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 مقدمة - أوال 
ائية يف دورـــا الـــسادسة عـــد بنـــاء علـــى طلـــب اللجنـــة اإلحـــصهـــذا التقريـــر الـــذي أُ - ١

م التقــدم احملــرز يف تــوفري تــوافر البيانــات يف الوقــت الــراهن ويقــييــستعرض وحيلــل  )١(والــثالثني
ويربز أمورا من بينـها أمهيـة بنـاء القـدرات           . اإلحصاءات اجلنسانية يف السنوات الثالثني املاضية     

ستند هـذا التقريـر إىل املنـشور        ويـ . ها لتحسني اإلحـصاءات اجلنـسانية     إدامتاإلحصائية الوطنية و  
، الـذي أصـدرته     “التقـدم احملـرز يف جمـال اإلحـصاءات        : نـساء العـامل   ”املعنـون   و الصادر مؤخرا 

 . الشؤون االقتصادية واالجتماعيةدارةالتابعة إلالشعبة اإلحصائية 
اإلحــصاءات ب بــإبالغ النظــام اإلحــصائي الــدويل  بلــدانوينــصب التركيــز علــى قيــام ال  - ٢

املستخدمة لتحليل قدرة البلدان علـى      للبيانات    الرئيسية املصادرمن  و. قة بالنساء والرجال  املتعل
 ؛ألمانـــة العامـــةبااملعلومـــات املتـــصلة باملـــسائل اجلنـــسانية الـــشعبة اإلحـــصائية  وإبـــالغ إنتـــاج 
 ومكتـب   ؛)اليونـسكو ( التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            إلحصاءاتا ومعهد

اللجـان اإلقليميـة لألمـم      ، إىل جانـب مـدخالت قدمتـها          ومنظمة الصحة العامليـة    ؛عمل الدويل ال
 .املتحدة

 
 احلاجة إىل اإلحصاءات اجلنسانية -ثانيا  

حمدوديـة  الحظت جلنة وضع املرأة، يف استعراضـها العـشري ملنـهاج عمـل بـيجني، أن                  - ٣
ت اجلنسانية والبيانـات املـصنفة حـسب        اإلحصاءاتعزى جزئيا إىل نقص     أنشطة النهوض باملرأة    
. )٢(بالنـسبة للعديـد مـن اـاالت    األساليب غري املالئمة لتقييم التقدم وإىل نوع اجلنس والسن،  

 حامســا  يف الوقــت املناســبويعتــرب تــوافر اإلحــصاءات املوثــوق ــا عــن حالــة النــساء والرجــال 
دم يف الـسعي إىل حتقيـق تكـافؤ    تقـ التقـدم أو عـدم   البالنـسبة للحكومـات حـىت تـنجح يف قيـاس      

 .نساء والرجال والفتيات والفتيانالبني فرص ال
الرابع املعين باملرأة يف إعالن بيجني إىل اتبـاع ـج      العاملي  ، دعا املؤمتر    ١٩٩٥ويف عام    - ٤

أكثر مشولية يدمج منظورا جنسانيا يف النظم اإلحصائية الوطنية لكفالة أن توضح اإلحـصاءات              
اخلاصة واليت كـثريا مـا تتـسم بـاالختالف للنـساء والرجـال            التجارب  لى حنو كاف    اجلنسانية ع 
 .)٣(يف اتمع

بتحليـل مـدى تلبيـة     “٢٠٠٥نساء العامل يف عام ”يقوم منشور يف ظل هذه اخللفية،   و - ٥
هـــذا بتقيـــيم القـــدرات وجيـــري . احلكومـــات للطلـــب املتزايـــد علـــى اإلحـــصاءات اجلنـــسانية 

 يفوينظــر . اإلحــصاءات اجلنــسانية ب النظــام اإلحــصائي الــدويلإبــالغعلــى اإلحــصائية الوطنيــة 
التقـديرات الـيت جيـري إعـدادها     وصـفها ختتلـف عـن     مدى توافر اإلحصاءات الوطنية الرمسيـة، ب      
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وبالتركيز على اإلبالغ الـوطين عـن اإلحـصاءات اجلنـسانية      . يف خمتلف جماالت االهتمام   دوليا،  
 إىل أصــحاب املــصلحة معلومــات لتقيــيم التقــدم “٢٠٠٥ عــام نــساء العــامل يف”يقــدم منــشور 

علـى  الالزمـة  احملرز، وحتديد الثغرات ووضـع اسـتراتيجيات لتحـسني عمليـة مجـع اإلحـصاءات           
 لرصـد التنميـة الوطنيـة واألهـداف املتفـق عليهـا دوليـا املتـصلة              ها ونشر هاالصعيد الوطين وحتليل  
 . بالشواغل اجلنسانية

 
 اإلحصاءاتبالغ إلوطنية على القدرة ا - ثالثا 

ــة     بــصفة عامــة،   - ٦ ــاطق اجلغرافي ــا حــادا يف اإلبــالغ بــني املن ــبني التحليــل تباين وحــسب ي
ــة العامــة  مــستوى التنميــة، ي تنــاقض هنــاك و. عكــس االختالفــات يف القــدرة اإلحــصائية الوطني

ملـصنفة  بلدان متلـك قـدرة قويـة علـى مجـع اإلحـصاءات املطلوبـة ا               واضح، إذ توجد، من جهة،      
وحتليلها وإبالغهـا، ومـن جهـة أخـرى بلـدان هلـا قـدرات إحـصائية              حسب نوع اجلنس والسن     

يف فتــرات وتبلغهــا يف الوقــت املناســب ال حمــدودة، وبالتــايل ال جتمــع اإلحــصاءات اجلنــسانية و 
 .قيضني بقدرات إحصائية متواضعةويوجد عدد من البلدان بني هذين الطرفني الن .منتظمة

يف بالعديــد مــن املواضــيع أقــوى  املتعلقــة إلحــصاءات اجلنــسانية ل  العــامبــالغويعــد اإل - ٧
وتربز مـستويات اإلبـالغ املتواضـعة يف أوقيانوسـيا          . أوروبا، متبوعة بأمريكا الشمالية واجلنوبية    

املعلومــات فهــي األضــعف قــدرة علــى إبــالغ  أفريقيــا أمــا . ويف آســيا بالنــسبة لــبعض املواضــيع
املصنفة حـسب مـستوى التنميـة؛ إذ        لتباينات يف اإلبالغ أكرب بني اموعات       غري أن ا  . املطلوبة

بــالغ إ أشــد اجلهــات افتقــارا إىل القــدرة اإلحــصائية والقــدرة علــى )٤(تــشكل أقــل البلــدان منــوا
ــشور     ــها منــ ــيت استعرضــ ــاالت الــ ــع اــ ــسانية يف مجيــ ــصاءات اجلنــ ــامل يف  ”اإلحــ ــساء العــ نــ

 .“٢٠٠٥ عام
، يبني التقرير أن مجيع البلدان تقريبا يف املناطق املتقدمة النمو أجـرت             فعلى سبيل املثال   - ٨

 وقـــدمت إحـــصاءات حيويـــة عـــن الـــوالدات ٢٠٠٤ و ١٩٩٥تعـــدادا للـــسكان بـــني عـــامي 
أفــضل مــن  يف املائــة أو ٩٠مــن نظــام للتــسجيل املــدين ذي تغطيــة نــسبتها مــستمدة والوفيــات 

 تعـدادا   ،باسـتثناء أقـل البلـدان منـوا       ،  ألقـل منـوا    أيـضا معظـم البلـدان يف املنـاطق ا          ىوأجـر . ذلك
غـري أن حـوايل نـصفها فقـط قـدم معلومـات مـستمدة مـن نظـم للتـسجيل                     . خالل نفس الفتـرة   

ومـن بـني أقـل الـدول منـوا، مل جيـر             .  يف املائة أو أفضل مـن ذلـك        ٩٠املدين ذات تغطية نسبتها     
حصاءات حيوية مستمدة مـن      بلدا، ومل يقدم إ    ٥٠ بلدا من أصل     ٣٤تعدادات للسكان سوى    

 . ان اثنانلتسجيل املدين سوى بلدسليم لنظام 
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 اخلاصة بكل جنسحصاءات اإلبالغ إحالة  -رابعا  
التعلــيم؛ الـصحة؛ و والعـائالت؛  الـسكان، واألســر املعيـشية و  ، تـشمل اـاالت املغطـاة    - ٩

ــس        ــوق اإلن ــرار وحق ــسلطة وصــنع الق ــر وال ــرأة؛ والفق ــف ضــد امل ــشمل . انوالعمــل؛ والعن وي
وتقــدم اجلــداول الــواردة يف مرفــق هــذا التقريــر  .  بلــدا ومنطقــة٢٠٤ مــا جمموعــه ســتعراضاال

أعداد البلدان أو املناطق يف كل منطقة جغرافية وجمموعة إمنائية اليت قدمت إحـصاءات مـا بـني                  
 . ٢٠٠٣ و ١٩٩٥عامي 

ن الـيت قـدمت   باملقارنـة مـع عـدد البلـدا     . العـائالت السكان واألسـر املعيـشية و      )أ( 
مـصنفة حـسب نـوع      البيانات  هذه  جمموع السكان، قدم عدد أصغر من البلدان        بيانات تشمل   

