
E/CN.3/2011/3  ــم املتحـدةاألم 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
13 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

060111    060111    10-68937 (A) 

*1068937* 

 اإلحصائية اللجنة
    واألربعون الثانية الدورة
  ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٥ - ٢٢
  *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٣ البند
 :الربنـــامج اســـتعراض :القـــرار واختـــاذ للمناقـــشة بنـــود

       ةاجلنساني اإلحصاءات
  اجلنسانية اإلحصاءات عن غانا يف اإلحصاء دائرة تقرير    

  
 العام األمني من مذكرة    

  
  الفـــصل انظـــر( واألربعـــني احلاديـــة دورهتـــا يف اإلحـــصائية اللجنـــة طلـــب علـــى بنـــاء  
 يف اإلحـصاء  دائـرة  تقريـر  إحالـة ب العـام  األمني يتشرف ،)E/2010/24 الوثيقة من ألف - األول
 بنـاء  املعـد    التقريـر،  هـذا  ويقـدم  .**اجلنـسانية  اإلحصاءات امجلرب استعراضا يتضمن الذي غانا
 املعلومــات إىل يــستند اجلنــسانية اإلحــصاءات لــربامج استعراضــا واســعة، تــشاورية عمليــة علــى

 البلـدان  تواجههـا  الـيت  التحـديات  ويـوجز  .خمتـارة  وإقليميـة  دوليـة  ومنظمات بلدان من الواردة
 التقريـر عـرض   وي .اجلنـسانية  اإلحـصاءات  إعـداد لتيـسري    املؤسـسات  هـا توفر الـيت  الدعم وأنواع
 لكـي  مقترحـات  قائمـة  ضعويـ  اجلنـسانية  اإلحـصاءات إعـداد بـرامج      جمـال  يف جديـدة  اجتاهات
  .فيها وتنظر اللجنة تناقشها

  

 
  

  *  E/CN.3/2011/1.  
  .هذا االستعراض بالتعاون مع اهليئات اإلحصائية يف الفلبنيأعد   **  
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  اجلنسانية اإلحصاءات عن غانا يف اإلحصاء دائرة تقرير    
  مقدمة  -أوال   

ــب   - ١ ــرة الـــيت سـ ــاد اخـــالل الفتـ ـــ  قت انعقـ ــاملرأة يف ب ــاملي الرابـــع املعـــين بـ ــؤمتر العـ جني يملـ
ــام ــا يف       ١٩٩٥ ع ــامل، مب ــاء الع ــع أحن ــب اإلحــصائية يف مجي ــن املكات ــد م ــك ، اضــطلع العدي  ذل

ع اإلحـصاءات املـصنفة حـسب اجلـنس     يـ مجتمنظمات إقليميـة وأقاليميـة، بـربامج ركـزت علـى         
يف املـؤمتر، شـرع املزيـد مـن البلـدان           ك  ذلـ ومنـذ انعقـاد     . نـشورات يف أشكال مـن امل    وتعميمها  

اهلدف الرئيسي هلـذه الـربامج الوطنيـة والدوليـة          لئن كان   و. تنفيذ برامج لإلحصاءات اجلنسانية   
 أي تيــسري تقيــيم الفجــوات اجلنــسانية يف - املتعلقــة باإلحــصاءات اجلنــسانية هــو نفــسه عمومــا

يف هــذا عيــة لالعتبــارات اجلنــسانية  إتاحــة املعلومــات اإلحــصائية املرا بخمتلــف جوانــب التنميــة  
 يف مساهتـا، أي هيكلـها وتوجههـا    ا فهذه الربامج ختتلـف اختالفـا كـبري     - جلماهري واسعة الشأن  

وحقــق العديــد مــن هـذه الــربامج الوطنيــة لإلحــصاءات اجلنــسانية جناحــات  . ونطاقهـا ونواجتهــا 
لبلـوغ مـستوى أساسـي مـن        مـن اجملتمـع الـدويل       إرشادات  حيتاج إىل   ال يزال   العديد منها   لكن  

  .الربجمة اإلحصائيةجماالت التطور يف هذا اجملال من 
  

  هدف االستعراض ونطاقه  -ثانيا   
ــدان اإلحــصاءات اجلنــسانية       - ٢ ــة التطــور يف مي ــيم حال الغــرض مــن هــذا االســتعراض تقي

ان والتوصية بالسبل الكفيلة بدفع العملية قـدما عـن طريـق االسـتفادة مـن جتـارب خمتلـف البلـد                    
وُيـستمد إطـار هـذا االسـتعراض مـن التوصـيات العامـة الـواردة يف                 . وكذلك املنظمات الدولية  

منهاج عمل بيجني الذي يعد حاليا أمشل جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد اإلحـصاءات                   
  .اجلنسانية على مجيع املستويات، الوطنية منها واإلقليمية والعاملية

 يلـتمس  خمتـارة  دوليـة  ومنظمـات  بلدان إىل استبيان أرسل ،ستعراضإجراء اال  ولغرض  - ٣
 .ونطاقهـا  وحمتواهـا  اجلنـسانية  اإلحـصاءات إلنتـاج    القائمة الترتيبات نوعبشأن   علوماتم منها
 )إقليميـة  وأ( دوليـة  بـرامج  وسـتة  )١(لإلحـصاء  قطريـا  مكتبـا  ٢٠ إمجاال االستبيانلى  ع أجابو

 اإلحـصاءات إلعـداد    ةالراهناحلالة   حتديد )أ( على اأساس اإلجابات حتليل ويركز .)٢(لإلحصاء
__________ 

 ، ومجهوريـة كوريـا    ، وبـيالروس  ،وبورونديوبوتسوانا،   ، وبورتوريكو ، وأملانيا ، وإستونيا ، وأستراليا ،أرمينيا  )١(  
 ، وكولومبيـا  ، وكوسـتاريكا  ، وكوبا ، وفنلندا ،) البوليفارية -مجهورية  ( وفرتويال   ، والفلبني ، وغانا ،وسورينام
  . واليابان، وموريشيوس،وليتوانيا

اللجنـــة اإلحـــصائية املـــشتركة بـــني دول رابطـــة الـــدول املـــستقلة، واللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا، واللجنـــة     )٢(  
ة، واالحتـاد   ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـ                االقتصادية

  .الدويل لالتصاالت
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ــسانية، ــوء  اجلنــ ــايف ضــ ــو مــ ــهاج يف وارد هــ ــل منــ ــيجني؛ عمــ ــد )ب(و  بــ ــل حتديــ  العوامــ
 ؛وإجنــازات جناحــات مــن اجلنــسانية اإلحــصاءات بــرامج بعــض حققــه عمــا املــسؤولة الرئيــسية

ــراح )ج( و ــ اقتـ ــة سبلالـ ــلب الكفيلـ ــراز تعجيـ ــدم إحـ ــال يف التقـ ــصاء جمـ ــسانية، اتاإلحـ  اجلنـ
 االستقـصائية،  الدراسـة  نتـائج  عـرض  دىلـ و .الدوليـة  واهليئـات  لبلـدان ا جتـارب  من باالستفادة
 وجتـدر  .فريـدة  حالة على الضوء لتسليط إالبعينه   بلد بأي تربط ومل اإلجابات خمتلف ُجمعت
ــارة ــذا أن إىل اإلشـ ــتعراض هـ ــة يعكـــس االسـ ــدان جتربـ لـــى ع أجابـــت الـــيت واملؤســـسات البلـ

  .فحسب تبياناالس
ويــصف اجلــزء الثالــث احلالــة الراهنــة  . وتتــألف بقيــة التقريــر مــن ســتة أجــزاء رئيــسية    - ٤

ــسانية   ــة لإلحــصاءات اجلن ــربامج الوطني ــستعرض اإلطــار املؤســسي الــذي توضــع ضــمنه    . لل وي
لقـانوين والترتيبـات التعاونيـة مـع        االربامج الوطنية لإلحـصاءات اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك اإلطـار              

علـى  مثلـة  األاألهـداف والنـواتج؛ و  مـن قبيـل   اب املصلحة الرئيسيني؛ والعناصـر الربناجميـة       أصح
ويركــز اجلــزء الرابــع علــى الــربامج   . ؛ والتحــديات الــيت تواجههــا البلــدان  الرئيــسيةاإلجنــازات

اإلقليميــة والدوليــة لإلحــصاءات اجلنــسانية، وينــاقش حمتــوى هــذه الــربامج فيمــا يتعلــق بالعمــل  
ث اجلـزء  حـ ويب. ع بـه املؤسـسات يف جمـال جتميـع اإلحـصاءات اجلنـسانية ونـشرها             الذي تـضطل  

اخلامس طبيعة الدعم املقدم إىل الربامج الوطنية لإلحـصاءات اجلنـسانية وكيفيـة تـأثريه يف تلـك                  
باالجتاهـات واملـسارات اجلديـدة لربجمـة        تـصورات فيمـا يتعلـق       ويعرض اجلزء السادس    . الربامج

ويعـرض اجلـزء الـسابع اسـتنتاجات        .  يف إطار املنظمات الوطنية والدولية     اإلحصاءات اجلنسانية 
  .التقرير ويقترح اجلزء الثامن بعض النقاط لكي تناقشها اللجنة اإلحصائية

