإلنسان، مجع 
البيانات مفصلة حسب 
اجلنس والعمر واخلصائص 
األساسية األخرى عن كثر 
من جوانب احلياة اليومية

املصادر األساسية للتدليل 
على التمييز واإلقصاء هي 
البيانات ذات الوجهة 
العملية من السجالت 
اإلدارية اليت جتمعها 
احلكومات والوكاالت 
اخلاصة

املصادر األساسية للتدليل 
على التمييز واإلقصاء هي 
البيانات ذات الوجهة 
العملية من السجالت 
اإلدارية اليت جتمعها 
احلكومات والوكاالت 
اخلاصة

اإلطار 6 - 2
البيانات عن املرأة يف مواقع اختاذ القرار السياس���ي 

من االحتاد الربملاين الدويل
مبناس���بة الدورة التاس���عة واألربعني للجنة املعني���ة بوضع املرأة 
)آذار/مارس 2005(، نش���ر االحتاد الربملاين الدويل، بالتعاون 
م���ع ش���عبة النهوض بامل���رأة، ملصقًا إعالميًا بعن���وان املرأة	يف	
السياس���ة:	2005. ويتضّمن امللصق بيانات عن نس���بة النساء 
يف املناص���ب الوزاري���ة ويف الربملانات ويف أعل���ى هيئات اختاذ 
القرار )النساء الالئي يرأسن دواًل أو حكومات والنساء الالئي 
يرأس���ن هيئات برملانية(. كذلك نشر االحتاد معلومات تارخيية 
يف املنش���ور “النس���اء	يف	السياس���ة:	1945	-	2005” وهو 
حافظة إعالمية تقدم بيانات عن مش���اركة املرأة يف السياس���ة 

على مدى 60 عامًا املاضية مبا يف ذلك ما يلي:
الربملانات  يف  املرأة  وجود  عن  زمين  جدول   -  1

الوطنية؛
تقدم وتراجع املرأة يف الربملانات الوطنية بني عامي   -  2

1995 و2005؛
النساء الالئي انتخنب باالقتراع املباشر يف اجلمعيتني   -  3
الوسطى  أمريكا  برملان  الربملانيتني:  اإلقليميتني 

والربملان األورويب؛
أو حكومات  لدول  املرأة  لرئاسة  الزمين  التسلسل   -  4

بني عامي 1945 و2005؛
التنفيذية  الفروع  يف  املرأة  لوجود  جممل  عرض   -  5

والتشريعية؛
استعراض عشر سنوات: اجتاهات املرأة يف الربملانات   -  6

على الصعيد العاملي.
.http://www.ipu.org/english/home.htm (8 August 2005) :املصدر
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البيان����ات ه����ذا يف نظمه����ا اإلحصائية الوطني����ة. والنقص يف 
ش����روط اإلبالغ حيّد من نشر البيانات اإلدارية املوجودة. بل 
إنه عندما تنش����ر البيانات فإن البيانات املفصلة حسب اجلنس 
إما ال جتمع، أو حىت لو كان اجلنس مدرجًا ضمن الس����جل 
األّويل فإن����ه حي����ذف من اجل����داول. وعلى س����بيل املثال، فإن 
البيان����ات ع����ن احلص����ول عل����ى االئتم����ان وملكي����ة األعمال 
واالس����تفادة م����ن اخلدم����ات التجاري����ة، وهي الزم����ة لرصد 
املس����اواة بني اجلنس����ني يف احلقوق االقتصادية، جتمع بشكل 
روتي����ين عن طريق املصارف واملؤسس����ات احلكومية وغرها 
م����ن وكاالت اإلقراض. ومع ذل����ك فاملعلومات ال تبلغ عادة 
حسب اجلنس. ونتيجة هلذا فإنه على الرغم من أن اهتمامات 
القطاع الع����ام واخلاص وبرام����ج تنمية املؤسس����ات الصغرة 
ومؤسس����ات األعمال اليت اس����تهلت اس����تجابة ملنهاج عمل 
بيجني تس����تهدف امل����رأة على وجه التحدي����د، فمن الصعب 
معرف����ة م����دى جناحها ألن نق����ص البيانات املفصلة حس����ب 

اجلنس يقيد حتديد ورصد التمييز يف تلك املجاالت.
ويف حاالت أخرى ال جتمع البيانات األساس���ية بشكل 
منهجي. وعلى س���بيل املثال فقد أصبح من املس���ّلم به على 
نطاق واس���ع أن احلقوق يف املسكن املالئم وملكية األراضي 
والوصول إليها والسيطرة عليها على قدم املساواة من األمور 
املحورية لتمكني املرأة. غر أنه بس���بب املمارس���ات املعتادة 
والنقص يف س���جالت األراضي واإلسكان وسوء توثيق نقل 
امللكي���ة والبي���ع ال توجد إال معلومات قليل���ة ملراقبة اإلقصاء 
والتمييز على أساس اجلنس يف قنوات حيازة امللكية )املراث 

والشراء أو النقل من الدولة(.
واملعلومات املوجودة تكش���ف عن تفاوتات كبرة بني 
امل���رأة والرجل يف التمتع الفعل���ي باحلقوق يف ملكية األرض 
واإلس���كان يف كث���ر من أحن���اء العامل 16. وت���أيت املعلومات 
املتوافرة من تعداد اإلسكان والزراعة ومن إحصاءات األسر 
املعيش���ية اليت جتمع املعلومات عن امللكي���ة القانونية لألرض 
والس���كن حسب جنس املالك. غر أن القليل من التعدادات 
هو ال���ذي جيمع تل���ك املعلومات. ففي أفريقيا وآس���يا تأيت 
معظ���م املعلومات عن ملكية األرض من إحصاءات األس���ر 
املعيشية مثل دراسة قياس مستويات املعيشة، ولكن ال تتوافر 

معلومات إال عن عدد قليل من البلدان.
وع����الوة على هذا فهناك نق����ص يف البيانات من املصادر 
اإلدارية وغرها، لرصد حقوق بعض الفئات النس����ائية اليت قد 
تتعّرض بوجه خاص النتهاكات حقوق اإلنسان، مبن يف ذلك 
النساء العضوات يف فئات األقليات، ونساء السكان األصليني 
واملهاجرات والالئي يعش����ن يف الفقر واملعاقات والالئي يعشن 

النقص يف شروط اإلبالغ 
حيّد من نشر البيانات 

اإلدارية املوجودة

النقص يف شروط اإلبالغ 
حيّد من نشر البيانات 

اإلدارية املوجودة

هناك نقص يف البيانات من 
املصادر اإلدارية وغرها، 

لرصد حقوق بعض الفئات 
النسائية اليت قد تتعّرض 
بوجه خاص النتهاكات 

حقوق اإلنسان

هناك نقص يف البيانات من 
املصادر اإلدارية وغرها، 

لرصد حقوق بعض الفئات 
النسائية اليت قد تتعّرض 
بوجه خاص النتهاكات 

حقوق اإلنسان

اإلطار 6 - 3
التمييز على أساس اجلنس، وحقوق اإلنسان األساسية

تعّرف اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة التمييز على 
أساس اجلنس بأنه “أّي متييز أو إقصاء أو تقييد يتخذ على أساس 
اجلنس ويكون له تأثر أو يكون بغرض تعطيل أو إلغاء االعتراف 
باملرأة أو متتعها أو ممارس���تها، بغ���ض النظر عن وضعها العائلي، 
على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، حبقوق اإلنسان واحلريات 
األساس���ية يف امليدان السياس���ي أو االقتصادي أو االجتماعي أو 

الثقايف أو املدين أو أّي ميدان آخر.” )املادة 1( أ.
واحلقوق األساس���ية السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافي���ة واملدني���ة املش���مولة يف املعاهدات الدولية الرئيس���ية 

حلقوق اإلنسان تشمل ما يلي ب:
احلق يف عدم التمييز  

احلق يف العمل  
احلق يف تساوي األجر  

احلق يف الضمان االجتماعي  
احل���ق يف القروض املصرفية والرهنيات وس���ائر أش���كال   

االئتمان املايل
احلق يف مستوى معيشة الئق  

احلق يف اإلسكان املالئم  
احلق يف ملكية األراضي والوصول إليها والسيطرة عليها  

احلق يف الصحة  
احلق يف التعليم  

احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  
احل���ق يف املش���اركة على قدم املس���اواة يف احلي���اة العامة   

والسياسية
احلق يف التصويت  

احلق يف اجلنسية  
وإضاف���ة إىل هذا، فاحلقوق ذات األمهي���ة اخلاصة للمرأة 
كاحلق���وق اإلجنابي���ة مبا فيه���ا احلصول على خدم���ات الرعاية 
الصحية اإلجنابية وتنظيم األسرة مشمولة يف االتفاقية. واحلقوق 
األخرى املشمولة صراحة مبوجب االتفاقية هي احلقوق املتعلقة 
بالقضايا اليت تؤثر يف املرأة بصورة غر متناس���بة مثل االجتار هبا 
واس���تغالهلا عن طريق البغاء )املادة 6( والقضايا اليت تواجهها 

املرأة يف املناطق الريفية )املادة 14(.
األم���م املتح���دة، جمموعة	املعاه���دات	 املجل���د 1249، رقم  أ 

20378. ومتاح أيضًا يف املوقع:
.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

املرج���ع نفس���ه؛ ونظ���ام	معاهدات	حق���وق	اإلنس���ان	باألمم	 ب 
املتح���دة:	مقدم���ة	إىل	معاهدات	حقوق	اإلنس���ان	األساس���ية	
واهليئات	التعاقدية، صحيفة وقائع رقم 30 )جنيف، مفوضية 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 2005(.
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يف مؤسس����ات. وهناك اس����تثناء واحد هو البيانات عن النساء 
والرج����ال الذي����ن يعيش����ون الجئ����ني، فهي جتمع ع����ن طريق 
مفوضي����ة األمم املتح����دة لش����ؤون الالجئني م����ن احلكومات 
الوطنية. أم����ا املعلومات من قبيل اجلن����س والعمر واخلصائص 
األساسية األخرى لالجئني فهي جتمع وتبوب وتنشر مرة كل 
ع����ام من خ����الل موقع املفوضية على الويب ومن سلس����لة من 

املنشورات تشمل احلولية	اإلحصائية للمفوضية 17.
كذلك جتمع املفوضية املعلومات عن النس���اء والرجال 
األعض���اء يف فئات مس���تضعفة أخرى، مب���ن يف ذلك طالبو 
اللجوء واملش���ردون داخليًا وعدميو اجلنسية والعائدون. ومع 
هذا فتغطية تلك الفئات وبالتايل تغطية النس���اء الالئي يعشن 
يف تلك الظروف تغطية حمدودة بسبب سوء التسجيل الذي 
تق���وم به احلكوم���ات. وباملثل ففي البل���دان الصناعية حيث 
يكون البلد املضيف مس���ؤواًل فقط عن تس���جيل الالجئني، 
ال تتواف���ر ع���ادة إحصاءات عن عمر وجن���س طاليب اللجوء 

والالجئني بوجه خاص 18.
وأخرًا ال توج���د إال معلومات قليلة لرصد العنف ضد 
امل���رأة، وهو الذي يقّر منه���اج العمل بأنه انتهاك وتعطيل أو 
إلغاء لتمتع املرأة حبقوق اإلنس���ان واحلريات األساسية )انظر 
أيضًا الفصل 5( 19. وعمومًا فاملعلومات عن العنف املن�زيل 
وخاص���ة عنف الش���ريك احلمي���م متاحة على نطاق أوس���ع 
من املعلومات عن األش���كال األخ���رى من العنف ضد املرأة 
كاالجتار واالستغالل والتحرش اجلنسي واالعتداء واإلجبار 
عل���ى البغاء والعنف ال���ذي ترتكبه الدولة أو تتس���امح فيه. 
ومع هذا فاملعلومات املتوافرة ش���حيحة وبالتايل حتّد بش���دة 
من قدرة احلكومات على ضمان حقوق اإلنس���ان األساسية 
وحري���ات امل���رأة بصفة عامة وحريات امل���رأة اليت تنتمي إىل 

الفئات املحرومة بصفة خاصة.

التقدم املحرز يف اإلحصاءات
لق���د ظل التقدم املح���رز يف توافر البيانات املفصلة حس���ب 
اجلنس واملطلوبة لرصد وضع املرأة يف جماالت الفقر والسلطة 
واخت���اذ الق���رارات وحقوق اإلنس���ان للمرأة تقدم���ًا بطيئًا. 
فمعظم املنشورات اليت تتضّمن إحصاءات عن املرأة والرجل 
تستخدم البيانات اليت جتمع وتقارن ألغراض أخرى، وعادة 
حس���ب طرائق ال تستشعر التأثر املحتمل على البيانات من 

التحيز اجلنساين والوصم.
وم���ع ه���ذا يتعني أن يك���ون التحليل ق���ادرًا إىل حد ما 
على معاجلة الشواغل اجلنس���انية باستخدام مصادر للبيانات 
ال تك���ون بالضرورة ق���د أعدت لذلك الغ���رض. ومن هذه 

املصادر اس���تقصاءات ميزانيات األس���ر املعيش���ية وإنفاقها، 
واس���تقصاءات القطاع غر الرمسي واس���تقصاءات استغالل 
الوق���ت لبحث الفوارق القائمة على اجلنس بالنس���بة للفقر؛ 
واس���تقصاءات القوى العاملة لتحديد مدى وصول املرأة إىل 
مواق���ع اختاذ الق���رار؛ واالس���تقصاءات الدميغرافية والصحية 
لقياس انتهاكات حقوق اإلنس���ان يف حال���ة العنف املن�زيل؛ 
واس���تقصاءات دراس���ة قياس مستويات املعيش���ة اليت جيريها 
البنك الدويل لتوثيق التفاوتات القائمة على اجلنس بالنس���بة 
للحق يف ملكية األراضي بس���بب الفوارق يف ملكية األرض 
حس���ب اجلنس. ومعظم ممارس���ات مجع البيان���ات اجلديدة 
يف األقالي���م األقل تقدمًا متول م���ن املاحنني وتنفذها املكاتب 

اإلحصائية الوطنية بالشراكة مع وكاالت دولية.
وتدعو عدة مبادرات عاملية إىل حتسني مصادر البيانات 
الوطني���ة ملعاجلة قضية املرأة والفقر. وتش���مل تلك املبادرات 
مواصلة إعداد اس���تقصاءات الس���تغالل الوقت واحلسابات 
الفرعي���ة املتصل���ة بنظام احلس���ابات القومي���ة 20. وقد ذكر 
الفريق الفرعي املعين بالفقر واجلوع التابع لفريق اخلرباء املعين 
مبؤش���رات األهداف اإلمنائية لأللفية ضرورة اس���تنباط طرق 

لزيادة حتليل البعد اجلنساين يف الفقر 21.
كذل����ك هن����اك مبادرات جارية لتحس����ني نوعي����ة البيانات 
لرصد حقوق اإلنس����ان للمرأة. وم����ن أمثلة ذلك اجلهد التعاوين 
بني منظمة الصحة العاملي����ة واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
والكاريب�����ي؛ والتجمع النس����ائي األورويب، ومراك����ز الواليات 
املتح����دة ملكافحة األمراض والوقاية منه����ا، من أجل تعزيز مجع 
البيانات عن موضوع العنف ضد املرأة )انظر أيضًا الفصل 5(.

ولقد أمكن إدخال بعض التحسينات على مجع واستخدام 
البيانات اإلدارية، وإن كان التقدم يتفاوت حس���ب القطاع 
وفقًا للطلب والقدرة التقنية. وأحرزت أفرقة ميزنة اجلنسانية 
النش���طة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية قدرًا من النجاح 
يف اس���تخدام البيانات اإلدارية ملراقبة تنفيذ امليزانيات املحلية 
والوطنية من منظور جنس���اين. وهي بذلك قد أثرت يف مجع 

ونشر البيانات اإلدارية وكشوف امليزانيات 22.
وفيما يتعلق برصد حقوق اإلنس���ان للمرأة يف األوضاع 
الضعيف���ة بوجه خاص أحرز تق���دم يف مجع وإبالغ البيانات 
حس���ب اجلنس والعمر واخلصائص األخرى للذين يعيشون 
يف وضع الالجئني. وفيما بني عامي 1994 و2003 ارتفع 
ع���دد البلدان اليت أبلغت البيانات إىل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني عن جمتمعات الالجئني لديها مفصلة حسب 
اجلنس والعمر، من 71 إىل 120. ومنذ عام 2003 بدأت 
املفوضية أيضًا مجع إحصاءات مفصلة عن خميمات الالجئني 

ظل التقدم املحرز يف توافر 
البيانات املفصلة حسب 
اجلنس واملطلوبة لرصد 
وضع املرأة يف جماالت الفقر 
والسلطة واختاذ القرارات 
وحقوق اإلنسان تقدمًا 
بطيئًا

ظل التقدم املحرز يف توافر 
البيانات املفصلة حسب 
اجلنس واملطلوبة لرصد 
وضع املرأة يف جماالت الفقر 
والسلطة واختاذ القرارات 
وحقوق اإلنسان تقدمًا 
بطيئًا
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مشلت الصورة الدميغرافية ومؤش���رات ع���ن التعليم والصحة 
والتغذي���ة واملي���اه واملرافق الصحية وامل���أوى. وهذه البيانات 
تيس���ر رصد التمتع حبقوق اإلنس���ان األساس���ية لالجئني مبن 

فيهم الالجئات من النساء والفتيات 23.
وم���ن الناحية املفاهيمية فإن عدد البلدان يبتعد اآلن عن 
حم���ور يركز يف مجع وإب���الغ اإلحصاءات املفصلة حس���ب 
اجلنس يف حد ذاته ناحية هدف أوس���ع هو إدراج وتبس���يط 
املنظ���ور اجلنس���اين يف أعم���ال النظ���م الوطني���ة اإلحصائية. 
وللتح���رك حنو اإلحصاءات اجلنس���انية تأث���رات هامة على 
تنقي���ح املفاهي���م والتعاري���ف والطرائق املس���تخدمة يف مجع 
وإبالغ املعلومات يف كل جماالت االنش���غال اليت نستعرضها 
يف هذا التقرير، وهو بالغ األمهية يف حتسني توافر البيانات يف 
جماالت الفقر والس���لطة واختاذ القرارات وحقوق اإلنس���ان. 
والعم���ل التجريب����ي الذي يق���وم به عدد صغر م���ن البلدان 
ويش���مل بعض األقاليم األقل تقدمًا يتيح املزايا املحتملة من 
إدراج منظور جنس���اين يف مجع البيانات والنتائج اإلحصائية 

املتصلة بذلك )انظر اإلطار 6 - 4(.

التحديات
تظ���ل هن���اك حتدي���ات رئيس���ية يف مج���ع البيانات ع���ن مجيع 
املج���االت الثالثة املثرة لالهتمام املس���تعرضة يف هذا الفصل. 
وبصف���ة عام���ة فإج���راءات مج���ع البيانات يف جم���االت الفقر 
والس���لطة واختاذ القرار وحقوق اإلنسان على الصعيد الوطين 
ال ت���زال يف مرحلة اإلعداد. ونتيج���ة هلذا ال توجد حىت اآلن 
اتفاقات بشأن اجلمع الدويل لإلحصاءات عن هذا املوضوع.

املرأة والفقر
التح���ّدي األساس���ي يف حتليل القضايا املتعلق���ة باملرأة والفقر 
ه���و ننقص البيانات عن مس���توى ومعدل حدوث الفقر بني 
األفراد من النساء والرجال. وال تتيح البيانات املوجودة حبث 
الفوارق يف أمناط التوزيع واالس���تهالك لألفراد داخل األسر 
املعيش���ية. وجيري بالفعل النظر يف بيانات بديلة ملواجهة هذا 
التحّدي. وعلى س���بيل املثال فاملؤشرات غر املباشرة للفقر، 
كاس���تهالك س���لعة حمددة )وعلى س���بيل املثال بنود امللبس( 
ال���يت ميك���ن ربطها بأف���راد وكذلك تكون متوافرة حس���ب 
اجلنس جيرى ارتيادها يف اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف 
بعض البلدان والنجاح فيها حمدود. والبديل الثاين الذي يوفر 
إمكانات أكرب هو اس���تخدام البيان���ات عن الفقر الزمين اليت 
جتمع من خالل اس���تقصاءات استغالل الوقت. غر أنه كما 
ذكر آنفًا ال تنفذ بلدان كثرة يف الوقت احلاضر استقصاءات 

الس���تغالل الوقت، وخاصة يف األقالي���م األقل تقدمًا حيث 
تكون مستويات الفقر يف ذروهتا.

كما أن إبراز النقص العام يف البيانات احلساسة للجنسني 
ع���ن الفقر هو أيضًا من التحدي���ات املفاهيمية واملنهجية اليت 
تس���ترعي االهتمام. ومن منظور جنس���اين نالحظ أن الكثر 
من البيان���ات االقتصادية املس���تخدمة يف حتليل الفقر بيانات 
منقوص���ة بس���بب ضعف اإلق���رار باإلس���هامات االقتصادية 
للم���رأة و/أو القيود املفاهيمية اليت تس���تبعد عناصر رئيس���ية 
م���ن عمل املرأة. فالكثر من عمل املرأة بال أجر يف األس���رة 
املعيشية ورعاية األسرة يعرف بأنه إنتاج لغر السوق ولذلك 
يستبعد من نظام احلسابات القومية، بينما العمل نفسه الذي 
تقوم به املرأة ألس���ر معيشية أخرى يعرف بأنه إنتاج للسوق 

وحيسب كنشاط اقتصادي.
وأخ���رًا فبالرغم من اإلقرار بأن الفقر له أبعاد اجتماعية 
واقتصادي���ة ميي���ل قي���اس وحتلي���ل الفق���ر إىل أن يرك���ز على 
اجلوانب االقتصادية. والتحلي���الن النوعي والكمي جيب أن 
يس���تخدما يف قياس وتقدير الفقر. وتلك التحليالت تعكس 
عوام���ل متعلق���ة بالطريقة اليت ينظر هبا الفقراء إىل أنفس���هم، 
ونس���بة الفقر بني الفقراء من النس���اء والرجال والطريقة اليت 
حي���ددون هبا احتياجاهتم ويعربون عنها. ويوضح حتليل الفقر 

كميًا ونوعيًا الصورة يف جوانب الفقر غر املادية.

املرأة يف السلطة واختاذ القرارات
ميثل رصد مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرارات يف الساحة 
العامة حتدي���ًا للنظم اإلحصائية يرجع أساس���ًا إىل أن معظم 
البيانات ذات الصلة تكون لدى مؤسس���ات اختاذ القرار اليت 
ال جتم���ع وال تقارن املعلومات ع���ادة وال يطلب منها رمسيًا 
اإلبالغ عنها. وتشمل هذه املؤسسات الربملانات واألحزاب 
السياسية واحلكومات يف الدول واحلكومات املحلية والقطاع 
اخلاص واملنظمات غر احلكومية. بل إن املعلومات عن عدد 
النس���اء والرجال الذين يش���غلون مناصب عالية لصنع القرار 
داخل املكاتب اإلحصائية الوطنية، وهي املعلومات الضرورية 
لرصد عملية إدراج منظور جنساين يف اإلحصاءات، ال جتمع 

عادة وال تنشر صورة منهجية.
ومن الصعوبات األخرى نقص البيانات عن املستويات 
الدني���ا الختاذ القرارات وعن العمليات اليت تتيح الوصول إىل 
مناصب الس���لطة. وبصفة عامة فاإلحص���اءات متوافرة اآلن 
عن مشاركة املرأة يف الربملانات ويف أعلى املناصب وأكثرها 
وضوح���ًا من مناصب اختاذ القرار يف القطاع العام وإىل حد 
أقل يف القطاع اخلاص. ومع هذا فالبيانات عن املرأة والرجل 

عدد البلدان يبتعد ناحية 
هدف أوسع هو إدراج 

وتبسيط املنظور اجلنساين 
يف أعمال النظم الوطنية 

اإلحصائية

عدد البلدان يبتعد ناحية 
هدف أوسع هو إدراج 

وتبسيط املنظور اجلنساين 
يف أعمال النظم الوطنية 

اإلحصائية

إجراءات مجع البيانات 
يف جماالت الفقر والسلطة 

واختاذ القرار وحقوق 
اإلنسان على الصعيد 

الوطين ال تزال يف مرحلة 
اإلعداد

إجراءات مجع البيانات 
يف جماالت الفقر والسلطة 

واختاذ القرار وحقوق 
اإلنسان على الصعيد 

الوطين ال تزال يف مرحلة 
اإلعداد

بالرغم من اإلقرار بأن الفقر 
له أبعاد اجتماعية واقتصادية 

مييل قياس وحتليل الفقر 
إىل أن يركز على اجلوانب 

االقتصادية

بالرغم من اإلقرار بأن الفقر 
له أبعاد اجتماعية واقتصادية 

مييل قياس وحتليل الفقر 
إىل أن يركز على اجلوانب 

االقتصادية

البيانات عن املرأة والرجل 
يف املستويات األدىن من 
اختاذ القرار، ال تكون يف 

الغالب متوافرة

البيانات عن املرأة والرجل 
يف املستويات األدىن من 
اختاذ القرار، ال تكون يف 

الغالب متوافرة
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يف املس���تويات األدىن م���ن اخت���اذ القرار، واليت توفر املس���ار 
املس���تقبلي للوصول إىل مستويات أعلى ال تكون يف الغالب 
متوافرة يف كثر من البلدان. وعلى سبيل املثال فلجنة تكافؤ 
الف���رص يف اململك���ة املتح���دة الحظت عدم وج���ود طريقة 
لتصنيف األقدمية حىت أن التقدم الوظيفي للمرأة )أو عدمه( 

ميكن أن يقارن بالرجال 24.

والعناصر األكثر دقة يف تنمية املوارد البشرية، كالتدريب 
والتعلي����م أثناء العمل، اليت تس����هم يف الوص����ول إىل مناصب 
الس����لطة والنفوذ تشكل حتديًا خاصًا. ورصد تلك العمليات 
ضروري لرس����م سياس����ات وبرام����ج التدخ����ل للتغلب على 
إقص����اء املرأة يف وق����ت مبكر من حياهتا العملية وهذا يؤثر يف 
وصوهلا إىل أعلى مس����تويات اخت����اذ القرار. ومن طرق رصد 

كان املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا واملعلوماتية يف املكسيك 
بني أوىل الوكاالت اإلحصائية الوطنية اليت تعتمد هنجًا ش����اماًل إزاء 
إدماج اجلنسانية يف اإلحصاءات. واعتبارًا من عام 1995 بدأ املعهد 
متخذًا منهاج عمل بيجني دلياًل، اس����تهالل خطة لتوفر املعلومات 
حسب اجلنس يف كل منتج يتولد عن تعداد السكان، واستقصاءات 
األس����ر املعيشية والس����جالت اإلدارية. كما أنه اس����تهل استعراضًا 
لعمليات إنتاج اإلحص����اءات من أطر وأدوات مفاهيمية عن طريق 
معاجلة ونش����ر النتائج. ومن بني متارين مجع البيانات اليت احتاجت 
إلدراج منظور جنساين، اإلحصاءات الوطنية للديناميات الدميغرافية، 
واالستقصاء الوطين للعمالة واالستقصاء الوطين إليرادات ونفقات 
األس����ر املعيش����ية. وأعد نظام يشمل 638 1 مؤش����رًا تغطي تسعة 
مواضي����ع لرصد تنفيذ برنامج وطين يف إطار منهاج العمل. كما أن 
املعهد يوفر دورات منتظمة إلذكاء الوعي اجلنساين بني املتخصصني 
العام����ني يف اإلحصاءات، ونظم بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة 
اإلمنائ����ي للمرأة واملعهد الوطين للمرأة س����تة اجتماعات إقليمية عن 

اإلحصاءات اجلنسانية بني عامي 1997 و2004.
وهن���اك مث���االن آخران إلدم���اج اجلنس���انية يف اإلحصاءات 
الوطنية يأتيان من اهلند ونيبال، حيث استهلت املكاتب اإلحصائية 
الوطنية عمليات ش���املة إلدماج منظور جنس���اين يف كل جوانب 
التعدادات الوطنية للس���كان واإلسكان يف عام 2001. ففي اهلند 
أنشئت وحدة خاصة لإلشراف على القضايا اجلنسانية وللتوعية من 
خالل التدريب واملناقشات لوظائف التعداد وللموظفني املشتركني 
يف اإلشراف واإلدارة لتعداد عام 2001. كذلك اختذت خطوات 
لزيادة الوعي العام بإس���هامات املرأة يف شىت األنشطة االقتصادية. 
ونتيج���ة لتلك األنش���طة وغره���ا، وباملقارنة بتع���داد عام 1991 
حدث���ت زي���ادة يف عام 2001 يف النس���بة املبلغة ع���ن اجلنس بني 
اإلناث والذكور )لعدد اإلناث لكل 000 1 ذكر( يف 77 يف املائة 
من الدوائر، مما يوحي بتحس���ني أجور الشابات والعجائز. كذلك 
يتبني من ارتفاع معدالت مش���اركة اإلن���اث يف القوى العاملة إذا 
قورنت بتعداد عام 1991 حدوث حتس���ن يف جودة البيانات عن 
مش���اركة املرأة يف القوى العاملة. كما بذلت جهود خاصة لعرض 
البيانات من منظور جنساين. وعلى سبيل املثال أضيف فرع خاص 

بعن���وان “كيف تعيش اهلندي���ات” إىل تقرير التعداد يف إطار “أين 
وكيف يعيش الناس”.