 الواقعـة   ١٥٤ومن أصل البلدان أو املناطق البـالغ عـددها          . اجلنس وحسب نوع اجلنس والسن    
بلــدا  ١٣٤األقــل تقــدما، باســتثناء أقــل البلــدان منــوا، قــدم  املنــاطق يف املنــاطق األكثــر تقــدما و

 علـى األقـل خـالل        واحـدة  السكان مصنفة حسب نوع اجلنس والسن مـرة       ب متعلقةحصاءات  إ
 بلـدا إحـصاءات     ٥٠ بلدا من أصل     ١٧ومن بني أقل البلدان منوا قدم       . ٢٠٠٣-١٩٩٥الفترة  

 ٥٥ مـن أصـل      ٢٣املنطقة الـيت هلـا أقـل عـدد مـن البلـدان،              هي   أفريقا   كانتو. من هذا القبيل  
السكان مصنفة حسب نوع اجلـنس والـسن مـرة واحـدة علـى      ب ةمتعلقبلدا، قدمت إحصاءات    

حـاالت  الزجيـات و وحيلل التقرير أيضا اإلبالغ الوطين عن الوالدات و  . رةتاألقل خالل هذه الف   
عتـرف بتزايـد    ورغـم أن اهلجـرة الدوليـة مل تـدرج يف التحليـل، فإنـه ي               . الطالق واألسر املعيشية  

 املقبلة؛والتحليالت يف التقارير حبثها وباحلاجة تها أمهي
ــا تعكـــسها   . الـــصحة )ب(  ــثريا مـ مـــن املفارقـــات أن احلالـــة الـــصحية للـــسكان كـ

ويــبني التحليــل أن العديــد مــن البلــدان  . ذه املعلومــاتاملعلومــات املتعلقــة بالوفيــات وتقــاس ــ 
األساسية مثل عدد وفيات النـساء      اإلحصاءات   ٢٠٠٣-١٩٩٥واملناطق مل يقدم خالل الفترة      

 علـى   ١٠٩ و   ١٢١قدم حـوايل    ن ومناطق،    بلدا ٢٠٤ومن أصل   .  والفتيات والفتيان  والرجال
د الوفيــات مــصنفة حــسب اعــدأووالــسن د الوفيــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس اعــدأالتــوايل 

ويف . ٢٠٠٣ و   ١٩٩٥سبب الوفاة ونوع اجلنس والسن مرة واحدة على األقـل مـابني عـامي               
 ١١٤ مل يقــدم ســوى ، جممــوع وفيــات املواليــدتطق قــدمانــامل أو نبلــدامــن ال ١٤٣حــني أن 

 يف املنـاطق  الواقعـة مجيـع البلـدان    وقـدمت تقريبـا   . وفيات املواليـد مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس          
نـوع اجلـنس والـسن مـرة واحـدة          سـبب الوفـاة و    د الوفيـات مـصنفة حـسب        اعـد أاألكثر تقدما   

 بلدا من أقـل     ٥٠أصل   بلدان من    ٣ توعلى العكس، قدم  . على األقل خالل الفترة قيد النظر     
 بلـدا يف أفريقيـا      ٥٥ بلدان من أصـل      ٥البلدان منوا هذه اإلحصاءات املتعلقة بالوفيات وقدمت        

وحتسن اإلبالغ عن الشواغل الـصحية الناشـئة مـن قبيـل فـريوس نقـص املناعـة             . هذه املعلومات 
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حـوايل  بلغ  أو. ٢٠٠٠ -١٩٩٥خالل الفترة   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
الوفيات النامجة عن اإليدز مصنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن يف عـام      عن  بلدا أو منطقة    ٦٨

وفيمـا يتعلـق بإحـصاءات العجـز، مجـع          . ١٩٩٥ بلدا أو منطقة يف عام       ٣٨ مقارنة مع    ٢٠٠٠
 بلـدا سـؤاال   ٧٠بيانات متعلقة بالعجز خالل التسعينات وأدرج أكثـر مـن   على األقل  بلدا  ٨٠

ومنـذ ذلـك احلـني، وضـعت مبـادرات      .  لتعدادات السكان٢٠٠٠عام جولة  خالل   عن العجز 
 إحـصاءات للعجـز قابلـة للمقارنـة علـى الـصعيد الـدويل ومجعهـا مـن خـالل التعـدادات                 لتطوير

 .والدراسات االستقصائية
 اإلبـالغ عـن عـدد التالميـذ     ١٩٩٥ استطاع معظـم البلـدان منـذ عـام          .التعليم )ج( 

رس االبتدائية والثانوية، لكن مل يبلغ عن املواظبة على الدراسة سوى أقل مـن              املسجلني يف املدا  
 مــرة واحــدة علــى ، علــى التــوايل١٠١ و ١٣٨قــدم بلــدان ومنــاطق  ٢٠٤ومــن أصــل . ربعهــا
 املسجلني يف املـدارس االبتدائيـة       د الفتيات والفتيان  اعدأ ،٢٠٠١ و   ١٩٩٨ ما بني عامي     األقل

 املواظبـة علـى الدراسـة مـصنفة حـسب نـوع           يبلـغ عـن   بينمـا مل    مصنفة حسب السن،    والثانوية  
وكــشف التحليــل حــسب املنــاطق عــن أن  .  بلــدا أو منطقــة٤٠  حــوايلاجلــنس والــسن ســوى

معظم البلدان يف كل منطقـة كانـت قـادرة علـى تـوفري بيانـات التـسجيل مـصنفة حـسب نـوع                   
بـني املنـاطق   ك اختالفـات كـبرية   غري أنـه كانـت هنـا   . اجلنس بالنسبة للتعليم االبتدائي والثانوي  

يف اإلبـالغ عـن بيانـات التعـدادات املتعلقـة باملواظبـة             افية وحسب مـستوى تنميـة البلـدان         راجلغ
 عـدد أكـرب مـن بلـدان أوروبـا وآسـيا             أبلـغ و. صنفة حسب نوع اجلنس والـسن     املعلى الدراسة   

األمـر كـذلك يف     ى الدراسة مصنفة حسب نوع اجلـنس والـسن، بينمـا مل يكـن               لاملواظبة ع عن  
البلـدان املـصنفة حـسب مـستوى التنميـة، اتـضح أن             ويف حالـة جمموعـات      . أوقيانوسيا وأفريقيا 

كـان أعلـى يف بلـدان    اإلبـالغ عـن بيانـات التعـدادات املتعلقـة باملواظبـة علـى الدراسـة          مستوى  
 املناطق األكثر تقدما منه يف أقل البلدان منوا؛

ــل )د(  ــا. العم ــوافر اإلحــصاء  م ــة زال ت ــشاط ات املتعلق ــصادي والعمبالن ــة ااالقت ل
مـن أصـل    بلـدا أو منطقـة       ١٢٥فقـد قـدم     .  ال يبعـث علـى الرضـا        على الصعيد العاملي   والبطالة
بلـدا   ١٢٣شطني اقتصاديا مصنفة حـسب نـوع اجلـنس وصـنف            ا بيانات عن السكان الن    ٢٠٤

اإلبـالغ بـشكل   وقـد تباينـت القـدرة علـى     .  حـسب الـسن   كذلكمنها هذه البياناتأو منطقة   
 األقـل قـدرة علـى اإلبـالغ عـن أي بيانـات              هـي كبري حبسب املناطق اجلغرافية، وكانت أفريقيا       

وقدم أكثر من نصف بلدان أوروبا وآسـيا وأمريكـا الـشمالية وأمريكـا اجلنوبيـة                . تتعلق بالعمل 
ة والعـاطلني مـر   العـاملني   شـطني اقتـصاديا و    ابيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عـن الـسكان الن         

لـب توزيـع أكثـر تفـصيال     إال أنـه عنـدما طُ  . ٢٠٠٤ و   ١٩٩٥واحدة على األقل ما بني عـامي        
صنفة املـ وهذا هو الشأن بالنـسبة للعمالـة مقابـل أجـر            . قدمتهخنفض عدد البلدان اليت     اللبيانات  
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 الالزمـة حلـساب مؤشـر       احملـددة حسب نـوع اجلـنس واموعـة الـصناعية الرئيـسية، والبيانـات              
. “نصيب املرأة يف العمالة مقابـل أجـر يف القطـاع غـري الزراعـي              ” إلمنائية لأللفية، و  األهداف ا 

 بلـدا   ٧٤ومل يقدم هذه البيانات مرة واحدة على األقـل خـالل األعـوام التـسعة املاضـية سـوى                    
 البيانـات املتعلقـة   حتسني مجـع وتساعد الدراسات املتعلقة باستخدام الوقت يف . ٢٠٤من أصل  

ــدا علــى٦٧وقــد قــام . أجر وبغــري أجــربعمــل املــرأة بــ   بدراســات ١٩٩٥األقــل منــذ عــام    بل
 . من بلدان املناطق األقل منوا٣٣ويشمل هذا . استقصائية الستخدام الوقت