  
  حملة عامة عن الربامج الوطنية لإلحصاءات اجلنسانية  -ثالثا   
  اإلطار املؤسسي  -ألف   

ــيجني    - ٥ ــل بـ ــهاج عمـ ــا ملنـ ــل وفقـ ــا، تتمثـ ــسي   املتطلبـ ــل مؤسـ ــع هيكـ ــسية لوضـ ت الرئيـ
  :يف ما يليلإلحصاءات اجلنسانية 

ــدوائر اإلحــصائية،     )أ(   ــرامج    ”مــن جانــب ال ــز ب ــار أو تعــيني مــوظفني لتعزي اختي
اإلحصاءات اجلنسانية وضمان تنسيق ورصد وربـط مجيـع ميـادين العمـل اإلحـصائي، وإعـداد                 

مـن  ) ب(؛  ))د (٢٠٦الفقـرة    (“نواتج تدمج اإلحصاءات الواردة مـن شـىت جمـاالت املواضـيع           
ــصورة     ”جانــب احلكومــات   ــد، ب ــام منتجــي اإلحــصاءات ومــستخدميها يف كــل بل ضــمان قي

 “منتظمــــة، باســــتعراض كفايــــة نظــــام اإلحــــصاءات الرمســــي وتغطيتــــه للقــــضايا اجلنــــسانية 
  )).ب (٢٠٧ الفقرة(
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ــام وفيمــا   - ٦ ــدان  ق ــار معظــم البل ــتأو باختي ــويل اإلحــصا  يع ءات ني مــوظفني أو وحــدة لت
ويــرد أدنــاه . يف هــذا اجملــالفتقــر إىل أي ترتيبــات مؤســسية عة بلــدان تزال بــضتــاجلنــسانية، ال 

املعيـنني   وعـدد األشـخاص   ،موجز ملختلف جوانب الترتيبات فيمـا يتعلـق باملـسؤولية املؤسـسية         
 . ومستوى التعاون بني املؤسسات املسؤولة،، ونوع الوحدة املعينةاملعينةأو الوحدات 

 عــاتق علــى اجلنــسانية حــصاءاتاإل إعــداد عــن املؤســسية املــسؤولية تقــعجــه عــام، بوو  - ٧
مـن قبيـل     أخـرى،  وكـاالت تقاسـم   لنفـردة،   املاالت  احلـ  ضعـ ب ويف .الـوطين  اإلحصائي املكتب
 فـي ف .الـوطين  اإلحـصائي  املكتـب  مـع  املـسؤولية  هـذه  الفـرص،  تكـافؤ  مكتـب  أو املرأة مكتب
 متميـزة  جمموعـة  منـها  كـل ة ل ي معن )٣(مؤسسات أربع توجد املثال، سبيل على ،كوريا مجهورية
ــة ــن للغاي ــام م ــة امله ــاج ب املتعلق ــسانية اإلحــصاءاتإنت ــا اجلن ــات وفق ــة املؤســسية للوالي  .العام
 املـرأة  بـني  املـساواة /املـرأة  مكتـب  عـاتق  علـى  األوىل املـسؤولية  تقـع  أخـرى،  حـاالت  بضع ويف

 وتوجـد  .الـوطين  اإلحـصائي  املكتـب  مـن  الـدعم  يتلقـى  وقد )٤(غريه دون عليه تقع أو والرجل
 عــن منــشور إعــداد هــو للربنــامج الرئيــسي التركيــز جمــال يكــون حــني أساســا احلالــة هــذه

 بـأي  منوطـة  ملسؤولية أخرى نظم يف واضح حتديد منمثة   ليس أنه غري .اجلنسانية اإلحصاءات
 اإلحـــصاءات إىل ينظـــر ، الـــيت تنـــدرج يف هـــذا اإلطـــاراحلـــاالت معظـــم يفو .معينـــة مؤســـسة
ــا أساســـية أمهيـــة تكتـــسب اجلـــنس، حـــسب تـــصنيف مـــسألةباعتبارهـــا  اجلنـــسانية  يف عمومـ
  .بصورة عاديةهبا يتعني النهوض و ،الدميغرافية التحليالت

موقعهـا ضـمن اهليكـل      ن حيـث    وحـدة تنـسيق أيـضا مـ       /وتتباين النظم اليت لديها منسق      - ٨
لــذلك أو وحــدة مكرســة لــذلك، إىل ني معــالتنظيمــي، وتــشمل ترتيبــات تتــراوح بــني شــخص 

وتقــوم .  اإلحــصاءات اجلنــسانيةتــويللملكتــب اإلحــصائي الــوطين يف اقــسم حمــدد /شــعبة حمــددة
ــها        ــعبة بأكملـ ــوىل شـ ــى أن تتـ ــة علـ ــصائية الوطنيـ ــيوعا يف املكاتـــب اإلحـ ــات شـ ــر الترتيبـ أكثـ

أو /ة و مثـــل شـــعبة لإلحـــصاءات الدميغرافيـــ ،اإلحـــصاءات اجلنـــسانية)  ضـــمنها)٥(وحـــدة أو(
ل ئمـسا الوحـدة   تغطـي   ويف حـاالت أخـرى،      . خلإاالجتماعية، وشعبة لإلحـصاءات الـسكانية،       

من قبيل أحوال املعيشة، واإلعالم والتسويق، والبحـث العلمـي والتخطـيط، واألسـاليب         شاملة  
 أن اإلحـــصاءات اجلنـــسانية، يتعـــيني وحـــدات متعـــددة التخصـــصات هـــعلـــة و. خلإالتقنيـــة، 

__________ 
املرأة، لنـهوض بـ  وزارة املساواة بني اجلنسني وشؤون األسرة، املكتب اإلحصائي الكـوري، املعهـد الكـوري ل         )٣(  

  .واملعهد الكوري لتشجيع وتعليم املساواة بني اجلنسني
إعـداد  املسؤولة عن باملرأة  املعنية أمينة املظامليف بورتوريكو، على سبيل املثال، يتوىل قسم اإلعالم يف مكتب     )٤(  

  .اإلحصاءات اجلنسانية
، الـيت يـشار هبـا إىل الكيانـات ضـمن الـشعب            الصيغ   خمتلف   لداللة على  يف هذا السياق ل    “وحدة”استعملت    )٥(  

  .على غرار الفروع أو األقسام، يف اهلياكل التنظيمية الوطنية
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ويف إطـار ترتيبـات     .  شامال، تستلزم التنسيق وتبادل املعلومات عـرب امليـادين         باعتبارها موضوعا 
املكتـب اإلحـصائي الـوطين    ضـمن   عب  أخرى، ال ُتعّين شعبة حمددة بل تتوىل باألحرى عدة شُـ          

  .التعامل مع خمتلف جوانب اإلحصاءات اجلنسانية اليت قد تتصل مبجال عمل كل منها
اإلحـصاءات اجلنـسانية،    املتعلـق ب  وىل فيهـا شـعبة مـا العمـل          ويف ما عدا احلاالت اليت تت       - ٩

يعــني يف معظــم احلــاالت شــخص أو شخـــصان بــصفة منــسق أو منــسقني وال ينفــذ العمـــل         
  .بالضرورة على أساس التفرغ

  
  اإلطار القانوين    

اإلحــصاءات إنتــاج علــى الــرغم مــن أن منــهاج عمــل بــيجني ال يــنص علــى أن خيــضع   - ١٠
ــانون   ــسانية لق ــشريعأو اجلن ــشأن       ت ــة ب ــدان بعــض األحكــام القانوني ــن البل ــدى عــدد م ــإن ل ، ف

اإلحـصاءات تتميـز أيـضا بتنوعهـا     إلنتـاج  كمـا أن الـسياقات القانونيـة      . اإلحصاءات اجلنـسانية  
إنتـــاج أو قـــانون حيكـــم تـــشريع كـــل املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة تقريبـــا لـــدى و. الـــشديد

يف   يشمل مجيع جماالت البيانـات ومـصادرها        فقط احداإال أن مثة قانونا و    . اإلحصاءات الرمسية 
علــى ســبيل املثــال، يــشمل ف. عــدة قــوانني يف حــاالت أخــرىتوجــد يف حــني بعــض احلــاالت، 

القانون اإلحصائي العام تعداد السكان يف بعض البلدان يف حـني أن هنـاك قانونـا مـستقال هلـذا                    
ــة     ــدان أخــرى؛ ومث ــداد يف بل ــضا التع ــى ال  أي ــنص عل ــوانني ت ــا    ق ــنظم هب ــي أن ت ــيت ينبغ ــة ال طريق

وعلـــى حنـــو مماثـــل، يتنـــاول بعـــض القـــوانني الوطنيـــة اإلحـــصاءات . )٦(اإلحـــصاءات اإلداريـــة
اجلنسانية يف حني يتم تناوهلا يف بلدان أخرى ضمن الصكوك القانونية اليت تـسري علـى فـروع             

  .)٧(اجملاالتويف الفلبني، تشمل األحكام املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية مجيع . أخرى
أمـا يف   . اإلحـصاءات اجلنـسانية   موضوع  ويف بعض البلدان، يتناول القانون اإلحصائي         - ١١