وكان����ت العملي����ة يف نيبال ج����زًءا من مترين أك����رب يف املكتب 
املركزي لإلحصاءات بقصد حتسني نوعية بيانات التعداد. واالحتاد 
األورويب دع����م تلك العملية ومشلت فريقًا مش����تركًا بني الوكاالت 
تابعًا لألمم املتحدة. وتضّمنت األنشطة حلقات عمل توجيهية عن 
اجلنس����ني حضرها موظفون كبار ومتوس����طو املستوى من مديري 
التع����داد؛ وإنش����اء أربع جلان فني����ة ذات وجهة جنس����انية من بينها 
جلنة الستعراض االس����تبيان والكتيبات وجلنة الستعراض تصنيفات 
املهن والصناعات املستخدمة؛ وتعبئة املوظفات امليدانيات، وتدريب 
موظفي املكافآت؛ ومحلة إعالمية للتعداد تروج للمنظور اجلنس����اين 
بني املس����تجيبني؛ وتوليد البيانات املفصلة حسب اجلنس، واجلداول 
اخلاصة عن القضايا اجلنسانية. وأضيفت مسائل جنسانية حمّددة عن 
ملكية املساكن واألرض واملاشية إلثبات جنس املالك. وقد لوحظ 
أن التصنيفات القائمة للمهن والصناعة ذات حتيز جنساين - حيث 
يهيمن الرجال على امله����ن والصناعات وهم املصنفون واملحددون 
على مس����تويات منقحة أعلى من تلك اليت هتيمن عليها النس����اء - 
واس����تعيض عن ذلك بتصنيف قياس����ي جدي����د. وبعد جتمع الفئات 
النس����ائية نف����ذ التعداد أيضًا تنقي����ح عام 1993 لنظام احلس����ابات 
القومية ومعيار منظمة العمل الدولية للنشاط االقتصادي واملشاركة 

يف العمل بقدر أكرب كثرًا من التعدادات السابقة.

املصادر: “تقرير املكسيك”، اللجنة  االقتصادية ألوروبا، دورة عمل 
عن اإلحصاءات اجلنس���انية، جنيف، 18 - 20 تش���رين األول/أكتوبر 
 J. K. Banthia, “Engendering the 2004، ورق���ة العم���ل رق���م 36؛
 census: the Indian experiment and experiences”, in Engendering
 Population Census in South and West Asia: Collected Papers
 (Kathmandu, UNFPA Country Technical Services Team for South
 and West Asia, 2004); and Government of Nepal, Central Bureau
of Statistics, “ Population census 2001 of  Nepal: census engen-

 dering experiences”, in Engendering Population Census in South
 and West Asia: Collected Papers (Kathmandu, UNFPA Country

.Technical Services Team for South and West Asia, 2004)

اإلطار 6 - 4
إدراج منظور جنساين يف اإلحصاءات
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تلك العناصر أن يتم الرصد من خالل حتس����ني وزيادة مشول 
اس����تخدام البيانات النوعية والدراس����ات الدقيقة والدراسات 
اإلفرادية. فالبيانات النوعية ميكن أن حتفز فهم وحتليل البيانات 
الكمية، بينما الدراسات الدقيقة متكن من استكشاف القضايا 

اجلنسانية اليت ال تغطيها املصادر السائدة.

حقوق اإلنسان للمرأة 
من التحّديات الرئيسية لتحسني رصد حقوق اإلنسان حتّدي 
مجع ومعاجلة ونشر البيانات ذات الوجهة العملية واحلساسة 
للجنس���انية. ومن طرق التصّدي هلذا التحدي طلب املساءلة 
والش���فافية م���ن احلكومات وال���وكاالت اخلاصة بأن يطلب 
منه���ا إنتاج اإلحصاءات ذات الصلة ونش���رها علنًا من واقع 
الس���جالت اإلداري���ة اليت تول���د كجزء م���ن األداء الروتيين 
ملهامه���ا. وينبغ���ي أن تفص���ل اإلحصاءات حس���ب اجلنس 

وحسب اخلصائص اجلنسانية الرئيسية األخرى.
ومن التحّديات ذات الصلة حتس����ني توافر املعلومات عن 
املرأة املعرضة بوجه خاص النتهاكات حقوق اإلنسان، كالنساء 
واألف����راد يف األقلي����ات اإلثنية ومن فئات الس����كان األصليني، 
والالئي يعش����ن يف فقر والالئي يعش����ن يف مناطق ريفية. وهذا 
يتطلب تضافر جهود احلكومات لكفالة أن تش����مل نظم مجع 
البيانات القائمة، على حنو س����ليم، الفئات املش����ار إليها أعاله. 
ويف الوقت نفس����ه مثة حاجة إىل كفالة أن جتمع كذلك وتنشر 
املعلومات ع����ن االنتماء إىل فئات حمرومة كالتحديد حس����ب 
اجلن����س واإلثني����ة والطبق����ة أو التبعية لفئة الس����كان األصليني، 

ومكان اإلقامة واحلالة االجتماعية واالقتصادية.
ومثة حاجة ماس���ة باملثل إىل توافر املعلومات عن النساء 
والرجال املش���ردين داخليًا أو عدميي اجلنس���ية. وإن كانت 
قد طرأت حتسينات هامة على توافر البيانات حسب اجلنس 
بالنسبة لالجئني، فمعظم املعلومات املتاحة تشر إىل الجئني 
معت���رف هبم رمسيًا يف البلدان اليت تؤدي فيها مفوضية األمم 
املتحدة لش���ؤون الالجئني دورًا تنفيذيًا. والرجال والنس���اء 
الذين يعيش���ون يف بلدهم الذي ول���دوا به ولكنهم معتربون 

من عدميي اجلنس���ية، والذين شردوا داخليًا أو كانوا الجئني 
 ولكنه���م ع���ادوا مؤخرًا يف إط���ار برنامج إلع���ادة التوطني، 
ال يس���جلون تسجياًل سليمًا يف الغالب؛ ولذلك يقل متثيلهم 
يف البيانات املقدمة من املفوضية واملصادر األخرى. ويتطلب 
حتس���ني تس���جيل تلك الفئات تضافر اجلهود بني احلكومات 
وال���وكاالت الوطني���ة والدولية غر احلكومية إلنش���اء نظام 

تسجيل يتفق واملعاير الدولية، وال سيما سرية البيانات.

نظرة عامة

إّن حتس���ني اإلحصاءات الالزمة لرصد التفاوت بني اجلنسني 
يف الفق���ر واختاذ القرارات وحقوق اإلنس���ان يتوقف عمومًا 
وبصفة أساسية على األنشطة اليت تنفذ على الصعيد الوطين. 
فف���ي مواجهة القيود على امل���وارد والقصور يف اإلحصاءات 
التقليدية حتتاج البلدان إىل استخدام نطاق أوسع من مصادر 

البيانات القائمة إىل أقصى حد.
وبوج���ه خ���اص فاإلحص���اءات اإلداري���ة القائمة على 
البيان���ات ال���يت جتمع خ���ارج مكاتب اإلحص���اءات الوطنية 
بوساطة وكاالت حكومية، مبا يف ذلك نظام العدل اجلنائي، 
وال���يت جتمعها جه���ات يف القطاع اخل���اص، منها املصارف 
ميك���ن أن توس���ع التوافر املح���دود للمعلوم���ات يف جماالت 
االهتمام احلرجة الثالثة. وتستخدم بالفعل إحصاءات إدارية 
مفصلة حس���ب اجلنس بصورة ش���املة يف القطاع التعليمي؛ 
وهي تس���تخدم بدرجة أق���ل يف القطاع الصح���ي، يف إطار 
مبادرات امليزنة اجلنسانية، ويف اجلماعات النسائية اليت حتقق 
زي���ادة مش���اركة النس���اء يف السياس���ة وتصري���ف احلكم. 
وللتوس���ع يف اس���تخدام البيان���ات اإلدارية لرص���د وختطيط 
جماالت الفقر والس���لطة واختاذ القرارات وحقوق اإلنس���ان 
يتع���ني إضفاء الطابع املؤّسس���ي على اش���تراط مجع وإبالغ 
البيانات حس���ب اجلنس والعمر. وقد تؤّدي زيادة استخدام 
تلك البيانات إىل إجياد حوافز للمس���ؤولني عن مجع البيانات 
وجودهت���ا وعرضها م���ع منح املزاي���ا الالحقة للمس���تعملني 

املحتملني اآلخرين وللجودة الشاملة يف اإلدارة.

يف مواجهة القيود على 
املوارد والقصور يف 
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يش���ر االس���تعراض اإلحصائ���ي املقدم يف الفصول الس���ابقة 
إىل تق���دم متباين يف ق���درة البلدان على إنتاج وإبالغ بيانات 
مفصلة حسب اجلنس وبيانات عن القضايا اجلنسانية الرئيسية 
اليت تش���غل البال بالنسبة للمرأة والرجل. وباملثل فإّن التقدم 
املح���رز يف املنهجية اإلحصائية جاء متباينًا: فقد كانت هناك 
تطورات مش���جعة يف املنهجية اإلحصائية يف جماالت اهتمام 

معينة ولكن مل توجد يف غرها.
ونتيج���ة هلذا هن���اك نقص يف البيانات املفصلة حس���ب 
اجلنس بش���أن كث���ر من املواضيع اليت يش���ملها هذا التقرير. 
ويتباين مدى إبالغ البيانات حسب اإلقليم اجلغرايف. وبصفة 
عامة فأوروب���ا تبلغ معظم البيانات وأفريقي���ا تبلغ أقلها. أما 
األقاليم األخرى - آس���يا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية 
وأوقيانوسيا - فتقع بني هذين الطرفني. والفوارق يف اإلبالغ 
أكث���ر وضوحًا عندما تصنف األقاليم والبلدان يف فئات على 
أهنا “أقاليم أكثر تقدمًا” و“أقاليم أقل تقدمًا باس���تثناء أقل 
البل���دان منوًا” و“أق���ل البلدان منوًا”، حي���ث تقدم األقاليم 

األكثر تقدمًا معظم البيانات وتقدم أقل البلدان منوًا أقلها.
وباإلضافة إىل التفاوت حسب األقاليم فإّن مدى إبالغ 
البيان���ات يتفاوت حس���ب املوضوع. فاإلقلي���م الواحد )أو 
البلد( قد تكون لديه بيانات شاملة نسبيًا عن مواضيع معينة 
ولكن ليس عن مواضيع أخرى، مع زيادة يف البلدان اليت تبلغ 
ع���ادة عن املواضيع األكثر أساس���ية مقارنة بعدد البلدان اليت 
تبل���غ عن قضايا جديدة ومس���تجدة. وفضاًل عن هذا فتوافر 
البيانات يقل كلما تطلب تفاصيل أكثر، كالتفاصيل حسب 

اجلنس والعمر واخلصائص االجتماعية األخرى.
والنق���ص العام يف البيان���ات الالزمة للتص���ّدي للقضايا 
اجلنسانية والفوارق يف توافر تلك البيانات عرب األقاليم وعرب 

املواضيع يعكس ثالثة عوامل:
عدم كفاية القدرة اإلحصائية  

عدم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  
عدم كفاية املفاهيم والطرائق  

ولتحسني اإلحصاءات اجلنسانية من املهم للغاية التصّدي 
للعوامل الثالثة مجيعها. واإلجراءات املقترحة للتصّدي لتلك 
العوامل ميكن على هذا النحو تقسيمها إىل فئات على النحو 

التايل:

•
•
•

تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية  
إدم���اج اجل�ن�س���ان�ي��ة يف ك����ل ج�وان����ب إن�تاج   

اإلحصاءات
استنباط وحتسني املفاهيم والطرائق  

لتحس���ني  موج���ودة  كث���رة  اس���تراتيجيات  وهن���اك 
اإلحصاءات عن نس���اء العامل ورجاله. والقائمة أدناه ليست 
شاملة ولكنها متثل االستراتيجيات األساسية اليت ينبغي النظر 
فيها بالنسبة لكل إجراء. وإدماج اجلنسانية يشمل بالضرورة 
مجي���ع األنش���طة: تعزيز النظ���م اإلحصائية ووض���ع املفاهيم 

والطرائق اليت يلزم أن تصمم وتنفذ من منظور جنساين.

تطوير النظم اإلحصائية الوطنية
لكي ميكن وضع وحتسني اإلحصاءات اجلنسانية على الصعيد 
الوطين، ال بد من وجود القدرة على إنتاج إحصاءات أساسية 
يف حينها وموثوقة. وبالنس���بة لبلدان كثرة يف األقاليم األقل 
تقدمًا، ال يكون األمر كذلك. واحلالة تستدعي تعزيز النظم 

اإلحصائية الوطنية، والبدء باملكتب اإلحصائي الوطين.

االستراتيجية 1 - تأمني االلتزام الدائم على أعلى 
مستويات احلكومة بتعزيز النظام اإلحصائي الوطين

ينبغي أن تس���عى احلكومات إىل أقصى مدى ممكن إىل دعم 
الربام���ج املدرجة أدن���اه، واتباع هنج منس���ق إلنتاج جمموعة 
أساس���ية من اإلحص���اءات االجتماعي���ة االقتصادية الالزمة 
لرسم السياس���ات والتخطيط. وتتفاوت األولويات حسب 

الظروف الوطنية.
تنفي���ذ م���ا ال يقل ع���ن تعداد واحد للس���كان   - أ 
واإلسكان كل عشر سنوات ونشر النتائج على 

نطاق واسع ويف حينها؛
إنش���اء وتعزي���ز وصيانة نظم للتس���جيل املدين   - ب 
واإلحصاءات احلياتية، وتعزيز نظم التس���جيل 
اإلداري األخ���رى وتيس���ر حص���ول رامس���ي 
السياس���ات وغره���م م���ن املس���تعملني عل���ى 

اإلحصاءات بسهولة؛

•
•

•
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ضمان اس���تدامة برنامج متكامل لالس���تقصاء   - ج 
الوط���ين ينتج إحص���اءات منتظم���ة ويف حينها 
ويتي���ح الس���تقصاءات  السياس���ات  إلرش���اد 
الس���كان التصّدي ملواضيع حبثية جديدة جترى 

كلما نشأت حاجة لذلك.

االستراتيجية 2 - استخدام اإلحصاءات الرمسية إىل أقصى 
حد

ينبغي أن تنش���ر مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املعنية 
على نطاق واس���ع وتروج الستخدام مجيع اإلحصاءات اليت 
تنتجها. فمنتجو ومستعملو اإلحصاءات ينبغي أن يسعوا إىل 
النظر يف مجيع املصادر املتاحة للبيانات واس���تخدامها بشكل 
تكميلي حس���ب االقتضاء ألغراضها. ومل���ا كانت البيانات 
من خمتلف املصادر جتمع منطيًا باس���تخدام ُنُهج خمتلفة وأطر 
زمني���ة خمتلفة فال ينتظر أن يكرر بعضها بعضًا. بل إهنا توفر 
جمتمع���ة صورة أكمل للموضوع قيد الدراس���ة. وفضاًل عن 
 ه���ذا فتقييم أّي مص���در بيانات ميكن أن يك���ون وهو غالبًا 
ما يكون منفذًا باستخدام مصادر بيانات أخرى ذات صلة. 
وهذا االس���تخدام التكميلي للمصادر املتنوعة للبيانات يقود 
إىل حتس���ني الفهم ملزياها املتع���ددة وعيوهبا وميهد الطريق إىل 

حتسني أو تعزيز كل مصدر.

االستراتيجية 3 - بناء القدرات لدى منتجي اإلحصاءات 
يف جمال عرض البيانات

عل���ى الرغم من أن احلكومات هي اليت توفر املوارد يف هناية 
املطاف، فإن بوس���ع مكاتب اإلحص���اءات الوطنية أن تفعل 
الكثر لزيادة اس���تعداد احلكوم���ات لدعم النظم اإلحصائية. 
ويتعني أن يكون منتجو اإلحصاءات أكثر تفاعاًل يف توضيح 
قيم���ة اإلحص���اءات اجلنس���انية أمام احلكوم���ات واجلمهور 
وأصحاب املصلحة اآلخرين. ويلزم ابتكار أساليب متجددة 
وأكثر مالءمة للمس���تعملني، لعرض ونشر البيانات من أجل 
احلكوم���ات واملجتمع املدين، بأش���كال مالئمة لنطاق كبر 
من األغراض، مبا فيها رس���م السياسات والتخطيط والربجمة 
والرص���د والتقييم، وكذلك التعليم الع���ام والدعوة وتضافر 
اجلهود. ومن شأن اختاذ تلك اخلطوات أن يساعد يف توسيع 
استخدام البيانات ويف عملية إجياد الطلب على اإلحصاءات 
الذي من ش���أنه أن يعزز سلسلة مكاتب اإلحصاءات بشأن 

امليزانية الوطنية.

االستراتيجية 4 - تنمية املوارد البشرية على كل الصعد 
يف املكاتب اإلحصائية الوطنية

إّن جناح املكتب اإلحصائي الوطين ال يتوقف على االلتزامات 
على أعلى مستوى فحسب بل أيضًا على التزامات ومهارات 
النس����اء والرج����ال يف املنظمة. واس����تمرار تدري����ب املوظفني 
وترقية مهاراهتم أمر بالغ األمهية هلذا النجاح. فينبغي أن تتاح 
للنساء والرجال فرص واحدة للتدريب والتقدم. ويف مكاتب 
اإلحصاءات الوطنية اليت يقل فيها متثيل املرأة يف مستوى اختاذ 

القرارات، ينبغي أن تكون زيادة متثيلها هدفًا واضحًا.

إدماج اجلنسانية يف كل جوانب إنتاج 
اإلحصاءات

يتعني أن يكون إدماج منظور جنس���اين يف النظم اإلحصائية 
الوطنية عم���اًل منهجيًا: جيب أن ينفذ يف كل جوانب إنتاج 
اإلحصاءات، من وضع املفاهيم والطرائق جلمع البيانات إىل 
عرض النتائج. ويتطلب هذا املس���عى إرادة سياسية على كل 
املس���تويات ال يف املكاتب اإلحصائية الوطنية فحس���ب وإمنا 
يف اخلدمات اإلحصائية يف الوكاالت احلكومية األخرى ويف 
مجيع املؤسس���ات اليت توفر البيانات اإلدارية. ويشمل إدماج 

املنظور اجلنساين ضمان حدوث ما يلي 1:
أن جتم���ع إحص���اءات الس���كان بش���كل منهجي   

وتقارن وحتلل وتعرض حسب اجلنس والعمر؛ 
أن جتمع اخلصائص األخرى ذات الصلة اليت حتدد   
األش���كال املمكنة من التمييز، كالع���رق واإلثنية 
واإلعاق���ة وم���كان اإلقام���ة واحلال���ة االجتماعية 

االقتصادية وتقارن وحتلل وتعرض؛
أن توضع املفاهيم والتعاريف والطرائق املستخدمة   
يف مجع البيان����ات وإنتاجها وحتليلها حبيث تعكس 
القضايا اجلنسانية والفوارق اجلنسانية يف املجتمع؛

أن تنتج اإلحصاءات مبش���اركة كامل���ة من املرأة   
والرجل؛

أن تنش���ر املعلومات وتعرض بالطرق اليت يس���هل   
احلصول عليها أمام املستعملني؛

أن يعمل منتجو اإلحصاءات ومستعملوها مبن فيهم   
الفئات النسائية، معًا لالستعراض املنتظم لكفاية نظام 

اإلحصاءات الرمسي وتغطيته للقضايا اجلنسانية.

•

•

•

•

•

•
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ويرد فيم���ا يلي بعض االس���تراتيجيات إلدماج املنظور 
اجلنساين يف اإلحصاءات.

االستراتيجية 5 - حتديد تطوير اإلحصاءات اجلنسانية 
ضمن اإلطار القانوين لإلحصاءات الرمسية

من األمهية البالغة لتحسني توافر اإلحصاءات اجلنسانية حتديد 
املتطلبات الرمسية للتفصيل حس���ب اجلنس وإلدراج املنظور 
اجلنساين يف التش���ريعات اإلحصائية الوطنية اليت تنظم إنتاج 

ونشر اإلحصاءات الرمسية.
ولتوس���يع نطاق املعلوم���ات املتاحة للتحليل اجلنس���اين 
يل���زم أن حتّدد املتطلب���ات ال لإلحصاءات ال���يت جتمع رمسيًا 
بالفعل يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية فحسب وإمنا ملصادر 
البيانات األخرى وخاصة البيانات اإلدارية اليت جتمع وتنشر 
من وكاالت حكومية أخ���رى ومنظمات يف القطاعني العام 

واخلاص.
وباإلضاف���ة إىل ذلك ميكن أن تكون التش���ريعات ذات 
أمهية خاصة يف وضع املعاير للشفافية يف نظم البيانات. وميكن 
للتش���ريعات املتعلقة حبرية املعلومات أن متكن فئات املجتمع 
املدين، مبا فيها الفئات النس���ائية م���ن احلصول على البيانات 

اإلدارية يف إطار مبادئ وقواعد اخلصوصية والسرية.

االستراتيجية 6 - دعم وتعزيز وحدات اإلحصاءات 
اجلنسانية 

ميكن أن تستفيد مكاتب اإلحصاءات الوطنية من إنشاء وحدة 
إحصائية جنس���انية داخل منظماهتا. فبوسع تلك الوحدة أن 
تؤدي دورًا حفازًا يف استهالل ورصد عملية إدماج املنظور 
اجلنس���اين يف النظم اإلحصائي���ة الوطنية، وخاصة يف املراحل 
األوىل. وتيس���ر الوح���دات اإلحصائية اجلنس���انية من خالل 
صالهت���ا باآلليات الوطني���ة للمنظمات النس���ائية واملنظمات 
غ���ر احلكومية االتصال بني منتجي اإلحصاءات اجلنس���انية 
ومستعمليها الطرفيني. فالوحدات توفر معلومات للمستعملني 
وتس���اعدهم على فه���م فوائد اإلحص���اءات املوجودة. ويف 
الوقت نفس���ه ميكن أن تزيد الوعي بني اإلحصائيني بضرورة 
إنتاج أو نشر إحصاءات تتصدى للشواغل اجلنسانية ووضع 
إحصاءات جنسانية يف جماالت جديدة مثل العنف ضد املرأة 

والعمل يف القطاع غر الرمسي والعمل بال أجر.
فينبغي ملكاتب اإلحص���اءات الوطنية أن تعزز القدرات 
التقني���ة يف وحدات اإلحصاءات اجلنس���انية وبقدر اإلمكان 

دمج أنشطتها يف برنامج العمل اإلحصائي املنظم.

االستراتيجية 7 - تعزيز احلوار بني املكاتب اإلحصائية 
وأصحاب املصلحة املعنيني، مبن يف ذلك اجلماعات النسائية

إّن احلوار بني املكاتب اإلحصائية الوطنية وأصحاب املصلحة 
املعنيني يستطيع أن ميكن اجلماعات النسائية ودعاة اجلنسانية 
من فهم اإلحصاءات اجلنسانية واحلصول عليها واستخدامها 
مبزيد من الفاعلية. فاجلماعات النسائية حتتاج إىل اإلحصاءات 
لرصد السياسات احلّساسة للجنسانية والدعوة إليها والتجمع 
من حوهلا وحتميل احلكومات املس���ؤولية عن االلتزامات اليت 
قطعتها على الصعيد الوطين وبوصفها موّقعة على االتفاقيات 
الدولية م���ن قبيل منهاج عمل بيج���ني واتفاقية القضاء على 
مجيع أش���كال التمييز ضد املرأة. ويستطيع احلوار يف الوقت 
نفس���ه أن يس���اعد على زيادة قدرة اإلحصائيني على حتديد 
وفه���م القضايا اجلنس���انية وعرض البيانات يف أنس���اق تليب 

بشكل أفضل احتياجات مستعمليها.
واآلليات الوطنية للجماعات النسائية وغرها من فئات 
املستعملني، مبا يف ذلك املنظمات غر احلكومية، تستطيع أيضًا 
أن تكون فاعلة يف حش���د الدعم من أجل مجع اإلحصاءات 
يف جماالت جديدة، ويف إذكاء الوعي بضرورة تنقيح املفاهيم 
والتعاري���ف وطرائ���ق مجع البيانات. والواق���ع أن احلاجة إىل 
التغير يف حاالت كثرة تنطوي على إدماج املنظور اجلنساين 
يف اإلحص���اءات أعربت عنها يف البداية اجلماعات النس���ائية 
ال���يت قد تواص���ل أداء دور هام يف أنش���طة الدم���ج الفعلية. 
وخربات اهلند ونيبال يف إدراج الشواغل اجلنسانية يف إجراء 
تعدادها للس���كان يف عام 2001 أمثلة عل���ى إمكانية عمل 
الفئات النسائية ومكاتب اإلحصاءات الوطنية سويًا. وتتيح 
جولة تعداد الس���كان واإلسكان يف عام 2010 فرصة هامة 
للحوار ب���ني املكاتب اإلحصائية وأصحاب املصلحة املعنيني 
هبدف حتس���ني القاعدة اإلحصائي���ة الكلية عن املرأة والرجل 

من خالل األنشطة على الصعيد الوطين.

االستراتيجية 8 - تدريب منتجي اإلحصاءات على إدراج 
منظور جنساين يف أعماهلم

من ط����رق حتقيق إحصاءات مدجمة للمنظور اجلنس����اين أن يتم 
ذلك من خالل توفر دورات تدريبية منتظمة عن اإلحصاءات 
اجلنس����انية لإلحصائيني العامني، إما يف مؤسسات التدريب يف 
املرحلة الثالثة من التعليم وإما يف املكاتب اإلحصائية الوطنية.

وينبغ���ي أن ميتد التدريب ليش���مل املوظف���ني امليدانيني 
واملوظف���ني اآلخرين املعنيني بإنتاج اإلحصاءات. وتس���تطيع 
وح���دات اإلحص���اءات اجلنس���انية كذل���ك أن تش���ارك يف 

التدريب.
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االستراتيجية 9 - طرق أبواب مصادر البيانات القائمة 
وتعزيز نفعها إلنتاج إحصاءات جنسانية

متثل البيانات اإلدارية ومعظمها غر مس���تغل بالكامل حاليًا، 
مصدرًا حمتماًل لإلحصاءات اجلنس���انية. فباستخدام البيانات 
اإلدارية يف إنت���اج اإلحصاءات املطلوبة هنج فّعال من حيث 
التكالي���ف ألن ه���ذه البيانات جتمع بالفعل بش���كل روتيين 
بواس���طة املنظمات كج���زء من العمليات اإلداري���ة العادية. 
وقد تش���مل النظ���م اإلحصائية الوطني���ة بالفعل طائفة كبرة 
م���ن تل���ك البيانات ال���يت جتمعه���ا احلكوم���ات والوكاالت 
األخرى ألغ���راض خمتلفة. ومع إح���داث التغيرات املالئمة 
يف طرائ���ق مجع املعلوم���ات ومعاجلتها ميك���ن أن جتمع على 
ش���كل إحصاءات ملعاجلة القضايا اجلنس���انية. وعلى س���بيل 
املثال فسجالت الشرطة واملحاكم ميكن أن تستخدم يف فهم 
اس���تجابة نظم العدل اجلنائي للعنف املن�زيل، ولكن هذا غر 
ممك���ن إال إذا مجعت املعلومات عن جنس الضحية وعالقتها 

باجلاين، يف السجالت األّولية.
ومن املصادر املحتملة األخرى للبيانات اإلدارية سجالت 
املوظفني وسجالت االئتمان واملصارف وسجالت األراضي 
واإلس���كان. وبالنس���بة إىل بعض من تلك املصادر قد تكون 
اإلحصاءات أنتجت ولكن مل تنش���ر بشكل منفصل حسب 
اجلنس؛ وبالنسبة ملصادر أخرى قد تكون اإلحصاءات مل تنتج 
إطالقًا من السجالت األّولية. وغالبًا ما تتوافر املعلومات عن 
اجلنس يف السجالت األّولية مما يتيح إنتاج إحصاءات مفصلة 
حس���ب اجلنس لرصد املساواة بني اجلنسني يف احلصول على 
امل���وارد والفرص من قبيل الوصول إىل مراكز اختاذ القرارات 
واحلصول على اخلدمات املجتمعية واس���تخدامها واحلصول 

على االئتمانات وعلى األراضي واملساكن.
وبالنسبة جلميع البيانات اإلدارية املشار إليها أعاله فإن 
مجع معلومات إضافية عن الس���جالت األّولية وإنتاج ونشر 
اإلحصاءات من تلك السجالت قد يتطلب سن تشريعات. 
ومن ش���أن هذه األنشطة يف كل احلاالت أن تنظمها قواعد 

ومبادئ اخلصوصية والسرية.
ومتثل اإلحصاءات عن الزراعة والصناعة واألعمال والبيئة 
وامل����ال والتجارة والنقل مص����ادر حمتملة إضافية لإلحصاءات 
اجلنس����انية. ومع أن النس����اء والرجال كثرًا ما تكون لديهم 
اهتمامات خمتلفة هبذه املجاالت ويف الوصول إليها، فالفروق 
ال تك����ون واضح����ة ف����ورًا ألن الفرد ليس منطي����ًا وحدة مجع 
البيان����ات. وم����ع ذل����ك ففي بع����ض احلاالت ميكن تس����جيل 
اجلنس كخاصية لوحدة مجع البيانات األساس����ية، وبذا تزيد 
قيمة البيانات يف التحليل اجلنس����اين. وعلى س����بيل املثال ففي 

اس����تقصاءات النقل ميكن إدراج املعلومات عن جنس املسافر 
للتمكني من حتليل الفوارق اجلنسانية يف أمناط السفر 2.