لبيانــات املوثوقــة املتعلقــة مبختلــف يف ا عــام هنــاك نقــص - العنــف ضــد املــرأة )هـ( 
يف  ١٩٩٥ز بعـض التقـدم منـذ عـام       إىل إحـرا  جتـدر اإلشـارة     غري أنه    .أشكال العنف ضد املرأة   

 بــالعنف ضــد املــرأة، وال ســيما منــه عنــف   املتعلقــةمــع البيانــات جلمنهجيــة وإجــراءات وضــع 
ــاريخ،   .العــشري ــك الت ــذ ذل ــة إىل   فمن ــادرات الرامي ــدت املب ــوفري تزاي ــة   ت  ومجــع إحــصاءات قابل

 .ستقـصائية االالدراسـات   عـن طريـق      ،للمقارنة على املستوى الـدويل بـشأن العنـف ضـد املـرأة            
  من هذا القبيل؛دراساتعلى األقل  بلدا ٦٨وقد أجرى 

ال تقـــوم الوكـــاالت  - وصـــنع القـــرار، وحقـــوق اإلنـــسانسلطة الفقـــر، والـــ )و( 
 اجلنــسانيةوالــربامج اإلحــصائية النظاميــة يف العديــد مــن البلــدان جبمــع البيانــات اإلحــصائية         

 ، والنفـوذ وصـنع القـرار   ،قبيـل الفقـر   مواضـيع مـن     يف إطـار    بـشكل اعتيـادي     نشرها  وجتميعها و 
اـاالت  بـشكل منـتظم ومتواصـل يف    هـا  وتواجه عملية مجع البيانات وإبالغ     .وحقوق اإلنسان 

ــودا نامجــة عــن االفتقــار للقــدرات يف اــال اإلحــصائي و      املفــاهيم عــن املــشار إليهــا أعــاله قي
انـات املتـوفرة مـن أجـل دراسـة          سـهم يف االسـتخدام احملـدود للبي       أ  غري املالئمة، ممـا    واملنهجيات

 .هذه ااالتالفوارق القائمة على نوع اجلنس يف 
ــي     - ١٠ ــرات هــ ــتعراض ثــــالث فتــ ــن اســ ــبني مــ  ١٩٩٤-١٩٨٥  و١٩٨٤-١٩٧٥ويتــ
سفر يــومل  .إلحــصاءات الرمسيـة الوطنيــة ضـئيل  ا أن التقـدم احملــرز يف إبـالغ   ٢٠٠٣-١٩٩٥ و

إبـالغ  يف   ات نتـائج قاطعـة نظـرا للتـأخري        عن التقدم احملرز خالل آخر هذه الفترات     مدى  تقييم  
مـصنفة  ولدى النظر يف عـدد البلـدان أو املنـاطق الـيت قـدمت إحـصاءات                  .املطلوبةاإلحصاءات  

 كـل   خـالل  سنة واحدة على األقل ومخـس سـنوات علـى األقـل               يف اجلنس والسن نوع  حسب  
بـالغ البيانـات   مـن إ متكن  دان   أقل من البل   ا عدد  النتائج أن  تفيد،  من الفترات املشار إليها أعاله    

 سـنوات علـى    ٥ملـدة   (اجلـنس والـسن بـشكل متـواتر         نـوع   حـسب   مـصنفة    السنوية اخلاصة بـه   
ن البيانــات الــسنوية املتعلقــة بالــسكباغــري أن اإلبــالغ املتــواتر  ). ســنوات١٠األقــل مــن أصــل 

 .الـثالث حسب اجلنس والسن شـهد حتـسنا علـى امتـداد الفتـرات              صنفة  اقتصاديا وامل الناشطني  
حاليـا بيانـات    هلـا    تتـوفر     الـيت   البلـدان  تزايد عـدد   أيضا   “٢٠٠٥ نساء العامل منشور  ”ويالحظ  

تتعلق بالعنف ضد املرأة، ومشاركة املرأة والرجل يف القطاع غري النظـامي، واسـتخدام الوقـت                
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ــرأة والرجــل  ــدى امل ــرغم مــن   .ل ــى ال ــات يف  يف التحــسن بعــض أوجــه  وعل ــاطقمجــع البيان  املن
مندرجــة  وغــري معــني لغــرض دراســات خمصــصة بــشكل أساســيورة، تظــل الدراســات املــذك

 .برامج العمل اإلحصائية الوطنية االعتياديةبانتظام يف 
 

 العوامل املسامهة يف ندرة اإلحصاءات اجلنسانية - خامسا 
ر هـذه   عاجلة القضايا اجلنـسانية والتفـاوت يف تـوف        الالزمة مل يعترب االفتقار العام للبيانات      - ١١

 :نتيجة للعوامل الثالثة التاليةجزئيا البيانات حسب املناطق وحسب املواضيع 
 لقدرات اإلحصائية؛عدم كفاية ا )أ( 
 النظم اإلحصائية الوطنية؛يف  اجلنسانية مراعاة القضايا تعميم عدم )ب( 
 املتبعة يف مجع اإلحـصاءات اجلنـسانية وإىل حـد مـا      واألساليباملفاهيم  قصور   )ج( 

 . حتليلهايف
 

ــة إىل حتــسني مــستوى اإلحــصاءات    - سادسا   اإلجــراءات واالســتراتيجيات الرامي
 اجلنسانية

ــشور   - ١٢ ــدد من ــامل  ”حي ــساء الع ــسية ضــرورية لتحــسني     “٢٠٠ن ــراءات رئي ــة إج  ثالث
، تنفيـذ كـل مـن تلـك اإلجـراءات         لمستوى اإلحصاءات اجلنسانية ويقتـرح اسـتراتيجيات        

ــ  :وهــذه اإلجــراءات هــي  ــة، وتعمــيم  تعزي املــسائل مراعــاة ز القــدرات اإلحــصائية الوطني
النظم اإلحصائية الوطنية، ووضـع مفـاهيم ومنـهجيات مالئمـة جلمـع وحتليـل               يف  اجلنسانية  

 .اإلحصاءات اجلنسانية
 اعتمــاد أو تنفيــذ ، ينبغــيمــن أجــل تعزيــز القــدرات اإلحــصائية الوطنيــة و )أ( 

 :االستراتيجيات التالية
 بتعزيـز    احلكوميـة  زام املتواصـل علـى أرفـع املـستويات        لتاالضمان   ‘١’ 

اإلحصاءات إيالء  جيب على احلكومات ضمان      .النظم اإلحصائية 
إنتــاج إزاء عتمــاد ــج منــسق ال ،مــثالف .مــا تــستحقه مــن أولويــة

الزمـة  القتـصادية   االوجتماعية  من اإلحصاءات اال  جمموعة رئيسية   
 قدر ،ن تعمل جاهدة أيها يتعني عل، السياسات والتخطيطلصياغة
كـل  ملـساكن    على دعم إجراء تعداد واحد للـسكان وا        ،املستطاع

؛ ووضـع وتعهـد نظـام للتـسجيل املـدين            علـى األقـل    عشر سنوات 
ــة؛ وضــمان    ــدائم ل واإلحــصاءات احليوي ــذ ال ــامج وطــين  التنفي ربن

 ؛بأخذ العيناتئية الستقصالدراسات امتكامل ل
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منتجـــي يـــتعني علـــى . اتبنـــاء القـــدرات يف جمـــال عـــرض البيانـــ  ‘٢’ 
ــسانية   ــصاءات اجلنــ ــرب  اإلحــ ــشاط أكــ ــل بنــ ــراز إلالعمــ ــةبــ  قيمــ

أصــحاب و اجلمهــورعامــة لاإلحــصاءات اجلنــسانية للحكومــات و 
، وذلك باالستعانة بأساليب أكثر سهولة لعرض        اآلخرين املصلحة

استخدام هذا  يتيحميكن أن  و. البيانات يف خمتلف األشكال    نشرو
 ،علـى اإلحـصاءات   الطلـب   فيولـد    ،ممكـن البيانات إىل أقصى حد     

 ؛ امليزانية الوطنيةمن ةتب اإلحصائيامطالب املكيعزز  مما
جيب أن  . لنظم اإلحصائية الوطنية  اخلاصة  با  املوارد البشرية   نمية  ت ‘٣’ 

تتــاح للمــرأة والرجــل نفــس فــرص التــدريب والتطــوير الــوظيفي   
 ؛النظام اإلحصائي الوطينداخل 

ميم املنظور اجلنساين يف النظام اإلحـصائي الـوطين مجيـع           جيب أن يشمل تع    )ب( 
 وحتليـل النتـائج     ، وأساليب مجع البيانـات    ،املفاهيموضع   بدءا ب  ،جوانب إنتاج اإلحصاءات  

 : ما يليتسهم يف حتقيق اهلدف املذكور أعالهاليت ميكن أن ستراتيجيات من االو .نشرهاو
مكاتـب اإلحـصائية    لميكن ل . وحدات اإلحصاءات اجلنسانية   دعم ‘١’ 

 إنــشاء وحــدات إحــصائية جنــسانية واإلبقــاء اإلفــادة مــنالوطنيــة 
يف حفـاز   ذلك أن هذه الوحـدات ميكـن أن تـضطلع بـدور             . عليها