بلدان أخرى، فهناك قانون مستقل حيكم اإلحصاءات اجلنسانية، يف اإلطار القـانوين للمـساواة               
رده، علــى غــرار فــبــني اجلنــسني أو تكــافؤ الفــرص عمومــا، كمــا يف ليتوانيــا، أو صــك قــائم مب  

ومثـة فئـة ثالثـة      . “منظـور جنـساين   من  مجع البيانات اإلحصائية وحتليلها     ”اتفاقية فرتويال بشأن    
موضــوع  عتــرب يويف هــذه احلالــة،  . مــن البلــدان لــيس لــديها قــانون لإلحــصاءات اجلنــسانية      

__________ 
يكـون لكـل هيئـة مـن هيئـات اخلدمـة املدنيـة مديريـة للبحـوث                  يف غانا، ينص قـانون اخلدمـة املدنيـة علـى أن               )٦(  

  .واإلحصاءات واملعلومات
مجيـع الوكـاالت    بـأن تقـوم     ، املعروف أيضا بامليثـاق األعظـم للمـرأة،          ٩٧١٠رقم  قانون  يقضي ال يف الفلبني،     )٧(  

ية والبيانــات قاعــدة للبيانــات عــن اجلنــسانية والتنميــة تــشمل اإلحــصاءات اجلنــسان وتعهــد إنــشاء باحلكوميــة 
ــيت أعــدت     ــر واجلــنس، ال ــصنفة حــسب العم ــصورة منه /امل ــؤدي دور    مجعــت ب ــام لت ــة واســتكملت بانتظ جي

  .مدخالت أو قواعد للتخطيط والربجمة وصياغة السياسات
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إنتـاج  ، جـزءا ال يتجـزأ مـن    تصنيف البيانات حسب اجلـنس  باألخص  اإلحصاءات اجلنسانية، و  
  .باعتباره جمال برجمة قائم بذاتهتم تناوله اإلحصاءات وال ي

ــدان والياهتــ        - ١٢ ــستمد بعــض البل ــانوين وطــين صــريح، ي  اويف حــال عــدم وجــود إطــار ق
أمــا البلــدان الــيت تــشكل فيهــا املــساواة بــني  . )٩( واإلقليميــة)٨(الربناجميــة مــن الــصكوك الدوليــة 

رأة والرجـل، علـى غـرار فنلنـدا،         لـديها قـانون للمـساواة بـني املـ         أساسـية و  اجلنسني قيمة وطنيـة     
ويف .  حتميـة  اإلحصاءات اجلنـسانية ونـشرها نتيجـة منطقيـة وضـرورة          نتاج  فلطاملا اعتربت أن إ   

البلدان األخرى الـيت ال يـشترط فيهـا القـانون املتعلـق باإلحـصاءات صـراحة إعـداد إحـصاءات                     
ممولـة مـن   ربامج معينـة  املقتـضيات القانونيـة املتعلقـة بـ    جنسانية، يشار إىل ذلك ضـمنا يف بعـض     

ويف غيــاب قــانون حمـدد عــن اإلحــصاءات  .  هبــدف التمييـز بــني الــذكور واإلنـاث  )١٠(احلكومـة 
اجلنــسانية، يــستند العديــد مــن البلــدان إىل خطــط عمــل بــرامج املــساواة بــني اجلنــسني إلعــداد   

  .)١١(اإلحصاءات اجلنسانية
بوجـه عـام    إلحـصاءات ال يعتـرب      إال أن وجود أحكـام حمـددة يف التـشريعات املتعلقـة با              - ١٣

استعراضـات  بـضعة   سفر سـوى    تـ لـم   ف. إلعـداد بـرامج اإلحـصاءات اجلنـسانية       ال بد منه    شرطا  
 البعــــد اجلنــــساين يف القــــانون؛ جــــرت مــــؤخرا للقــــوانني اإلحــــصائية الوطنيــــة عــــن إدمــــاج

ال تتعلــق اإلحــصاءات شــىت إلعــداد االستعراضــات األخــرى فقــد ركــزت علــى جوانــب    أمــا
  .نية حتديداباجلنسا

  

__________ 
هـداف اإلمنائيـة    األيشمل ذلك منهاج عمل بيجني، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، و                   )٨(  

املتعلقـة   ١٠٠االتفاقيـة رقـم     مثل   سيما اهلدف الثالث، وعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية           لأللفية، وال 
  .بتساوي أجر العمال والعامالت عن العمل املتساوي يف القيمة

 التابعـة املـرأة والرجـل     على سبيل املثال، امليثاق االجتماعي األورويب، واللجنة التوجيهية املعنية باملـساواة بـني                )٩(  
  .اجمللس أوروب

اخلاص للنـساء والرضـع واألطفـال؛ أو تقيـيم ممارسـات العمـل يف إطـار قـانون                   التكميلية  برنامج األغذية   مثل    )١٠(  
  .األمريكية احلقوق املدنية، وطائفة من الربامج التعليمية يف الواليات املتحدة

ــسانية       )١١(   ــة األخــرى الــيت وفــرت أطــرا لإلحــصاءات اجلن ــة حقــوق   مــن الــصكوك الوطني ــانون املتعلــق حبماي الق
ــرأة ــساواة      امل ــة بامل ــة املتعلق ــسني وحتــسني  وتكــافؤ الفــرص للمــرأة والرجــل، وخطــط العمــل الوطني  بــني اجلن
؛ واالســـتراتيجيات الوطنيـــة للحـــد مـــن العنـــف ضـــد املـــرأة؛ )بـــيالروس، وأرمينيـــا، وليتوانيـــا(املـــرأة  وضــع 

علقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني واخلطـــط املتعلقـــة بإعـــداد الوطنيـــة ملكافحـــة التمييـــز؛ واخلطـــط املت والـــربامج
  ).بوروندي(  الرمسيةاإلحصاءات
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  الترتيبات التعاونية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني    
بـالنظر إىل الطبيعـة املتعــددة التخصـصات مليــدان اإلحـصاءات اجلنــسانية، تـبني للعديــد        - ١٤

وهنـاك عـدة   . الوكاالتمشترك بني من الربامج الوطنية أن من الضروري التشاور ضمن فريق        
ح بني احلالـة الـيت يـضطلع فيهـا املكتـب اإلحـصائي الـوطين        أنواع من عالقات العمل اليت تتراو 

اإلحــصاءات اجلنــسانية ويعمــل مــع وكــاالت أخــرى عــن طريــق  إنتــاج بكامــل املــسؤولية عــن 
بني املنتجني واملستخدمني، واحلالة اليت يكون فيها لعدة مؤسسات مـسؤوليات حمـددة         التشاور

  .يذ مهامها للوفاء بأهدافها وتنفأن تتعاونا هعليجيدا وجيب 
األجهـزة املعنيـة   بني املكتب اإلحصائي الوطين و احملتملة  وإىل جانب املشاورات الثنائية       - ١٥
ــة مــشاركة أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني وتلقــي    عــدة املرأة، أنــشئت بــ آليــات تنــسيقية لكفال

وىل ومن األمثلة على ذلك فرقة عمل معنية باملؤشرات اجلنـسانية؛ وفريـق خـرباء يتـ               . إسهاماهتم
؛ وجلنـة توجيهيـة تـضم مجيـع الـوزارات           إحـصائيا توصيف املساواة بني اجلنسني     تطوير أساليب   

واجلهــات املنتجــة لإلحــصاءات الرمسيــة؛ وجلنــة مــشتركة بــني الوكــاالت معنيــة باإلحــصاءات    
اجلنسانية؛ وفريق استشاري معين باإلحصاءات اجلنسانية إلسداء املشورة للمكتـب اإلحـصائي            

  .ذا امليدانالوطين يف ه
  

  الربامج  -باء   
مجع اإلحصاءات ذات الصلة باألفراد وتبويبـها       ”ينص منهاج عمل بيجني على كفالة         - ١٦

ــة أن تعــرب تلــك اإلحــصاءات عــن      وحتليلــها وعرضــها مــصنفة حــسب اجلــنس والعمــر، وكفال
ويـصف  . ))أ (٢٠٦الفقـرة   (“ املشاكل والقضايا واملسائل املتصلة بالرجال والنساء يف اجملتمـع        

وسـبل  ) د( النـواتج الرئيـسية؛ و  ) ج(نطـاق التغطيـة؛ و   ) ب( العمـل؛ و    يقتـضيه ما  ) أ(املنهاج  
  .نشر واستخدام املعلومات املستخلصة

وإضــافة إىل ضــرورة نــشر اإلحــصاءات اجلنــسانية بانتظــام، يف شــكل يناســب جمموعــة   - ١٧
ة إجـراء استعراضـات منتظمـة       كبرية من املستخدمني غري التقنيني، يالحظ منهاج العمل ضرور        

مة نظام اإلحصاءات الرمسـي وتغطيتـه للمـسائل اجلنـسانية؛ وتعزيـز مـصادر البيانـات            ءملدى مال 
بعــض املؤشــرات اجلنــسانية؛ وال ســيما نظــم اإلحــصاءات احليويــة؛  إلعــداد األساســية الالزمــة 