االستراتيجية 10 - جعل اإلحصاءات الوطنية الرمسية 
عنصرًا مطلوبًا لآلليات الدولية لإلبالغ 

توف���ر التقارير القطرية الدورية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على 
مجيع أش���كال التمييز ضد امل���رأة ومنهاج عمل بيجني فرصًا 
لتعزي���ز إنت���اج وإبالغ إحصاءات جنس���انية أكث���ر توحيدًا 
ومواءمة. فاس���تخدام اإلحص���اءات يف التقارير القطرية ظل 
حمدودًا حىت اليوم. فينبغي إيالء االهتمام بتحديد اشتراطات 
رمسي���ة إلدراج اإلحص���اءات الوطني���ة الرمسية ع���ن القضايا 

اجلنسانية يف نسق موحد يف تلك التقارير.

وضع وحتسني املفاهيم والطرائق
االستراتيجية 11 - تعزيز التعاون بني املنظمات 

والوكاالت الدولية واإلقليمية، واملكاتب اإلحصائية 
الوطنية، واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث

يتع���ني أن تعمل املنظم���ات والوكاالت الدولي���ة واإلقليمية 
ومكات���ب اإلحص���اءات الوطني���ة واملؤسس���ات األكادميية 
ومؤسسات البحوث سويًا من أجل إدراج املفاهيم اجلنسانية 
ضمن إعداد وتنقيح املفاهيم والتعاريف وطرائق مجع البيانات 
عن املواضيع اليت تقّل فيها تلك الطرائق. وميتد التعاون ليشمل 
مجيع القضايا املنهجية مبا فيها تصميم استبيانات االستقصاء 
أو الوحدات القياسية يف االستبيان، وتنقيح التصنيف الدويل 
واملعاير واس���تنباط طرائق حتليلية ومؤش���رات مناس���بة وغر 

ذلك كثر.
ومن املجاالت املحّددة يف هذا التقرير على أهنا حتتاج إىل 
زيادة يف وضع املفاهي���م والطرائق، اإلحصاءات عن اهلجرة 
والفقر وحقوق اإلنس���ان والعنف ضد املرأة واالجتار بالنساء 
 والفتيات واس���تغالل الوق���ت والعمالة غ���ر الرمسية والعمل 
بال أجر واالعتالل والعجز واحلصول على اخلدمات الصحية 

والوصول إىل مواقع السلطة واختاذ القرار.

مالحظات ختامية
بعد مرور عش���ر سنوات على املؤمتر العاملي الرابع املعين 
باملرأة، بيجني، مل يطرأ إال تقدم حمدود على إنتاج اإلحصاءات 
الالزمة لرص���د تنفيذ منهاج العمل وتنفيذ أهداف املؤمترات 
الدولي���ة األخرى وحلقات العم���ل مبا فيها األهداف اإلمنائية 
لأللفية. وترتب على هذا أن احلاجة تدعو إىل اتباع هنج أكثر 
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مشواًل يف حتس���ني اإلحصاءات اجلنسانية. فاملفاهيم احلساسة 
للجنس���انية والتعاري���ف والطرائ���ق املتبعة يف مج���ع البيانات 
وعرضها ونش���رها كلها ضرورية ال لإلحصاءات الدميغرافية 
واالجتماعية فحس���ب وإمنا لكامل النظم اإلحصائية. فال بد 
من اس���تنباط مصادر بيانات جديدة واعتماد املصادر القائمة 
من أجل توفر إحصاءات ش���املة تعكس أوضاع وش���واغل 

املرأة والرجل على قدم املساواة.
وعلى الصعيد الوطين أصبحت زيادة التغطية باإلحصاءات 
ع���ن القضايا اجلنس���انية وضمان إدراج منظور جنس���اين يف 

املفاهيم والطرائق حتديًا خاصًا بالنظر إىل القيود على املوارد 
البشرية واملالية اليت تواجهها معظم نظم اإلحصاءات الوطنية. 
والقيود على املوارد قاس���ية بوجه خاص يف أقل البلدان منوًا، 
حيث تتمثل احلاجة األكثر إحلاحًا يف تعزيز النظم اإلحصائية 

الوطنية إلنتاج أبسط اإلحصاءات يف حينها.
وعلى األجل البعيد فإنه لتحسني حياة املرأة والرجل جيب 
أن حيدث التغير املتواصل واملؤسسي الالزم يف النظم اإلحصائية 
وامليزاني����ات اإلحصائية عل����ى الصعيد الوط����ين وعلى الصعيد 

الدويل لضمان توافر إحصاءات جنسانية عالية اجلودة.

تقري���ر	املؤمتر	العاملي	الراب���ع	املعين	باملرأة،	بيجني،	4	-	15	أيلول/س���بتمرب	  1
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احلواشي





جداول املرفق ألف - 1 حىت ألف - 4
تقـــدم جـــداول املرفق ألف - 1 حىت ألـــف - 4 ملخصات لإلبــــالغ 
الوطنـــــي إلـــى النظـــام اإلحصائي الدويل للفتـــرة 1995 - 2003. 
واملعلومـــات يف هذه اجلداول ال تشـــر إال إىل البيانات الوطنية الرمسية 
املبلغـــة أو املتوافرة لألمم املتحدة ووكاالهتا. وتشـــكل هذه املعلومات 

األساس للتحليل املقدم يف الفصول.
ففي حالة البيانات من تعدادات السكان، تستخدم عالمة التأشر 
لبيـــان أن البلد أو املنطقة أبلغت إحصاءات رمسية إىل النظام اإلحصائي 
الدويل من جولة التعداد لعام 2000. ويف حالة اإلحصاءات اليت جتمع 
سنويًا كاإلحصاءات املستقاة من السجالت اإلدارية أو االستقصاءات 
تســـتخدم ثالثة رموز متثل تواتر اإلبالغ مـــن كل بلد أو منطقة خالل 
فترة السنوات التسع من عام 1995 إىل عام 2003. ووضعت دائرة 
بيضـــاء لتبني أن البيانات مل تبلغ للفترة؛ أمـــا الدائرة اليت نصفها أبيض 
ونصفها أسود فتبني أن البيانات أبلغت لعام إىل أربعة أعوام يف الفترة؛ 
والدائرة الســـوداء تبني أن البيانات أبلغت خلمس ســـنوات على األقل 

يف الفترة.
ومصادر املعلومات ملرفق اجلداول  ألف 1 حىت ألف 4 هي قاعدة 
البيانـــات اإلحصائية للنظام اإلحصائي الدويل )األمم املتحدة، ومكتب 
العمل الدويل، واملعهد اإلحصائي لليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية(. 
وتعكس األرقام مستويات اإلبالغ من كل بلد أو منطقة إىل نظام األمم 
املتحـــدة وتعطي دلياًل علـــى قدرة البلدان على إنتاج بيانات ونشـــرها 

مفصلة حســـب اجلنس. وجدير باملالحظـــة مع ذلك أن توافر البيانات 
يف بعـــض البلـــدان قد ال يظهر يف اجلداول إذا مل تكن تلك البيانات قد 

أبلغت أو توافرت للنظام اإلحصائي الدويل.

جداول املرفق ألف - 5 حىت ألف - 10
تعطـــي جداول املرفق ألـــف - 5 حىت ألف - 10 أرقامًا مســـتكملة 
لكثـــر مـــن اإلحصاءات واملؤشـــرات املنشـــورة يف الطبعات الســـابقة 
من نس���اء العامل، إضافـــة إىل بعض اإلحصاءات األخـــرى ذات الصلة 
ومؤشـــرات أوضـــاع املرأة والرجل. وتشـــمل اجلـــداول باإلضافة إىل 
البيانات الرمسية املبلغة من البلدان أو املناطق، تقديرات من إعداد األمم 
املتحدة ووكاالت دولية أخرى. ولذا فعدد البلدان أو املناطق اليت ترد 
معلوماهتا يف اجلداول ألف - 5 حىت ألف - 10 قد تكون أكرب مما ورد 
يف اجلـــداول ألف - 1 حىت ألف - 4. ومصادر البيانات واحلواشـــي 

واملالحظات التقنية ترد بعد كل جدول.
وتشر اإلحصاءات واملؤشرات الواردة يف اجلداول إىل عام حمّدد، 
أو إىل عام ضمن فترة حمّددة أو إىل فترة تغطي ســـنوات عدة. والفترة 
الزمنية املشـــمولة مبينـــة يف رؤوس األعمدة. والشـــرطة املائلة بني أّي 
سنتني مثل 2003/1995 تبني أن السنة اليت يشر إليها التاريخ ختتلف 
بـــني البلـــدان أو املناطق ولكنهـــا تدخل يف فترة معينة. والشـــرطة بني 
عامـــني مثـــل 2000 - 2005 تعين أن األرقام الواردة هي متوســـط 

الفترة املبينة.
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 اجلدول ألف - 1
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني

أفريقيا
◑◑إثيوبيا

◑◑◑إريتريا

أنغوال

◑أوغندا

◑بنن

بوتسوانا

◑◑◑بوركينا فاسو

بوروندي

◑تشاد

توغو

◑◑◑◑تونس

◑اجلزائر

جزر القمر

اجلماهريية العربية الليبية

◑مجهورية أفريقيا الوسطى

◑◑مجهورية تنـزانيا املتحدة

مجهورية الكونغو الدميقراطية

◑◑◑◑◑جنوب أفريقيا

◑◑جيبويت

◑الرأس األخضر

◑◑رواندا

◑◑◑ريونيون

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش
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أفريقيا )تابع(
◑◑زامبيا

زمبابوي

◑◑سان تومي وبرينسيبـي

السنغال

◑◑◑سوازيلند

السودان

سرياليون

◑سيشيل

الصحراء الغربية

◑◑◑الصومال

غابون

◑◑غامبيا

◑◑◑غانا

◑غينيا

غينيا االستوائية

غينيا - بيساو

◑الكامريون

◑◑◑كوت ديفوار

الكونغو

◑◑كينيا

◑ليربيا

ليسوتو

◑◑مايل

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني
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أفريقيا )تابع(
مدغشقر

◑مصر

املغرب

مالوي

◑موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

◑◑◑ناميبيا

النيجر

◑نيجرييا

أمريكا الشمالية
◑◑◑◑◑أنتيغوا وبربودا

◑◑◑بربادوس

◑◑بليز

بنما

بورتوريكو

◑◑◑◑◑ترينيداد وتوباغو

◑◑جامايكا

جزر األنتيل اهلولندية

◑جزر البهاما

◑◑◑اجلمهورية الدومينيكية

◑دومينيكا

◑◑سانت فنسنت وجزر غرينادين

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني



111 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

أمريكا الشمالية )تابع(
◑◑◑سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا

السلفادور

غرينادا

غواتيماال

◑◑غوادلوب

كندا

◑كوبا

◑كوستاريكا

◑◑مارتينيك

◑◑◑املكسيك

◑نيكاراغوا

◑◑هاييت

◑◑هندوراس

◑الواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
◑األرجنتني

◑◑إكوادور

أوروغواي

◑باراغواي

الربازيل

◑بوليفيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني
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أمريكا اجلنوبية )تابع(
◑◑بريو

◑◑◑سورينام

◑شيلي

◑غيانا

◑◑غيانا الفرنسية

فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

◑كولومبيا

آسيا

أذربيجان

◑◑األراضي الفلسطينية املحتلة

◑األردن

أرمينيا

◑إسرائيل

◑◑أفغانستان

◑◑◑اإلمارات العربية املتحدة

◑إندونيسيا

◑أوزبكستان

◑◑إيران )مجهورية - اإلسالمية(

◑◑باكستان

البحرين

◑◑بروين دار السالم

◑◑◑بنغالديش

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني



113 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

آسيا )تابع(

◑◑بوتان

◑◑تايلند

◑◑◑◑◑تركمانستان

تركيا

تيمور - ليشيت

اجلمهورية العربية السورية

مجهورية كوريا

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

◑◑مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

◑◑◑◑جورجيا

◑سري النكا

سنغافورة

◑◑الصني

مكـــــــــاو

هونغ كونغ

◑◑طاجيكستان

◑◑العراق

◑عمان

◑◑الفلبني

◑◑فييت نام

قربص

◑◑◑◑قطر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني
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آسيا )تابع(

قريغيزستان

كازاخستان

كمبوديا

◑◑الكويت

لبنان

ماليزيا

◑◑◑ملديف

◑◑اململكة العربية السعودية

منغوليا

◑◑◑ميامنار

◑◑نيبال

اهلند

اليابان

◑اليمن

أوروبا

◑◑◑االحتاد الروسي

◑إسبانيا

إستونيا

◑◑ألبانيا

◑◑ بأملانيا

 بأندورا

◑◑أوكرانيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني



115 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

أوروبا )تابع(

◑◑آيرلندا

 بآيسلندا

◑إيطاليا

الربتغال

◑◑◑بلجيكا

بلغاريا

◑◑◑البوسنة واهلرسك

بولندا

بيالروس

اجلمهورية التشيكية

◑مجهورية مقدونيا د

 جالدامنرك

رومانيا

◑◑◑◑ بسان مارينو

سلوفاكيا

سلوفينيا

 بالسويد

◑سويسرا

◑صربيا واجلبل األسود هـ

◑فرنسا

 جفنلندا

كرواتيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني
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أوروبا )تابع(

التفيا

لكسمربغ

ليتوانيا

◑◑◑ليختنشتاين

مالطة

اململكة املتحدة

مولدوفا )مجهورية(

◑◑◑موناكو

◑ جالنرويج

النمسا

هنغاريا

 جهولندا

◑◑◑اليونان

أوقيانوسيا

أستراليا

◑بابوا غينيا اجلديدة

◑باالو

◑بولينيزيا الفرنسية

◑◑توفالو

◑تونغا

◑◑جزر سليمان

◑جزر مارشال

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني



117 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

أوقيانوسيا )تابع(

◑◑◑ساموا

◑◑فانواتو

◑◑◑◑فيجي

◑◑◑غوام

◑كاليدونيا اجلديدة

◑◑كرييباس

◑ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

◑ناورو

نيوزيلندا

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس بيانات من نظام حولية األمم املتحدة الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

احلواشي:
مجيع البلدان اليت أبلغت عن األسر املعيشية حسب جنس رب األسرة أبلغت أيضًا حسب العمر. أ 

إحصاءات سكان مفصلة مقدمة من سجالت سكان مستمرة. ب 
تعداد سكان مأخوذ من السجالت اإلدارية. ج 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. د 
اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. هـ 

 اجلدول ألف - 1 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن إحصاءات دميغرافية خمتارة، 1995 - 2003

أجرت تعدادًا 
)2004/1995(

تواتر اإلبالغ السنويأبلغت إطالقًا

حاالت الطالقحاالت الزواجالسكاناألسر املعيشية

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة أ

حسب جنس 
وعمر رب 

األسرة وحجم 
اجملموعاألسرة املعيشية

حسب 
اجلنس

حسب اجلنس 
اجملموعوالعمر

أواًل، حسب 
عمر الزوجة 
اجملموعوعمر الزوج

حسب عدد 
األطفال 
املعالني

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش
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 اجلدول ألف - 2
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج

أفريقيا
--◑◑◑◑إثيوبيا
--إريتريا
--أنغوال
--أوغندا

--◑◑بنن
--◑◑◑◑بوتسوانا

--بوركينا فاسو
--◑◑◑◑◑بوروندي

--◑◑تشاد
--توغو
--◑◑◑◑◑تونس
--◑اجلزائر

--جزر القمر
--◑◑◑◑◑◑اجلماهريية العربية الليبية

--مجهورية أفريقيا الوسطى
--مجهورية تنـزانيا املتحدة

--مجهورية الكونغو الدميقراطية
-> ◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑50جنوب أفريقيا

--جيبويت
--◑◑◑◑◑الرأس األخضر

--رواندا
--◑◑ريونيون

--زامبيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش



119 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

أفريقيا )تابع(
-> ◑◑◑50زمبابوي

--سان تومي وبرينسيبـي
--السنغال

--◑◑◑◑◑◑سوازيلند
--◑◑◑السودان
--سرياليون
-..◑◑◑سيشيل

--الصحراء الغربية
--الصومال

--غابون
--غامبيا
--غانا

--غينيا
--غينيا االستوائية
--غينيا - بيساو

--الكامريون
--◑◑◑كوت ديفوار

--الكونغو
--كينيا
--ليربيا

--◑ليسوتو
--◑مايل

--مدغشقر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أفريقيا )تابع(
8021مصر

--املغرب
--◑◑◑مالوي

--◑◑◑موريتانيا
1004موريشيوس

--◑◑◑◑◑◑◑موزامبيق
--ناميبيا
--النيجر
--نيجرييا

أمريكا الشمالية
-..◑◑◑◑◑◑◑◑◑أنتيغوا وبربودا

◑◑◑◑◑◑◑◑1003◑بربادوس
◑◑1002بليز
869بنما

..1بورتوريكو
◑◑◑◑◑◑◑◑922◑◑◑ترينيداد وتوباغو

--◑◑جامايكا
--جزر األنتيل اهلولندية

◑881جزر البهاما
-> ◑◑◑◑◑50◑◑◑اجلمهورية الدومينيكية

-..◑دومينيكا
-..سانت فنسنت وجزر غرينادين

-..◑◑◑◑◑سانت كيتس ونيفس

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أمريكا الشمالية )تابع(
-..سانت لوسيا

7312السلفادور
-..◑◑◑◑◑غرينادا

869غواتيماال
--◑◑◑غوادلوب

1001كندا
1001كوبا

793كوستاريكا
--◑◑◑مارتينيك
962املكسيك
554نيكاراغوا

-> ◑◑◑10هاييت

--هندوراس
1001الواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
◑1007األرجنتني
7613إكوادور

1007أوروغواي
◑◑◑7412باراغواي

◑7910الربازيل
--◑بوليفيا

◑◑◑5112بريو

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أمريكا اجلنوبية )تابع(
--◑◑سورينام

1004شيلي
◑◑◑◑◑742غيانا

--◑◑غيانا الفرنسية
971فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

792كولومبيا

آسيا

723أذربيجان
--◑األراضي الفلسطينية املحتلة

--األردن
983أرمينيا

1004إسرائيل
--أفغانستان

--◑◑◑اإلمارات العربية املتحدة
--إندونيسيا

822أوزبكستان
-> ◑◑◑◑50إيران )مجهورية - اإلسالمية(

--◑◑◑◑◑◑◑◑باكستان
9316البحرين

1007بروين دار السالم
--◑◑◑بنغالديش

--بوتان
◑◑◑◑◑8938تايلند

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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آسيا )تابع(

◑◑◑◑◑762◑تركمانستان
-> ◑◑◑◑50تركيا

--تيمور - ليشيت
◑◑◑10021اجلمهورية العربية السورية

8810مجهورية كوريا
--مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
--◑◑◑◑◑◑مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

643جورجيا
◑◑◑◑◑◑◑◑◑7734سري النكا

صفر81سنغافورة
-> ◑◑10الصني

--مكـــــــــاو
..1هونغ كونغ

◑◑507◑طاجيكستان
--العراق
--◑عمان
◑◑◑855الفلبني

--فييت نام
◑◑7044قربص

◑◑◑◑779قطر
783قريغيزستان
813كازاخستان

--كمبوديا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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آسيا )تابع(

903الكويت
--لبنان

-> ◑◑◑50ماليزيا
--◑ملديف

--◑◑◑◑◑◑◑◑اململكة العربية السعودية
761منغوليا
--ميامنار
--◑◑◑◑◑نيبال
--اهلند

973اليابان
--اليمن

أوروبا

◑◑1005االحتاد الروسي
◑◑1004إسبانيا
1004إستونيا
◑◑◑699◑ألبانيا
◑1003أملانيا

--◑أندورا
◑964أوكرانيا
981آيرلندا
911آيسلندا
◑981إيطاليا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أوروبا )تابع(

1009الربتغال
◑◑◑◑1003بلجيكا
1004بلغاريا

◑◑◑◑◑◑◑8812◑◑البوسنة واهلرسك
1007بولندا

989بيالروس
1001اجلمهورية التشيكية
928مجهورية مقدونيا د

1004الدامنرك
صفر100رومانيا

-..◑سان مارينو
1001سلوفاكيا
1004سلوفينيا
1003السويد
1003سويسرا

978صربيا واجلبل األسود هـ
1006فرنسا
1001فنلندا

1002كرواتيا
994التفيا

◑1004لكسمربغ
991ليتوانيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أوروبا )تابع(

--◑◑◑◑◑◑◑◑ليختنشتاين
951مالطة

1002اململكة املتحدة
871مولدوفا )مجهورية(

--◑◑موناكو
985النرويج
1001النمسا
صفر100هنغاريا
1005هولندا
◑◑907اليونان

أوقيانوسيا

صفر100أستراليا
--◑◑◑بابوا غينيا اجلديدة

--باالو
--بولينيزيا الفرنسية

-..توفالو
-..◑◑◑تونغا

--جزر سليمان
--◑◑◑◑◑◑جزر مارشال

--◑◑◑ساموا
--فانواتو
◑◑6625◑فيجي

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج
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أوقيانوسيا )تابع(

--◑◑◑◑غوام
--كاليدونيا اجلديدة

-..◑◑◑◑◑كرييباس
--◑◑◑ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

-..◑◑◑◑◑◑ناورو
صفر99نيوزيلندا

املصدر: من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، عن الوفيات ووفيات الرضع، على أساس بيانات من نظام حولية األمم املتحدة الدميغرافية )تشرين الثاين/ 
نوفمرب 2004(؛ وبالنسبة للوفيات حسب السبب، فهي على أساس بيانات من منظمة الصحة العاملية، قاعدة بيانات الوفيات ملنظمة الصحة العاملية )كانون األول/ديسمرب 2004(.

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متاحة.

العالمة )-( تشري إىل أن البيانات ال تنطبق.

تأيت البيانات عمومًا من نظام التسجيل املدين للبلد أو املنطقة؛ ومع ذلك، فبالنسبة لبعض البلدان قد تأيت البيانات من استقصاء أو تعداد للسكان. أ 
ب  تشري إىل البيانات عن آخر سنة متاحة. وتقدر التغطية بقسمة جمموع عدد الوفيات املبلغة عن بلد معني وسنة معينة من نظام التسجيل املدين على جمموع عدد الوفيات اليت قدرهتا منظمة 

الصحة العاملية عن تلك السنة بالنسبة للسكان الوطنيني.
ج  اإلشارة إىل البيانات عن آخر سنة متاحة. حمسوبة فقط للبلدان اليت تقدر التغطية فيها بنسبة 50 يف املائة على األقل. وتشمل األمراض غري املعرفة جيدًا البيانات املدونة للتصنيف الدويل 

لألمراض الفصل “األعراض والعالمات والنتائج السريرية واملختربية الشاذة غري املصنفة يف مكان آخر”.
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. د 

اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. هـ 

 اجلدول ألف - 2 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن الوالدات والوفيات، 1995 - 2003

الوفيات حسب السببوفيات الرضع أالوفيات أالوالدات أ

اجملموعالبلد أو املنطقة

حسب 
 عمر
األم

حسب 
جنس 
الطفل

التسجيل 
 املدين 

لـ 90 % 
على األقل 
اجملموعمستكمل

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
اجملموعوالعمر

حسب 
اجملموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

التغطية 
 املقدرة ب

)%(

النسبة املئوية 
للوفيات اليت 
تعزى إىل 

أمراض غري 
معرفة جيدًا ج

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش
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أفريقيا

إثيوبيا

إريتريا

◑◑◑◑أنغوال

أوغندا

بنن

بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

تشاد

توغو

◑تونس

◑اجلزائر

◑◑◑جزر القمر

◑◑◑اجلماهريية العربية الليبية

◑◑◑◑◑◑مجهورية أفريقيا الوسطى

مجهورية تنـزانيا املتحدة

◑◑مجهورية الكونغو الدميقراطية

جنوب أفريقيا

جيبويت

◑◑◑◑الرأس األخضر

◑◑◑◑رواندا

◑◑◑ريونيون

◑◑◑زامبيا

 اجلدول ألف - 3
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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أفريقيا )تابع(

◑◑زمبابوي

◑◑◑◑سان تومي وبرينسيبـي

السنغال

سوازيلند

◑◑◑السودان

◑◑◑◑◑◑سرياليون

سيشيل

الصحراء الغربية

الصومال

◑◑◑غابون

غامبيا

غانا

◑◑غينيا

◑◑◑◑◑غينيا االستوائية

◑◑◑◑◑◑غينيا - بيساو

◑◑الكامريون

◑◑كوت ديفوار

◑الكونغو

◑◑كينيا

◑◑◑◑◑◑ليربيا

ليسوتو

◑مايل

مدغشقر

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش



املرأة يف العامل 2005: التقدم احملرز يف اإلحصاءات  130

أفريقيا )تابع(

◑◑◑◑◑◑مصر

املغرب

◑◑مالوي

موريتانيا

موريشيوس

◑◑موزامبيق

ناميبيا

◑◑النيجر

◑◑نيجرييا

أمريكا الشمالية

◑◑◑◑أنتيغوا وبربودا

بربادوس

بليز

◑بنما

بورتوريكو

ترينيداد وتوباغو

◑جامايكا

جزر األنتيل اهلولندية

◑◑◑◑جزر البهاما

◑◑◑◑◑اجلمهورية الدومينيكية

دومينيكا

◑◑سانت فنسنت وجزر غرينادين

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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أمريكا الشمالية )تابع(

◑◑◑◑سانت كيتس ونيفس

◑◑سانت لوسيا

السلفادور

◑◑◑◑غرينادا

◑غواتيماال

غوادلوب

كندا

كوبا

كوستاريكا

◑◑◑◑مارتينيك

املكسيك

◑◑نيكاراغوا

◑◑◑◑هاييت

◑◑◑◑هندوراس

الواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية

◑األرجنتني

◑إكوادور

أوروغواي

◑◑باراغواي

الربازيل

بوليفيا

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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أمريكا اجلنوبية )تابع(

◑بريو

◑◑◑◑◑◑سورينام

شيلي

◑◑غيانا

◑◑◑◑غيانا الفرنسية

◑◑فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

كولومبيا

آسيا

أذربيجان

األراضي الفلسطينية املحتلة

األردن

◑◑أرمينيا

إسرائيل

◑◑◑أفغانستان

◑◑اإلمارات العربية املتحدة

إندونيسيا

أوزبكستان

إيران )مجهورية - اإلسالمية(

◑◑باكستان

◑◑البحرين

بروين دار السالم

بنغالديش

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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آسيا )تابع(