 الــنظماجلنــساين يف مراعــاة املنظــور مباشــرة ورصــد عمليــة تعمــيم 
  الوطنية؛اإلحصائية

. يهاومــستخدم  اجلنــسانيةتعزيــز احلــوار بــني منتجــي اإلحــصاءات ‘٢’ 
ــن   ــشأ عـ ــن أن تنـ ــوطين    ميكـ ــصائي الـ ــب اإلحـ ــني املكتـ ــوار بـ  احلـ

واجلماعات النسائية مثال زيادة قدرة أخصائيي اإلحصاءات علـى         
حتديــد وفهــم القــضايا اجلنــسانية وعــرض اإلحــصاءات يف أشــكال 

وميكن أن  . احتياجات مستخدمي اإلحصاءات  بشكل أفضل   تليب  
فائـدة  املـستوى   على هـذا     اإلحصاءات   يستخدممكون ملشاركة   ت

مع جلحشد الدعم من حيث بالنسبة للمكاتب اإلحصائية الوطنية 
ــات اإلحــصائية  ــ يف جمــاالت جالبيان ــن شــأن ا . دةدي حلــوار أن وم

ــسهم ــضاي ــاج     أي ــصلحة بإنت ــام أصــحاب امل ــامي ودوام اهتم  يف تن
ــصاءات و ــة  اإلحــ ــشرها وتنميــ ــال   نــ ــة يف اــ ــدرات الوطنيــ القــ

ــصائي ــضا  . اإلحـ ــأنه أيـ ــن شـ ــومـ ــسائية   أن يتـ ــات النـ يح للجماعـ
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ــسانية       ــم اإلحــصاءات اجلن ــسانية فه ــضايا اجلن ــن الق ــدافعني ع وامل
 ؛ربواحلصول عليها واستخدامها بفعالية أك

ال تستخدم  احلاالتيف معظم . استخدام مصادر البيانات اإلدارية ‘٣’ 
غــري أنــه بفــضل إدخــال التغــيريات  . بالقــدر الكــايفهــذه املــصادر 

ــها، ميكــن اســتخدام   املالئمــة علــى أســاليب   ــات وحتليل مجــع البيان
 ؛يف عمليات التحليل اجلنساينالناجتة عن ذلك اإلحصاءات 

ــة يف جمــال اإلحــصاءات       )ج(  ــاهيم واألســاليب املتبع ــرب تطــوير وحتــسني املف يعت
ويـتعني علـى املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة           .كمـا وكيفـا    ها لتحـسين  اأساسـي أمرا  اجلنسانية  

ــة      والوكــاالت املتخصــص  ــن املؤســسات القائم ــا م ــة وغريه ــب اإلحــصائية الوطني ة واملكات
باألحباث العمل معا من أجل تطوير وتنقـيح املفـاهيم والتعـاريف واملنـهجيات السـتخدامها            

 .يف عملية مجع البيانات يف ااالت اليت تفتقر ملثل هذه املعايري واألساليب
 جيـب أن حتـدث الـنظم        دى البعيـد،  علـى املـ   وسعيا إىل حتسني حيـاة املـرأة والرجـل           - ١٣

اإلحصائية وامليزانيات على املستويني الوطين والدويل معا التغيري املطرد واملؤسسي الـالزم             
 .لضمان توفري إحصاءات جنسانية ذات نوعية جيدة

 
 نقاط للمناقشة - سابعا 

لومــات املعإىل جانــب  يف هــذا التقريــر الــواردةاللجنــة النظــر يف القــضايا قــد تــود  - ١٤
ذلك مناقشة اإلجراءات واالستراتيجيات الوطنيـة      ود ك وقد ت  .الواردة يف اجلداول املرفقة   

 إىل حتسني مستوى توفري اإلحصاءات اجلنسانية       والرامية،  ١٣  و ١٢املقترحة يف الفقرتني    
 . على هذه اإلجراءات واالستراتيجياتوالتعليق على الصعيد العاملي

 
 احلواشي 

ــائق الر )١(  ــاعي،    الوث ــصادي واالجتم ــس االقت ــة للمجل ــم  ٢٠٠٥مسي ــصل األول، )E/2005/24 (٤، امللحــق رق ، الف
 .باء الفرع

، )Corr.1 و E/2005/27( والتـصويب    ٧، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )٢( 
 . من املنطوق٥، الفقرة ٤٩/٤الفصل األول، الفرع دال، القرار 

ــيجني،     انظــر )٣(  ــاملرأة، ب ــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين ب منــشورات األمــم  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥ - ٤تقري
 .٢٠٩-٢٠٦، الفقرات ، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 

وبلـغ  . لـس االقتـصادي واالجتمـاعي    هي البلدان الـيت حـددها ا      ‘‘ أقل البلدان منوا  ’’البلدان املدرجة ضمن فئة      )٤( 
 .http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htmانظر . ٢٠٠٥ديسمرب / بلدا يف كانون األول٥٠عددها 

http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm
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 املرفق
 اجلداول اإلحصائية  

  ألف- ١اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٥عدد البلدان أو املناطق اليت قدمت بيانات عن خصائص دميغرافية خمتارة،   

 
 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكــــــ
 الشمالية

ــا  أمريكــــــ
 يانوسيايقوأ أوروبا آسيــا اجلنوبية

املنــاطق 
األكثــر 

 واـــــــمن

البلـــدان 
األقــــــل 

 )أ(واـــمن

ــل  أقـــــــ
البلـــدان 

 واــــــمن
 ٥٠ ١٠٧ ٤٧ ١٧ ٤٢ ٥٠ ١٣ ٢٧ ٥٥ ٢٠٤ مجيع البلدان أو املناطق

 
           السكان

 ٣٩ ١٠٣ ٤٧ ١٧ ٤٢ ٤٧ ١٣ ٢٧ ٤٣ ١٨٩ اموع، مرة واحدة على األقل 
ــرة واحــدة  ــوع اجلــنس، م حــسب ن

 ٣٣ ١٠٠ ٤٦ ١٦ ٤١ ٤٧ ١٣ ٢٧ ٣٥ ١٧٩ على األقل
ــرة  ــوع اجلــنس والعمــر، م حــسب ن

 ١٧ ٩٠ ٤٤ ٩ ٣٩ ٤٣ ١١ ٢٦ ٢٣ ١٥١ حدة على األقلوا
ــدة  حــسب نــوع اجلــنس والعمــر، مل

 ٥ ٤١ ٣٧ ٤ ٣٢ ٢١ ٦ ١٢ ٨ ٨٣ مخس سنوات على األقل
 

           الوالدات
 ١٥ ٩١ ٤٧ ١٤ ٤٢ ٣٩ ١١ ٢٥ ٢٢ ١٥٣ اموع، مرة واحدة على األقل 
 ٢ ٦٢ ٤٧ ٩ ٤٢ ٢٦ ٦ ١٩ ٩ ١١١ )ب( نظام السجل املدينمن  
امــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــى 

 ٤ ٧٦ ٤٤ ٨ ٣٩ ٣٢ ١٠ ٢٢ ١٣ ١٢٤ األقل
ــرة واحــدة  ــوع اجلــنس، م حــسب ن

 ٦ ٦٩ ٤٥ ٦ ٤٠ ٣٠ ٩ ٢١ ١٤ ١٢٠ على األقل
حسب عمر األم، مـرة واحـدة علـى 

 ٢ ٦٨ ٤٣ ٨ ٣٨ ٢٧ ١٠ ٢٢ ٨ ١١٣ األقل
 

           الزجيات
 ٦ ٨١ ٤٧ ٩ ٤٢ ٣٦ ١٠ ٢٥ ١٢ ١٣٤ اموع، مرة واحدة على األقل 
امــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــى 

 صفر ٦٣ ٤٤ ٥ ٣٩ ٢٨ ٨ ٢٠ ٧ ١٠٧ األقل
ــر  ــسب عمــــ ــات األوىل حــــ الزجيــــ

العروس والعريس، مرة واحدة علـى
 صفر ٤٣ ٤٢ ٣ ٣٨ ٢١ ٦ ١٢ ٥ ٨٥ األقل

حسب الوضع العائلي الـسابق، مـرة 
 صفر ٤٤ ٤٠ ٤ ٣٦ ١٩ ٦ ١٥ ٤ ٨٤ واحدة على األقل

 
           الطالقحاالت 
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 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكــــــ
 الشمالية

ــا  أمريكــــــ
 يانوسيايقوأ أوروبا آسيــا اجلنوبية

املنــاطق 
األكثــر 

 واـــــــمن

البلـــدان 
األقــــــل 

 )أ(واـــمن

ــل  أقـــــــ
البلـــدان 

 واــــــمن
 ٤ ٧١ ٤٤ ٥ ٣٩ ٣٢ ٧ ٢٥ ١١ ١١٩ موع، مرة واحدة على األقلا 
مــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــىا 