لمواضــيع ل بالنــسبة أو االت الدراســة التقليديــةســواء بالنــسبة جملــوحتــسني املفــاهيم واألســاليب 
  .الناشئة، مثل العنف ضد املرأة
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  عامةالهداف األ    
مثــة بــرامج كــثرية لإلحــصاءات اجلنــسانية تقتــصر علــى مجــع البيانــات املــصنفة حــسب    - ١٨

بيـد أن لـبعض الـربامج توجهـات أوسـع نطاقـا وأهـدافا أبعـد مـدى للتـأثري يف                      . اجلنس ونشرها 
. إلحــصاءات األوســع نطاقــا لــسلك اجتاهــات حمــددة  نظــام ايف  وة الوطنيــئيةتــب اإلحــصااكامل

  : التاليةاألهدافوغالبا ما جتمع مثل هذه الربامج بني 
دعـــم أهـــداف الـــربامج الوطنيـــة لتكـــافؤ الفـــرص أو حتقيـــق املـــساواة بتـــوفري    )أ(  

   اجلنس؛مصنفة حسبإحصاءات 
عمــل الســتراتيجيات وبــرامج ال إدمــاج املــسائل اجلنــسانية يف اتــشجيع وتيــسري  )ب(  
  :، فيما يتصل باآليتلإلحصاءات  الوطنيةعملالوخطط 
  إنتاج بيانات جنسانية؛  ‘١’  
مجــع بيانــات مــن خــالل دراســات استقــصائية تتعلــق بــصفة خاصــة باملــسائل     ‘٢’  

والــشواغل اجلنــسانية، مثــل اســتخدام الوقــت والعمــل غــري املــأجور، واألبعــاد 
 جمايل الفقر والعنـف     اجلنسانية يف اجلنسانية فيما يتصل بنوعية احلياة، واملسائل       

  ضد املرأة؛
تعهد قواعد بيانات ونشر إحصاءات ومؤشرات جنسانية عـن طريـق جمموعـة         ‘٣’  

  .املواد اإلعالميةمتنوعة من وسائط اإلعالم و
أو إدارة  /توجيه االستعراض وزيادة تطوير جمموعة من املؤشـرات اجلنـسانية و            )ج(  

  ات اجلنسانية يف املوقع الشبكي؛منفذ مركزي للحصول على اإلحصاء
عــداد إلخــرى األيئــات اهل وة الوطنيــةتــب اإلحــصائياصالت بــني املكالــ تعزيــز  )د(  

اإلحصاءات اجلنسانية، مبا يف ذلك إنشاء آلية استشارية أو تنسيقية، وتعزيز القـدرات يف جمـال                
  اإلحصاءات اجلنسانية؛

 النـهوض باملـساواة     الراميـة إىل  دوليـة   رصد تنفيذ املعايري واألهداف العامليـة وال        )هـ(  
  .بني اجلنسني

  
  النواتج الرئيسية    

ــع          - ١٩ ــمن أربـ ــسانية ضـ ــصاءات اجلنـ ــة لإلحـ ــربامج الوطنيـ ــسية للـ ــواتج الرئيـ ــدرج النـ تنـ
  :رئيسية فئات
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 فتــرات منتظمــة  علــى تنــتج بلــدان كــثرية- منــشورات عــن النــساء والرجــال   )أ(  
ــصائية عـــن   ــسلة منـــشورات إحـ ــساء وا”سلـ ــالالنـ ــشمولة  . “لرجـ ــدان املـ وينـــشر بعـــض البلـ

باالستعراض تلك السلسلة كل سـنة، وينـشرها بعـضها مـرة كـل سـنتني وهنـاك بلـدان أخـرى                      
وتركـز منـشورات أخـرى      . تنشرها على فترات تزيـد عـن سـنتني أو علـى فتـرات غـري منتظمـة                 

-١٩٥٨ نـساء كوبيـات   ” و) مجهورية كوريا  (“حياة املرأة باإلحصاءات  ”على النساء، مثل    
وتــصدر بعــض . ، أو علــى مواضــيع معينــة هتــم النــساء )كوبــا (“إحــصاءات وحقــائق: ٢٠٠٨

ومــن بــني نــواتج بعــض . البلــدان نــشرات صــحفية تتــضمن معلومــات إحــصائية للمــستخدمني 
ــل الدراســ       ــصائية، مث ــشورات عــن دراســات استق ــضا من ــسانية أي ــرامج اإلحــصاءات اجلن ات ب

  االستقصائية عن استخدام الوقت؛
 أعد بعض البلدان قواعـد بيانـات عـن          -قواعد بيانات اإلحصاءات اجلنسانية       )ب(  

 حتليــل لغــرض والــسكان، ،النــساء والرجــال تــشمل مواضــيع مثــل العمالــة، والتعلــيم، والــصحة
 إحـصاءات ومؤشـرات      بتجميع  بعض البلدان األخرى   يقومو. املسائل ذات الصلة بنوع اجلنس    
يـة مـع التركيـز علـى النـساء وعلـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                  يف سياق األهداف اإلمنائية لأللف    

وإضـافة  .  العنف ضد املـرأة    حاالتأشكال التمييز ضد املرأة، وحتتفظ بضعة بلدان بسجل عن          
ملؤشرات اإلحصائية عن املـسائل اجلنـسانية علـى اإلنترنـت،           جمموعة من ا  إىل ذلك، أصبح نشر     

حـصاءات اجلنـسانية مثـل نـشر جمموعـة واسـعة مـن        بصورة متزايدة، عنصرا معياريا يف إطار اإل    
  اإلحصاءات املستقاة من دراسات استقصائية وسجالت إدارية؛

 أجنز بعض البلدان املشمولة باالسـتعراض أعمـاال منهجيـة           -األعمال املنهجية     )ج(  
مثل وضع أساليب لقياس الفقر مع التركيز على نوع اجلـنس؛ وإعـداد مبـادئ توجيهيـة بـشأن                   

واسـتخدام اإلحـصاءات اجلنـسانية؛ وإعـادة تـصميم اسـتمارات الدراسـات االستقـصائية                إنتاج  
  نساين؛اجلنظور امل  ملراعاة تعميمالوطنية عن األسر املعيشية

ــصائية عــن اإلحــصاءات اجلنــسانية     )د(   ــى   - الدراســات االستق ــتم احلــصول عل  ي
 من عمليـات مجـع البيانـات     اإلحصاءات اجلنسانية املستمدة من بيانات الدراسات االستقصائية      

 الوطنيـة ومؤسـسات أخـرى مـأذون هلـا           ئيةكاتب اإلحصا املاليت تضطلع هبا    الدائمة   املنتظمة أو 
ــها    ــدرجو. أو مــن دراســات استقــصائية خاصــة تتعلــق مبــسألة بعين   الدراســات االستقــصائية تن

  :املتعلقة باملسائل اجلنسانية يف إطار الربامج ضمن ثالث فئات
ــا    دراســات   ‘١’   ــسانية  ب صــلةاستقــصائية ذات غــرض عــام ولكــن هل القــضايا اجلن

ــصنفة حــسب اجلــنس     ــا م ــشر نتائجه ــوب وتن ــك   . وتب ــى ذل ــة عل ومــن األمثل
تعدادات السكان، والدراسـات االستقـصائية الوطنيـة الدميغرافيـة والدراسـات            
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ــة     ــة العامـ ــصائية االجتماعيـ ــات االستقـ ــصحة، والدراسـ ــن الـ ــصائية عـ االستقـ
وتـــشمل بعـــض . قـــصائية املتكاملـــة عـــن األســـر املعيـــشية والدراســـات االست

الدراسات االستقـصائية لبلـدان حمـددة الدراسـات االستقـصائية عـن األحـوال               
ــد،    ــة، والتقاعــ املعيــــشية؛ والدراســــات االستقــــصائية عــــن ترتيبــــات العمالــ
واملعاشــات التقاعديــة؛ والدراســات االستقــصائية عــن دخــول األســر املعيــشية 

  ة؛ والدراسات االستقصائية عن السالمة الشخصية؛ واألعمال التجاري
ــرأة       ‘٢’   ــم امل ــن مواضــيع هت ــصائية ع ــاردراســات استق ــضايا ال يف إط ــسانية، اجلق ن

ومـن األمثلـة    . وتعرض النتائج وحتلل وتنـشر البيانـات مـصنفة حـسب اجلـنس            
على ذلك الدراسـات االستقـصائية عـن التوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية؛               

 املواضــيع  استقــصاء االستقــصائية عــن اســتخدام الوقــت؛ ومنــاذجوالدراســات
  العامة؛اجلنسانية يف إطار الدراسات االستقصائية 

ــن مواضــيع     ‘٣’   ــصائية ع ــل الدراســات     /دراســات استق ــاملرأة مث ــسائل خاصــة ب م
ــن العنـــف     ــصائية عـ ــل والدراســـات االستقـ ــل والعمـ ــن احلمـ ــصائية عـ االستقـ

  .املرأة ضد
توجــد يف بعــض احلــاالت ال و. مــع البيانــات بطــرق خمتلفــةجبلوطنيــة ت الــربامج اقامــو  - ٢٠