بوتان

◑تايلند

تركمانستان

◑◑◑◑تركيا

◑◑◑◑تيمور - ليشيت

اجلمهورية العربية السورية

مجهورية كوريا

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

جورجيا

◑◑◑◑سري النكا

◑◑◑◑◑سنغافورة

الصني

مكـــــــــاو

◑◑◑◑◑◑هونغ كونغ

طاجيكستان

◑◑العراق

عمان

الفلبني

فييت نام

قربص

قطر

قريغيزستان

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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آسيا )تابع(

كازاخستان

كمبوديا

◑◑الكويت

لبنان

ماليزيا

ملديف

اململكة العربية السعودية

منغوليا

◑ميامنار

◑نيبال

اهلند

اليابان

◑◑اليمن

أوروبا

◑◑◑االحتاد الروسي

إسبانيا

إستونيا

ألبانيا

أملانيا

◑◑◑◑◑◑أندورا

أوكرانيا

آيرلندا

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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أوروبا )تابع(

آيسلندا

إيطاليا

الربتغال

بلجيكا

بلغاريا

البوسنة واهلرسك

بولندا

بيالروس

اجلمهورية التشيكية

مجهورية مقدونيا ج

الدامنرك

رومانيا

◑◑سان مارينو

سلوفاكيا

سلوفينيا

السويد

سويسرا

صربيا واجلبل األسود د

فرنسا

فنلندا

كرواتيا

التفيا

◑لكسمربغ

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش
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أوروبا )تابع(

ليتوانيا

ليختنشتاين

مالطة

اململكة املتحدة

مولدوفا )مجهورية(

موناكو

النرويج

النمسا

هنغاريا

هولندا

اليونان

أوقيانوسيا

أستراليا

بابوا غينيا اجلديدة

◑◑◑◑◑◑باالو

◑◑بولينيزيا الفرنسية

◑◑◑◑توفالو

◑◑تونغا

جزر سليمان

◑◑◑◑◑◑جزر مارشال

ساموا

◑فانواتو

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
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نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات الدراسية الست قيد النظر  
أبلغت بيانات عن سنة دراسية أو سنتني دراسيتني من بني جمموع ست سنوات ممكنة  ◑

أبلغت بيانات عن ثالث سنوات على األقل من بني جمموع ست سنوات دراسية ممكنة  

رح
الش

 اجلدول ألف - 3 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات التعليمية املختارة، 1995 - 2003

نتائج اخلربات التعليمية باحلصول على اخلدمات التعليمية أ

القيد يف املرحلة 
االبتدائية

القيد يف املرحلة 
الثانوية

القيد يف املرحلة الثالثة 
التحصيل العلميحمو األميةاملواظبة على الدراسةالتعليمية

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
والعمر

أوقيانوسيا )تابع(

فيجي

غوام

كاليدونيا اجلديدة

◑◑كرييباس

◑◑ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

ناورو

نيوزيلندا

املصادر: من إعداد الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، على أســـاس بيانات القيد )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(، وبيانات حمو األمية )نيسان/أبريل 2005( 
املقدمة من املعهد اإلحصائي لليونسكو مع استبعاد تقديرات نظام معلومات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، وعلى أساس بيانات من نظام حولية األمم املتحدة الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 

.)2004

احلواشي:
بيانات املراحل التعليمية االبتدائية والثانوية والثالثة مت احلصول عليها من خالل السجالت اإلدارية وتشمل ست سنوات دراسية: 1996/1995 و 1997/1996 ومن 1999/1998  أ 

إىل 2002/2001. وبيانات املواظبة على الدراسة من خالل تعدادات السكان.
البيانات من تعدادات السكان. ب 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.  ج 
اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003، تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. د 
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أفريقيا

◑◑◑إثيوبيا

إريتريا

أنغوال

◑◑أوغندا

◑◑◑بنن

◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

◑تشاد

توغو

◑◑◑تونس

◑◑◑اجلزائر

جزر القمر

اجلماهريية العربية الليبية

مجهورية أفريقيا الوسطى

◑◑◑◑◑◑◑◑مجهورية تنـزانيا املتحدة

مجهورية الكونغو الدميقراطية

◑◑◑◑◑◑◑جنوب أفريقيا

جيبويت

الرأس األخضر

◑◑◑◑◑◑◑◑رواندا

 اجلدول ألف - 4
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش
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أفريقيا )تابع(

ريونيون

زامبيا

◑◑◑◑◑◑زمبابوي

سان تومي وبرينسيبـي

السنغال

◑◑سوازيلند

السودان

سرياليون

سيشيل

الصحراء الغربية

الصومال

غابون

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا االستوائية

غينيا - بيساو

◑◑◑◑الكامريون

كوت ديفوار

الكونغو

كينيا

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أفريقيا )تابع(

ليربيا

◑◑◑◑ليسوتو

مايل

◑◑◑◑◑◑◑◑مدغشقر

◑◑◑مصر

◑◑املغرب

مالوي

موريتانيا

◑◑◑موريشيوس

موزامبيق

◑◑◑◑◑◑◑ناميبيا

النيجر

نيجرييا

أمريكا الشمالية

أنتيغوا وبربودا

◑◑◑◑بربادوس

◑◑◑بليز

بنما

بورتوريكو

ترينيداد وتوباغو

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أمريكا الشمالية )تابع(

◑◑◑جامايكا

جزر األنتيل اهلولندية

◑◑◑جزر البهاما

اجلمهورية الدومينيكية

◑◑◑◑◑◑◑دومينيكا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا

السلفادور

غرينادا

◑◑◑◑◑◑◑غواتيماال

◑◑غوادلوب

كندا

كوبا

كوستاريكا

◑◑مارتينيك

املكسيك

نيكاراغوا

هاييت

◑◑◑هندوراس

الواليات املتحدة

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أمريكا اجلنوبية

◑◑◑األرجنتني

◑إكوادور

◑◑أوروغواي

◑◑باراغواي

الربازيل

◑◑◑بوليفيا

بريو

◑◑◑◑◑◑◑سورينام

شيلي

غيانا

◑◑غيانا الفرنسية

◑◑◑فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

كولومبيا

آسيا

أذربيجان

◑◑◑األراضي الفلسطينية املحتلة

األردن

◑◑◑◑◑أرمينيا

إسرائيل

أفغانستان

اإلمارات العربية املتحدة

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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آسيا )تابع(

◑◑◑◑◑إندونيسيا

أوزبكستان

◑◑◑إيران )مجهورية - اإلسالمية(

باكستان

◑◑البحرين

بروين دار السالم

◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑بنغالديش

بوتان

تايلند

تركمانستان

تركيا

تيمور - ليشيت

◑◑◑◑◑◑اجلمهورية العربية السورية

مجهورية كوريا

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

جورجيا

◑◑سري النكا

سنغافورة

الصني

مكـــــــــاو

هونغ كونغ

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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آسيا )تابع(

طاجيكستان

العراق

◑◑◑◑◑◑◑عمان

الفلبني

فييت نام

◑◑◑◑قربص

◑◑◑◑◑◑قطر

◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑قريغيزستان

◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑كازاخستان

◑◑◑◑◑◑◑◑كمبوديا

◑◑◑الكويت

لبنان

◑◑◑ماليزيا

◑◑◑ملديف

◑◑◑◑◑اململكة العربية السعودية

منغوليا

ميامنار

نيبال

اهلند

اليابان

◑◑◑◑◑◑◑اليمن

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أوروبا

االحتاد الروسي

إسبانيا

إستونيا

◑◑◑◑◑◑ألبانيا

أملانيا

أندورا

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

الربتغال

بلجيكا

◑◑◑◑◑◑بلغاريا

البوسنة واهلرسك

بولندا

بيالروس

اجلمهورية التشيكية

◑◑◑◑◑◑مجهورية مقدونيا ب

الدامنرك

رومانيا

سان مارينو

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أوروبا )تابع(

سلوفاكيا

سلوفينيا

السويد

سويسرا

◑صربيا واجلبل األسود ج

◑◑◑فرنسا

فنلندا

◑◑◑كرواتيا

التفيا

لكسمربغ

ليتوانيا

ليختنشتاين

◑◑◑◑◑◑◑◑◑◑مالطة

اململكة املتحدة

◑◑◑مولدوفا )مجهورية(

موناكو

النرويج

النمسا

هنغاريا

هولندا

اليونان

نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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نعم  
ال  

مل تبلغ بيانات عن أّي من السنوات التسع قيد النظر )1995 - 2003(  
أبلغت بيانات عن سنة إىل أربع سنوات من بني السنوات التسع  ◑

أبلغت بيانات عن مخس سنوات على األقل من بني السنوات التسع  

رح
الش

أوقيانوسيا
أستراليا

◑◑بابوا غينيا اجلديدة

باالو

بولينيزيا الفرنسية

توفالو

تونغا

جزر سليمان

◑◑جزر مارشال

ساموا

فانواتو

فيجي

غوام

◑◑◑كاليدونيا اجلديدة

كرييباس

ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

ناورو

نيوزيلندا

املصادر: من إعداد الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، على أســـاس بيانات من مكتب العمل الدويل وقاعدة البيانات LABORSTA )آذار/مارس 2005( 
ومن نظام حولية األمم املتحدة الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(.

احلواشي:
تشمل عددًا قلياًل من استقصاءات األسر املعيشية )عن النشاط االقتصادي والبطالة(، والتعدادات )عن البطالة( واستقصاءات املنشآت )بالنسبة للمهنة(. أ 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ب 
اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003، تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ج 

 اجلدول ألف - 4 )تابع(
اإلبالغ الوطين عن اإلحصاءات عن خصائص اقتصادية خمتارة، 1995 - 2003

األوضاع يف العملاملهنةالبطالةالنشاط االقتصادي

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات تعداد
السكان املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

 بيانات مبلغة
من استقصاءات 

القوى العاملة أ

بيانات 
تعداد 

السكان 
املبلغة

 بيانات مبلغة
 من استقصاءات
القوى العاملة أ

املجموعالبلد أو املنطقة
حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس 
املجموعوالعمر

حسب 
اجلنس

حسب 
املجموعاجلنس

حسب 
اجلنس

حسب 
اجلنس
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أفريقيا

5142.416455410111614193 91738 38إثيوبيا
1614.321455310414623093 2412 2إريتريا
8612.837464410312315888 0817 8أنغوال
4163.4125044100118135107 40014 14أوغندا

2533.24644549813316094 1864 4بنن
8988670.153386410414817655بوتسوانا

6503.219475499115128109 5786 6بوركينا فاسو
6843.0114553105156189112 8633 3بوروندي

8243.426475410212215286 9254 4تشاد
0352.736435410312315978 1103 3توغو
0901.16426989811411597 0135 5تونس
5771.56030769811816882 27716 16اجلزائر

3984002.736425499121159111جزر القمر
0202.0873067948514455 8343 2اجلماهريية العربية الليبية

9691.3444375105134172104 0691 2مجهورية أفريقيا الوسطى
0712.0384365101127158105 25819 19مجهورية تنـزانيا املتحدة

5422.833475410212816786 00728 29مجهورية الكونغو الدميقراطية
2910.858338610414325073 14123 24جنوب أفريقيا

3973962.185415410011915793جيبويت
2642432.4584074108187182102الرأس األخضر

3792.422434410612819489 6584 4رواندا
4023841.6922711810514024193ريونيون

8431.737465410012214592 8265 5زامبيا
4530.636406510211813561 5576 6زمبابوي

79782.338396510111912988سان تومي وبرينسيبـي
7342.4514354103127122115 9245 5السنغال

5354980.224416510712417163سوازيلند

اجلدول ألف - 5

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أفريقيا )تابع(

2351.94139659911413685 99818 17السودان
7254.140436510312214873 8012 2سرياليون
68..150 ب103 أ8 ب12 ب28 ب400.950 أ41 أسيشيل

1651762.694346793808075الصحراء الغربية
0813.236444410211814193 1474 4الصومال

6956891.785407610111613575غابون
7657522.926406610211413489غامبيا
1912.14639659810812589 92111 10غانا
8182.236446595111132112 5844 4غينيا

2542492.350446510212114989غينيا االستوائية
8037843.0364854102120151100غينيا - بيساو

1191.953416510111814281 2038 8الكامريون
2301.6464255979111781 9249 8كوت ديفوار

9833.054475410212616299 0161 2الكونغو
1532.242434410011512292 10317 17كينيا
6381.448474310012015482 6451 1ليربيا

9608350.1183987115138170101ليسوتو
7373.034485410113114593 7826 6مايل

2552.827445410111613562 3519 9مدغشقر
1201.94234879911814588 91337 36مصر

6461.5593186101131124103 83315 15املغرب
3972.3174754101113139106 4876 6مالوي

5183.064436510212013772 5511 1موريتانيا
6276181.04425118101134192104موريشيوس

5802.0384465107133159109 2129 10موزامبيق
0071.433426510212314789 0241 1ناميبيا
1363.423494396120130109 8217 6النيجر
5582.24844549811714287 97166 64نيجرييا

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أمريكا الشمالية

118..133 ج109 أ9 ج12 ج 28 ج371.338 أ40 أأنتيغوا وبربودا
1391300.353191610107160235146بربادوس

1341362.2493766989911992بليز
6301.85830989810512197 6011 1بنما

8980.697221815108131159106 0571 2بورتوريكو
6626440.376221210103119150127ترينيداد وتوباغو

3100.552311110102111129102 3411 1جامايكا
97860.870231513112134202120جزر األنتيل اهلولندية

1661571.4902810910512516491جزر البهاما
4901.56033669810310864 4054 4اجلمهورية الدومينيكية

88..117 ب98 د12 ب14 ب33 ب350.373 د35 ددومينيكا
60590.56029108101129177107سانت فنسنت وجزر غرينادين

99..113 هـ101 أ8 هـ9 هـ31 هـ231.132 أ23 أسانت كيتس ونيفس
82790.83129119103121155103سانت لوسيا

3821.8603487103125172119 4993 3السلفادور
110....103 أ......500.342 أ52 أغرينادا

1392.4474366105110125138 4606 6غواتيماال
2322160.9100251513107128179109غوادلوب

9941.081182016102123185109 27515 16كندا
6390.37619161410011012337 6305 5كوبا

2001.962289897111129101 1272 2كوستاريكا
2081880.596221815111134176114مارتينيك
3081.376318710511814095 72252 54املكسيك
7422.0583954100120150101 7452 2نيكاراغوا

2021.4393875103125135161 3264 4هاييت
6312.34639659811414096 5733 3هندوراس

6801.081211915103130186100 533146 151الواليات املتحدة

 

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أمريكا اجلنوبية

9491.091261612104138213115 79918 19األرجنتني
6331.563329899111128112 5956 6إكوادور

6800.793242015106143205117 7831 1أوروغواي
1022.45838659912117092 0563 3باراغواي
8701.4842810810312414489 53591 94الربازيل
5752.0643876101120149103 6074 4بوليفيا

0601.575328799112140110 90814 13بريو
2252240.7773010810012112990سورينام

0611.18825131010212918596 2348 8شيلي
3873640.238298610613715689غيانا

91962.6763476959816497غيانا الفرنسية
4421.88831879911313498 30713 13فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

5301.677318710212315799 07022 23كولومبيا

آسيا

0830.7502610810613924164 3284 4أذربيجان
8833.27245549713314578 8191 1األراضي الفلسطينية املحتلة

9642.7793755929512851 7392 2األردن
6421161311514723064- 4060.4 6101 1أرمينيا

3272.092281512102129157127 3983 3إسرائيل
4044.62447549410211380 45915 14أفغانستان

0636.5852221477012439 4333 1اإلمارات العربية املتحدة
2311.3482898100121143106 551111 111إندونيسيا

2241.536337510113024380 36913 13أوزبكستان
2500.96829769710310069 26635 34إيران )مجهورية - اإلسالمية(

2832.0353866941049780 65381 76باكستان
3134141.690275476999751البحرين

1801942.3783045938418483بروين دار السالم

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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آسيا )تابع(

4591.92535659610711216 36372 69بنغالديش
0962.2938779710912580 0671 1بوتان
5430.93224111010412114998 69031 32تايلند

3801.446327510314228080 4532 2تركمانستان
8781.467299798120135109 31436 36تركيا

4554925.4841559310111494تيمور - ليشيت
5852.55037549911814395 4599 9اجلمهورية العربية السورية

9730.4811916129913122791 84423 23مجهورية كوريا
2330.662251310100129212105 25511 11مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
9642.322416510011912394 9602 2مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

5119201511214927464- 1141.1 3602 2جورجيا
5410.92124121097114127111 20210 10سري النكا

1771.510020131199113149112 1482 2سنغافورة
8520.74121121095109176105 992675 639الصني و

2392210.79916111010811520896مكـــــــــاو
3131.2100141516113110164117 7283 3هونغ كونغ

2301.124395510111620280 2773 3طاجيكستان
5872.86741549711313645 22114 14العراق
4431.0793454789116126 1241 1عمان
8141.86335769911816799 24141 41الفلبني

0681.427308710011312986 17142 42فييت نام
4294061.269201816106119144119قربص

2655475.992222348428235قطر
5921.234319610314828280 6712 2قريغيزستان
562314910916634780- 1020.3 7237 7كازاخستان

8012.0203774107175209104 2706 7كمبوديا
6123.7962433677013845 0751 1الكويت

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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آسيا )تابع(

7531.088291110104116126135 8241 1لبنان
8652.06532779710913474 48312 12ماليزيا

1601692.5304155958911580ملديف
2592.7883754859112851 31413 11اململكة العربية السعودية

3261.2573065100120174105 3211 1منغوليا
0831.131298710111613486 43625 25ميامنار
4462.1163965102129149269 68713 13نيبال
7781.62932979511012389 593565 537اهلند

5780.26614292410512921695 50662 65اليابان
6353.12646439710813447 34010 10اليمن

أوروبا

73152112116195401119- 4470.5 75466 76االحتاد الروسي
1481.177142419104131193105 91621 21إسبانيا
70152616118186367111- 7186110.6إستونيا
5520.445271311102115256122 5781 1ألبانيا
3880.18814282210513529690 30140 42أملانيا

122..107 ح93 ز14 ح15 ح16 ح360.491 ز34 زأندورا
67152516118181342119- 3101.1 17121 25أوكرانيا
0631.86020161410112019595 0852 2آيرلندا
1471470.993221715100116153122آيسلندا
1950.168142823106133201127 89828 29إيطاليا

0720.556162520107134195105 4225 5الربتغال
1120.29717252010413321293 3075 5بلجيكا
71142520106135180119- 7420.7 9843 3بلغاريا

8980.345172117106134224122 0091 2البوسنة واهلرسك
62162014106153241117- 6850.1 84418 19بولندا

72152314114187341119- 5590.6 1974 5بيالروس

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أوروبا )تابع(

75152317105143230147- 9750.1 2454 5اجلمهورية التشيكية
0150.260201714100125174122 0191 1مجهورية مقدونيا ي

6880.38619231910212520492 7432 2الدامنرك
55152217105136182133- 5810.4 13010 11رومانيا

86..115 هـ104 هـ20 هـ23 هـ15 هـ130.989 هـ14 هـسان مارينو
6200.058171913106155214119 7812 2سلوفاكيا
0079600.05114241710514829698 1سلوفينيا
4860.483172521102121176109 5554 4السويد
5120.26816241910613219693 7403 3سويسرا

52182116101129157165- 2260.1 2775 5صربيا واجلبل األسود ك
4630.477182419105134203103 03329 31فرنسا
5700.361172418104138253102 6792 2فنلندا

1910.260162518108148253122 3612 2كرواتيا
66152717119195509111- 0550.6 2521 1التفيا

2362291.39219211610313628499لكسمربغ
67172516114176283111- 6000.4 8311 1ليتوانيا

100............1.022....ليختنشتاين
2021990.592182116102131201131مالطة

1530.389182319105126194115 51529 30اململكة املتحدة
46181611109159240119- 0100.3 1952 2مولدوفا )مجهورية(

105..125 هـ، ط106 هـ20 هـ، ط25 هـ، ط13 هـ161.1100 هـ16 هـموناكو
2950.580202218101124188105 3262 2النرويج
0030.26616262010513624792 1864 4النمسا
66162517110161242110- 8080.3 2904 5هنغاريا
0910.567182117101127219104 2088 8هولندا
4940.361142521102124148118 6265 5اليونان

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة



155 املرفق 1 - اجلداول اإلحصائية   

أوقيانوسيا

9531.193201916103118174103 2029 10أستراليا
0352.113404494908372 8523 2بابوا غينيا اجلديدة

58....89 د......110.768 د9 دباالو
1251311.75228889510118170بولينيزيا الفرنسية

129..125 م102 د8 م10 م41 م50.557 د5 دتوفالو
50520.43436999610013595تونغا

2312472.617414494907274جزر سليمان
70....95 ب......293.567 ب28 بجزر مارشال

89960.82241769211617491ساموا
1041082.024405596869386فانواتو
4174310.95332769711815493فيجي
83861.894301089611011487غوام

1151221.962281099510315380كاليدونيا اجلديدة
95....102 هـ......422.150 هـ43 هـكرييباس

55560.63039549912413254ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
82..67 ل105 ل3 ل2 ل42 ل52.2100 ل5 لناورو

9801.186211816103118176101 0491 2نيوزيلندا
املصادر: بالنســـبة للســـكان ومجيع املؤشـــرات املتعلقة بتركيبة السكان حسب العمر واجلنس، من إعداد الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على أساس آفاق 
س���كان العامل: تنقيح عام 2004، الطبعة CD-ROM الشـــاملة )منشـــورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.05.XIII.11(؛ مســـتكملة من نظام حولية األمم املتحدة الدميغرافية )26 كانون الثاين/يناير 
2005(، والتقرير عن السكان واحلالة احلياتية، السلسلة أ، اجلدول 2، متاحة من: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm )بدأ النفاذ إليه يف 25 كانون الثاين/

يناير 2005(؛ ونتائج تعداد السكان املبلغة من البلدان؛ واحلولية اإلحصائية آلسيا واحمليط اهلادئ، 2002 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E/F.03.II.F.1(؛ وأمانة جمتمع املحيط اهلادئ، السكان 
يف تواريخ التعداد حسب اجلزيرة، متاحة من املوقع اإللكتروين: http://www.spc.int/prism/country/KI/Stats/Social/ popn%20data.htm )بدأ النفاذ إليه يف 25 كانون الثاين/يناير 2005(.

.)E.05.XIII.11 :شاملة، )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع CD-ROM بالنسبة ملعدالت النمو السكاين: آفاق سكان العامل، تنقيح عام 2004، طبعة

.)POP/DB/WUP/Rev.2003/1/F4( بالنسبة لسكان احلضر، األمم املتحدة، آفاق احلضر يف العامل: تنقيح عام 2003، جداول البيانات واملالمح البارزة
.)POP/DB/MIG/Rev.2003( وبالنسبة للهجرة الدولية: األمم املتحدة، االجتاهات يف احلصر الكلي للمهاجرين، 1990 - 2000 و2003، التنقيح

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متاحة أو مل تبلغ بشكل منفصل.

البيانات تشري إىل عام 2001. أ 

البيانات تشري إىل عام 1998. ب 

اجلدول ألف - 5 )تابع(

السكان

اهلجرات 
الدولية، النساء 

 لكل 100 
من الرجال

2000

 النساء لكل 100
من الرجال

2005

 السكان من سن
60 فما فوق

)%(
2005

 السكان
حتت سن 

15
)%(

2005

 سكان
احلضر
)%(

2005

معدل النمو 
 السكاين
السنوي

)%(
2005 - 2000

السكان
)باآلالف(
2005

+ 80 + 60
مجيع 
األعمار رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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البيانات تشري إىل عام 1996. ج 

البيانات تشري إىل عام 2002. د 

البيانات تشري إىل عام 2000. هـ 
لألغراض اإلحصائية، ال تشمل البيانات عن الصني، هونغ كونغ ومكاو، إقليمي اإلدارة اخلاصة. و 

البيانات تشري إىل عام 2003. ز 

البيانات تشري إىل عام 1994. ح 
البيانات عن السكان من عمر 65 عامًا فأكثر. ط 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ي 
اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ك 

البيانات تشري إىل عام 1992. ل 

البيانات تشري إىل عام 1991. م 

أعّدت التقديرات واإلســـقاطات ملجموع الســـكان والسكان حسب العمر واجلنس، شعبة 
الســـكان، إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة، وتنقح كل عامني لكي 
تشـــمل البيانات اجلديدة. وعمومًا فإن أرقام الســـكان هي تقديرات لألشخاص املقيمني يف 
أّي بلد أو منطقة يف منتصف العام. وتستند عادة إىل تعدادات السكان املعدلة للعام املحّدد 
مع مراعاة الوالدات والوفيات ومعدالت اهلجرة الدولية وفق ما حتّدده استقصاءات السكان 
والسجالت واملصادر الوطنية األخرى حيثما تتوافر. أما املقيمون لفترات قصرية والزوار إىل 
البلد أو املنطقة ألقل من عام واحد فهم يستبعدون عادة. واملؤشرات املتعلقة بالعمر واجلنس 
لتركيبة الســـكان حســـبت من تقديرات وإسقاطات السكان حسب الفئة العمرية واجلنس، 
املوصوفة أعاله. ويف البلدان أو املناطق الصغرية مل تعّد التقديرات واإلســـقاطات؛ واألرقام 

املبينة مأخوذة مباشرة من اإلحصاءات الوطنية الرمسية للسكان حسب العمر واجلنس.
ومعدل النمو السكاين املبني هو تقدير للمتوسط السنوي على مدى فترة السنوات 
اخلمس املشار إليها. والنهج املتبع يف تقدير معدالت النمو السكاين يفترض النمو الدليلي.

شعبة  إعداد  من  وإسقاطات  تقديرات  إىل  احلضر  لسكان  املئوية  النسبة  وتستند 
السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة. ويتبع التصنيف احلضري 

الريفي للسكان تعريف تعداد السكان الوطين ويتفاوت من بلد أو منطقة إىل أخرى. 
والتعاريف الوطنية تستند عادة إىل معايري ميكن أن تشمل أيًّا من األحجام التالية للسكان 
يف موقع معني، أو كثافة سكانية معينة أو املسافة بني املناطق املكونة للمجتمع، أو النوع 
السائد من النشاط االقتصادي، أو احلدود القانونية أو اإلدارية، واخلصائص احلضرية من 

قبيل اخلدمات واملرافق النوعية.
قاعدة  من  تؤخذ  الدوليني  املهاجرين  بني  الرجال  إىل  النساء  نسبة  وتقديرات 
بإدارة  السكان  شعبة  هبا  حتتفظ  اليت  املهاجرين،  كل  بني  االجتاهات  حصر  البيانات 
املهاجرين  تقديرات جمموع  املتحدة. وتستند  األمم  االقتصادية واالجتماعية،  الشؤون 
البلد وحيصلون على أجر حسب  إىل عدد املولودين باخلارج أو األجانب املقيمني يف 
التعدادات الوطنية للسكان واستقصاءات العينة، وتستكمل بأعداد الالجئني يف البلد. 
أما اإلحصاءات عن املولودين باخلارج فتوفر قياسًا تقريبيًا حلجم وتركيبة اهلجرة خالل 
عدد غري حمّدد من السنوات السابقة للتعداد. وأما القابلية الدولية للمقارنة بالنسبة لذلك 
املؤشر فتتأثر جبملة أمور، من بينها أن بعض البلدان تبلغ بيانات عن غري املواطنني، بداًل 

من البيانات عن املولودين باخلارج.