 صفر ٥٤ ٤٠ ٤ ٣٦ ٢٥ ٦ ١٨ ٥ ٩٤ األقل
ب عـدد األطفـال املعـالني، مـرةحس 

 صفر ٢٨ ٣٦ ٢ ٣٢ ١٧ ٢ ٨ ٣ ٦٤ واحدة على األقل
حـــسب طـــول مـــدة الـــزواج، مـــرة 

 صفر ٤١ ٣٧ ٣ ٣٣ ٢٠ ٦ ١٢ ٤ ٧٨ واحدة على األقل
 

           األسر املعيشية
امـــوع، ملـــدة ســـنة واحـــدة علـــى 

 ٥ ٢٧ ٢٧ ١ ٢٣ ٢٢ ٣ ٥ ٥ ٥٩ األقل
ــر رب  ــنس وعمـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ

 ٢ ١٥ ٢٥ ١ ٢١ ١١ ١ ٥ ٣ ٤٢ األسرة، مرة واحدة على األقل
ــر رب  ــنس وعمـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ

األســـرة وحجـــم األســـرة املعيـــشية،
 صفر ١٤ ٢٥ ١ ٢١ ١٠ ١ ٥ ١ ٣٩  على األقلمرة واحدة

 
إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اسـتنادا إىل بيانـات مـستقاة مـن نظـام احلوليـة الدميغرافيـة لألمـم املتحـدة                         :املصدر 

 ).٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(
 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ( 

 . يف املائة أو أكثر من حاالت الوالدة٩٠لغ عنها مرة واحدة على األقل من نظام السجل املدين تغطي الوالدات املب )ب( 
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  باء- ١اجلدول 
النسبة املئوية للسكان يف العامل ويف املناطق يف البلدان أو املناطق اليت قـدمت إحـصاءات خمتـارة عـن الوفيـات،                        

٢٠٠٣-١٩٩٥  
 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكــــــ
 الشمالية

ــا  أمريكــــــ
  يانوسيايقوأ أوروبا آسيــا اجلنوبية

املنـــــاطق 
األكثــــــر 

 واـــــــمن

البلـــدان 
األقــــــل 

 )أ(واـــمن

ــل  أقـــــــ
البلـــدان 

 واــــــمن
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مجيع البلدان أو املناطق

 
           السكان

 ٨٥ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٨٧ ٩٨  مرة واحدة على األقلاموع، 
ــرة واحــدة  ــوع اجلــنس، م حــسب ن

 ٧٩ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٧ على األقل
ــرة  ــوع اجلــنس والعمــر، م حــسب ن

 ٣٨ ٩٥ ٩٩ ٧٩ ٩٩ ٩٣ ٩٨ ١٠٠ ٥٩ ٩٠ واحدة على األقل
ــدة  حــسب نــوع اجلــنس والعمــر، مل

 ١٦ ٦٩ ٨٥ ٧٥ ٧٦ ٧٤ ٦٨ ٧٣ ١٨ ٦٦ مخس سنوات على األقل
 

           الوالدات
 ٤١ ٦٣ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ٦٠ ٩٨ ٩٧ ٤٣ ٦٨ اموع، مرة واحدة على األقل 
 ٠,١ ١٥ ١٠٠ ٧٩ ١٠٠ ١٣ ٢٣ ٧٤ ١٨ ٣٠ )ب( نظام السجل املدينمن  
امــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــى 

 ٣ ٥٨ ٩٩ ٧٧ ٩٩ ٥٢ ٩٦ ٩٥ ٢٦ ٦٠ األقل
ــرة     ــوع اجلــنس، م واحــدةحــسب ن

 ٦ ٢٩ ٩٩ ٧٦ ٩٩ ١٩ ٨٨ ٩٦ ٢٨ ٤٠ على األقل
حسب عمر األم، مـرة واحـدة علـى 

 صفر ٢٨ ٩٩ ٧٦ ٩٨ ١٨ ٩٦ ٩٧ ٢٠ ٣٩ األقل
 

           الزجيات
 ٣٠ ٥٩ ١٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٥٨ ٨٦ ٩٧ ٣١ ٦٤ اموع، مرة واحدة على األقل 
امــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــى 

 صفر ٢٣ ٩٩ ٧٥ ٩٩ ١٥ ٧٦ ٩٥ ١٤ ٣٥ األقل
ــر  ــسب عمــــ ــات األوىل حــــ الزجيــــ

العروس والعريس، مرة واحدة علـى
 صفر ١٨ ٧٦ ٧٥ ١٠٠ ١١ ٥٩ ٣٤ ١٥ ٢٧ األقل

حسب الوضع العائلي الـسابق، مـرة 
 صفر ١٦ ٦٣ ٧٥ ٧٨ ١١ ٦٦ ١٥ ١٥ ٢٤ واحدة على األقل

 
           حاالت الطالق

 ١١ ٥٥ ١٠٠ ٧٦ ١٠٠ ٥١ ٦٦ ٩٧ ٢٧ ٥٩ موع، مرة واحدة على األقلا 
مــوع، ملــدة مخــس ســنوات علــىا 

 صفر ١٨ ٧٥ ٧٥ ٩٨ ١٢ ٦١ ٣٦ ٩ ٢٧ األقل
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 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكــــــ
 الشمالية

ــا  أمريكــــــ
  يانوسيايقوأ أوروبا آسيــا اجلنوبية

املنـــــاطق 
األكثــــــر 

 واـــــــمن

البلـــدان 
األقــــــل 

 )أ(واـــمن

ــل  أقـــــــ
البلـــدان 

 واــــــمن
ب عـدد األطفـال املعـالني، مـرةحس 

 صفر ١٤ ٦٦ ٧٤ ٨٤ ٩ ٥٣ ٢٩ ١٤ ٢٢ واحدة على األقل
حـــسب طـــول مـــدة الـــزواج، مـــرة 

 صفر ١٦ ٥٩ ٧٥ ٧١ ٩ ٦٦ ٣٢ ١٥ ٢٣ واحدة على األقل
 

           األسر املعيشية
مـــوع، ملـــدة ســـنة واحـــدة علـــىا 

 ٧ ٤٥ ٥٨ ١٢ ٣٤ ٤٦ ٥١ ٨٥ ١٢ ٤٣ األقل
ــر رب  ــنس وعمـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ

 ٦ ١٢ ٥٦ ١٢ ٣١ ١٠ ٤٩ ٨٥ ٦ ٢٠ األسرة، مرة واحدة على األقل
ــر رب  ــنس وعمـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ

األســـرة وحجـــم األســـرة املعيـــشية،
 صفر ١٢ ٥٦ ١٢ ٣١ ٩ ٤٩ ٨٥ صفر ١٩ مرة واحدة على األقل

 
إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اسـتنادا إىل بيانـات مـستقاة مـن نظـام احلوليـة الدميغرافيـة لألمـم املتحـدة                         :املصدر 

 ).٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(
 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ( 

 . يف املائة أو أكثر من حاالت الوالدة٩٠ تغطي الوالدات املبلغ عنها مرة واحدة على األقل من نظام السجل املدين )ب( 
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  ألف- ٢اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٥عدد البلدان أو املناطق اليت قدمت إحصاءات خمتارة عن الوفيات،   

 
 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكـــــ
 الشمالية

ــا  أمريكـــــ
 أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـ
ــر  األكثــ

 وامن
ــدان  البلــــــــ
 )أ(األقل منوا

أقــــــــــل 
ــدان  البلـ

 منوا

 ٥٠ ١٠٧ ٤٧ ١٧ ٤٢ ٥٠ ١٣ ٢٧ ٥٥ ٢٠٤ مجيع البلدان أو املناطق
           الوفيات

 ١٤ ٩٤ ٤٧ ١٣ ٤٢ ٤٠ ١٣ ٢٥ ٢٢ ١٥٥ اموع، مرة واحدة على األقل 
دة ــرة واح ـــ، م اجلنـسوع  ـب ن ـــحس 

 ٩ ٧٨ ٤٧ ٧ ٤٢ ٣٣ ١٢ ٢٢ ١٨ ١٣٤ على األقل
حـــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـــرة  

 ٥ ٧١ ٤٥ ٦ ٤٠ ٢٨ ١١ ٢١ ١٥ ١٢١ واحدة على األقل
حــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة   

 ١ ٤٦ ٤١ ٥ ٣٦ ٢٠ ٨ ١٥ ٤ ٨٨ مخس سنوات على األقل
           وفيات الرضع

 ١٢ ٨٥ ٤٦ ١٣ ٤١ ٣٥ ١١ ٢٤ ١٩ ١٤٣ اموع، مرة واحدة على األقل 
دة ـرة واح ــــس، م ــوع اجلن ـب ن ــحس 

 ٧ ٦٣ ٤٤ ٦ ٣٩ ٢٨ ٩ ٢٠ ١٢ ١١٤ على األقل
ــدة مخـــس     ــنس، ملـ ــوع اجلـ حـــسب نـ

 ١ ٤٤ ٣٦ ٤ ٣١ ٢٢ ٦ ١٣ ٥ ٨١ سنوات على األقل
           لوفيات حسب السببا

 ٣ ٦٣ ٤٤ ٧ ٣٩ ٢٧ ١٠ ٢٢ ٥ ١١٠ اموع، مرة واحدة على األقل 
رة واحـدة   ـــموع اجلنس،   ـــب ن ـــحس 