 يـشكل مـتغريا   تـصنف فيهـا البيانـات حـسب اجلـنس الـذي           دراسات استقصائية تقليديـة     سوى  
ويف حـاالت أخـرى، تـدمج مواضـيع        . معياريا يف الدراسـات االستقـصائية عـن األسـر املعيـشية           

 يتعلــق بــبعض املــسائل اجلنــسانية، مثــل   وفيمــا. ةالعامــمتخصــصة يف الدراســات االستقــصائية  
مـع بيانـات أكثـر    جتالفجوة يف األجور، واإلجازة الوالدية املدفوعة األجر والعنـف ضـد املـرأة،          

وتــصنف هــذه املواضــيع حــسب األولويــة يف . ات املــستخدمنياحتياجــحتديــدا وتفــصيال لتلبيــة 
ي يــستعرض بــصورة منتظمــة  الربنــامج العــام للدراســة االستقــصائية عــن األســر املعيــشية، الــذ   

  .بالتشاور مع أصحاب املصلحة اخلارجيني الرئيسيني
  

  أمثلة على اإلجنازات الرئيسية  -جيم   
ت بـرامج كـثرية لإلحـصاءات       وسـع ، ت  لكـل برنـامج    عياريـة املنـواتج   الإضافة إىل إعـداد       - ٢١

. فاوتـة  مكاتب اإلحصاءات الوطنية بطرق ابتكارية وحققت درجات جنـاح مت           ضمن اجلنسانية
  : فعلى سبيل املثال.وسجل بعض الربامج مشاركة سياسية رفيعة املستوى
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ــشارية    •   ــامج    ملتــشمل الترتيبــات االست كتــب اإلحــصاءات األســترايل بــصورة عامــة برن
وقــدم املكتــب إجابــات علــى االستفــسارات  . علــى نطاقــه الواســع العمــل اإلحــصائي 

  وة يف األجور بني اجلنسني؛الفجب ق االستفسار املتعلالربملانية، مثل اإلجابة على
 اإلحصاءات الفنلندي مع خمتلف فروع اإلدارة، مبا فيها جملس املـساواة،            مكتبيعمل    •  

  ؛وأمني املظامل املعين باملساواة، ووحدة املساواة، وكذلك مع منظمات دولية
ــا عــام      •   شــرات مؤمنظومــة  إعــداد ٢٠٠٦قــرر مــؤمتر الــوزراء املعــين باملــساواة يف أملاني

  من سياسيني وإحصائيني على السواء؛جنسانية، وأنشأ فرقة عمل تتألف 
أبرمت اتفاقية بني رئاسة اجلمهورية واإلدارة الوطنية لإلحصاءات يف كولومبيا هبـدف              •  

  .منظور جنساينمن مجع البيانات اإلحصائية وحتليلها 
علــى ليميــة أخــرى، ف نيــة وإقوقــدم بعــض الــربامج الوطنيــة الــدعم الفــين لــربامج وط        - ٢٢
  :املثال سبيل
قـدم أحــد مــوظفي املكتــب اإلحــصائي الــوطين يف أملانيــا مــساعدة تقنيــة لطاجيكــستان    •  

  ؛وبلدان أخرى
الشخص املـسؤول عـن ختطـيط اإلحـصاءات اجلنـسانية يف مكتـب اإلحـصاءات          يسهم    •  

 ،لــمهــو مراســل إحــصاءات ينتمــي إىل فريــق هلــسنكي املعــين بــاملرأة والع و ،الفنلنــدي
 فرقــة العمــل التابعــة للجنــة االقتــصادية ألوروبــا املعنيــة باإلحــصاءات خبربتــه يف أنــشطة

اجلنسانية وقاعدة بياناهتا، وبرنامج اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا للتـدريب علـى التوعيـة             
 مقيـاس املـساواة      مـشروع  املـسؤول عـن   اجلنسانية لصاحل اإلحصائيني، والفريق العامـل       

  ؛)٢٠٠٨ (بني اجلنسني
قامـــت مجهوريـــة فرتويـــال البوليفاريـــة بتـــصميم وتنظـــيم دورة دراســـية دوليـــة بـــشأن    •  

، وهـي    وعمليـة  اإلحصاءات تركز على الشؤون اجلنسانية وتتـألف مـن عناصـر نظريـة            
  ؛موجهة ملكاتب ونظم اإلحصاءات الوطنية على السواء

ت واملؤشــرات تــوفر كولومبيــا دورة دراســية ســنوية لنيــل شــهادة يف جمــال اإلحــصاءا     •  
 األنـديز وبلـدان     مجاعـة دول  اجلنسانية، يـشارك فيهـا موظفـون وطنيـون ودوليـون مـن              

  ؛أخرى يف منطقة أمريكا الالتينية
ويف الفلــبني، وضـــع مركــز البحـــوث اإلحـــصائية والتــدريب يف جمـــال اإلحـــصاءات،      •  

للتــدريب يف بالتعـاون مـع اللجنــة الفلبينيـة املعنيــة بـاملرأة دلــيال للتـدريب ونظــم بـرامج       
 ملراعـــاة االعتبـــارات اجلنـــسانية يف جمـــال ختطـــيط التنميـــة احملليـــة، جمـــال اإلحـــصاءات 
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واستضاف عدة جوالت دراسية عـن اإلحـصاءات اجلنـسانية اشـترك فيهـا ممثلـون عـن               
  . ليشيت وبنغالديش-الصني وتيمور 

 برنـامج   منـها تقتدي هبا بلـدان أخـرى،       ل وضعت معايري    يعتقد أهنا وهناك برامج وطنية      - ٢٣
ــامج     ــسيك، وبرنـ ــا يف املكـ ــصاءات واجلغرافيـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــصاءات يف املعهـ ــب اإلحـ   مكتـ

 فنلنـدا،    يف حـصاءات اإل  مكتـب   الـسويد، وبرنـامج     يف حـصاءات اإل  مكتب كولومبيا، وبرنامج 
  . كندا، وبرنامج اإلحصاءات اجلنسانية يف مجهورية كوريا يفحصاءاتاإل  مكتبوبرنامج

  
  تالتحديا  -دال   

  :حدد االستعراض جماالت حتد رئيسية أربعة هي  - ٢٤
 نظرا لطبيعة اإلحـصاءات اجلنـسانية       - مستوى التعاون بني أصحاب املصلحة      )أ(  

لـصالت  املتعددة املواضيع واملشتركة بني الوكاالت، يتمثل أحد التحديات الرئيـسية يف تعزيـز ا     
وهنـاك يف بعـض احلـاالت عـدم         . طين امليادين على الصعيد الـو     بني منتجي اإلحصاءات يف شىت    

أو عـدم اسـتعداد   /اعتراف املوظفني املسؤولني بأمهيـة اإلحـصاءات اجلنـسانية وعـدم إدراكهـا و        
  رفيعي املستوى لدعم مبادرات الربامج وتلبية االحتياجات من املوارد؛الوظفني امل

ــتجني علــى إعــداد اإلحــصاءات اجلنــسانية       )ب(   ــدة وقــدرة املن ــوفر بيانــات جي  -ت
 مــصدرة البيانــات تــشكل نوعيــ؛ كمــا أن مــشكلة أيـضا ها تــ تــوفر البيانــات وحــسن توقييطـرح 
 وحتـديث املعلومـات     تـه تغذيباسـتمرار   ب ينبغـي القيـام    نظام نشر البيانات     لضمان موثوقية و. قلق

ومـع  . البيانات وحتديث املواقع على شبكة اإلنترنت بصورة منتظمة       ) قواعد(املتوفرة يف قاعدة    
ــأ  ــع     ذلــك، ي ــسانية، والتجمي ــشورات اإلحــصاءات اجلن ــة ملن ــدر كــبري مــن البيانــات املطلوب يت ق

 وغالبـا   ة الوطنيـ  ئيةتـب اإلحـصا   اكاملالعادي، وحتديث قواعد البيانات من مصادر خارجـة عـن           
ويــرى الــبعض أن التحــدي يتمثــل يف وضــع برنــامج  . مــا يــتم إصــدارها يف وقــت جــد متــأخر 

ونــشر اإلحـصاءات اجلنــسانية وتعزيـز قــدرة خمتلـف منتجــي     إنتـاج  يـضفي طابعــاً منـهجياً علــى  
ــداخلي     . اإلحــصاءات يف هــذا اجملــال  ــسيق ال ــز التن ــل يف تعزي ــرى آخــرون أن التحــدي يتمث وي

 نظــام اإلحــصاءات  إطــاركتــب الــوطين ووكــاالت أخــرى يفاملواتفاقــات تبــادل البيانــات بــني 
وأهم حتد هـو إقنـاع      . ات اإلحصائية  وإقامة تعاون أقوى على مستوى اإلمداد باملعلوم       ،الوطين

  نسانية هي مهمة مستمرة ال تنتهي؛املنتجني بأن اإلحصاءات اجل
 يتمثــل أحــد -الســتفادة بأقــصى قــدر مــن املعلومــات  لجاهزيــة املــستخدمني   )ج(  