املالحظات التقنية
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أفريقيا
303212618184.82485.996إثيوبيا
4.84785.594....3822025إريتريا
66.8143................أنغوال
327202318184.828237.1211أوغندا

16185.221195.9136..20..29بنن
47403.279 ب4.8 ب312121 ب27 ب2 ب5 ببوتسوانا

351192618216.59146.7165بوركينا فاسو
25166.850 ب4.5 ب....26 ب22 ب1 ب7 ببوروندي

5.32286.7195....4961824تشاد
202212717205.424265.4104توغو
602.07 ب....302020 ب27 ب< 1 ب3 بتونس
642.59....1821..26 ب..4 باجلزائر

6.332264.959....1232428جزر القمر
403.07 ج........2932< 11اجلماهريية العربية الليبية

21285.0133 ب4.9 ب....24 ب20 ب8 ب42 بمجهورية أفريقيا الوسطى
255.0118 و253212518185.023مجهورية تنـزانيا املتحدة

316.7230................مجهورية الكونغو الدميقراطية
31283018184.242562.871جنوب أفريقيا

5.157..18 ب6.6 ب............جيبويت
38533.894 ب5 ب281818 ب26 ب1 ب7 بالرأس األخضر

135.749 و72232621214.636رواندا
672.537 ب، هـ..3.8 ب....30 ب28 ب< 1 ب2 بريونيون

242212621215.223345.7133زامبيا
543.697 و4.234....2312126زمبابوي

33294.171 ب4.3 ب....23 ب18 ب2 ب20 بسان تومي وبرينسيبـي
9.018135.087......22..29السنغال

284.039........29 ب26 ب1 ب9 بسوازيلند

اجلدول ألف - 6
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أفريقيا )تابع(
84.455 ب، ج، ح..6.3 ب....29 ب23 ب2 ب21 بالسودان
46.5192........28 ب20 ب6 ب47 بسرياليون
..2 ز..................سيشيل

3.961..................الصحراء الغربية
6.471..................الصومال

224222615185.026334.0114غابون
104.7127........28 ب20 ب2 ب39 بغامبيا
163212718184.034254.470غانا
6.61365.9201....4621928غينيا

5.9192..................غينيا االستوائية
87.1197..7.9 ب............غينيا - بيساو

5.522194.6122....3642027الكامريون
14155.1133 ب252222818216.2كوت ديفوار

6.3146..................الكونغو
171222618184.332395.097كينيا
6.8227............20..36ليربيا

303.639........1822126ليسوتو
505182618205.31186.9209مايل

18184.622275.4129..21..34مدغشقر
152222816185.212563.346مصر

615502.825 ب301818 ب25 ب1 ب13 باملغرب
374192418184.427316.1163مالوي

5.82985.8104....2812229موريتانيا
2818183.917752.033 ب24 ب1 ب11 بموريشيوس

4.62765.5104....4741823موزامبيق
294.058 ب21215.142..26 ب..8 بناميبيا
624182421215.913147.9271النيجر
5.017135.8153....2832127نيجرييا

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



أمريكا الشمالية

........3.1 ب............أنتيغوا وبربودا
1.543......341818 ب32 ب< 1 ب1 ببربادوس

473.287 ب، هـ22 ب4.8 ب281818 ب26 ب1 ب8 ببليز
2.789..22 ب4.4 ب22522261818بنما

32781.962 ب3.9 ب......23..19بورتوريكو
381.637..4.1 ب301818 ب27 ب1 ب9 بترينيداد وتوباغو

662.482 هـ38 ب..351818 ب33 ب< 1 ب1 بجامايكا
2.129..34 ب3.3 ب....3033< 11جزر األنتيل اهلولندية

2.361..36 ب4.1 ب291818 ب27 ب1 ب4 بجزر البهاما
294212618183.928702.793اجلمهورية الدومينيكية

..........1616........دومينيكا
2.367..........34 ب31 ب< 1 ب1 بسانت فنسنت وجزر غرينادين

..2.6 ز..................سانت كيتس ونيفس
2.263..443 ب....35 ب34 ب< 1 ب1 بسانت لوسيا

672.987..4.1 ب16422251818السلفادور
....54 ب، هـ................غرينادا

18185.320434.6115..20..26غواتيماال
2.119....3.4 ب....32 ب30 ب< 1 ب1 بغوادلوب

751.515 و31273018182.636كندا
1.650......1818........كوبا

20802.378 ب4.3 ب1818..21..20كوستاريكا
2.031....3.4 ب....33 ب31 ب< 1 ب1 بمارتينيك
176232518184.321682.470املكسيك
5.331693.3125....3292124نيكاراغوا

284.064 و4.743....1932227هاييت
623.7103..........20..31هندوراس

182.647762.051 - 21 ط18 - 19 ط422629الواليات املتحدة
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اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أمريكا اجلنوبية
2.461..22 ب3.7 ب2121 ي26 ب23 ب3 ب12 باألرجنتني
662.885..4.8 ب22722251818إكوادور

2.370......13323261818أوروغواي
2618184.626573.968 ب22 ب2 ب17 بباراغواي
174232521214.125772.390الربازيل
4.220534.084....1252325بوليفيا

133232718184.520692.955بريو
422.645....2020........سورينام

302.062 ب25 ب4 ب261818 ب23 ب5 ب12 بشيلي
372.367........30 ب28 ب1 ب7 بغيانا

3.493....3.3....3234< 11غيانا الفرنسية
2.792..21 ب4.8 ب....25 ب22 ب5 ب18 بفنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

183232718184.228772.680كولومبيا

آسيا

132242717184.726551.932أذربيجان
5.693....6.4....2422225األراضي الفلسطينية املحتلة

2818185.712563.527 ب25 ب2 ب8 باألردن
611.331 و17184.329..23..9أرمينيا

2.916....252817173.3< 41إسرائيل
57.5132................أفغانستان

282.522 ك........1932326اإلمارات العربية املتحدة
4.312602.455....1332326إندونيسيا

5.222682.737......21..13أوزبكستان
6732.122 ب4.8....1832225إيران )مجهورية - اإلسالمية(

7284.370 ب6.7 ب21621261618باكستان

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(

622.518 و، ك..5.6 ب281818 ب26 ب< 1 ب7 بالبحرين
2.531....5.8 ب....27 ب25 ب1 ب8 ببروين دار السالم

18205.29543.2132..19..48بنغالديش
194.438 ب........24 ب21 ب8 ب27 ببوتان
721.949..4.4 ب261717 ب24 ب4 ب15 بتايلند

622.817 و5.127......23..6تركمانستان
17174.310642.545..22..16تركيا

7.8182..................تيمور - ليشيت
363.536 ج..6.3 ب............اجلمهورية العربية السورية

17811.23 ب262920203.1< 11مجهورية كوريا
622.02 ب....1818........مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
324.891..6.5......21..27مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

411.535..........24..16جورجيا
662.020 ب..........25 ب..7 بسري النكا

621.46..4.2 ب....2730< 11سنغافورة
841.75..223.5 م20 م112325الصني ل

0.85..3.626 ب....29 ب27 ب1 ب2 بمكـــــــــاو
860.95 ب3.229....212931هونغ كونغ

343.832........1212123طاجيكستان
4.842......21622261818العراق
243.850 و، ك..7 ب16122261818عمان
103242718184.815493.239الفلبني

4.427792.321......22..8فييت نام
1.68..14 ب2718183.1 ب23 ب1 ب8 بقربص

433.019 و، ك..5.5....2629< 41قطر
111222518184.329292.734قريغيزستان

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(

662.031 و71232618183.633كازاخستان
244.151 و123222418205.425كمبوديا
502.425 و، ك..15176.4 د2528< 51الكويت

612.327................لبنان
552.918 ب18 ب4.8 ب..51252918ماليزيا

4.370....6.6....1212226ملديف
324.135 و، ك........1612226اململكة العربية السعودية

4.316672.454....612426منغوليا
332.521......2618 ب25 ب3 ب11 بميامنار
4011192320205.416393.7123نيبال
304202518215.410483.180اهلند

591.34 ب320 ب29312020< 11اليابان
7.010216.298......21..27اليمن

أوروبا

731.330 ف....11322241818االحتاد الروسي
811.310 ن....281818 ب26 ب1 ب2 بإسبانيا
701.424 ب، س93222518182.356إستونيا
752.316........812327ألبانيا
751.311 ب30 ب..1818........أملانيا

......................أندورا
681.130....1718..22..10أوكرانيا
1.915..26 ب3.3 ب....3132< 1< 1آيرلندا
2.019......31331818< 11آيسلندا
601.37..283218182.6< 11إيطاليا

1.520..20 ب3.1 ب271818 ب24 ب1 ب6 بالربتغال

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(

781.79 ب....28301818< 11بلجيكا
421.246....16321251818بلغاريا

481.324................البوسنة واهلرسك
491.315 ب، ن252818182.840< 21بولندا

501.228..61232518182.6بيالروس
252818182.429721.212< 11اجلمهورية التشيكية
1.525....3.6....27 ب23 ب91مجهورية مقدونيا ص

1.87..42 ب2.3 ب31331818< 11الدامنرك
2.927641.336....2427< 61رومانيا

........2.8 ب1818........سان مارينو
741.221 ب3.234....2528< 21سلوفاكيا
741.26 ب303218182.949< 1< 1سلوفينيا
1.67..37 ب2.1 ب32351818< 1< 1السويد
821.45 ب28 ب2.4 ب29321818< 11سويسرا

22581.725 ب3.6 ب271818 ب23 ب2 ب11 بصربيا واجلبل األسود ق
751.914 ب، ن24 ب2.6 ب30321818< 1< 1فرنسا
1.711..303218182.242< 11فنلندا

1.315....3.1 ب26301818< 21كرواتيا
481.318 ن272918182.959< 11التفيا

1.79..2.527....29 ب26 ب< 1 ب2 بلكسمربغ
471.322 252718182.550< 21ليتوانيا

..1.6 ز......1818........ليختنشتاين
1.517......22261616< 31مالطة

841.728....281818 ب26 ب1 ب2 باململكة املتحدة
621.233........1222124مولدوفا )مجهورية(

......................موناكو

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(

1.810..313418182.339< 1< 1النرويج
471.414 ن2918182.422 ب26 ب1 ب3 بالنمسا
771.322 ب، ن262918182.628< 21هنغاريا
791.75 ب، ن24..30331818< 11هولندا
1.310..182.828 ع18 ع29 ب25 ب1 ب6 باليونان

أوقيانوسيا

1.716..........2931< 11أستراليا
8264.167..2121..21..21بابوا غينيا اجلديدة

........5 ب............باالو
2.444..........3032< 11بولينيزيا الفرنسية

......................توفالو
3.513..........522628تونغا

4.351..................جزر سليمان
..5.7 ز..................جزر مارشال

344.437 ب....8124271618ساموا
154.252 ب........1222325فانواتو

2.941......10223262121فيجي
2.972..21 ب4 ب....27 ب24 ب2 ب6 بغوام

2.431..........3032< 11كاليدونيا اجلديدة
........6.4 ب............كرييباس

4.437..............4 ب10 بميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
......................ناورو

2.855752.026 ب7325272020نيوزيلندا
.)E.04.XIII.10 :2003 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	العامل	يف	اخلصوبة	عن	املصادر: النسبة املئوية للفئة العمرية 15 - 19 للمتزوجني مطلقًا ولفرز العمر األوسط عند الزواج: األمم املتحدة، التقرير

بالنسبة للعمر القانوين عند الزواج: شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة، “البحثان الثامن والتاسع لألمم املتحدة عن السكان والتنمية”، املستكمل بالتقارير القطرية 
الدورية املقدمة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

اجلدول ألف - 6 )تابع(
الزواج واألسر املعيشية واحلمل

الوالدات لكل 
 1000 امرأة 

من الفئة العمرية 
19 - 15
2005	-	2000

 جمموع
معدل اخلصوبة
)الوالدات	
للمرأة(

2005	-	2000

 استخدام
وسائل منع 

احلمل
)%(

2002/1995

األسر املعيشية 
 اليت ترأسها

أنثى
)%(

2003/1995

 متوسط حجم
 األسرة
املعيشية

2002/1995

 السن القانوين
للزواج أ
حوايل 2003

 فرز العمر
األوسط عند 

الزواج
)%(

2002/1995

 السكان يف الفئة
 العمرية

 19 - 15
املتزوجون مطلقًا

)%(
2002/1995

رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



165 املرفق	1	-	اجلداول	اإلحصائية	 	

بالنســـبة ملتوســـط حجم األســـر املعيشية والنسبة املئوية لألسر املعيشية اليت ترأســـها أنثى: نظام حولية	األمم	املتحدة	الدميغرافية )كانون الثاين/يناير 2005(، املستكملة بالتقارير الوطنية عن االستقصاء 
.)E.00.XVII.4 :منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( CD-ROM ،4 النسائية، التنقيح	واإلحصاءات	املؤشرات	بيانات	الدميغرايف والصحي، وقاعدة

بالنســـبة الســـتعمال موانع احلمل: التقارير الوطنية عن االســـتقصاء الدميغرايف والصحي؛ والتقارير الوطنية عن استقصاء الصحة اإلجنابية؛ والتقارير الوطنية عن صحة األسرة يف اخلليج؛ واألمم املتحدة، 
رصد	سكان	العامل،	2002 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.02.XIII.14(؛ ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، ومؤسسة ORC Macro، الصحة	اإلجنابية	وصحة	األم	والطفل	يف	أوروبا	

.)Atlanta; and Calverton, Maryland, 2003( مقارن	تقرير	وأوراسيا،	الشرقية
بالنســـبة للمعدل الكلي للخصوبة: األمم املتحدة، آفاق	الس���كان:	تنقيح	عام	2004، طبعة CD-ROM شـــاملة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.05.XIII.11(، مستكماًل حبولية	األمم	املتحدة	

.)E/F.03.XIII.1 :الدميغرافية، 2001 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	(، واحلوليةE/F.02.XIII.1 :الدميغرافية، 2000 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
 وبالنســـبة للوالدات لكل 1000 من النســـاء يف الفئة العمرية 15 - 19: األمم املتحدة، آفاق	الس���كان	يف	العامل:	تنقيح	عام	2004، طبعة CD-ROM شـــاملة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:

.)E.05.XIII.11

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متاحة أو مل تبلغ بشكل منفصل.

< 1 تبني احلجم الصفري أو أقل من نصف الوحدة املستخدمة.
يف بلدان كثرية يسمح بسن أقل للزواج مبوافقة الوالد. أ 

تشري البيانات إىل عام بني 1990 و1994. ب 
معدل من املصدر الستبعاد الرضاعة الطبيعية. ج 

مبوافقة وصي املرأة واملرأة نفسها أو شخص نيابة عن أّي منهما. د 
يشمل ذلك الزجيات الزائرة. هـ 

مبا يف ذلك طريقة استمرار اإلرضاع و/أو الرضاعة الطبيعية إذا أبلغ أن هذه هي الطريقة السائدة ملنع احلمل. و 
تشري البيانات إىل عام بني عامي 1997 و2001. ز 

مشال السودان فقط. ح 
السن األدىن القانوين عند الزواج يتفاوت حسب الوالية. ط 

االستثناءات تتطلب الرجوع إىل القضاء - وال يقبل إال إذا كانت املرأة حاماًل من الرجل الذي ترغب يف الزواج منه. ي 
من استقصاء صحي مل يشمل إال األسر املعيشية من مواطين البلد. ك 

لألغراض اإلحصائية فإن البيانات عن الصني ال تشمل هونغ كونغ ومكاو اإلقليمني اإلداريني اخلاصني. ل 
تطبق استثناءات. م 

املستجيبون الذين ال يعلم وضعهم بالنسبة ملوانع احلمل يعتربون غري مستعملني ملوانع احلمل. والنسبة املئوية للمستجيبني يف هذه الفئة هي 45.7 يف النمسا، و19.5 يف كندا، و18.4  ن 
يف فنلندا، و6.2 يف فرنسا، و4.1 يف هنغاريا، و29.3 يف التفيا، وصفر يف هولندا، و1.5 يف النرويج، و32.1 يف بولندا، و1 يف إسبانيا.

بالنسبة جلميع الناشطات جنسيًا يف سن احلمل. س 
قد تسمح املحكمة بزواج القصر إذا رأت لذلك مربرًا. ع 

بالنسبة للنساء يف الفئة العمرية 15 - 44 املتزوجات الالئي عشن يف مدن إيفانوفو وإيكاترمبورج وبريم. ف 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ص 

ق  اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”.

املؤشــــران “النســــبة املئوية للفئة العمرية 15 - 19 عامًا املتزوجون إطالقًا” و“فرز العمر 
األوســــط عند الزواج” مأخوذان من تعدادات السكان أو االستقصاءات الوطنية التمثيلية 
لألســـر املعيشـــية. فكل األفراد الذين ســـبق هلم الـــزواج مدرجون يف عداد األشـــخاص 

املتزوجون إطالقًا، بغض النظر عن حالتهم الزوجية الراهنة.
 وفرز السن الوسطي عند الزواج هو تقدير ملتوسط العمر الذي يتزوج فيه الرجل 
أو املرأة للمرة األوىل. فهو متوسط عدد السنوات اليت يعيشها املرء قبل الزواج األول 
باجتماع افتراضي إذا كان الزواج قبل سن اخلمسني. وفرز العمر األوسط عند الزواج 
وصفها  اليت  اإلجراءات  واحد حسب  استقصاء  أو  واحد  تعداد  أساس  على  حيسب 
 ،7 املجلد  سكانية،  )دراسات  املتزوجة”  والنسب  الزواج  عند  “العمر  يف  هاجينال 

العدد 2(.

والسن القانوين للزواج املبني يف اجلدول هو السن القانوين األدىن الذي ميكن عنده 
أو منطقة  بلد  الزواج من حيث قوانني كل  الوالد. ويعرف  الزواج دون موافقة  إمتام 
على حدة. ففي معظم البلدان أو املناطق حيدد حد أدىن قانوين للعمر أقل من احلد املبني 

للزواج مبوافقة الوالد.
اليت ترأسها  املعيشية  املئوية لألسر  املعيشية والنسبة  ويستند متوسط حجم األسر 
امرأة، بصفة أساسية إىل نتائج تعداد السكان، ويستكمل من البيانات من اإلحصاءات 
بالعينة التمثيلية وطنيًا. وحيسب متوسط حجم األسرة املعيشية من جمموع جمتمع األسر 
املعيشية والعدد الكلي لألسر املعيشية. ويف معظم تعدادات السكان ال يعترب األشخاص 
غري املقيمني يف أسرة معيشية بعينها يف تاريخ التعداد أفرادًا يف تلك األسرة املعيشية. ومع 

ذلك قد تدرج تعدادات سكان وطنية قليلة بعض فئات أفراد األسر املعيشية الغائبني.

املالحظات التقنية
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وأكثر مفهومني لألســـر املعيشـــية معترف هبما شـــيوعًا مها “مفهوم إدارة شـــؤون 
املنـزل” ومفهوم “مســـكن األســـرة املعيشية”. ويســـتند مفهوم تدبري شؤون األسرة إىل 
الترتيبات اليت يتخذها األشخاص فرادى أو مجاعات، لتزويد أنفسهم بالطعام أو ضرورات 
احلياة األخرى. وميكن أن تكون األسر املعيشية إما )أ( أسرة معيشية من شخص واحد، 
حيث يدبر شـــخص احتياجاته من الطعام أو الضرورات األخرى دون االشـــتراك مع أّي 
شخص آخر ليكون جزًءا من أسرة معيشية متعددة األشخاص، وإما )ب( أسرة معيشية 
متعددة األشـــخاص، أي جمموعة من شـــخصني أو أكثر تعيش معًا بتموين مشـــترك من 
الطعام والضرورات األخرى. واألشخاص يف اجلماعة ميكن أن جيمعوا مداخيلهم وميكن 
بدرجة أكرب أو أقل أن تكون هلم ميزانية مشـــتركة: وقد تكون بينهم قرابة أو ال تكون. 
ومفهوم “مســـكن األســـرة املعيشية ينظر إىل األشـــخاص مجيعًا الذين يعيشون يف وحدة 
ســـكنية على أهنم ينتمون إىل أسرة معيشـــية واحدة. وبناًء على هذا املفهوم تكون هناك 

أسرة معيشية واحدة لكل وحدة سكنية مأهولة. 
ويعّرف رئيس األســـرة املعيشـــية بأنه الشخص يف األسرة املعيشية أو األسرة العادية 
الذي يعترف به على هذا النحو من بقية األفراد. غري أن من املهم إدراك أن بلدانًا كثرية 
تســـتخدم مفهوم الشخص املرجعي عند ســـرد أفراد األسرة املعيشية وأن ذلك الشخص 

ميكن أن يكون أو ال يكون “رئيس األســـرة املعيشية”. وحني تكون املمارسة على هذا 
النحو فإن “رئيس األســـرة املعيشـــية” يعّرف يف اجلداول بأنه الشخص املرجعي بالفعل 
وينبغي أن يعامل حبذر. بل إن يف البلدان اليت تســـتخدم مفهوم رب األســـرة املعيشـــية، 
ميكن أن تشوه اإلجراءات املتبعة يف تطبيق املفهوم الصورة احلقيقية، وال سيما فيما يتعلق 
بالنساء ربات األسر املعيشية. غري أن هذه يف معظم البلدان هي الطريقة العملية لتعريف 

األسر املعيشية اليت تضطلع فيها املرأة باملسؤولية.
ويتعلق استخدام موانع احلمل باستخدام املرأة يف سن اإلجناب حاليًا ملوانع احلمل إذا 
كانت متزوجة حاليًا أو تعاشر، مامل يبني غري ذلك، وهذا يشمل مجيع طرائق منع احلمل 
التقليدية واحلديثة على حد سواء. وتؤخذ البيانات عن منع احلمل أساسًا من إحصاءات 

العينة التمثيلية الوطنية للنساء يف سن اإلجناب.
ويعـــرف املعـــدل الكلي للخصوبة بأنـــه عدد األطفال الذين يولـــدون المرأة ما إذا 
كانـــت ســـتعيش إىل هناية ســـنوات إجناهبا وحتمـــل األطفال وفقًا ملعـــدالت اخلصوبة يف 

األعمار السائدة.
وحييل املؤشر “الوالدات لكل 000 1 امرأة من الفئة العمرية 15 - 19” إىل عدد 

املولودين أحياًء يف عام واحد لكل 000 1 امرأة من الفئة العمرية 15 - 19. 
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أفريقيا
50055850276 49471615921071إثيوبيا
28..5552151261686056630إريتريا
45..700 1 ب4239151412715024059أنغوال
474617167687530608809239أوغندا

5553171510110968568508866بنن
1009994 ب37361816465635058بوتسوانا

0007238 1 4847161511612730056بوركينا فاسو
0009325 1 ب444216159711525059بوروندي

1005116 45431615106126200561تشاد
565218168699110565707849توغو
90..120..7571201720241تونس
1407992 ب727020173638916اجلزائر

4808762 ب....656117155065جزر القمر
94..97 ب..76712117192010اجلماهريية العربية الليبية

7544 ج100 4038161587109260541مجهورية أفريقيا الوسطى
5009636 600561 46461715981111مجهورية تنـزانيا املتحدة

9907261 ب10057 444216151091271مجهورية الكونغو الدميقراطية
2308984 ب30057 5147181440465جنوب أفريقيا

61..730 ب5451161585101956جيبويت
89..150 ب....736719162138الرأس األخضر

4009331 45421615108123250571رواندا
..........8071231778ريونيون

3738161588102920577509443زامبيا
1008273 800581 3738181657681زمبابوي

اجلدول ألف - 7
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



املرأة	يف	العامل	2005:	التقدم	احملرز	يف	اإلحصاءات 	168

أفريقيا )تابع(
9179......646218178183سان تومي وبرينسيبـي

6908258 ب5754171679884456السنغال
70..370 ب33321715668022055سوازيلند
87..590 ب58551716667840058السودان
0008242 2 ب....42391413154176سرياليون
......................سيشيل

..........666217164859الصحراء الغربية
34..100 1 ب....47451514119133الصومال

55541817546248584209486غابون
5409255 ب575417167183757غامبيا
5409047 ب57561817606535056غانا
54531716104107140557407435غينيا

65..880 ب....4443161594109غينيا االستوائية
1008935 1 ب....46431615110129غينيا - بيساو

4745161588101560567307760الكامريون
6908463 ب4745161511112657057كوت ديفوار

....510 ب5351171563819056الكونغو
0008842 200651 4648181662741كينيا
51..760 ب4441151413215110056ليربيا

5509160 ب38351715617232057ليسوتو
2005341 48471614128139140591مايل

575417167484140585509146مدغشقر
7267181633401213845469مصر

3240 د220..72671917334315املغرب

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



أفريقيا )تابع(
8009461 40401715106116900571مالوي

0006357 545116158910410571موريتانيا
99..24....766920161217موريشيوس

0007148 1 ب30056 43411615931081موزامبيق
3008576 ب49481816414721055ناميبيا
6003916 1 ب444415141491567056النيجر
8006135 ب60058 444316151091203نيجرييا

أمريكا الشمالية
100....................أنتيغوا وبربودا

787122181012332958991بربادوس
83..756922202932437140بليز
90..7772232117241641160بنما

..........80722419911بورتوريكو
73672118111629501109696ترينيداد وتوباغو

95..736922201416224887جامايكا
..........797322181016جزر األنتيل اهلولندية

99..73662319121664860جزر البهاما
15010098 ب7164201829408827اجلمهورية الدومينيكية

100....................دومينيكا
100 هـ........746819171932سانت فنسنت وجزر غرينادين

100....................سانت كيتس ونيفس
100........747120181317سانت لوسيا

90..150 ب7468221924292934السلفادور
100....................غرينادا
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اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أمريكا الشمالية )تابع(
71632120334478422408641غواتيماال
..........8275252068غوادلوب

98..827725215556245كندا
100..797523205733333كوبا

98..81762421912123325كوستاريكا
..........8275252068مارتينيك
86..7772222118231603383املكسيك
2308567 ب726720192634634نيكاراغوا

525117165866280586807924هاييت
56..7066222027366356110هندوراس

99..80752420779502614الواليات املتحدة
أمريكا اجلنوبية

99..7871231813171302070األرجنتني
77712422212921341305669إكوادور

100..79722318111563320أوروغواي
61..7369201832421526170باراغواي
746622192431660372608488الربازيل
4208465 ب666219175160527بوليفيا

72672118303782344108559بريو
7366191720315341109185سورينام

100..8175242079263330شيلي
66601916415711551708886غيانا

..........787322181117غيانا الفرنسية
94..7670222016191103278فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

756922192229190341309086كولومبيا

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا
947084..7063211773781أذربيجان

..........747119171923األراضي الفلسطينية املحتلة
4199100..7370191722251األردن
558297 ب756820172832336أرمينيا

....13..82782421553إسرائيل
9005214 1 ب....46461514145152أفغانستان

549799 ب....8176232099اإلمارات العربية املتحدة
2309766 ب69651816374811014إندونيسيا

249596 ب7063201652641134أوزبكستان
90..726918173334311276إيران )مجهورية - اإلسالمية(

5003620 ب6363171781767412باكستان
336398..< 7673201814141البحرين

99..37..< 79742218571بروين دار السالم
3803914....636217155761بنغالديش

24..420 ب....646118175359بوتان
99..7466201715245703644تايلند

318797 ب..< 6758191570871تركمانستان
706783 ب....716618163746تركيا

24..660 ب....565416148899تيمور - ليشيت
76 ز..160 ب..< 7571191715211اجلمهورية العربية السورية

100..807323184481120مجهورية كوريا
679897 ب....666017134349مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

6504419 ب..5653171683932مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
329196 ب746720173645333جورجيا

97..77712117132141792سري النكا

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(
100..817723203342415سنغافورة

97..7370201742288402356الصني و
..........8278242178مكـــــــــاو

......8579262244335هونغ كونغ
1007571 ب..< 6661201785941طاجيكستان

72..250 ب..< 60571615881001العراق
877795 ب..7673201814171عمان
7268191723339222009460الفلبني

1307085 ب72682018263422033فييت نام
....47....8176232067قربص

76299....767120181013قطر
1108898 ب..7163201650604قريغيزستان
2108299 ب6958191450711734كازاخستان

6052181690100170304504432كمبوديا
128398....797522191010الكويت

88..150 ب..7470191718273لبنان
97..75711917912521741ماليزيا

1109870 ب....666717164838ملديف
237791....747019171926اململكة العربية السعودية

99..110..< 6662181555611منغوليا
56..360 ب63571817668333030ميامنار
62611715646561277404911نيبال
100385406543 6562181668685اهلند

100..8578272233122410اليابان
5703422..62591715647412اليمن

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



173 املرفق	1	-	اجلداول	اإلحصائية	 	

أوروبا
72591914151986034659699االحتاد الروسي

....8376252045140215إسبانيا
100..7765211581283438إستونيا
558199 ب....777121172228ألبانيا
....817624194543229أملانيا

......................أندورا
72601914131836033389099أوكرانيا
100..80752319563314آيرلندا
....صفر..< 83792522341آيسلندا
....8377252155140325إيطاليا

100..817423195622208الربتغال
....8276252045103510بلجيكا
....32..< 7669201612151بلغاريا

3199100..7771201712151البوسنة واهلرسك
100..10..787022178914بولندا

100..36....746219141218بيالروس
99100 ز79722117563329اجلمهورية التشيكية
98..13..< 7671201715171مجهورية مقدونيا ح

....79752219555187الدامنرك
588998..7568201616207رومانيا

......................سان مارينو
99..10..< 78702116781سلوفاكيا
100..17..< 80732318561سلوفينيا
....82782421344268السويد

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
....837826214513307سويسرا

93..76712017121410209صربيا واجلبل األسود ط
99 ز..83762620451202717فرنسا
100..5..82752419442فنلندا

100..10..< 78712117771كرواتيا
100..77662215101183361التفيا

100..28..< 81752419551لكسمربغ
....19..786622167111ليتوانيا

......................ليختنشتاين
98 ز......< 81762319771مالطة

99..8176232056513011اململكة املتحدة
369999..7164181524286مولدوفا )مجهورية(

......................موناكو
....10..82772421342النرويج
100 ز..827624204510225النمسا
....11..77682116893هنغاريا
100..8176241945192016هولندا
....817623206792010اليونان

أوقيانوسيا
100..83782521551476أستراليا

53..300 ب5655141272691630بابوا غينيا اجلديدة
100................67 ل75 لباالو

..........7671201789بولينيزيا الفرنسية
99................62 ل65 لتوفالو

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوقيانوسيا )تابع(
92........737120172518تونغا

85..130 ب....636214143336جزر سليمان
95................66 ك69 كجزر مارشال

100........736720152427ساموا
89........706718163038فانواتو
100..75 ب..7066171420231فيجي
..........77722018811غوام

..........7873211877كاليدونيا اجلديدة
85................58 ي67 يكرييباس

93........686718163838ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
......................ناورو

100..7..81772421561نيوزيلندا

املصادر: بالنسبة ملعدل العمر املتوّقع ووفيات الرضع: األمم املتحدة، التوقعات	السكانية	العاملية:	تنقيح	عام	CD-ROM ،2004 شامل )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E.05.XIII.11(، ومرفقه  
حولية	األمم	املتحدة	الدميغرافية	2001 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: E/F.03.XIII.1(؛ واألمم املتحدة، نظام احلولية	الدميغرافية )حزيران/يونيه 2004(؛ واحلولية	اإلحصائية	آلسيا	واحمليط	اهلادئ، 
 http://www.spc.int/prism/social/health.html :؛ وأمانة مجاعة املحيط اهلادئ، السكان يف تاريخ التعداد حسب اجلزر، متاح من املوقع)E/F.03.II.F.1 :2002 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع	
)بدأ النفاذ إليه يف 28 كانون الثاين/ يناير 2005(؛ وبالنسبة لباالو: http://www.spc.int/prism/country/pw/stats/PalauStats/Social/Health&Vital/Health.htm )بدأ النفاذ إليه يف 28 كانون 

الثاين/يناير 2005(.
وبالنسبة لإليدز والعدوى بفريوسه: برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز، تقرير	عام	2004	عن	وباء	اإليدز	العاملي،	التقرير العاملي الرابع )UNAIDS/04.16E, June 2004( اجلدول 1.