 ٣ ٦٣ ٤٤ ٧ ٣٩ ٢٧ ١٠ ٢٢ ٥ ١١٠ على األقل
حـــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـــرة  

 ٣ ٦٢ ٤٤ ٧ ٣٩ ٢٦ ١٠ ٢٢ ٥ ١٠٩ واحدة على األقل
حــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة   

 ١ ٤٤ ٤٢ ٤ ٣٧ ١٨ ٩ ١٦ ٣ ٨٧ مخس سنوات على األقل
 
لوفيات ووفيات الرضـع، اسـتنادا إىل بيانـات مـستقاة مـن نظـام احلوليـة                 ا: صادية واالجتماعية إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقت      : املصادر 

لوفيات حسب السبب، استنادا إىل بيانات مستقاة من منظمة الـصحة العامليـة،             ا؛ و )٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين (الدميغرافية لألمم املتحدة    
 .)٢٠٠٤ديسمرب /نون األولكا( قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية عن الوفيات

 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ( 
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  باء- ٢اجلدول 
النسبة املئوية للسكان يف العامل ويف املناطق يف البلدان أو املناطق اليت قـدمت إحـصاءات                

 ٢٠٠٣-١٩٩٥خمتارة عن الوفيات، 
 

 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
ــا  أمريكـــــ
 الشمالية

ــا أم ريكـــــ
 أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـ
ــر  األكثــ

 منوا
ــدان  البلــــــــ
 )أ(األقل منوا

أقــــــــــل 
ــدان  البلـ

 منوا

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مجيع البلدان أو املناطق
           الوفيات

 ٤٧ ٦٤ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ٦١ ١٠٠ ٩٧ ٤٦ ٦٩ اموع، مرة واحدة على األقل 
رة واحدة  ـــــوع اجلنس، م  ـــب ن ــحس 

 ١٥ ٦١ ١٠٠ ٧٦ ١٠٠ ٥٥ ٩٨ ٩٦ ٣٥ ٦٣ على األقل
حـــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـــرة  

 ١٣ ٥٨ ١٠٠ ٧٦ ١٠٠ ٥٢ ٩٨ ٩٦ ٣٣ ٦١ واحدة على األقل
حــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة   

 صفر ١٩ ٩٩ ٧٥ ٩٨ ١٠ ٨٨ ٩٤ ١٢ ٣٣ مخس سنوات على األقل
           وفيات الرضع

 ٤١ ٣٢ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠ ٢٥ ٩٨ ٩٧ ٤٠ ٤٦ اموع، مرة واحدة على األقل 
رة واحـدة   ــس، م ــوع اجلن ـــب ن ــحس 

 ١٨ ٢٧ ٩٩ ٧٦ ٩٩ ١٧ ٨٨ ٩٦ ٣٥ ٤٠ على األقل
ــدة مخـــس     ــنس، ملـ ــوع اجلـ حـــسب نـ

 صفر ١٨ ٧٦ ٧٥ ٦٠ ١٠ ٧٨ ٩٤ ١٦ ٢٨ سنوات على األقل
           لوفيات حسب السببا

 ١ ٥٦ ١٠٠ ٧٨ ١٠٠ ٥١ ٩٧ ٩٨ ١٦ ٥٩ اموع، مرة واحدة على األقل 
رة واحـدة   ـــوع اجلنس، م  ــــب ن ــحس 

 ١ ٥٦ ١٠٠ ٧٨ ١٠٠ ٥١ ٩٧ ٩٨ ١٦ ٥٩ على األقل
حـــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـــرة  

 ١ ٥٦ ١٠٠ ٧٨ ١٠٠ ٥١ ٩٧ ٩٨ ١٦ ٥٩ واحدة على األقل
حــسب نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة   

 صفر ٤٩ ٩٩ ٧٧ ٩٨ ٤٣ ٩٧ ٩٦ ١٠ ٥٣ على األقلمخس سنوات 
 
لوفيات ووفيات الرضـع، اسـتنادا إىل بيانـات مـستقاة مـن نظـام احلوليـة                 ا: إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية       : املصادر 

تنادا إىل بيانات مستقاة من منظمة الـصحة العامليـة،          لوفيات حسب السبب، اس   ا؛ و )٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين (الدميغرافية لألمم املتحدة    
 .)٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول( قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية عن الوفيات

 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ( 
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  ألف- ٣اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٥ات خمتارة عن التعليم، ءعدد البلدان أو املناطق اليت قدمت إحصا  

 
 فئة التنمية افيةاملنطقة اجلغر 

 أفريقيا العامل 
أمريكا 
 الشمالية

أمريكا 
  أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

املناطق 
األكثر 
 منوا

البلدان 
األقل 
 )أ(منوا

أقل 
البلدان 
 منوا

 ٥٠ ١٠٧ ٤٧ ١٧ ٤٢ ٥٠ ١٣ ٢٧ ٥٥ ٢٠٤ مجيع البلدان أو املناطق
ــدمات    ــى اخلــ ــصول علــ احلــ

 التعليمية
          

التـــــــــــسجيل يف التعلـــــــــــيم  
 )ب(االبتدائي

          

امــــوع، مــــرة واحــــدة  
 ٤٨ ٩٦ ٤٥ ١١ ٤٠ ٤٧ ١٣ ٢٥ ٥٣ ١٨٩ على األقل

حسب نوع اجلنس، مـرة      
 ٤٧ ٩٥ ٤٥ ١١ ٤٠ ٤٦ ١٣ ٢٥ ٥٢ ١٨٧ واحدة على األقل

سب نـــــوع اجلـــــنس حـــــ 
والعمر، مرة واحدة علـى     

 ٣٤ ٦٥ ٣٩ ٦ ٣٤ ٣٣ ١٠ ١٦ ٣٩ ١٣٨ )ج(األقل
ب نوع اجلنس، ملدة    حس 

 ٣٥ ٧٦ ٤٤ ٧ ٣٩ ٤١ ١٠ ١٧ ٤١ ١٥٥ ثالث سنوات على األقل
التـــــــــــسجيل يف التعلـــــــــــيم  

           )ب(الثانوي
امــــوع، مــــرة واحــــدة  

 ٤٦ ٩٤ ٤٥ ١١ ٤٠ ٤٧ ١٣ ٢٤ ٥٠ ١٨٥ على األقل
حسب نوع اجلنس، مـرة      

 ٤٥ ٩٢ ٤٥ ١٠ ٤٠ ٤٥ ١٣ ٢٤ ٥٠ ١٨٢ واحدة على األقل
حـــــسب نـــــوع اجلـــــنس  

والعمر، مرة واحدة علـى     
 ٢٠ ٤٩ ٣٢ ٥ ٣٠ ٢٧ ٨ ١٣ ١٨ ١٠١ )ج(األقل

حسب نوع اجلنس، ملدة     
 ٣١ ٦٩ ٤٣ ٦ ٣٨ ٣٨ ١١ ١٥ ٣٥ ١٤٣ ثالث سنوات على األقل

ــسب     ــين، حـ ــيم املهـ التعلـ
نوع اجلـنس، ملـدة ثـالث       

 ١٩ ٤٧ ٣٨ ٤ ٣٥ ٣٠ ٦ ٩ ٢٠ ١٠٤ سنوات على األقل
           )ب(التسجيل يف التعليم العايل

امــــوع، مــــرة واحــــدة  
 ٤٠ ٨٢ ٤٤ ٩ ٣٩ ٤٢ ١٢ ١٦ ٤٨ ١٦٦ على األقل

حسب نوع اجلنس، مـرة      
 ٣٧ ٧٣ ٤٤ ٧ ٣٩ ٤٠ ٩ ١٤ ٤٥ ١٥٤ واحدة على األقل
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 فئة التنمية افيةاملنطقة اجلغر 

 أفريقيا العامل 
أمريكا 
 الشمالية

أمريكا 
  أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

املناطق 
األكثر 
 منوا

البلدان 
األقل 
 )أ(منوا

أقل 
البلدان 
 منوا

حسب نوع اجلنس، ملدة     
 ١٧ ٤٧ ٤٠ ٤ ٣٥ ٣٠ ٥ ١٠ ٢٠ ١٠٤ ثالث سنوات على األقل

حـــــسب نـــــوع اجلـــــنس  
ــدان الد ــدة  روميـ ــة، ملـ اسـ

 ١٠ ١٩ ٣٣ ٢ ٢٩ ١٥ ١ ٣ ١٢ ٦٢ ألقلثالث سنوات على ا
           سةادر الظبة علىواامل

 ٤ ٢١ ١٩ ١ ١٧ ١١ ٤ ٧ ٤ ٤٤ اموع 
 ٤ ١٨ ١٩ ١ ١٧ ١١ ٤ ٤ ٤ ٤١ حسب نوع اجلنس 
حـــــسب نـــــوع اجلـــــنس  