التحديات الرئيسية اليت تواجه بعض املكاتب يف إفهام املستخدمني بانتظـام أن التفـسري املبـسط             
 فيمــا يتعلــقالف يف البيانــات املــصنفة حــسب اجلــنس يكــون مــضلال يف الغالــب  ألوجــه االخــت
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 املــرأة الــيت تــضطلع بــدور رائــد يف اجلهــود   شــؤونويفتقــر بعــض وزارات. طبيعــة االخــتالفب
 الـوطين إىل القـدرة علـى        ئيكتـب اإلحـصا   املع اإلحصاءات اجلنسانية بـدعم مـن        يجمتاملبذولة ل 

  تقنية كبرية؛حتتاج إىل مساعدة القيام بذلك و
ــة املــوارد  )د(   ــاملنظور اجلنــساين   تــشكل  - حمدودي املواضــيع الناشــئة ذات الــصلة ب

 تواجـه و.  إلدماجهـا يف النظـام بـصورة منتظمـة ومنهجيـة           اً كـبري  اًحتديا أيـضا وتتطلـب اسـتعداد      
 تعهد برامج دراسـات استقـصائية وإعـداد دراسـات استقـصائية جديـدة بـشأن                 صعوبة يف أيضا  

  .ة املواردقلرد ذلك إىل مبيل استخدام الوقت، ومسائل من ق
  

ــة    -رابعا    ــة عامــ ــحملــ ــصعيدين    عــ ــى الــ ــسانية علــ ــصاءات اجلنــ ــرامج اإلحــ ن بــ
  والدويل اإلقليمي

يلقي هذا اجلزء الضوء على بعض حمتويات وإجنازات الربامج اليت أفادت هبا منظمـات                - ٢٥
ث فئـات مـن الوكـاالت الدوليـة،         ونـورد ثـال   . إقليمية ومنظمات دولية أجابت على االسـتبيان      

  :مبستويات برجمة خمتلفة
اللجنــة اإلحــصائية املــشتركة بــني دول رابطــة الــدول املــستقلة،       : منظمــات إقليميــة   •  

ــة      ــة، واللجن ــا، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة االقتــصادية ألفريقي واللجن
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛االقتصادية ألمريكا 

  االحتاد الدويل لالتصاالت؛: تخصصةوكالة م  •  
ات يف األمـم املتحـدة   شـعبة اإلحـصاء  : منظمات دولية هلا بـرامج علـى الـصعيد العـاملي          •  

  .والبنك الدويل
بــرامج إحــصاءات لــديها  معظــم املنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة الــيت   يــسهم  - ٢٦

خـالل جمموعـة أنـشطة تـشمل تعزيـز تبـادل             تطـوير هـذا امليـدان مـن          اً يف جنسانية إسهاما كـبري   
املعــارف، وتطــوير مفــاهيم وطــرق مجــع البيانــات، ونــشر اإلحــصاءات واملؤشــرات اجلنــسانية،  

  .وتقدمي اإلرشادات التقنية، ومتويل الربامج
  

  تعزيز تبادل املعارف وبناء القدرات  -ألف   
يــع الوكــاالت، ولكــن، مج بــرامج يف رفاال تتــوفر عناصــر بنــاء القــدرات وتبــادل املعــ  - ٢٧

ــم املتحــدة،       ــة لألم ــة التابع ــضطلع اللجــان اإلقليمي ــة، ت ــصورة عام ــدويل، وشــعبة   وب والبنــك ال
ــشطة   اإلحــصاءات يف  ــبعض األن ــم املتحــدة، ب ــذا اجملــال األم ــصادية   . يف ه ــة االقت ــد اللجن وتعق

يـة حلقـات    ألفريقيا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بـصورة دور              
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ــة وبنائهــا  ــادل املعرف ــة    . عمــل لتب ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني وإضــافة إىل ذلــك، تزمــع اللجن
ــة      ــسنوات املقبل ــروين يف ال ــتعلم اإللكت ــسلة مــن دورات ال . ومنطقــة البحــر الكــارييب وضــع سل

يـل   بـصرية وإعـداد دل     -ويعمل البنك الدويل مع اللجنة االقتصادية ألوروبا لتطوير مواد مسعية           
 دورات دراسية خارجية بشأن خمتلف جوانـب        إلعدادوتوضع حاليا خطط    . لتدريب املوظفني 

ــا      ــشرق األوســط ومشــال أفريقي ــنطقيت ال ــذا املوضــوع مل ــصادية    ،ه ــة االقت ــع اللجن ــشارك م  بالت
واالجتماعيــة لغــريب آســيا، ومــصرف التنميــة األفريقــي، ومــصرف التنميــة اإلســالمي، ولبلــدان 

اء الكربى، بالتشارك مع مصرف التنميـة األفريقـي واملرصـد االقتـصادي             أفريقيا جنوب الصحر  
  .واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى

ــة جــردا        - ٢٨ ــة، أعــد املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــادل املعرف وفيمــا يتعلــق بتب
ــرة   ــة علــى   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨للمعلومــات املتــصلة باجلنــسني يف الفت وتعقــد حلقــات عمــل تقني

لـــصعيدين الـــوطين واإلقليمـــي لتبـــادل اخلـــربات ومناقـــشة املنـــهجيات والتعـــاريف وأســـاليب   ا
.  ومـسائل أخـرى ذات صـلة جبمـع إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                 ءاالستقصا

ولقد أنشأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا الـشبكة األفريقيـة لإلحـصاءات اجلنـسانية لتـوفري إطـار                 
مبـسائل   ملعنـيني  مجيع أصحاب املصلحة ا لتعلم من النظراء والربط الشبكي بني     لتبادل املعرفة، وا  

  .وتتعهد اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا مرصد حقوق املرأة األفريقية. اإلحصاءات اجلنسانية
األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع البنـك الـدويل وصـندوق          يف  وعقدت شعبة اإلحـصاءات       - ٢٩

ثالثـة منتـديات عامليـة لإلحـصاءات اجلنـسانية خـالل الـسنوات األربـع                األمم املتحدة للسكان،    
 املـشترك بـني الوكـاالت لتعزيـز تبـادل            اخلرباء وتعمل الشعبة أيضا بصفتها أمانة لفريق     . املاضية

  .سم املسار الذي سيتبع يف جمال اإلحصاءات اجلنسانيةراخلربات و
  

  ت اجلنسانيةاملواد التقنية املتعلقة بإنتاج اإلحصاءا  -باء   
أعد مجيـع الوكـاالت الـيت أجابـت علـى االسـتبيان مـواد تقنيـة بـشأن خمتلـف جوانـب                         - ٣٠

ويركـز الـبعض منـها علـى طـرق مجـع البيانـات، ويركـز الـبعض                  . إنتاج اإلحصاءات اجلنـسانية   
وتـشمل املـواد   . هاوعرضـ  على جتميع اإلحصاءات، ويركز البعض اآلخـر علـى حتليـل البيانـات          

 اللجنــة اإلحــصائية املــشتركة بــني دول رابطــة الــدول املــستقلة حتلــيال للمؤشــرات   الــيت قدمتــها
وهنــج دراســة العنــف ) ٢٠٠١( الــسكان اتاإلحــصائية اجلنــسانية باالســتناد إىل بيانــات تعــداد

وقدمت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة ألمريكـا         ). ٢٠٠٨( األسرة والعنف ضد املرأة      داخل
  .قياس الفقر من منظور جنساينلالكارييب إسهامات منهجية الالتينية ومنطقة البحر 

 جـــرد ملعلومـــات املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأعـــد يف الفتـــرة   - ٣١
األوروبية ذات الصلة باملسائل اجلنسانية، وهناك خطط لزيـادة إدمـاج بعـد جنـساين يف أنـشطة          
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األمـم املتحـدة    يف  ة اإلحصاءات   وأصدرت شعب . مجع البيانات وأنشطة أخرى جيري النظر فيها      
املــدفوع قيــاس العمــل : دليــل إنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة باســتخدام الوقــت”منــشورا بعنــوان 

ــه  . )١٢(األجــر وغــري املــدفوع األجــر  ــا ألنــشطة اســتخدام الوقــت، جيــري حتديث . وتــصنيفا دولي
نظــور اجلنــساين دليــل تعمــيم مراعــاة امل” بعنــوان منــشوراًت اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا أعــدو
 “اعتبــار إنتــاج األســر املعيــشية يف احلــسابات القوميــة والــسياسات وامليزانيــات يف أفريقيــا        و

ودعمت بلدانا خمتـارة علـى أسـاس جتـرييب إلعـداد دراسـات استقـصائية عـن اسـتخدام الوقـت                      
ــرض  ــذا الغ ــايري وأســاليب ذات صــلة بإحــصاءات       . هل ــصاالت مع ــدويل لالت ويطــور االحتــاد ال

. جيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلـك مؤشـرات ذات صـلة بـالفوارق بـني اجلنـسني                 تكنولو
ــات الدراســات          ــشمل بيان ــه لت ــع بيانات ــة جتمي ــه عملي ــصاالت توجي ــدويل لالت ــاد االحتــاد ال وأع
االستقصائية عن األسـر املعيـشية، ويقـدم اآلن املزيـد مـن البيانـات بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا                