وبالنسبة ملعدل وفيات األمومة: الرعاية قبل الوالدة حبضور مولد ماهر: منظمة الصحة العاملية، التقرير	عن	الصحة	يف	العامل، جدول املرفق 8، “مؤشرات خمتارة تتعلق بالصحة اإلجنابية وصحة األمومة 
واملواليد اجلدد”، متاح من املوقع: http://www.who.int/whr/2005/annex/en/index.html يف )23 نيسان/أبريل 2005(.

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متوافرة أو غري متاحة أو مل تبلغ بشكل منفصل.

< 1 تبني احلجم الصفري أو أقل من نصف الوحدة املستخدمة.
البالغون )15 - 49( واألطفال. أ 

تقديرات مستقاة من طرائق التقدير التراجعية وما مياثلها. ب 
البيانات تشري إىل عام 1994. ج 
البيانات تشري إىل عام 1992. د 

اجلدول ألف - 7 )تابع(
الصحة

النسبة املئوية 
 للوالدات

 حبضور مولد 
ماهر

2003/1995

النسبة املئوية 
للحوامل الالئي 
 يتلقني رعاية 
قبل الوالدة
2003/1995

 نسبة 
 وفيات 
األمومة
2000

 املصابون باإليدز
والعدوى بفريوسه
يف	هناية	عام	2003

معدل وفيات الرضع
	)لكل	1000
والدة	حية(

2005	-	2000

العمر املتوقع
2005	-	2000

يف عمر 60 عند الوالدة

النسبة	املئوية	
للنساء	بني	
البالغني

	العدد
التقديري	أ	
)باآلالف( رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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البيانات تشري إىل عام 1990. هـ 
لألغراض اإلحصائية فإن البيانات عن الصني ال تشمل هونغ كونغ ومكاو اإلقليمان اإلداريان اخلاصان. و 

البيانات تشري إىل عام 1993. ز 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ح 

اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ط 
البيانات تشري إىل عام 2000. ي 
البيانات تشري إىل عام 1999. ك 
البيانات تشري إىل عام 2002. ل 

املالحظات التقنية

العمر املتوّقع عند الوالدة هو عدد الســـنوات املتوّقع أن يعيشـــها املولود الذكر أو األنثى، 
إذا كان خاضعًا إىل معدل وفيات يف عمر معني ســـائد يف الســـنة )الســـنوات( اليت يشري 
إليها العمر املتوّقع. والعمر املتوّقع يف سن الستني هو عدد السنوات اإلضافية اليت يتوّقع أن 
تعيشها املرأة أو الرجل ممن جتاوزوا الستني. وتتحّدد املؤشرات من التوّقعات واإلسقاطات 
اليت تعّد كل ســـنتني يف شـــعبة الســـكان بإدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم 
املتحدة. وبالنســـبة لكثري من البلدان الناميـــة اليت تفتقر إىل اإلحصاءات الكاملة واملوثوقة 
عن الوالدات والوفيات على أساس التسجيل املدين تستخدم تقنيات تقدير خمتلفة حلساب 
العمر املتوّقع باستخدام مصادر بيانات أخرى، وأساسًا تعدادات السكان واالستقصاءات 
الدميغرافية. والعمر املتوّقع عند الوالدة حســـب اجلنـــس يعطي ملخصًا إحصائيًا للفروق 
الراهنة يف وفيات الذكور واإلناث يف كل األعمار. واالجتاهات والتفاضالت يف معدالت 
وفيات الرضع واألطفال هي التأثري املهيمن على االجتاهات والتفاضالت يف العمر املتوّقع 

عند الوالدة يف معظم البلدان النامية.
ومعـــدل وفيات الرضع هو جمموع عدد الوفيات يف ســـنة معينة للفتيات أو الفتيان 
أقل من عام من العمر مقسومًا على العدد اإلمجايل للوالدات احلية من اإلناث أو الذكور 
يف العام نفسه، مضروبًا يف 1000. وهذا يكون تقريبًا لعدد الوفيات لكل 1000 بنت 
أو ولـــد يولـــد حيًا وميوت خالل عام واحد من الوالدة. وهذه السلســـلة يتحصل عليها 
من التقديرات واإلســـقاطات لعدد الناجني بعد اكتمال العام حسب اجلنس، الذي تعّده 
شـــعبة الســـكان، على أساس اســـتعراض مجيع املصادر التقليدية املتاحة. ويف البلدان اليت 
لديها عجز يف التســـجيل املـــدين واإلحصاءات احلياتية، تكون أكثـــر املصادر وثوقًا هي 
االســـتقصاءات الدميغرافية لألسر املعيشية. وحيث ال تتوافر االستقصاءات تتخذ مصادر 

أخرى وتقديرات عامة، مما يكون بالضرورة حمدود املوثوقية.
والعدد التقديري ملن يعيشـــون باإليدز والعدوى بفريوسه والنسبة املئوية للنساء من 
بني الكبار الذين يعيشـــون باإليدز والعدوى بفريوســـه ينتج وجيمع يف الربنامج املشـــترك 
ملكافحـــة اإليدز/منظمة الصحة العاملية. ومت تبادل التقديـــرات مع برامج وطنية ملكافحة 
اإليدز الســـتعراضها والتعليق عليها ولكنها ليست بالضرورة تقديرات رمسية تستخدمها 
احلكومات الوطنية. والعدد التقديري ملن يعيشـــون باإليدز والعدوى بفريوســـه يشـــمل 
مجيـــع البالغـــني بني 15 - 49 عامًا واألطفال دون اخلامســـة املصابني بالفريوس ســـواء 
ظهـــرت عليهـــم األعراض أو مل تظهر، من األحياء يف هناية عام 2003. والنســـبة املئوية 
للنســـاء بني املصابني باإليدز والعدوى بفريوســـه حتسب بالنســـبة للكبار يف الفئة العمرية 

15 - 49 عامًا.

واســـتخدام معدل وفيات األمومة هو املقياس األكثر شيوعًا لوفيات األمومة، وهو 
يعـــرف بأنـــه عدد وفيـــات األمومة يف كل 000 100 والدة حيـــة يف فترة زمنية معينة. 
والتنقيح العاشـــر للتصنيف القياســـي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية األخرى يعرف 
وفـــاة األمومـــة بأهنا موت امـــرأة أثناء احلمل أو خالل 42 يومًا مـــن انتهاء احلمل بغض 
النظـــر عن مدة احلمل وموقعه، ألّي ســـبب يتعلق باحلمـــل أو مضاعفاته أو إدارته ولكن 
ليس لسبب عارض أو إلصابة. ومن الصعب قياس وفيات األمومة خاصة يف البيئات اليت 
ال يبلغ فيها بشكل شامل من خالل نظام التسجيل املدين أو اليت ليس هبا طريقة إلصدار 
شهادة الوفاة بشهادة طبية. مث إنه حىت حني ترتفع مستويات وفيات األمومة تكون وفيات 
األمومـــة أحيانًا نادرة احلدوث ومن مث تكون عرضة ألخطاء القياس. ونتيجة هلذا تكون 
مجيـــع تقديرات وفيـــات األمومة عرضة بدرجة أكرب أو أقل لعـــدم اليقني. والُنُهج املتبعة 
يف تقدير مســـتويات وفيات األمومة يف هذا اجلـــدول تتفاوت باطراد من حيث املنهجية 
ومصدر البيانات ودقة النتائج. والُنُهج املتبعة هي استقصاءات األسر املعيشية )مبا يف ذلك 
اســـتقصاءات حالة األخوات( وتعدادات الســـكان ودراسات الوفيات يف سن اإلجناب، 

والنمذجة اإلحصائية.
أما النســـبة املئوية للنســـاء الالئي ينلن رعاية قبل الوالدة فتشري إىل النساء الالئي جرى 
االتصـــال هبن مرة أو أكثـــر قبل الوالدة خالل محلهن األخري. وبالنســـبة ملعظم البلدان فإن 
املصادر األساســـية للمعلومات عن الرعاية قبل الوالدة هي اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية. 
ومصـــادر البيانات اليت تلجأ إليها منظمة الصحة العاملية تشـــمل االســـتقصاءات الدميغرافية 
والصحية ومؤسســـة ORC Macro ومكاتب اإلحصاءات الوطنية، واالستقصاءات اجلماعية 
متعددة املؤشـــرات )اليونيســـيف(، ومشـــروع الدول العربية لتنمية األطفال واستقصاءات 
صحة األم والطفل، واستقصاءات صحة األسر اخلليجية، واستقصاءات اخلصوبة واألسرة، 

واالستقصاءات الوطنية، وملفات بيانات شعبة السكان، ومنظمة الصحة العاملية.
والنســـبة املئوية للوالدات حبضور مولد ماهر تســـتند إىل مجيع حاالت الوالدة اليت 
حيضرهـــا مولـــد ماهر بغض النظر عـــن النتيجة )والدات حية أو وفيـــات أجنة(. واملولد 
املاهر هو املهين الصحي املعتمد - كالقابلة أو الطبيب أو املمرضة - الذي تعلم وتدرب 
لدرجـــة االحتراف يف املهـــارات الالزمة إلدارة حاالت احلمل )غـــري املعقدة(، والوالدة 
والفترة التالية للوالدة مباشرة، ويف جمال حتديد وإدارة وإحالة املضاعفات للمرأة واملولود. 
والدايات التقليديات، املدربات أو غري املدربات يستبعدن  من فئة املولدات املهرة. وكما 
هو احلال بالنسبة للرعاية قبل الوالدة فإن املعلومات عن رعاية الوالدة تستقى أساسًا من 

استقصاءات األسر املعيشية.
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أفريقيا
97 أ371425 ج48 ج2336 أ13 أ4755إثيوبيا
131113 أ3 أ> 1 أ....4249182539إريتريا
20 أ33 أ40 أ1 أ1 أ443717....66 أ، ب57 أ، بأنغوال
18 أ21 أ34 أ4 أ2 أ14 ج26 ج45 أ17 أ16 أ....أوغندا

119 أ273268421620 أ13 أ69 أ47 أبنن
..4347 أ5 أ4 أ15 ج7 ج51 أ50 أ57 أ79 أ83 أبوتسوانا

..2511 أ2 أ1 أ3142711408675بوركينا فاسو
32219 أ3 أ1 أ10423124 أ8 أ5262بوروندي

45 أ215> 2577451 أ12 أ4 أ75 أ51 أتشاد
..11 أ3137171617 أ36 أ17 أ8399توغو
4638 أ4302355 د8 د9797686151تونس
46 أ48 أ......6551146 أ69 أ9496اجلزائر

..34234311 ج48 ج45....59 أ50 أجزر القمر
13 أ..51 أ56 أ61 أ> 1 ج6 ج50 أ........اجلماهريية العربية الليبية

9..53301316..........مجهورية أفريقيا الوسطى
17..4524191131 أ5 أ، ب4 أ، ب83 هـ81 هـمجهورية تنـزانيا املتحدة

..10 أ......343923 أ........مجهورية الكونغو الدميقراطية
5149 أ5266161454 أ63 أ68 أ8989جنوب أفريقيا

2319 أ2245....2540 أ17 أ3240جيبويت
..8545341 ج14 ج98100615552الرأس األخضر

47242324371913....8885رواندا
..........4 ج> 1 ج..........ريونيون

..27 أ32 أ3 أ2 أ25453427 أ21 أ6869زامبيا
..3940 أ5 أ3 أ....8079333548زمبابوي

33 أ..36 أ1 أ1 أ....45 أ32 أ26 أ100 أ94 أسان تومي وبرينسيبـي

اجلدول ألف - 8
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

 نصيب النساء
من القيد يف 
املرحلة الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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أفريقيا )تابع(
..14 أ......415942....61 أ54 أالسنغال

35 أ47 أ54 أ4 أ5 أ29501113 أ36 أ7575سوازيلند
..55 أ47 أ7 أ6 أ453118....50 أ42 أالسودان
15 أ2927 أ3 أ1 أ427053 أ........سرياليون
..55......991001001005011سيشيل

........................الصحراء الغربية
......> 1> 1..............الصومال

....36 ب........46 أ....79 أ78 أغابون
..17 أ23 ب........41 أ39 أ27 أ79 أ78 أغامبيا
2414 أ2432....3945 أ33 أ5365غانا
..............2831 أ13 أ5873غينيا

416 أ36662430 أ33 أ19 أ7891غينيا االستوائية
719 أ116> 1....35 أ11 أ6 أ53 أ37 أغينيا - بيساو

14 أ..39 أ7 أ4 أ....45........الكامريون
....26 ب....364931 أ27 أ15 أ67 أ54 أكوت ديفوار

95 أ12 أ8 أ1 أ....42 أ....5355الكونغو
..35 أ35 أ4 أ2 أ481920 أ25 أ24 أ6666كينيا
16 أ1415194320 ج45 ج2340 أ13 أ6179ليربيا

42615450....1856 أ27 أ8983ليسوتو
..14 أ......358368....3950مايل

26..4932282245 أ، ب11 أ، ب12 أ، ب7978مدغشقر
..41 أ......473321 أ83 أ79 أ93 أ90 أمصر

3323 أ23101245 ج39 ج3845 أ33 أ8792املغرب
1292444> 4429181 أ32 أ26 أ....مالوي

21124 أ6 أ2 أ18444532 أ14 أ6768موريتانيا

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة



أفريقيا )تابع(
..74495618135850 أ74 أ9896موريشيوس

23 أ14419 أ> 1 أ53581014406240موزامبيق
5231 أ47 أ8 أ8176503953797ناميبيا
15 أ2519 أ2 أ1 أ314557398674النيجر
403842 أ10 أ7 أ9 ج14 ج74263244 أ60 أنيجرييا

أمريكا الشمالية
..71..........72........أنتيغوا وبربودا

51 أ59 أ552271> 1 ج> 1 ج100100909050بربادوس
6547 أ165 أ3 أ511516 أ67 أ71 أ10098بليز
6051445532625752 أ66 أ99100بنما

..........3 ج2 ج..........بورتوريكو
6133 أ11761> 1 ج> 1 ج51 أ69 أ75 أ9091ترينيداد وتوباغو

706760 أ10 أ25 أ9 ج2 ج7450 أ77 أ9594جامايكا
34 أ55 أ2171160 ج2 ج52 أ60 أ67 أ86 أ91 أجزر األنتيل اهلولندية

..67 أ..........7450 أ77 أ85 أ88 أجزر البهاما
7241 أ5457432661 أ30 أ41 أ99 أ94 أاجلمهورية الدومينيكية

..61..........8652 أ98 أ7983دومينيكا
..59 أ..........9090615652سانت فنسنت وجزر غرينادين

..67 أ..........100901009455سانت كيتس ونيفس
6377 أ......685645 أ85 أ10099سانت لوسيا

32..10191654 ج12 ج4850 أ49 أ9090السلفادور
..63 أ..........49....89 أ80 أغرينادا

....8689293047221481043غواتيماال
........................غوادلوب

41 أ68 أ56 أ50 أ66 أ....49 أ97 أ98 أ100 أ100 أكندا
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اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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أمريكا الشمالية )تابع(
3929565746> 1 ج> 1 ج9394868648كوبا

..221185254 ج1 ج9190555050كوستاريكا
..........> 1 ج> 1 ج..........مارتينيك
..45 أ1009964615132222350املكسيك
5646 أ85864236531116191752نيكاراغوا

..........34 ج34 ج..........هاييت
36 أ..56 أ13 أ17 أ913......87 أ88 أهندوراس

9671576142....9392898849الواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
847951117248596650....األرجنتني
..49 أ......1009951505044إكوادور

..72 أ65 أ26 أ50 أ919077705212أوروغواي
586171 أ23 أ31 أ5044 أ89895350باراغواي
9198787252242318567953الربازيل
..51 أ35 أ، ب....4842 أ72 أ71 أ9595بوليفيا

..5144 أ31 أ33 أ2 د4 د100100687048بريو
48 أ61 أ568515962 أ54 أ74 أ96 أ98 أسورينام

..63 أ848581804911444748شيلي
..70 أ61 أ5 أ7 أ....50 أ75 أ81 أ100 أ98 أغيانا

........................غيانا الفرنسية
38..3951 أ42 أ919064555324فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

5352232523515033 أ58 أ88 أ87 أكولومبيا

آسيا
1419456546> 1> 79817577481أذربيجان

9191868250113534494614األراضي الفلسطينية املحتلة

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة



آسيا )تابع(
5820 أ939181794911373351األردن
3124558446> 1> 93958582501أرمينيا

..66495671> 999989894811إسرائيل
........................أفغانستان

..6654 أ21 أ53 أ12 ج5 ج8284727049اإلمارات العربية املتحدة
21518444139 ج2 ج9293545449إندونيسيا

38 أ..141744> 1 ج> 1 ج49........أوزبكستان
4818 أ47105222051....8588إيران )مجهورية - اإلسالمية(

....252343 د46 د40....68 أ50 أباكستان
5436 أ918990845033442462البحرين

4911179635334........بروين دار السالم
4248321415 ج59 ج8682474251بنغالديش

27 أ39 أ34 أ........45 أ........بوتان
5447 أ5022423654....8487تايلند

..........> 1> 1..........تركمانستان
37..4252243242 أ....8489تركيا

9..1053 أ15 أ..............تيمور - ليشيت
..51 أ......9610041444773اجلمهورية العربية السورية

64105374928....100100888847مجهورية كوريا
........................مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

8288323842251747364235مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
3838498239....8889616249جورجيا

..63 أ......5145 أ........سري النكا
..........1> 1..........سنغافورة

11417444345 د2 د47........الصني و

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(
156108365733> 86887871501مكـــــــــاو

19 أ55 أ313150....7249 أ75 أ98 أ97 أهونغ كونغ
824254530> 1> 90451 أ76 أ97 ب91 بطاجيكستان

346930 أ18 أ10 أ....98264040 أ83 أالعراق
5011 أ58 أ6 أ10 أ> 1 ج3 ج7272706948عمان
9593655451463426555155الفلبني

436540 أ11 أ9 أ6 ز6 ز47....98 أ92 أفييت نام
3332496041> 1> 96969491491قربص

8049463212735631 أ85 أ9495قطر
4639547148> 1> 501....8891قريغيزستان
5139578459> 1> 91928787491كازاخستان

293018 أ5 أ2 أ12 د21 د3038 أ19 أ9196كمبوديا
..56 أ68 أ، ب....8 ج6 ج7550 أ79 أ8482الكويت

4840545329....51....9091لبنان
9393746651333326556344ماليزيا

..33......485322 أ55 أ9392ملديف
34 أ54466230215849 أ52 أ5455اململكة العربية السعودية

8078837253234728627053منغوليا
70 أ86378 أ15 أ858434364874ميامنار
..424019382414....75 أ66 أنيبال
4332161014383537....8590اهلند

..31 أ475446....9949 أ100 أ100100اليابان
1 أ19 أ21 أ17 أ5 أ16 ج49 ج4730 أ21 أ5984اليمن

أوروبا
56..806057> 1> 1......89 أ90 أاالحتاد الروسي

5337 أ675753....99100989450إسبانيا

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
48 أ83506282> 1> 94959087501إستونيا
..94967876481121126256ألبانيا
5432 أ515149....8482888848أملانيا

89495650....9088746950أندورا
..565478 أ67 أ> 1> 84491 أ85 أ84 أ84 أأوكرانيا
35 أ..594556....9795878051آيرلندا
48 أ62 أ814564....99100888450آيسلندا
6549566533....48 أ991009291إيطاليا

..69 أ9910089815111644857الربتغال
6656535739....100100989751بلجيكا
9091868848224236537744بلغاريا

......> 1> 1> 1> 1..........البوسنة واهلرسك
..67 أ715058....9898939048بولندا

7252577954> 1> 83501 أ86 أ95 أ94 أبيالروس
3734516739....8787928949اجلمهورية التشيكية
8248213224565243 أ80 أ9191مجهورية مقدونيا ح

..79555848....100100989450الدامنرك
8889827949223931546641رومانيا

....58........49........سان مارينو
3631537342> 1> 86858888491سلوفاكيا
29 أ79585670> 1 ج> 1 ج9394949349سلوفينيا
10266605640....991001009953السويد
4028 أ445344....9999848947سويسرا

49113933546138....9696صربيا واجلبل األسود ط
6349555834....9999959349فرنسا

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
46 أ..968053....100100959451فنلندا

4336536737> 1> 89908786491كرواتيا
9155628255> 1> 85868888491التفيا

..13115343....9190837750لكسمربغ
53 أ80 أ885660> 1> 91919494491ليتوانيا

....27........45........ليختنشتاين
9696888648263525575322مالطة

7257566035....100100979454اململكة املتحدة
7979706850123426567554مولدوفا )مجهورية(

..61 أ..........48........موناكو
36 أ58 أ996460....100100979649النرويج
5345536029....9189898947النمسا
15943577439> 90919494491هنغاريا
6156514334....99100898849هولندا
....999987854911787151اليونان

أوقيانوسيا
....826754....8748 أ89 أ9796أستراليا

..3637 ب....27413631 أ21 أ79 أ69 أبابوا غينيا اجلديدة
46 أ59 أ63 أ26 أ54 أ....48 أ....98 أ94 أباالو

........................بولينيزيا الفرنسية
..83..........46........توفالو
22 أ50 أ58 أ3 أ4 أ675011 أ77 أ100100تونغا

........................جزر سليمان
2016563952....8485666450جزر مارشال

43 أ59 أ44 أ7 أ6 أ1 ج1 ج5950 أ65 أ99 أ96 أساموا

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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أوقيانوسيا )تابع(
..49..........93282750 أ95 أفانواتو
..49 أ......5011 أ73 أ79 أ100 أ100 أفيجي
........................غوام

..........1 ز1 ز..........كاليدونيا اجلديدة
..............52........كرييباس

........................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
..............51 أ، ب....80 أ، ب82 أ، بناورو

9059595945....100949150 أ99 أنيوزيلندا

 http://www.uis.unesco.org :املصادر: بالنسبة لنسب القيد يف املراحل االبتدائية والثانوية والثالثة وحصة القيد ونصيب املرأة يف املستوى الثانوي من املعلمني: اليونسكو، املعهد اإلحصائي، املوقع
)بدأ النفاذ إليه يف أيار/مايو 2005(، والبيانات اإلضافية مقدمة من نظام معلومات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف 1 حزيران/يونيه 2005. 

بالنسبة لنصيب املرأة من املدرسني يف املرحلة الثالثة: اليونسكو، واجمللة	العاملية	للتعليم،	2005 )مونتريال، 2005(.

بالنســـبة لألمية: من إعداد الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة  الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، على أســـاس البيانات من نظام احلولية	الدميغرافية	لألمم املتحدة )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(، 
وتقديرات تعليم الشباب املتاحة من موقع نظام املعلومات UIS على املوقع: http://www.uis.unesco.org )بدأ النفاذ إليه يف أيار/مايو 2005(.

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متوافرة أو مل تبلغ بشكل منفصل.

> 1 تبني احلجم الصفري أو أقل من نصف الوحدة املستخدمة.
تقديرات نظام معلومات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية. أ 

تشري البيانات إىل الفترة 1999/1998. ب 
التقديرات من إعداد املعهد اإلحصائي باليونسكو )متوز/يوليه 2002، تقديرات(. ج 

تشري البيانات إىل عام 2004. د 
تشري البيانات إىل عام 2005/2004. هـ 

لألغراض اإلحصائية فإن البيانات عن الصني ال تشمل هونغ كونغ ومكاو اإلقليمني اإلداريني اخلاصني. و 
الفئة العمرية 15 - 29. ز 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ح 
ط  اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”.