 ٣ ١٨ ١٩ ١ ١٧ ١١ ٤ ٤ ٣ ٤٠ والعمر
            التعليميةتجربةنتائج ال

           اإلملام بالقراءة والكتابة
 ١٣ ٥٣ ١٦ ٦ ١٦ ٣٠ ٧ ٨ ١٥ ٨٢ اموع 
 ١٢ ٥٣ ١٦ ٥ ١٦ ٣٠ ٧ ٨ ١٥ ٨١ حسب نوع اجلنس 
حـــــسب نـــــوع اجلـــــنس  

 ١٢ ٤٩ ١٦ ٤ ١٦ ٢٩ ٧ ٧ ١٤ ٧٧ والعمر
           التحصيل العلمي

 ٩ ٤٢ ٢٩ ٥ ٢٥ ٢٥ ٣ ١٠ ١٢ ٨٠ اموع 
 ٩ ٣٩ ٢٩ ٤ ٢٥ ٢٥ ٣ ٨ ١٢ ٧٧ حسب نوع اجلنس 
حـــــسب نـــــوع اجلـــــنس  
 ٨ ٣٤ ٢٩ ٤ ٢٥ ٢٤ ٣ ٦ ٩ ٧١ العمرو

 
وبيانـات عـن    ) ٢٠٠٤نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، استنادا إىل بيانات التسجيل            : درااملص

عهـد؛ وبيانـات مـستقاة مـن نظـام          امليرات  قدمها معهد اليونسكو لإلحصاءات باستثناء تقـد      ) ٢٠٠٥أبريل  /نيسان(اإلملام بالقراءة والكتابة    
 ).٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(احلولية الدميغرافية لألمم املتحدة 

 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ(  
 ).١٩٩٧/١٩٩٨باستثناء العام الدراسي  (٢٠٠١/٢٠٠٢ إىل ١٩٩٥/١٩٩٦بيانات مقدمة عن األعوام الدراسية من  )ب(  
 .٢٠٠١/٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨/١٩٩٩واحدة على األقل لألعوام الدراسية بيانات مقدمة مرة  )ج(  
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  باء- ٣اجلدول 
النسبة املئوية للسكان يف العامل ويف املناطق يف البلدان أو املناطق اليت قـدمت إحـصاءات                

 ٢٠٠٣-١٩٩٥عن التعليم، خمتارة 
 

 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
أمريكا 
 الشمالية

ريكا أم
 أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

املناطق 
األكثر 
 منوا

البلدان 
األقل 
 )أ(منوا

أقل 
البلدان 
 منوا

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مجيع البلدان أو املناطق
ــى اخلـــــدمات    ــصول علـــ احلـــ

 التعليمية
          

ــيم   ــسجيل يف التعلـــــــــــ التـــــــــــ
 )ب(االبتدائي

          

اموع، مرة واحـدة علـى       
 األقل

٩٩ ٩٩ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ٩٩ ١٠٠ ٩٩ ٩٩ ٩٩ 

حــسب نــوع اجلــنس، مــرة  
 واحدة على األقل

٩٩ ٩٩ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ٩٩ ١٠٠ ٩٩ ٩٩ ٩٩ 

سب نــــــوع اجلــــــنس حــــــ 
والعمــر، مــرة واحــدة علــى 

 )ج(األقل

٧٨ ٥٢ ٨٢ ٩٣ ٧١ ٥٣ ٧٧ ٩٧ ٦١ ٦١ 

حــسب نــوع اجلــنس، ملــدة  
 ثالث سنوات على األقل

٨٣ ٩٢ ١٠٠ ٩٣ ٩٩ ٩٦ ٩٨ ٩٤ ٦٦ ٩٢ 

           )ب(التسجيل يف التعليم الثانوي
اموع، مرة واحـدة علـى       

 األقل
٩١ ٩٦ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ٩٩ ١٠٠ ٩٨ ٧٨ ٩٦ 

حــسب نــوع اجلــنس، مــرة  
 واحدة على األقل

٩١ ٩٦ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ٩٨ ١٠٠ ٩٨ ٧٨ ٩٦ 

حــــــسب نــــــوع اجلــــــنس  
والعمــر، مــرة واحــدة علــى 

 )ج(األقل

٥٨ ١٦ ٦٤ ٣١ ٦٦ ١٣ ٨٥ ٦٦ ٢٨ ٣٠ 

حــسب نــوع اجلــنس، ملــدة  
 ثالث سنوات على األقل

٧٧ ٨٦ ٨٧ ٩٣ ٧٩ ٩٠ ١٠٠ ٩٤ ٥٩ ٨٥ 

التعليم املهين، حسب نـوع      
اجلنس، ملدة ثالث سنوات    

 على األقل

٥٣ ٤٤ ٦٠ ٩٢ ٧٨ ٤٩ ٢٨ ٢٩ ٣٢ ٤٨ 

           )ب(التسجيل يف التعليم العايل
اموع، مرة واحـدة علـى       

 األقل
٨٦ ٩٢ ١٠٠ ٩٤ ٩٩ ٩٤ ١٠٠ ٩٧ ٧٨ ٩٣ 
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 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية 

 أفريقيا العامل 
أمريكا 
 الشمالية

ريكا أم
 أوقيانوسيا أوروبا آسيا اجلنوبية

املناطق 
األكثر 
 منوا

البلدان 
األقل 
 )أ(منوا

أقل 
البلدان 
 منوا

حــسب نــوع اجلــنس، مــرة  
 واحدة على األقل

٧٨ ٥٩ ١٠٠ ٩٣ ٩٩ ٥٨ ٨٧ ٩٤ ٧١ ٦٩ 

حــسب نــوع اجلــنس، ملــدة  
 ثالث سنوات على األقل

٥١ ٥٢ ٨٧ ٩٢ ٧٩ ٥٥ ٦٩ ٩٠ ٣٦ ٥٩ 

حــــــسب نــــــوع اجلــــــنس  
ــدان الد ــدة  روميــ ــة، ملــ اســ

 ثالث سنوات على األقل

٤٢ ٣٢ ٥٢ ٧٤ ٦٠ ٣٩ ١٢ ٢٧ ٢٢ ٣٧ 

           سةادر الظبة علىواامل
 ٥ ٨ ٤٢ صفر ٢٥ ٤ ٢٢ ٨٦ ٤ ١٤ اموع 
 ٥ ٧ ٤٢ صفر ٢٥ ٤ ٢٢ ٨٥ ٤ ١٤ حسب نوع اجلنس 
 ٣ ٧ ٤٢ صفر ٢٥ ٤ ٢٢ ٨٥ ٢ ١٤ حسب نوع اجلنس والعمر 

            التعليميةتجربةنتائج ال
           اإلملام بالقراءة والكتابة

 ٢٢ ٨٣ ٢٤ ٢٢ ٤٠ ٨٠ ٧٨ ٢٧ ٣٤ ٦٥ اموع 
 ٢٢ ٨٣ ٢٤ ٢١ ٤٠ ٨٠ ٧٨ ٢٧ ٣٤ ٦٥ حسب نوع اجلنس 
 ٢٢ ٨٢ ٢٤ ٢١ ٤٠ ٨٠ ٧٨ ٢٦ ٣٢ ٦٤ حسب نوع اجلنس والعمر 

           التحصيل العلمي
 ١٩ ٥٤ ٦١ ٧٥ ٥٣ ٥٤ ٩ ٩١ ٣١ ٥١ اموع 
 ١٩ ٥١ ٦١ ٧٥ ٥٣ ٥٤ ٩ ٧٠ ٣١ ٥٠ حسب نوع اجلنس 
 ١٧ ٤٩ ٦١ ٧٥ ٥٣ ٥٣ ٩ ٦٩ ٢٣ ٤٨ حسب نوع اجلنس والعمر 

 
وبيانـات عـن    ) ٢٠٠٤نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (إعداد الشعبة اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، استنادا إىل بيانات التسجيل            : درااملص

عهـد؛ وبيانـات مـستقاة مـن نظـام          امل قدمها معهد اليونسكو لإلحصاءات باستثناء تقـديرات      ) ٢٠٠٥أبريل  /نيسان(اإلملام بالقراءة والكتابة    
 ).٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(احلولية الدميغرافية لألمم املتحدة 

 .باستثناء أقل البلدان منوا )أ(  
 ).١٩٩٧/١٩٩٨باستثناء العام الدراسي  (٢٠٠١/٢٠٠٢ إىل ١٩٩٥/١٩٩٦بيانات مقدمة عن األعوام الدراسية من  )ب(  
 .٢٠٠١/٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨/١٩٩٩ة على األقل لألعوام الدراسية بيانات مقدمة مرة واحد )ج(  
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  ألف- ٤اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٥ عن خصائص اقتصادية خمتارة، )أ(عدد البلدان أو املناطق اليت قدمت بيانات  

 
 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية  

 أفريقيا العامل 
أمريكــــــا 
 الشمالية

أمريكـــــــــــــا 
 اقيانوسيوأ أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـــــ
األكثــــــــر 

 منوا
ــل   ــاطق األق املن

أقل البلدان منوا )ب(منوا

 ٥٠ ١٠٧ ٤٧ ١٧ ٤٢ ٥٠ ١٣ ٢٧ ٥٥ ٢٠٤ مجيع البلدان أو املناطق
            اقتصادياًالناشطونالسكان 