  .ت مصنفة حسب اجلنساملعلومات واالتصاال
  

  جتميع اإلحصاءات واملؤشرات  -جيم   
لدى اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة قاعـدة بيانـات شـاملة                 - ٣٢

لإلحــصاءات اجلنــسانية تغطــي جمموعــة عريــضة مــن املواضــيع، مــستقاة مــن تعــدادات الــسكان 
مبا يف ذلـك الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة          (الوطنية، والدراسات االستقصائية بأخذ العينات      

. إضــافة إىل املــصادر اإلداريــة) بــالقوة العاملــة، وميزانيــات األســر املعيــشية، واســتخدام الوقــت 
ــسيقي هــام        ــدور تن ــة البحــر الكــارييب ب ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت وتــضطلع اللجن

لقياسها وتعزيز القـدرات الوطنيـة جلمـع        لتعريف املؤشرات اجلنسية، وحتديد منهجيات مالئمة       
، والعنـف ضـد     املـدفوع األجـر   بيانات عن املسائل الناشـئة مثـل اسـتخدام الوقـت والعمـل غـري                

ــسياسية    ــاة ال ــرأة يف احلي ــرأة، ومــشاركة امل ــة    . امل ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت وحــددت اللجن
فقـر السـتكمال مؤشـرات    ومنطقة البحر الكـارييب أيـضا مؤشـرات جنـسانية ومؤشـرات عـن ال          

 إنـشاء مرصـد   جانب هام من التقدم يتمثـل يف     ومثة  . قياس مدى إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية     
املساواة بني اجلنسني ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، وهـو أداة اسـتراتيجية لـتمكني                 

ــساء       ــادي للن ــسياسي وامل ــصادي وال ــن رصــد االســتقالل االقت ــات م ــة  . احلكوم وقامــت اللجن
ــة، وهــو آليــة رصــد      ــا بتطــوير واختبــار الــدليل األفريقــي للجنــسانية والتنمي االقتــصادية ألفريقي

التكـافؤ  ملساعدة واضـعي الـسياسات يف تقيـيم أدائهـم وتنفيـذ الـسياسات والـربامج الـيت حتقـق                     
  .اجلنسني بني
  

__________ 
  .A.04.XV11.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٢(  
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  عرض اإلحصاءات اجلنسانية ونشرها  -دال   
ــة اإل   - ٣٣ ــدول املــستقلة املتعلــق    ينطــوي عمــل اللجن حــصائية املــشتركة بــني دول رابطــة ال

وتنـشر اللجنـة   . باملؤشرات على كفالـة اتـساق نظـام املؤشـرات اسـتنادا إىل التوصـيات الدوليـة          
بانتظام إحصاءات جنسانية عـن جمـاالت مواضـيعية ومـواد حتليليـة، تعمـم علـى رؤسـاء الـدول                     

 اللجنـة   برنـامج  أنـشطة انصب تركيزو. ارات على شىت الوزارات واإلدكما تعممواحلكومات  
 نظـام متكامـل   علـى إنـشاء  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب يف هـذا اجملـال              

ومرن للمؤشرات اجلنسانية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب وتعهـد مرصـد املـساواة              
ــسني  ــني اجلن ــام    . ب  تطــوير نظــام إقليمــي للمؤشــرات    ، مت٢٠٠١وإضــافة إىل ذلــك، ومنــذ ع

اجلنــــسانية للمــــساعدة يف النــــشر الــــدوري للبيانــــات علــــى موقــــع اللجنــــة علــــى اإلنترنــــت 
)www.eclac.cl/mujer .( ويــضطلع أيــضا املكتــب دون اإلقليمــي ملنطقــة البحــر الكــارييب التــابع

  .للجنة بأنشطة هتدف إىل استكمال معلومات بلدان منطقة البحر الكارييب
حيـاة  ”:  للجماعـات األوروبيـة  ئيكتـب اإلحـصا  املوتشمل آخر منـشورات وورقـات       - ٣٤

فجـوة العمالـة بـني اجلنـسني يف         ” ؛ و )٢٠٠٨ (“ صورة إحصائية  -النساء والرجال يف أوروبا     
“ ٢٠٠٧-٢٠٠٠اجتاهــات ســوق العمالــة يف الفتــرة    : االحتــاد األورويب آخــذة يف االحنــسار  

 “يـــاة اخلاصـــة واحليـــاة األســـرية يف االحتـــاد األورويبالتوفيـــق بـــني العمـــل واحل” ؛ و)٢٠٠٨(
)٢٠٠٩ .(  

األمـم املتحـدة مؤشـرات عـن النـساء والرجـال وتنـشرها              يف  وجتمع شعبة اإلحصاءات      - ٣٥
 مـرة كـل مخـس    “نساء العامل”وتنشر أيضا تقريرا حتليليا بعنوان   . )١٣(على الشبكة اإللكترونية  

 لإلحـصاءات اجلنـسانية لـدى االحتـاد الـدويل      لمـستق وبالرغم من عدم وجود برنامج  . سنوات
يف إطـار   ) أو املصنفة حـسب اجلـنس     (لالتصاالت، جتمع اإلحصاءات ذات الصلة بنوع اجلنس        

عمليــــة االحتــــاد املنتظمــــة لتجميــــع البيانــــات املتــــصلة بإحــــصاءات تكنولوجيــــا املعلومــــات   
اجلنسانية، مبا يف ذلـك     وينشر البنك الدويل منشورات رئيسية لنشر اإلحصاءات        . واالتصاالت

، )وهــو منــشور يــصدر مــرة كــل ســنتني  (“كتــاب البيانــات الــصغري عــن املــسائل اجلنــسانية ”
 مـن األهـداف     ٣أيـن حنـن اآلن إزاء حتقيـق اهلـدف           : حتقيـق املـساواة للمـرأة     ”واملنشور املعنون   
  . ية، الذي يرصد التقدم احملرز بشأن حتقيق األهداف الرمس)٢٠٠٨ (“؟اإلمنائية لأللفية

  

__________ 
  )١٣(  http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/default.htm.  
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  قواعد البيانات  -هاء   
ها شــعبة الــشؤون اجلنــسانية يف اللجنــة تعــدتــشمل نــواتج اإلحــصاءات اجلنــسانية الــيت   - ٣٦

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب قاعـدة البيانـات اإللكترونيـة، واملعلومـات                
التينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،     مريكا الألاإلحصائية اليت يقدمها مرصد املساواة بني اجلنسني     

ــات    ــرباء واجتماعـ ــق اخلـ ــات فريـ ــار اجتماعـ ــة يف إطـ ــارف املنتجـ ــل املعـــين  واملعـ ــق العامـ  الفريـ
 فضال عـن نـشر جمموعـة كـبرية مـن      ،اجلنسانية التابع للمؤمتر اإلحصائي لألمريكتني  باملؤشرات

  .الدراسات والوثائق
الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب معلومـات     يقدم مرصد املساواة بني اجلنسني ألمريكا    - ٣٧

 مؤشـرات اسـتراتيجية خمتـارة يف         بـضعة  إحصائية رمسية قابلة للمقارنة مـن بلـدان املنطقـة بـشأن           
ــصادي واالســتقالل       ــرأة، واالســتقالل االقت ــادي للم ــستوى  جمــال االســتقالل امل ــى م ــاذ عل اخت

) واإلنكليزيـة والفرنـسية والربتغاليـة   اإلسـبانية   (نشر بأربع لغات من لغات املنطقـة        تو. القرارات
)http://www.cepal.org/oig/ .(           وتنظر اللجنة االقتصادية ألفريقيا حاليا يف مسألة تطـوير قاعـدة

ــدر   ــز قـ ــادة تعزيـ ــسانية وزيـ ــا  ةبيانـــات لإلحـــصاءات اجلنـ ــدول األعـــضاء فيهـ ــع علـــى  الـ جتميـ
  .متها ونشرهاءاإلحصاءات اجلنسانية وختزينها وموا

 وهـو برنـامج لـه منـوذج جنـساين ينـتج جـداول               ،ADePTلبنك الدويل برنـامج     وطور ا   - ٣٨
مـا يـبني خـصائص      وهـو   اعتبـار ذلـك املـستوى األول للتحليـل،          ب  اجلنس بيانات مصنفة حسب  

فقـــــر األفـــــراد وفقـــــر األســـــر املعيـــــشية والتعلـــــيم والعمالـــــة واالســـــتفادة مـــــن اخلـــــدمات  
)http://go.worldbank.org/6MXNV6HFT0 .(  

  
  تقنيةالاملشورة   - واو  

ســامهت أنــشطة التعــاون الــتقين الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة    - ٣٩
 مـــن بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقــة البحـــر الكـــارييب يف إحـــراز تقـــدم يف جمموعــة متزايـــدة  

ة مجـع   يتصل بتطوير نظام مؤشرات جنسانية مستقل ومتكني بلدان أخرى من تنفيذ أنشط            فيما
أو تـصنيف بياناهتـا الرمسيـة حـسب اجلـنس           /املعلومات عن أوجه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني و           