اجلدول ألف - 8 )تابع(
التعليم وحمو األمية

 نصيب النساء
يف املدرسني
)%(

2003/1999

نصيب النساء من 
القيد يف املرحلة 

الثالثة
)%(

2003/1999

النسبة اإلمجالية 
الصافية للقيد يف 

املرحلة الثالثة
2003/1999

النسبة املئوية 
 لألميني فـــــي
 الفئــة العمرية
24 - 15
2003/1999

نصيب البنات من 
القيد يف املستوى 

الثانوي
)%(

2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة الثانوية
2003/1999

 نسبة القيد
 الصافية يف

املرحلة االبتدائية
2003/1999

املرحلة	الثالثة املرحلة	الثانية رجال نساء رجال نساء رجال نساء بنني بنات البلد	أو	املنطقة
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املالحظات التقنية

اإلحصـــاءات عـــن القيد واملعلمني مـــن جتميع املعهد اإلحصائي لليونســـكو ومن بيانات 
.UIS مقدمة من احلكومات الوطنية ردًا على استبيان نظام املعلومات

ويعّرف التصنيف القياسي الدويل للتعليم لعام 1997 التعليم االبتدائي بأنه الربامج 
املصّممة عادة على أســـاس وحدة أو مشـــروع لتزويد التالميذ بتعليم أساسي سليم على 
القراءة والكتابة واحلســـاب مع فهـــم أّويل ملواضيع أخرى مثل التاريخ واجلغرافيا والعلوم 
الطبيعيـــة والعلوم االجتماعية والفن واملوســـيقى. ويتراوح العمر املعتاد والقانوين لدخول 
هذه املرحلة التعليمية بني 5 و7 ســـنوات وهو بداية التعليم اإلجباري حيث يوجد هذا 

التعليم. ومن حيث املبدأ فإن هذه املرحلة تشمل 6 سنوات من التعليم املنتظم.
ونســـبة القيد الصافية يف التعليم االبتدائي هي عدد األوالد والبنات يف ســـن التعليم 
االبتدائي الذين يقيدون يف التعليم االبتدائي معربًا عنها بالنســـبة املئوية ملجموع الســـكان 
يف تلك الفئة العمرية. وهي تبني جمال االشتراك يف التعليم االبتدائي من األطفال املنتمني 
إىل الفئة العمرية الرمسية مقابل التعليم االبتدائي يف البلد املعين. وتعين نسبة القيد املرتفعة 
يف التعليم االبتدائي قدرًا عاليًا من االشتراك يف سن املدرسة االبتدائية لألطفال يف التعليم 
االبتدائي. والقيمة القصوى النظرية هي 100. فإذا كانت نسبة القيد يف التعليم االبتدائي 
أقل من 100 فإّن التكملة، أي الفرق بني نسبة القيد و100 توفر قياسًا لنسبة األطفال 
غـــري املقيدين يف مســـتوى تعليمي معني. غري أنه ملا كان بعـــض هؤالء األطفال ميكن أن 
يقيدوا يف مستويات تعليم غري التعليم االبتدائي فإّن الفرق ينبغي أال يعترب بأّي حال دلياًل 

على نسبة األطفال يف سن التعليم االبتدائي غري املقيدين باملدارس.
وبينمـــا تتيـــح بيانات القيد طريقة ســـهلة ملقارنة عـــدد البنني والبنـــات املقيدين يف 
املـــدارس، ال تعكس هذه اإلحصاءات الفروق بني البنـــني والبنات يف التغيب أو اإلعادة 

أو االنقطاع عن التعليم.
ويعّرف التصنيف القياســـي الدويل للتعليم لعام 1997 التعليم الثانوي بأنه برنامج 
التعليـــم للمرحلتـــني 2 و3 مـــن التعليم الثانـــوي. ويصّمم التعليم الثانـــوي األدىن بصفة 
عامة ملواصلة الربنامج األساســـي للتعليـــم االبتدائي ولكنه منطيًا يركز على مواضيع أكثر 
تتطلب وجود مدرســـني متخّصصني لكل موضوع دراسة. وتنتهي املرحلة بإمتام املرحلة 
اإللزامية حيثما وجدت. ويف التعليم الثانوي العايل، وهو املرحلة النهائية للتعليم الثانوي 
يف معظم البلدان، ينظم التدريس يف الغالب مع تركيز أكرب على املواضيع، وحيتاج منطيًا 
إىل مدرســـني أكثر تأهياًل ملواضيع حمّددة عن املواضيع اليت تدرس يف املرحلة األدىن وهى 

املرحلة الثانية.
ونسبة القيد الثانوي الصافية هي عدد البنني والبنات يف الفئة العمرية النظرية الثانية 
املقيدين يف ذلك املســـتوى معربًا عنها بنســـبة مئوية من جمموع السكان يف الفئة العمرية 
املناظرة. وهي تبني مدى االشـــتراك يف التعليم الثانوي لألطفال املنتمني إىل الفئة العمرية 
الرمسيـــة املقابلـــة للمرحلة الثانوية يف أّي بلد. وتعين زيادة نســـبة القيد يف التعليم الثانوي 
ارتفاع درجة اشـــتراك التالميذ يف ســـن الدراســـة الثانوية يف املرحلة الثانوية من التعليم. 
والقيمـــة القصوى النظرية هي 100. فإذا كانت نســـبة القيد يف املرحلة الثانوية أقل من 
100، فإّن التكملة، أي الفرق بني نســـبة القيد و100 تتيح قياســـًا لنســـبة األطفال أو 
الشـــباب يف ســـن املرحلة الثانوية وليس القيد يف تلك املرحلة من التعليم. ومع هذا فطاملا 
كان بعض هؤالء األطفال أو الشـــباب يف ســـن املرحلة الثانوية ليســـوا مقيدين يف تلك 

املرحلة من التعليم، ومع هذا يكون بعض هؤالء األطفال أو الشباب مقيدين يف مستويات 
تعليم غري مســـتوى املرحلة الثانوية فإن الفرق ينبغي أال يعترب بأّي حال دلياًل على نســـبة 

األطفال يف سن املرحلة الثانوية غري املقيدين يف املدارس.
ومعدالت األمية تستقى عمومًا من تعداد السكان الوطين أو استقصاءات العينة.

وتعرف اليونسكو الشخص “املتعلم” بأنه الشخص الذي يستطيع “القراءة والكتابة 
 بفهم ملوضوع بســــيط قصري عن حياته اليومية”، والشخص “األمي” هو الشخص الذي 
ال يستطيع “القراءة والكتابة بفهم ملوضوع بسيط قصري عن حياته اليومية” وهذا التعريف 
للتعليم هو املســــتخدم على نطاق واســــع يف تعدادات الســــكان الوطنية واالســــتقصاءات 
الوطنية، ولكن تفسريه وتطبيقه قد خيتلفان إىل حد ما بني البلدان، رهنًا بالظروف الوطنية 
االجتماعيــــة والثقافية. مث إّن هذا املفهوم للتعليم يشــــمل األشــــخاص الذيــــن، وإن كانوا 
يعرفون أسس القراءة والكتابة، قد يعتربون مع هذا أميني وظيفيًا. ومع هذا فقياس التعليم 

الوظيفي يكون أيضًا مفيدًا وهذه اإلحصاءات جتمع يف عدد قليل فقط من البلدان.
ويشري معدل األمية عمومًا إىل نسبة السكان فوق سن معني الذين يكونون أميني، 
ويعرب عنها بأهنا النســـبة املئوية للســـكان املقابلني. وترد هنا معدالت األمية بالنسبة للفئة 
العمرية 15 - 24. وبالنسبة للشباب يف األقاليم النامية فإّن حمو األمية قد يكون القياس 
األفضـــل للتعليم من معدل القيد ألنه يعكس عادة مســـتوى أدىن من إمتام التعليم بنجاح 
والبيانات قليلة عن عدد هذه البلدان أو املناطق يف األقاليم املتقدمة. ففي تلك املجاالت 
كان السؤال حول نسبة التعليم غري مدرج يف تعداد السكان، ألّن نسبة التعليم ختفض إىل 

مستوياهتا الدنيا على مدى عدة عقود من تطبيق التعليم االبتدائي الشامل.
وحيّدد التصنيف القياســـي الدويل للتعليم املرحلة الثالثة التعليمية بأهنا برامج التعليم 
حســـب املســـتويني 5 و6 من التصنيف. ويشـــمل التعليم على املستوى 5 من التصنيف 
الربامج اليت تستند نظريًا إىل البحوث اإلعدادية )التاريخ والفلسفة والرياضيات وغريها( 
أو الـــيت تفتـــح املجال إىل املهن الـــيت تتطلب مهارات عالية )مثل الطب البشـــري وطب 
األســـنان واهلندســـة وغريها( والربامج املحّددة يف املجاالت العملية أو التقنية أو املهنية. 
واملســـتوى 6 من التصنيف يشـــمل برامج املرحلة الثالثة اليت تقـــود إىل منح مؤهل حبثي 
متقـــدم. ولذا فالربامج تكرس للدراســـات املتقدمة والبحـــوث األصلية وال تتحيز للعمل 

الدراسي فحسب.
ونســـبة القيد اإلمجالية يف املرحلة الثالثة تعّرف بأهنا القيد يف املستوى الثالث، بغض 
النظر عن العمر ويعرب عنها بأهنا نسبة مئوية من السكان يف فئة العمر للتعبري النظري مقابل 
ذلك املســـتوى من التعليم. وبالنســـبة للمستوى الثالث فإّن السكان هم الفئة العمرية من 
اخلمس سنوات التالية لسن إمتام الدراسة الثانوية. ونسبة القيد اإلمجالية يف املرحلة الثالثة 

تستخدم لبيان املستوى العام لالشتراك يف هذا املستوى من التعليم.
ويشـــري مصطلح “املعلمون” إىل األشـــخاص املتفرغـــني أو العاملني لبعض الوقت 
بصفة رمسية يف جمال إرشـــاد وتوجيه اخلربة التعليمية للتالميذ والطالب، بغض النظر عن 
مؤهالهتـــم أو آليـــة أدائهـــم، أي التعليم وجهًا لوجه و/أو التعليم عن بعد. ويســـتثىن من 
هـــذه الفئة املوظفون التعليميون الذين ليس هلم نشـــاط تعليمـــي )مثل نظار وناظرات أو 
عمداء املدارس الذين ال يقومون بالتدريس( واألشـــخاص الذين يعملون من آن آلخر أو 

بصفة تطوعية.
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   أفريقيا 
صاحب العمل90100 يومًا..........729046إثيوبيا
صاحب العمل..60 يومًا................إريتريا
الضمان االجتماعي ب3100 أشهر................أنغوال
100 ملدة 8 أسابيع ......43......أوغندا

شهر
صاحب العمل

50 % صاحب العمل 14100 أسبوعًا..........52 ج67 ج69 جبنن
الضم���ان   % و50 

االجتماعي
صاحب العمل1225 أسبوعًا......4968452416بوتسوانا

الضمان االجتماعي د14100 أسبوعًا................بوركينا فاسو
50 % صاحب العمل 12100 أسبوعًا......15 ه�13 ه�......بوروندي

الضم���ان   % و50 
االجتماعي

الضمان االجتماعي1450 أسبوعًا................تشاد
50 % صاحب العمل 14100 أسبوعًا................توغو

الضم���ان   % و50 
االجتماعي

الضمان االجتماعي3067 يومًا..........247324تونس
الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا......123127 أ47 أ7 أاجلزائر

صاحب العمل14100 أسبوعًا................جزر القمر
50 )100 50 يومًا................اجلماهريية العربية الليبية

للعامالت 
حلساب 
أنفسهن(

العم���ل  صاح���ب 
)الضمان االجتماعي 
للمرأة العاملة حلساب 

نفسها( 
الضمان االجتماعي1450 أسبوعًا................مجهورية أفريقيا الوسطى
الضمان االجتماعي/12100 أسبوعًا......87905164مجهورية تن�زانيا املتحدة

صاحب العمل

اجلدول ألف - 9
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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   أفريقيا )تابع(
صاحب العمل1467 أسبوعًا................مجهورية الكونغو الدميقراطية

 لغاية 460 أشهر......4861473327جنوب أفريقيا
رهنًا مبستوى 

الدخل

صندوق تأمني البطالة

50 )100 14 أسبوعًا................جيبويت
لعامالت 

اخلدمة العامة(

صاحب العمل

......................الرأس األخضر
صاحب العمل1267 أسبوعًا................رواندا

................506645ريونيون
صاحب العمل12100 أسبوعًا................زامبيا

صاحب العمل90100 يومًا......65794857زمبابوي
100 لستني 70 يومًا................سان تومي وبرينسيب�ي

يومًا
الضمان االجتماعي ح

الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................السنغال
-صفر12 أسبوعًا................سوازيلند
صاحب العمل8100 أسابيع ................السودان
......................سرياليون
الضمان االجتماعيمفتوحة ط14 أسبوعًا..........657448سيشيل

......................الصحراء الغربية
صاحب العمل1450 أسبوعًا................الصومال

الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................غابون
صاحب العمل12100 أسبوعًا................غامبيا
صاحب العمل12100 أسبوعًا..........737750غانا
50 % صاحب العمل 14100 أسبوعًا................غينيا

الضم���ان   % و50 
االجتماعي

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



   أفريقيا )تابع(
الضمان االجتماعي1275 أسبوعًا................غينيا االستوائية
صاح���ب العم���ل أو 60100 يومًا................غينيا - بيساو

الضم���ان االجتماعي 
العم���ل  وصاح���ب 

يدفع الفرق
الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................الكامريون

الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................كوت ديفوار
50 % صاحب العمل 15100 أسبوعًا................الكونغو

الضم���ان   % و50 
االجتماعي

صاحب العمل100شهران................كينيا
......................ليربيا

-صفر12 أسبوعًا......4731......ليسوتو
الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................مايل

50 % صاحب العمل 14100 أسبوعًا......79864964مدغشقر
الضم���ان   % و50 

االجتماعي
صاحب العمل90100 يومًا......6 و23 و22 و69 و20 ومصر

الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا......17 ز26 ز27 ز77 ز27 زاملغرب
8 أس���ابيع )كل ..........767950مالوي

ثالث سنوات(
صاحب العمل100

الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا................موريتانيا
صاحب العمل12100 أسبوعًا......418035139موريشيوس

صاحب العمل60100 يومًا..........878047موزامبيق
الضمان االجتماعي1280 أسبوعًا......3928......ناميبيا
الضمان االجتماعي1450 أسبوعًا................النيجر
صاحب العمل1250 أسبوعًا................نيجرييا
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اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أمريكا الشمالية
الضمان االجتماعي1360 أسبوعًا................أنتيغوا وبربودا

الضمان االجتماعي12100 أسبوعًا6276481310181163بربادوس
الضمان االجتماعي1480 أسبوعًا49 ي12 ي26 ي158......بليز
الضمان االجتماعي14100 أسبوعًا36 ك12 ك13 ك4679371911بنما

............3658431113بورتوريكو
 13100 أسبوعًا48753915810648ترينيداد وتوباغو

مث 50 ن
الضمان االجتماعي/

صاحب العمل
100 ملدة 8 12 أسبوعًا5371442210161052جامايكا

أسابيع
صاحب العمل

............12 م16 م49 م67 م53 مجزر األنتيل اهلولندية
الضمان االجتماعي/1360 أسبوعًا6674491011151253جزر البهاما

صاحب العمل
الضمان االجتماعي/12100 أسبوعًا50 ك8 ك15 ك406938269اجلمهورية الدومينيكية

صاحب العمل
الضمان االجتماعي/1260 أسبوعًا......2720..6075دومينيكا

صاحب العمل
الضمان االجتماعي1365 أسبوعًا................سانت فنسنت وجزر غرينادين

الضمان االجتماعي1360 أسبوعًا................سانت كيتس ونيفس
الضمان االجتماعي365 أشهر......5476432113سانت لوسيا

الضمان االجتماعي1275 أسبوعًا......46794149السلفادور
100 لشهرين 3 أشهر............6275غرينادا

و60 آلخر 
شهر

الضمان االجتماعي/
صاحب العمل ل

الضمان االجتماعي/84100 يومًا......22......غواتيماال
صاحب العمل

............2923......غوادلوب

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة



أمريكا الشمالية )تابع(
17 - 18 69 ي11 ي28 ي61734678كندا

أسبوعًا
55 )إىل 
سقف حمّدد(

تأمني البطالة

الضمان االجتماعي18100 أسبوعًا................كوبا
الضمان االجتماعي/4100 أشهر......42803686كوستاريكا

صاحب العمل
............2519......مارتينيك
الضمان االجتماعي12100 أسبوعًا66 ي7 ي26 ي38813422املكسيك
الضمان االجتماعي1260 أسبوعًا......369130159نيكاراغوا

100 ملدة 6 12 أسبوعًا................هاييت
أسابيع

صاحب العمل

الضمان االجتماعي/84100 يومًا......43853654هندوراس
صاحب العمل

-صفر12 أسبوعًا68 س، ع7 س، ع17 س، ع60744766الواليات املتحدة

أمريكا اجلنوبية
الضمان االجتماعي90100 يومًا......16 ف15 ف43 ف72 ف46 فاألرجنتني
الضمان االجتماعي/12100 أسبوعًا......548141159إكوادور

صاحب العمل
الضمان االجتماعي12100 أسبوعًا......14 ز21 ز45 ز69 ز49 زأوروغواي
50 ملدة 9 12 أسبوعًا......149......باراغواي

أسابيع
الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي120100 يومًا......8 ق12 ق42 ق81 ق54 قالربازيل
70 على 12 أسبوعًا......6 ز9 ز45 ز82 ز60 زبوليفيا

األقل ص
الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي90100 يومًا......9 ر12 ر44 ر75 ر56 ربريو
............3361372010سورينام

الضمان االجتماعي18100 أسبوعًا......36713487شيلي

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أمريكا اجلنوبية )تابع(
الضمان االجتماعي1370 أسبوعًا................غيانا

............5368443021غيانا الفرنسية
الضمان االجتماعي18100 أسبوعًا......5584401814فن�زويال )مجهورية - البوليفارية(

الضمان االجتماعي12100 أسبوعًا......5176431911كولومبيا

آسيا
الضمان االجتماعي126100 يومًا......57734621أذربيجان

............1066141927األراضي الفلسطينية املحتلة
صاحب العمل10100 أسابيع......1264152112األردن
............587447146أرمينيا

100 )إىل 12 أسبوعًا......4960461110إسرائيل
سقف حمّدد(

الضمان االجتماعي

صاحب العمل90100 يومًا................أفغانستان
صاحب العمل3100 أشهر......32......اإلمارات العربية املتحدة

صاحب العمل3100 أشهر..........528540إندونيسيا
الضمان االجتماعي126100 يومًا................أوزبكستان

الضمان االجتماعي9067 يومًا......48......إيران )مجهورية - اإلسالمية(
صاحب العمل12100 أسبوعًا......168316177باكستان
صاحب العمل45100 يومًا..........148622البحرين

......................بروين دار السالم
صاحب العمل12100 أسبوعًا......56873733بنغالديش

......................بوتان
 90100 يومًا......65814512تايلند

لل� 45 يومًا 
األوىل مث 50 
لل� 45 يومًا 

التالية

صاحب العمل ألول 
45 يومًا مث الضمان 

االجتماعي

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(
......................تركمانستان

67 ملدة 12 16 أسبوعًا58 س4 س13 س2770281011تركيا
أسبوعًا

الضمان االجتماعي

......................تيمور - ليشيت
صاحب العمل5070 يومًا......248221248اجلمهورية العربية السورية

صاحب العمل 60 يومًا 90100 يومًا58 س، ع5 س، ع11 س، ع49754134مجهورية كوريا
االجتماعي  والضم���ان 

30 يومًا
......................مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

الضمان االجتماعي370 أشهر................مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
............5876471212جورجيا

صاحب العمل12100 أسبوعًا......6 ث15 ث33 ث77 ث36 ثسري النكا
صاحب العمل ألول 8100 أسابيع......56814056سنغافورة

واحلكوم���ة  طفل���ني 
للثالث

صاحب العمل90100 يومًا................الصني
............56734757مك���������او

............52724469هونغ كونغ
الضمان االجتماعي..140 يومًا......32......طاجيكستان

الضمان االجتماعي62100 يومًا..........97711العراق
................18 ش62 ش13 شعمان
الضمان االجتماعي60100 يومًا......538239109الفلبني

الضمان االجتماعي4100 - 6 أشهر خ......32......فييت نام
الضمان االجتماعي1675 أسبوعًا......54744554قربص

صاحب العمل50100 يومًا......338913132قطر

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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آسيا )تابع(
الضمان االجتماعي126100 يومًا......5574441411قريغيزستان
صاحب العمل..126 يومًا......657649107كازاخستان

صاحب العمل9050 يومًا......74815222كمبوديا
صاحب العمل70100 يومًا......3821 أ53 أ30 أالكويت

الضمان االجتماعي/7100 أسابيع................لبنان
صاحب العمل

صاحب العمل60100 يومًا......47833544ماليزيا
................377234ملديف

50 أو 100 10 أسابيع......124......اململكة العربية السعودية
)رهنًا مبدة 

العمل(

صاحب العمل

الضمان االجتماعي12070 يومًا......56615043منغوليا
الضمان االجتماعي1267 أسبوعًا................ميامنار
صاحب العمل52100 يومًا..........608243نيبال
الضمان االجتماعي ح12100 أسبوعًا......44......اهلند

التأم���ني الصح���ي أو 1460 أسبوعًا67 س14 س40 س48744156اليابان
الضمان االجتماعي

صاحب العمل60100 يومًا......813......اليمن

أوروبا
الضمان االجتماعي140100 يومًا......59704999االحتاد الروسي

الضمان االجتماعي16100 أسبوعًا80 ي، ذ2 ي، ذ16 ي، ذ436741168إسبانيا
الضمان االجتماعي140100 يومًا......5869491010إستونيا
 36580 يومًا......4971441813ألبانيا

قبل الوالدة 
 و150 يومًا
مث 50 يومًا 
لبقية الفترة

الضمان االجتماعي

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
الضم���ان االجتماعي 14100 أسبوعًا84 ي، ذ6 ي، ذ35 ي، ذ4965441010أملانيا

حم���ّدد(/ س���قف  )إىل 
صاح���ب العمل )يدفع 

الفرق(

......................أندورا
الضمان االجتماعي126100 يومًا......58674999أوكرانيا
الضمان االجتماعي1870 أسبوعًا77 ي، ذ7 ي، ذ33 ي، ذ49704245آيرلندا
الضمان االجتماعي380 أشهر73 س10 س31 س79874734آيسلندا
الضمان االجتماعي580 أشهر74 ي، ذ5 ي، ذ23 ي، ذ376239127إيطاليا

الضمان االجتماعي120100 يومًا68 ي، ذ6 ي، ذ14 ي، ذ55704676الربتغال
 1582 أسبوعًا80 ي، ذ6 ي، ذ32 ي، ذ40564398بلجيكا

ألول 30 يومًا 
75 للباقي )إىل 

سقف حمّدد(

الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي13590 يومًا......4455471314بلغاريا
......................البوسنة واهلرسك

الضمان االجتماعي16100 أسبوعًا65 س8 س17 س4862462019بولندا
الضمان االجتماعي126100 يومًا......53664942بيالروس

الضمان االجتماعي2869 أسبوعًا73 ي1 ي5 ي51694496اجلمهورية التشيكية
............4366403637مجهورية مقدونيا أ أ

 1890 أسبوعًا66 ي، ذ10 ي، ذ23 ي، ذ73824765الدامنرك
)إىل سقف 

حمّدد(

الدولة

الضمان االجتماعي12685 يومًا......56694668رومانيا
الضمان االجتماعي5100 أشهر......57764062سان مارينو

الضمان االجتماعي2855 أسبوعًا66 ي1 ي2 ي5368461817سلوفاكيا

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
الضمان االجتماعي105100 أيام......50634676سلوفينيا
 1480 أسبوعًا72 ي7 ي20 ي76804845السويد

ملدة 390 
يومًا: 90 يومًا 

بأجر ثابت

الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي9880 يومًا83 ي8 ي45 ي59774554سويسرا
الضمان االجتماعي365100 يومًا......1614......صربيا واجلبل األسود ب ب

 16100 أسبوعًا80 ي، ذ5 ي، ذ24 ي، ذ496346119فرنسا
)إىل سقف 

حمّدد(

الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي15070 يوم عمل65 ي8 ي15 ي64704899فنلندا
 45 يومًا......4561441613كرواتيا

قبل الوالدة وعام 
كامل بعدها

 100 
من 28 يومًا 
قبل الوالدة 
إىل 6 أشهر 

بعدها. والباقي 
بأجر ثابت

التأم���ني  صن���دوق 
الك���روايت  الصح���ي 
مث امليزاني���ة احلكومية 

)نسبة ثابتة(

الضمان االجتماعي112100 يومًا......5065481111التفيا
الضمان االجتماعي16100 أسبوعًا89 ي، ذ2 ي، ذ28 ي، ذ....436441لكسمربغ

الضمان االجتماعي126100 يومًا......5264491213ليتوانيا
......................ليختنشتاين

 14100 أسبوعًا......31703197مالطة
ملدة 13 
أسبوعًا

صاحب العمل

90 ملدة 26 أسبوعًا79 ي، ذ9 ي، ذ40 ي، ذ55714646اململكة املتحدة
األسابيع الستة 
األوىل وأجر 
ثابت بعدها

صاحب العمل )يسترده 
الصندوق العام بنس���بة 

)% 92

الضمان االجتماعي126100 يومًا......545951610مولدوفا )مجهورية(

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوروبا )تابع(
......................موناكو
 7642 س9 س33 س69774745النرويج

أو 52 أسبوعًا ض
 100 

أو 80 ض
الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي16100 أسبوعًا88 ي3 ي24 ي51684544النمسا
قبل الوالدة 24 أسبوعًا70 ي1 ي4 ي47614666هنغاريا

)4 أسابيع على 
األقل( مث 70 
مث أجر ثابت

الضمان االجتماعي

صندوق تأمني البطالة16100 أسبوعًا75 ي، ذ15 ي، ذ60 ي، ذ56734444هولندا
الضمان االجتماعي/119100 يومًا68 ي، ذ3 ي، ذ10 ي، ذ386140156اليونان

صاحب العمل

أوقيانوسيا
-صفر52 أسبوعًا67 س16 س39 س56714567أستراليا

عن���د الض���رورة ......71744814بابوا غينيا اجلديدة
قب���ل الوضع و6 

أسابيع بعده

-صفر

......................باالو
......................بولينيزيا الفرنسية

......................توفالو
......................تونغا

صاحب العمل1225 أسبوعًا................جزر سليمان
............3566343728جزر مارشال

......................ساموا
..350 أشهر................فانواتو
صاحب العملأجر ثابت84 يومًا................فيجي
......................غوام

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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أوقيانوسيا )تابع(
......................كاليدونيا اجلديدة

صاحب العمل1225 أسبوعًا................كرييباس
......................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

......................ناورو
 14100 أسبوعًا73 س11 س36 س57724654نيوزيلندا

)إىل سقف 
حمّدد(

الدولة

 املصادر: بالنس���بة ملع���دل النش���اط االقتصادي للكب���ار، وحصة املرأة يف القوى العاملة ومعدل البطال���ة، مكتب العمل الدويل، حولية	إحصاءات	العم���ل،	2003 )جنيف، 2003( وقاعدة البيانات
LABORSTA )بدأ النفاذ إليها يف 26 تشرين الثاين/نوفمرب 2004(؛ ومنظمة العمل الدولية، مكتب الكاريب�ي، وجملة	إحصاءات	العمل	بالكاريب�ي،	1998 )بورت أوف سبني، 1999(؛ والتقارير 

اإلحصائية الوطنية.
وبالنس���بة للعمل بعض الوقت، مكتب العمل الدويل، املؤش���رات	األساسية	لس���وق	العمل، وتستكمل البيانات املقدمة إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، يف 
http://www.ilocarib.org.tt/system_links/ :تشرين الثاين/نوفمرب 2004، وتستكمل من منظمة العمل الدولية، مكتب الكاريب�ي، جمموعة البيانات اإلحصائية للعمل يف الكاريب�ي، متاحة من املوقع

link_databases.html )بدأ النفاذ إليه يف 15 شباط/فرباير 2005(.

وبالنسبة ملزايا إجازة األمومة، مقدمة من مكتب العمل الدويل يف كانون الثاين/يناير 2050، على أساس قاعدة بيانات	شروط	العمل	والعمالة، محاية األمومة.

احلواشي:
النقطتان )..(  تشريان إىل أن البيانات غري متاحة أو مل تبلغ بصورة منفصلة.