امـــوع، مـــرة واحـــدة علـــى   
 ١٤ ٧٠ ٤٣ ٨ ٣٨ ٣٤ ١١ ١٧ ١٩ ١٢٧ األقل

ــرة     ــنس، مـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ
 ١٣ ٧٠ ٤٢ ٨ ٣٧ ٣٤ ١١ ١٧ ١٨ ١٢٥ حدة على األقلوا
 نوع اجلـنس والعمـر، مـرة        حسب

 ١٢ ٦٩ ٤٢ ٦ ٣٧ ٣٤ ١١ ١٧ ١٨ ١٢٣ واحدة على األقل
 نوع اجلـنس والعمـر، ملـدة        حسب

 صفر ٢٦ ٣٣ ٢ ٢٨ ١٢ ٦ ١٠ ١ ٥٩ مخس سنوات على األقل
           السكان العاطلون عن العمل

علـــى امـــوع، مـــرة واحـــدة  
 ٩ ٦٦ ٤٠ ٥ ٣٥ ٣١ ١٢ ١٩ ١٣ ١١٥ األقل
 نوع اجلـنس، مـرة واحـدة        حسب
 ٩ ٦٥ ٤٠ ٥ ٣٥ ٣١ ١٢ ١٩ ١٢ ١١٤ األقلعلى 
 نوع اجلـنس والعمـر، مـرة        حسب

 ٦ ٥١ ٣٩ ٣ ٣٤ ٢٧ ٩ ١٥ ٨ ٩٦ واحدة على األقل
 نوع اجلـنس والعمـر، ملـدة        حسب

 صفر ٣٦ ٣٦ ٢ ٣١ ١٤ ٩ ١٤ ٢ ٧٢ مخس سنوات على األقل
           السكان العاملون حسب املهنة

، مـــرة واحـــدة علـــى مـــوعا 
 ١٠ ٦٠ ٣٨ ٧ ٣٣ ٣٢ ١٠ ١٦ ١٠ ١٠٨ األقل
 نوع اجلـنس، مـرة واحـدة        حسب
 ٩ ٥٨ ٣٨ ٦ ٣٣ ٣٢ ١٠ ١٥ ٩ ١٠٥ األقلعلى 

حــسب نــوع اجلــنس، ملــدة مخــس 
 صفر ٣٤ ٣٤ ٢ ٢٩ ١٥ ٨ ١٣ ١ ٦٨ سنوات على األقل

سب وضـعهم   السكان العاملون ح  
           يف العمل

، مـــرة واحـــدة علـــى امـــوع 
 ٩ ٥٩ ٣٨ ٥ ٣٣ ٢٨ ٩ ١٦ ١٥ ١٠٦ األقل
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 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية  

 أفريقيا العامل 
أمريكــــــا 
 الشمالية

أمريكـــــــــــــا 
 اقيانوسيوأ أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـــــ
األكثــــــــر 

 منوا
ــل   ــاطق األق املن

أقل البلدان منوا )ب(منوا

حسب نوع اجلـنس، مـرة واحـدة        
 ٩ ٥٧ ٣٨ ٥ ٣٣ ٢٨ ٩ ١٦ ١٣ ١٠٤ على األقل

حــسب نــوع اجلــنس، ملــدة مخــس 
    صفر ٣٠ ٣٤ ٢ ٢٩ ١٤ ٦ ١٢ ١ ٦٤ األقلسنوات على 

حــصائية، إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيــة، اسـتنادا إىل بيانـات مــستقاة مـن مكتـب العمــل الـدويل، قاعـدة بيانــات         إعـداد الـشعبة اإل   :درااملـص 
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  (وبيانات مستقاة من نظام احلولية الدميغرافية لألمم املتحـدة           )٢٠٠٥مارس  /آذار( مصرف بيانات إحصاءات العمل   

٢٠٠٤.( 
 استقــصائية للقــوة العاملــة، ودراســات استقــصائية لألســر املعيــشية، والتعــدادات الــسكانية أو دراســات استقــصائية   مــستقاة مــن دراســات )أ( 

 .ملؤسسات عمالية
 .باستثناء أقل البلدان منوا )ب( 
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  باء- ٤اجلدول 
 عــن )أ(البلــدان أو املنــاطق الــيت قــدمت بيانــات النــسبة املئويــة للــسكان والعــامل ويف املنــاطق يف    

 ٢٠٠٣-١٩٩٥ائص اقتصادية خمتارة، خص
 

 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية  

 أفريقيا العامل 
أمريكــــــا 
 الشمالية

أمريكـــــــــــــا 
 اقيانوسيوأ أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـــــ
األكثــــــــر 

 منوا
ــل   ــاطق األق املن

 )ب(منوا
ــدان   ــل البلــ أقــ

 منوا

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مجيع البلدان أو املناطق
            اقتصادياًالناشطونالسكان 

 ٥٠ ٣٦ ١٠٠ ٩٦ ٩٩ ٣١ ٩٨ ٩٤ ٤٧ ٥٠ اموع، مرة واحدة على األقل 
حسب نوع اجلنس، مرة واحدة علـى       

 ٥٠ ٣٦ ٩٩ ٩٦ ٩٨ ٣١ ٩٨ ٩٤ ٤٧ ٥٠ األقل
ــرة  حـــسب  نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـ

 ٥٠ ٣٦ ٩٩ ٩٥ ٩٨ ٣١ ٩٨ ٩٤ ٤٧ ٥٠ واحدة على األقل
 نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة  حـــسب

 صفر ٢٠ ٩١ ٧٤ ٨٥ ١٥ ٧٨ ٩٠ ٤ ٣٢ مخس سنوات على األقل
           السكان العاطلون عن العمل

 ٣٦ ٦١ ٩٩ ٩٢ ٩٨ ٦٠ ١٠٠ ٩٣ ٣٣ ٦٦ اموع، مرة واحدة على األقل 
 نوع اجلنس، مرة واحدة علـى       حسب
 ٣٦ ٦١ ٩٩ ٩٢ ٩٨ ٦٠ ١٠٠ ٩٣ ٣٢ ٦٦ األقل

ــرة  حـــسب  نـــوع اجلـــنس والعمـــر، مـ
 ٢٧ ٣٣ ٩٨ ٧٥ ٩٧ ٣٠ ٩١ ٩١ ٢٢ ٤٥ واحدة على األقل

 نـــوع اجلـــنس والعمـــر، ملـــدة  حـــسب
 صفر ٢٤ ٩٧ ٧٤ ٩٦ ١٦ ٩١ ٩١ ١٢ ٣٦ مخس سنوات على األقل

           السكان العاملون حسب املهنة

 ٣٦ ٢٩ ٩٣ ٩٢ ٨٨ ٢٥ ٩٨ ٩١ ٢٤ ٤٢ ، مرة واحدة على األقلموعا 
 نوع اجلنس، مرة واحدة علـى       حسب
 ٣٥ ٢٩ ٩٣ ٧٥ ٨٨ ٢٥ ٩٨ ٩٠ ٢٣ ٤٢ األقل

ــس      ــدة مخـ ــنس، ملـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ
 صفر ٢٣ ٩٢ ٧٤ ٨٧ ١٦ ٩٥ ٨٩ ٨ ٣٤ سنوات على األقل

السكان العـاملون حـسب وضـعهم يف        
           العمل
 ٣٨ ٣٤ ٩٣ ٧٦ ٨٨ ٢٩ ٩١ ٩٣ ٣٢ ٤٦ اموع، مرة واحدة على األقل 
ب نوع اجلنس، مرة واحدة علـى       حس
 ٣٣ ٣٤ ٩٣ ٧٦ ٨٨ ٢٩ ٩١ ٩٣ ٢٧ ٤٥ األقل
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 فئة التنمية املنطقة اجلغرافية  

 أفريقيا العامل 
أمريكــــــا 
 الشمالية

أمريكـــــــــــــا 
 اقيانوسيوأ أوروبا آسيا اجلنوبية

ــاطق  املنـــــ
األكثــــــــر 

 منوا
ــل   ــاطق األق املن

 )ب(منوا
ــدان   ــل البلــ أقــ

 منوا

ــس      ــدة مخـ ــنس، ملـ ــوع اجلـ ــسب نـ حـ
    صفر ١٨ ٩١ ٧٤ ٨٥ ١٦ ٤٠ ٨٩ ٨ ٣٠ األقلسنوات على 

يل، قاعـدة بيانــات  إعـداد الـشعبة اإلحــصائية، إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيــة، اسـتنادا إىل بيانـات مــستقاة مـن مكتـب العمــل الـدو          :درااملـص 
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  (وبيانات مستقاة من نظام احلولية الدميغرافية لألمم املتحـدة           )٢٠٠٥مارس  /آذار( مصرف بيانات إحصاءات العمل   

٢٠٠٤.( 
استقــصائية مــستقاة مــن دراســات استقــصائية للقــوة العاملــة، ودراســات استقــصائية لألســر املعيــشية، والتعــدادات الــسكانية أو دراســات     )أ( 

 .ملؤسسات عمالية
 .باستثناء أقل البلدان منوا )ب( 

 
 