) - ( تعين “ال تنطبق”.
اإلشارة إىل األشخاص من مجيع األعمار: أي معدل النشاط املبني هو معدل نشاط خام. أ 

عند الضرورة يساعد صاحب العمل يف التغطية لتصل إىل األجر الكامل. ب 
مدينة كوتونو فقط. ج 

يرفعها صاحب العمل عند الضرورة. د 
بومجبورا فقط. ه� 

للسكان املصريني فقط. و 

للمناطق احلضرية فقط. ز 
يدفع صاحب العمل للمرأة غري املغطاة بالضمان االجتماعي. ح 

مكافأة شهرية مقطوعة ملدة 10 أسابيع. ط 
على أساس ساعات العمل يف الوظيفة األصلية. ي 

على أساس ساعات العمل يف الوظائف االبتدائية والثانوية. ك 
الضمان االجتماعي )60 ملدة 12 أسبوعًا( وصاحب العمل )40 ملدة شهرين(. ل 

اجلدول ألف - 9 )تابع(
النشاط االقتصادي ومزايا إجازة األمومة

 مزايا إجازة األمومة اعتبارًا
من عام 2004

نصيب النساء 
 من العمل

لبعض الوقت
)%(

2002/1999

 النسبة املئوية
 لعمل الكبار
لبعض الوقت
2002/1999

معدل البطالة 
)%(

2003/1997
نصيب النساء 

من القوى 
العاملة للكبار

)%(
2003/1997

معدل النشاط 
االقتصادي 

للكبار
)%(

2003/1997

	اجلهة	اليت	تقدم
التغطية	

النسبة	املئوية	من	
األجور	املدفوعة	
يف	الفترة	املغطاة

	مدة	إجازة
األمومة رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد	أو	املنطقة
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كوراساو فقط. م 
100 ملدة شهر واحد و50 ملدة شهرين )صاحب العمل( ومبلغ على أساس الدخل )الضمان االجتماعي(. ن 

على أساس ساعات العمل يف كل الوظائف. س 
األجر والعاملني مبرتبات فقط. ع 

13 ضاحية حضرية. ف 
100 من احلد األدىن الوطين لألجور + 70 من األجور فوق احلد األدىن. ص 
باستثناء سكان الريف يف أكرا وأمابا وأمازوناس وبارا ورونتونيا وروراميا. ق 

مدينة ليما الكربى فقط. ر 
للعمانيني فقط. ش 

باستثناء العمال األسريني املشتركني الذين يعملون أقل من 18 ساعة يف األسبوع. ت 
باستثناء املقاطعات الشمالية والشرقية. ث 

رهنًا بظروف العمل وطبيعة العمل. خ 
باستثناء وقت السفر بني البيت والعمل وكذلك الراحة األساسية لتناول الوجبات. والتقديرات على أساس استقصاء القوى العاملة األوروبية. ذ 

100 ملدة 42 أسبوعًا أو 80 ملدة 52 أسبوعًا من اإلجازة الوالدية )9 أسابيع حمجوزة لألم(. ض 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. أ أ 

اعتبارًا من 4 شباط/فرباير  تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ب ب 

املالحظات التقنية

املؤش���رات املتعلقة مبجموع الس���كان الناش���طني اقتصاديًا من عمر 15 فما فوق مجعها 
مكتب العمل الدويل. والبيانات املبينة هنا عن آخر س���نة توافرت عنها بيانات. ويعّرف 
معدل النش���اط االقتصادي للكبار بأنه اجلزء من الس���كان من عمر 15 فما فوق الذين 
يوف���رون أو املتواج���دون لتوف���ري إمدادات العمل إلنتاج الس���لع واخلدم���ات وفقًا لنظام 

احلسابات القومية.
وتعريف السكان الناشطني اقتصاديًا املقدم من مكتب العمل الدويل يشمل مجيع 
املستخدمني والعاطلني مبن فيهم الباحثون عن العمل ألول مرة. وهو يشمل املوظفني 
وعمال  واملوظفني  أنفسهم  حلساب  العاملني  واألشخاص  شركات،  غري  مشاريع  يف 
األسر املسهمة، وأعضاء تعاونيات املنتجني وأعضاء القوات املسلحة. ومن حيث املبدأ 
فالشخص الذي يؤدي عماًل من هذا القبيل بقدر ال يزيد عن ساعة يف األسبوع يعترب 
ناشطًا اقتصاديًا. والتعريف املوصى به من مكتب العمل الدويل يشمل أيضًا إنتاج السلع 
اخلاص.  لالستهالك  احلطب  ومجع  ونقلها  املياه  عن  والبحث  الغذائية  كاملواد  األّولية 
وهناك أنشطة أخرى معينة غري نقدية - مثل التشييد واإلصالحات الكبرية والتجديد يف 
املسكن الذي يشغله املرء - تعترب نشاطًا اقتصاديًا. واألشخاص العاملون يف هذا اإلنتاج 

يعتربون ناشطني اقتصاديًا.
 ومعدل البطالة هو اجلزء من القوى العاملة العاطل عن العمل. والعاطلون هم أشخاص 
بال عمل حاليًا ويبحثون أو قد حبثوا عن العمل مؤخرًا وهم حاليًا جاهزون للعمل. 
وأساس هذه اإلحصاءات هو القوى العاملة )الناشطة اجتماعيًا من بني السكان(، وليس 

جمموع السكان.
للعاطلني  التايل  التعريف  العمل  جمال  يف  لإلحصائيني  الدويل  املؤمتر  اعتمد  وقد 

باعتباره توصية دولية يف عام 1982:
مجيع األشخاص الذين كانوا يف فترة مرجعية:

“بال عمل” أي أهنم ال يقومون بعمل بأجر أو عمل حلساب أنفسهم على   )1(
النحو املحّدد يف التعريف الدويل للعمالة؛

“اجلاهزون حاليًا للعمل”، أي أهنم كانوا جاهزين للعمل بأجر أو للعمل   )2(
حلساب أنفسهم خالل الفترة املرجعية؛

“يبحثون عن عمل”، أي أهنم اختذوا خطوات حمّددة يف فترة حمّددة مؤخرًا   )3(
حبثًا عن عمل بأجر أو عمل حلساب أنفسهم.

ومصطلح “العاملون لبعض الوقت” يشري إىل األشخاص الذين هلم وظائف ويقل 
جمموع ساعات عملهم عن “التفرغ” )انظر التعريف أدناه(. واملقاييس املعروضة هي 
ملجموع العمل لبعض الوقت كنسبة مئوية من جمموع العمل، حمسوبًا بشكل منفصل 
للمرأة وللرجل واجلزء من النساء من بني مجيع العاملني لبعض الوقت. ومجيع البلدان 
ما عدا اثنني استقت املعلومات من استقصاءات القوى العاملة؛ والبلدان الباقيان حصال 

على املعلومات من تعداد السكان.
وال يوجد معيار مقبول دوليًا للعدد األدىن من الساعات اليت تعمل يف األسبوع 
واليت ميكن أن تشكل عماًل  متفرغًا. ولذا فاإلطار موضوع على أساس كل بلد على 
حدة أو يف جتميعات إقليمية خاصة. ووضعت بلدان كثرية نقاطًا معلمية تقع بني 30 
و40 ساعة يف األسبوع. وبلدان أخرى تصنف العمال لبعض الوقت والعمال املتفرغني 
على أساس تفسريات املستجيبني حلالة عملهم الشخصية، أي ما إذا كانوا يرون أنفسهم 
عن  اإلحصاءات  جعل  حماولة  ويف  الوقت.  لبعض  أو  الوقت  كل  لوظائف  شاغلني 
العمل بعض الوقت قابلة للمقارنة بني البلدان طبقت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي 30 ساعة قاطعة لتمييز العاملني لبعض الوقت عن العاملني املتفرغني. ومن 
مث فمجموعة بيانات املنظمة، وهي أحد املصادر الرئيسية لقاعدة البيانات KILM، تعترب 
األشخاص الذين يعملون 30 ساعة أو أكثر يف األسبوع “عاملني متفرغني” والذين 

يعملون أقل من 30 ساعة يف األسبوع يعتربون “عاملني لبعض الوقت”.
والبيانات عن إجازة األمومة ومزاياها املتوافرة حاليًا للمرأة يف البلدان اليت خضعت 
لالستقصاء الذي جيريه مكتب العمل الدويل تدرج طول املدة اليت تقدم عنها املزايا، 
البيانات على  املكتب  التغطية. ومجع  تقدمي  املسؤولة عن  واملؤسسة  التعويض،  ومدى 

أساس املعلومات املقدمة من البلدان حىت عام 2004.
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أفريقيا
8....................إثيوبيا
22..66................إريتريا
16....................أنغوال
25....................أوغندا

7....................بنن
52317 أ، ب341411828311بوتسوانا

12....................بوركينا فاسو
18....................بوروندي

6....................تشاد
7....................توغو
23....................تونس
6....................اجلزائر

3....................جزر القمر
......................اجلماهريية العربية الليبية

......................مجهورية أفريقيا الوسطى
4921..................مجهورية تنـزانيا املتحدة

12....................مجهورية الكونغو الدميقراطية
33 ج27..151543798211جنوب أفريقيا

11....................جيبويت
11....................الرأس األخضر

49....6556393033> 1> 1رواندا
......................ريونيون

12....................زامبيا
10....................زمبابوي

9....................سان تومي وبرينسيبـي

اجلدول ألف - 10
خصائص العمل واملشاركة السياسية

 حصة النساء
من املقاعد 

 الربملانية
)%(

2004

 النسبة املئوية
 للنساء بني
 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
التصنيع

2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون

العاملون حلساب 
أنفسهم أصحاب العمل

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أفريقيا )تابع(
19....................السنغال

632411 د................سوازيلند
10....................السودان
15....................سرياليون
29....1..124208673سيشيل

......................الصحراء الغربية
......................الصومال

9....................غابون
13....................غامبيا
3410..5571611121108غانا
19....................غينيا

18....................غينيا االستوائية
......................غينيا - بيساو

9....126155929279الكامريون
9....................كوت ديفوار

9....................الكونغو
7....................كينيا
5....................ليربيا

12........1153654432ليسوتو
10....................مايل

4....22344912185230مدغشقر
62071368582086892مصر

11....3123134405222> 1املغرب
1515..937652123> 1> 1مالوي

4....................موريتانيا

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية

 حصة النساء
من املقاعد 

 الربملانية
)%(

2004

 النسبة املئوية
 للنساء بني
 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
التصنيع

2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون

العاملون حلساب 
أنفسهم أصحاب العمل

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أفريقيا )تابع(
226..> 25515917921موريشيوس

30....................موزامبيق
3026..6103217566843ناميبيا
1....................النيجر
6........3349....14نيجرييا

أمريكا الشمالية
11....................أنتيغوا وبربودا

4513......18189180> 1بربادوس
313..34716243 هـ25 هـ.. هـ.. هـبليز
241934756043934017بنما

..41..> 19928011 هـ7 هـ.. هـ.. هـبورتوريكو
3819..> 361218827421ترينيداد وتوباغو

12....132738695821جامايكا
..30 و..> 1 و1 و84 و92 و8 و3 و5 و1 وجزر األنتيل اهلولندية

4020......8883........جزر البهاما
3117......2428466848اجلمهورية الدومينيكية

5919..6151922716131دومينيكا
23....................سانت فنسنت وجزر غرينادين

......................سانت كيتس ونيفس
372431715911855511سانت لوسيا

363622426298693211السلفادور
27....................غرينادا

8....27373026312521غواتيماال
......................غوادلوب

3521..> 1> 1989811 هـ11 هـ.. هـ.. هـكندا

 

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية

 حصة النساء
من املقاعد 

 الربملانية
)%(

2004

 النسبة املئوية
 للنساء بني
 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
التصنيع

2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون

العاملون حلساب 
أنفسهم أصحاب العمل

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة
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أمريكا الشمالية )تابع(
36....................كوبا

5112019716942832935كوستاريكا
......................مارتينيك
2524266262127702523املكسيك
21........1235355960نيكاراغوا

4....................هاييت
366......414846 هـ42 هـ.. هـ.. هـهندوراس

4614..> 1> 994911 هـ6 هـ.. هـ.. هـالواليات املتحدة
أمريكا اجلنوبية

2534 ز..1 ز2 ز66 ز79 ز27 ز18 ز5 ز2 زاألرجنتني
2516 ح..3 ح9 ح60 ح55 ح28 ح32 ح8 ح4 حإكوادور

..35 ح..1 ح2 ح66 ح76 ح29 ح20 ح5 ح2 حأوروغواي
10..53....3842344545باراغواي
23132459554361319الربازيل
3619 ح..5 ح11 ح55 ح43 ح36 ح44 ح4 ح2 حبوليفيا

2318 ي55 ك2 ي6 ي57 ي43 ي33 ي35 ي7 ي2 يبريو
2818..1919877821> 1سورينام

2413..242229736631شيلي
20....................غيانا

......................غيانا الفرنسية
2710......3937295760فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(

3812 ط36374152499465كولومبيا

آسيا
11....................أذربيجان

..14123155583374912األراضي الفلسطينية املحتلة

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية

 حصة النساء
من املقاعد 

 الربملانية
)%(

2004

 النسبة املئوية
 للنساء بني
 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
التصنيع

2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون

العاملون حلساب 
أنفسهم أصحاب العمل

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء البلد أو املنطقة



املرأة يف العامل 2005: التقدم احملرز يف اإلحصاءات  204

آسيا )تابع(
6..65................األردن
245..31219877611> 1أرمينيا

2915..> 2759918211إسرائيل
......................أفغانستان

صفر8..................اإلمارات العربية املتحدة
11....1224302839408إندونيسيا

7....................أوزبكستان
141735474818380133إيران )مجهورية - اإلسالمية(

222..1164237404716> 1باكستان
صفر10 ل44................البحرين

..26 ل..................بروين دار السالم
82..508157310 م11 م> 1> 1بنغالديش

10....................بوتان
1523384041351672269تايلند

26....................تركمانستان
17123038554989764تركيا

26 ع....................تيمور - ليشيت
12....................اجلمهورية العربية السورية

34666517156613 هـ، م18 هـ، م.. هـ.. هـمجهورية كوريا
20....................مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

623..................مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
1226443434392062289جورجيا

215 س141935605921481سري النكا
612616> 27511928211سنغافورة

20....................الصني
..6722> 1539938631مكـــــــــاو

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية
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2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون
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آسيا )تابع(
..6426> 27310938311هونغ كونغ

13....................طاجيكستان
..15..................العراق
..9 ن......88 ن88 ن10 ن9 ن2 ن1 نعمان
805815................الفلبني

27....315118265022> 1> 1فييت نام
19820847071611811قربص

..5..> 1..110099..1> 1قطر
2810..1235464442167قريغيزستان
14033586311703410> 1كازاخستان

1410..334914195332> 1> 1كمبوديا
صفر....................الكويت

2....................لبنان
151218777610263239ماليزيا

156..153555292131ملديف
صفر31..................اململكة العربية السعودية

1216444439391487305منغوليا
....89................ميامنار
146..4471571334136نيبال
8....................اهلند

1451084859260107اليابان
صفر4..> 1> 3243314511> 1اليمن

أوروبا
3910..> 1> 125693921االحتاد الروسي

3036..37912857931إسبانيا
3519..> 1> 244894881إستونيا

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية
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)%(
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 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
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2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995
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أوروبا )تابع(
6....................ألبانيا
743632> 3747928621أملانيا

14....................أندورا
1187882169395 هـ11 هـ.. هـ.. هـأوكرانيا
28416927511692913آيرلندا
782930> 1> 3961491761آيسلندا
2112..815712796963إيطاليا

491918757221643219الربتغال
848161813135........بلجيكا
25712888231683026بلغاريا

17....................البوسنة واهلرسك
3420..21767074 م15 م25بولندا

29....> 1> 11299971> 1بيالروس
2617..> 26714897911اجلمهورية التشيكية
2718..4104117472187مجهورية مقدونيا ف

872638> 11958811 هـ4 هـ.. هـ.. هـالدامنرك
3111..1214276263238رومانيا

1817......9187....913سان مارينو
3519..> 1> 871 م94 م2449سلوفاكيا
3312..2439898363سلوفينيا
913045> 1> 95861....514السويد
4989858032752825سويسرا

8....................صربيا واجلبل األسود ص
12..78....119489 هـ6 هـ.. هـ.. هـفرنسا
832838> 1> 91821....816فنلندا

2618..371417777562كرواتيا

اجلدول ألف - 10 )تابع(
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أوروبا )تابع(
2457898544824021التفيا

828431633120....710لكسمربغ
21837643773921 هـ13 هـ.. هـ.. هـليتوانيا

12....................ليختنشتاين
92189....66119283..مالطة

793318 ق> 1> 1792831 هـ7 هـ.. هـ.. هـاململكة املتحدة
4013..13135656331> 1مولدوفا )مجهورية(

21....................موناكو
883036> 1> 1095901 هـ4 هـ.. هـ.. هـالنرويج
4755898631602734النمسا
743410> 3759918311هنغاريا
782637> 8711 م91 م13 هـ8 هـ.. هـ.. هـهولندا
31019286458144822614اليونان

أوقيانوسيا
893625> 24712908411أستراليا

1....................بابوا غينيا اجلديدة
صفر39..................باالو

....87................بولينيزيا الفرنسية
صفر....................توفالو
صفر19..1252640433430> 1تونغا

صفر....................جزر سليمان
193..112825687311جزر مارشال

6....................ساموا
4....................فانواتو
6....................فيجي

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية
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 الربملانية
)%(

2004

 النسبة املئوية
 للنساء بني
 املشرعني
واملديرين

2003/1995

 نسبة اإلناث
 إىل الرجال
 يف األجور
 يف قطاع
التصنيع

2003/1995

توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
املسهمة املوظفون
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أوقيانوسيا )تابع(
......................غوام

......> 1> 1989801 هـ10 هـ.. هـ.. هـكاليدونيا اجلديدة
5....................كرييباس

صفر....................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
......................ناورو

803628> 49815877611نيوزيلندا

املصادر: بالنسبة لتوزيع املوظفني حسب األوضاع يف العمل والنسبة املئوية للنساء بني املشرعني واملديرين، من إعداد الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، على 
أساس بيانات من مكتب العمل الدويل، وقاعدة البيانات LABORSTA، اجلدوالن 2 - جيم و2 - دال )http://laborsta.ilo.org، بدأ النفاذ إليها يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2004(؛ ونظام حولية 

األمم املتحدة الدميغرافية )تشرين الثاين/نوفمرب 2004(؛ ومكتب العمل الدويل، املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، الطبعة الثالثة )جنيف، 2003(، اجلدول 3.

ويف خصوص أجور املرأة يف قطاع التصنيع بالنســـبة ألجور الرجل، من إعداد الشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، على أســـاس بيانات من مكتب العمل الدويل، حولية 
إحصاءات العمل 2003 )جنيف، 2003(، وقاعدة البيانات LABORSTA، اجلدول 5 - ألف )بدأ النفاذ إليها يف 22 شباط/فرباير 2005(.

وبالنسبة للمقاعد الربملانية، االحتاد الربملاين الدويل، املرأة يف الربملانات الوطنية، الوضع يف 30 تشرين األول/أكتوبر http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm( 2004 بدأ النفاذ إليه يف 16 تشرين 
الثاين/نوفمرب 2004(.

احلواشي:
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري متوفرة أو مل تبلغ بشكل منفصل.

> 1 تبني احلجم الصفري أو أقل من نصف الوحدة املستخدمة.
املواطنون فقط. أ 

باستثناء القطاع احلكومي. ب 
األرقام يف توزيع املقاعد ال تشمل 36 مندوبًا خاصًا بالتناوب يعينون بشكل ظريف، والنسبة املئوية املبينة حمسوبة على أساس 54 مقعدًا دائمًا. ج 

أصحاب األجور املهرة. د 
البيانات عن العاملني حلساب أنفسهم واملوظفني جممعة وواردة حتت بند العاملني حلساب أنفسهم. هـ 

كوراساو فقط. و 
31 ضاحية حضرية. ز 

املناطق احلضرية فقط. ح 
سبع مدن رئيسية يف البلد. ط 

مدينة ليما الكربى فقط. ي 
ليما فقط. ك 

قطاع خاص. ل 
تشمل أعضاء التعاونيات اإلنتاجية. م 

للعمانيني فقط. ن 

اجلدول ألف - 10 )تابع(
خصائص العمل واملشاركة السياسية
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توزيع النسبة املئوية للسكان املستخدمني حسب أوضاع العمل وحسب كل جنس، 
2003/1995

العاملون يف األسر 
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باستثناء املقاطعة الشمالية. س 
الغرض من االنتخابات اليت أجريت يف 30 آب/أغسطس 2001 كان انتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية لتيمور - ليشيت. وأصبحت هذه اهليئة الربملان الوطين يف 20 أيار/مايو 2002،  ع 

وهو التاريخ الذي حصل فيه البلد على االستقالل، دون أّي انتخابات جديدة.
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ف 

اعتبارًا من 4 شباط/فرباير تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ص 
مبا يف ذلك الدفعات من العمل اإلضايف. ق 

املالحظات التقنية:
توزيع العاملني من كل جنس حسب األوضاع يف العمل مبني بالنسبة ألصحاب العمل، 
والعاملني حلســـاب أنفســـهم، واملوظفني والعاملني يف األسر املعيشية املسهمة فقط. وقد 
ال تصـــل الفئـــات إىل 100 يف املائة ألن أعضاء تعاونيـــات املنتجني والعاملني غري القابلة 

للتصنيف حسب احلالة غري واردة.
والفئات األربع حســـب تعريفها يف التصنيف الدويل لألوضاع يف العمل )1993( 

هي على النحو التايل:
أصحاب العمل هم العاملون الذين يعملون حلســـاب أنفســـهم أو مع شـــريك أو   —
أكثر، ويشغلون نوع العمل املعّرف بأنه “وظيفة حلساب النفس” ويكونون هبذه 
الصفة على أساس مستمر )مبا يف ذلك الفترة املرجعية( قد استخدموا شخصًا أو 

أكثر للعمل من أجلهم يف مؤسستهم بوصفهم “موظفني”؛
العاملون حلســـاب أنفســـهم هم العاملون الذين يعملون حلســـاب أنفسهم أو مع   —
شـــريك أو أكثر ويشغلون نوع العمل املعّرف بأنه “وظيفة حلساب النفس” ومل 

يشغلوا على أساس مستمر أّي “موظفني” للعمل معهم خالل الفترة املرجعية؛
املوظفون هم مجيع العاملني الذين يشغلون وظيفة من النوع املعّرف بأنه “وظائف   —

بأجر”؛
العاملون من األســـر املســـهمة هم العاملون الذين يشغلون وظيفة “عمل حلساب   —
النفس” يف مؤسســـة ذات وجهة ســـوقية يشغلها شخص قريب يعيش يف األسرة 
املعيشـــية نفســـها وال ميكن اعتباره شريكًا ألن درجة التزامه بتشغيل املؤسسة من 
حيـــث وقت العمل أو العوامل األخرى الـــيت حتّددها الظروف الوطنية، ال يكون 
يف مســـتوى مقارن مبستوى رئيس املؤسســـة. )حيث يكون ذلك معتادًا بالنسبة 
 للشـــباب، وخاصة العمل بال أجر يف مؤسســـة اقتصادية يديرها شـــخص قريب 
ال يعيش يف األسرة املعيشية نفسها، وميكن االستغناء عن شرط “العيش يف األسرة 

املعيشية نفسها”(.
ونســـبة أجور اإلناث إىل أجور الذكور يف قطاع التصنيع ترد هنا كنســـب مئوية. 
وإحصاءات األجور اليت حســـبت منها هذه النســـبة هي بصفة عامة متوسط الدخل لكل 

كاســـب أجر )بغض النظر عن العمر( أو يف بعض احلاالت معدالت األجور. وتســـتقى 
البيانات عن متوســـط الكسب عادة من بيانات كشوف األجور وتستكمل من عينة من 
املؤسسات اليت غالبًا ما تقدم أيضًا بيانات عن ساعات العمل وعن العمالة. ويف حاالت 
قليلة جتمع متوســـطات اإليرادات مـــن إحصاءات الضمان االجتماعي أو اســـتقصاءات 

القوى العاملة.
واملقارنـــات الدولية لنســـب األجـــور املبينة هنا جيب أن جترى حبذر شـــديد. فالتغطية 
والتعاريـــف والطرائق املتبعـــة يف جتميع إحصاءات األجور ختتلف كثـــريًا من بلد إىل آخر. 
وتفصيل اإلحصاءات حسب اجلنس ال يتوافر إال بالنسبة لبلدان قليلة وقد يستند إىل شرحية 
ضيقة من السكان. مث إّن اإليرادات تعتمد بشكل كبري على عدد ساعات العمل ويف بعض 
البلدان اليت تعمل فيها اإلناث عادة ســـاعات أقل من ســـاعات الرجال، ال بد أن يؤخذ هذا 

العامل يف االعتبار عند تفسري نسب األجور.
واجلزء من النســـاء بني املشرعني واملديرين يعطي داللة على وجود النساء يف مواقع 
اختاذ القرارات. وهذا يستقى من اإلحصاءات عن توزيع السكان املستخدمني )ويف بعض 
احلاالت توزيع الســـكان الناشـــطني اقتصاديًا( حســـب املهنة، وجتمع أساســـًا من خالل 
اســـتقصاءات القوى العاملة. كذلك توفر بعض اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية األخرى 
وتعدادات الســـكان هذه املعلومات. وتشـــري فئة “املشرعني وكبار املوظفني واملديرين” 
إىل الفئة الرئيســـية 1 من تنقيح عام 1988 للتصنيف الدويل للمهن وهي تشمل الفئات 
الفرعية التالية: )أ( املشـــرعني وكبار املوظفني؛ )ب( مديري الشـــركات؛ )ج( املديرين 
العامني. ويف حالة البلدان اليت استخدمت التصنيف الدويل السابق فإّن الفئة تشري إىل الفئة 
الرئيسية 2، العاملون اإلداريون والعاملون يف الشؤون اإلدارية، اليت تشمل )أ( املوظفني 

التشريعيني واملديرين احلكوميني؛ )ب( املديرين.
ونســـبة املقاعد الربملانية اليت تشـــغلها النســـاء حتسب بالنســـبة ملجالس النواب فقط 
يف البلدان اليت هبا جملســـان. وتســـتند البيانات إىل التوزيع حســـب اجلنس يف 30 تشرين 
األول/أكتوبر 2004. واألرقام املبينة تعكس التغريات، إن وجدت، بعد أحدث انتخاب 
يسبق ذلك التاريخ، كنتائج االنتخابات الفرعية أو االستبدال عقب استقالة عضو الربملان 

أو وفاته.
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األقاليم األكثر تقدمًا )47 بلدًا أو منطقة(

مالطةسلوفينيابلجيكااالحتاد الروسي
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالسويدبلغارياإسبانيا
موناكوسويسراالبوسنة واهلرسكأستراليا
النرويجصربيا واجلبل األسود ببولنداإستونيا
النمسافرنسابيالروسألبانيا
نيوزيلندافنلندااجلمهورية التشيكيةأملانيا

هنغارياكرواتيامجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأندورا
هولنداكندامجهورية مولدوفاأوكرانيا
الواليات املتحدة األمريكيةالتفياالدامنركآيرلندا
اليابانلكسمربغرومانياآيسلندا
اليونانليتوانياسان مارينوإيطاليا

ليختنشتاينسلوفاكياالربتغال

األقاليم األقل تقدمًا باستثناء أقل البلدان منوًا )107 بلد أو منطقة(

مجهورية كورياتايلندباراغوايأذربيجان
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةتركمانستانباكستاناألراضي الفلسطينية املحتلة

جنوب أفريقياتركياباالواألرجنتني
جورجياترينيداد وتوباغوالبحريناألردن
دومينيكاتونسالربازيلأرمينيا

ريونيونتونغابربادوسإسرائيل
زمبابويجامايكابروين دار السالمإكوادور

سانت فنسنت وغريناديناجلزائربليزاإلمارات العربية املتحدة
سانت كيتس ونيفسجزر األنتيل اهلولنديةبنماأنتيغوا وبربودا

سانت لوسياجزر البهامابوتسواناإندونيسيا
سري النكاجزر مارشالبورتوريكوأوروغواي
السلفادوراجلماهريية العربية الليبيةبوليفياأوزبكستان

سنغافورةاجلمهورية الدومينيكيةبولينيزيا الفرنسيةإيران )مجهورية - اإلسالمية(
سوازيلنداجلمهورية العربية السوريةبريوبابوا غينيا اجلديدة

املرفق 2
قائمة البلدان أو املناطق حسب الفئة اإلمنائية



املرأة	يف	العامل	2005:	التقدم	احملرز	يف	اإلحصاءات 	212

قائمة البلدان أو املناطق أ حسب الفئة اإلمنائية )تابع(

األقاليم األقل تقدمًا باستثناء أقل البلدان منوًا )107 بلد أو منطقة( )تابع(

املكسيكالكامريونغواتيماالسورينام
اململكة العربية السعوديةكوباغوادلوبسيشيل
منغولياكوت ديفوارغوامشيلي

موريشيوسكوستاريكاغياناالصحراء الغربية
ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(الكونغوغيانا الفرنسيةالصني

ناميبياكولومبياالفلبنيمكاو اإلقليم اإلداري اخلاص
ناوروالكويتفنـزويال )مجهورية - البوليفارية(هونغ كونغ اإلقليم اإلداري اخلاص

نيجريياكينيافيجيطاجيكستان
نيكاراغوالبنانفييت نامالعراق
كاليدونيا اجلديدةمارتينيكقربصعمان
اهلندماليزياقطرغابون

هندوراسمصرقريغيزستانغانا
املغربكازاخستانغرينادا

أقل البلدان منوًا )50 بلدًا أو منطقة(

مايلالسنغالتيمور - ليشيتإثيوبيا
مدغشقرالسودانجزر سليمانإريتريا

مالويسرياليونجزر القمرأفغانستان
ملديفالصومالمجهورية أفريقيا الوسطىأنغوال
موريتانياغامبيامجهورية تنـزانيا املتحدةأوغندا

موزامبيقغينيامجهورية الكونغو الدميقراطيةبنغالديش
ميامنارغينيا االستوائيةمجهورية الو الدميقراطية الشعبيةبنن

نيبالغينيا - بيساوجيبويتبوتان
النيجرفانواتوالرأس األخضربوركينا فاسو

هاييتكمبوديارواندابوروندي
اليمنكرييباسزامبياتشاد
ليربياسامواتوغو
ليسوتوسان تومي وبرينسيبـيتوفالو

احلواشي:
يشمل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والبلدان أو املناطق األخرى اليت ال يقّل عدد سكاهنا عن 150 ألف يف عام 2000. أ 

اعتبارًا من 4 شباط/فرباير 2003 تغري االسم الرمسي “مجهورية يوغوسالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”. ب 