 املساعدة التقنيـة علـى الـصعيد         تقدمي  من خالل  ٢٠٠٠ويقدم الدعم منذ عام     . بصورة منتظمة 
 وذلـك بالتعـاون مـع      ،الوطين لتنظيم االجتماعات الدولية السنوية بشأن اإلحصاءات اجلنـسانية        

. ق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملعهــد الــوطين املكــسيكي لإلحــصاءات واجلغرافيــا  صــندو
ولقد سامهت بعثات املساعدة التقنية اليت أوفدهتا اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة           

 األعــضاء يف إقامــة تعــاون مؤســسي بــني منتجــي اإلحــصاءات االبحــر الكــارييب يف غالبيــة دوهلــ
ــساني ــة، وئيةكاتــب اإلحــصا املة ومــستخدميها، وال ســيما  اجلن ــةاألجهــزة الوطني ــة  الوطني  املعني
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ويقدم االحتـاد الـدويل لالتـصاالت مـساعدة تقنيـة إىل بلـدان ناميـة             .  والوزارات القطاعية  باملرأة
ملساعدهتا يف مجع البيانات عـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك اإلحـصاءات                   

ساعد يــألســر املعيــشية، وا  عــننــوع اجلــنس مــن خــالل الدراســات االستقــصائية ذات الــصلة ب
 جلمع بيانات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت    يف ما تبذله من جهودحكومات بلدان نامية  

االجتماعـات وحلقـات     وتوفر اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعاونا تقنيا عن طريق عقـد         . ونشرها
تشارية واملواد يف شىت جماالت تطوير اإلحصاءات بناء على طلـب           العمل وتقدمي اخلدمات االس   

ــة واملؤســسات    ــة، واملؤســسات دون اإلقليمي ــات األفريقي ــة،  احلكوم ــدمي إضــافة إىلاإلقليمي  تق
  .هود الدعوةجب النهوضحصائية واإلعمليات ال إلجراء  الالزمةاملساعدة التقنية واملواد

  
  الدعم املايل للربامج  -زاي   

ــدويل     با  - ٤٠ ــك ال ــابع للبن ــة الت ــنح اإلمنائي ــق امل ــوال مرف ــة   ،ســتخدام أم ــك واللجن  طــور البن
االقتــصادية ألوروبــا عروضــا متعــددة الوســائط ودلــيال عــن اإلحــصاءات اجلنــسانية بعنــوان          

ــسانية ” ــة: تطــوير اإلحــصاءات اجلن ــالزم مــن املــ   ،“أداة عملي ــدريب العــدد ال دربني  وذلــك لت
ــيم املــــستخدمني و  اإلحــــصائيني يف جمــــاالت إنتــــاج اإلحــــصاءات اجلنــــسانية   الــــوطنيني لتعلــ

  . واستخدامها وحتديثها
مهــا ولـدى البنــك الـدويل آليتــان لتمويـل أنــشطة بنـاء القــدرات اإلحـصائية يف البلــدان        - ٤١

اللــذان الــصندوق االســتئماين لبنــاء القــدرات اإلحــصائية وبرنــامج بنــاء القــدرات اإلحــصائية،   
بيـــد أن األمـــوال .  كـــبرية لبنـــاء القـــدرات اإلحـــصائيةاســـتثمارية وائتمانـــات اً قروضـــمينحـــان

  .تستخدم حصرا لتعزيز اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان مل
  

  دعم تطوير اإلحصاءات  -خامسا  
إن العديد من برامج اإلحصاءات اجلنـسانية املوجـودة حاليـا قـد اسـتفاد وال يـزال مـن                - ٤٢

وتـشمل  . توفرها املؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنيـة     خمتلف أشكال املساعدة والتعاون اليت      
  : األشكال املختلفة لتقدمي املساعدة ما يلي

 قـدم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم الـتقين جلمهوريـة                 - دعم الـربامج    )أ(  
فرتويال البوليفارية لوضع سجل للشكاوى من حاالت العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك احلـصول    

عدات الالزمة لذلك، وتوفري استشاري لتقدمي املشورة فيما يتعلق بتفعيـل الـسجل علـى               على امل 
  الصعيد الوطين؛
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 ترجع بدايات برنـامج اإلحـصاءات اجلنـسانية يف ليتوانيـا إىل             - التعاون التقين   )ب(  
، حيث أوفدت بعثـة فنيـة برعايـة هيئـة اإلحـصاءات الـسويدية والوكالـة الـسويدية                   ١٩٩٧عام  

وتلقت كولومبيا دعما من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مـن أجـل            . اإلمنائي الدويل للتعاون  
  التنمية، فيما حصلت بريو على دعم من املكسيك؛

ــدريب وتبــادل املعــارف    )ج(    أشــارت بلــدان عديــدة إىل أن مــشاركتها يف    - الت
ليهـا بفوائـد مجـة    حلقات عمل دولية واجتماعات للخرباء بشأن اإلحصاءات اجلنسانية يعـود ع       

  : فعلى سبيل املثال. يف تطوير براجمها
وفـــرت حلقـــات العمـــل الـــيت نظمتـــها جلـــان األمـــم املتحـــدة اإلقليميـــة عـــن     ‘١’  

اإلحـــصاءات اجلنـــسانية معلومـــات عـــن االجتاهـــات الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق        
  باإلحصاءات اجلنسانية ونقلت معرفة عملية؛

ات اجلنــــسانية الــــيت نظمتــــها شــــعبة أتاحــــت املنتــــديات العامليــــة لإلحــــصاء  ‘٢’  
اإلحصاءات يف األمم املتحدة وشـركاؤها يف التنميـة الفرصـة للبلـدان وغريهـا               

  من الكيانات لتبادل املعارف واخلربات؛
ــنويا يف         ‘٣’   ــد س ــيت تعق ــسانية ال ــة باإلحــصاءات اجلن ــات املعني ســامهت االجتماع

ن األعــضاء يف أغواســكاليينتس باملكــسيك يف إحــداث تطــور يف بعــض البلــدا  
  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

 اسـتفادت عـدة بلـدان مـن برنـامج اللجنـة             - برامج إقليمية أو منـسقة إقليميـا        )د(  
ــدويل، يف حــني         ــك ال ــه البن ــذي دعم ــسانية، ال ــق باإلحــصاءات اجلن ــا املتعل ــصادية ألوروب االقت

وسـاهم املـؤمتر الـسنوي للمعهـد     . ل الـيت نظمتـها اللجنـة   أشارت بلدان أخرى إىل دورات العم     
الوطين املكسيكي لإلحصاءات واجلغرافيا، وهو مبادرة منسقة إقليميـا، يف تـدريب العـاملني يف           

وســـاعدت . اجملـــال اجلنـــساين، الـــذين اكتـــسبوا معـــارف يف إطـــار بـــرامج منـــاظرة يف املنطقـــة 
تنميـــة األفريقـــي أيـــضا بعـــض البلـــدان يف اإلقليميـــة للجماعـــة الكاريبيـــة ومـــصرف ال الـــربامج
  املعنيتني؛ املنطقتني
 ورد ذكر عدة وثائق ومواد منهجية على اعتبار أهنـا        - الوثائق واملوارد التقنية    )هـ(  

وتشمل املـواد، ضـمن مجلـة    . أفادت الربامج القطرية يف سياق وضع إحصاءات جنسانية وطنية 
ــا يلــي   ــسويدية (“  للتغــيريأداة: إعــداد اإلحــصاءات ”: أمــور أخــرى م ــة اإلحــصاءات ال ؛ )هيئ

دليـــل ”؛ و )اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا(“ أداة عمليـــة: وضـــع اإلحـــصاءات اجلنـــسانية” و
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان        (“ املساعدة التقنية إلنتاج املؤشـرات اجلنـسانية واسـتخدامها        

ريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر        وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واللجنـة االقتـصادية ألم            
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احلكـم الـدميقراطي واملـساواة بـني اجلنـسني يف أمريكـا الالتينيـة        : دليل التـدريب ”؛ و   )الكارييب
ــة البحــر الكــارييب   (“ ومنطقــة البحــر الكــارييب  ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ). اللجن

  . عرب الوسائط اإللكترونيةأصبحت املواد متوفرة بشكل متزايد على شبكة اإلنترنت أو  وقد
  

  االجتاهات اجلديدة يف الربجمة املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية  -سادسا  
كان لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة دور رائـد يف العديـد مـن التطـورات التقنيـة                     - ٤٣

  إىل ١٩٧٥اليت شهدها جمال اإلحـصاءات اجلنـسانية، ال سـيما خـالل الفتـرة املمتـدة مـن عـام                     
وعملت الشعبة بنشاط، مثلها مثل العديد مـن املنظمـات الدوليـة األخـرى، علـى       . ١٩٩٥عام  

ــادي،        ــدور قي ــام ب ــع أحنــاء العــامل، مــن خــالل القي ــرامج اإلحــصاءات اجلنــسانية يف مجي دعــم ب
  . سيما يف جمايل إنتاج املواد التقنية وجتميع اإلحصاءات ال
 ١٩٩٦أي مـن عـام      (ل العقـد املاضـي      وبسبب تقليص الربنامج بـشكل ملحـوظ خـال          - ٤٤

، أصيبت برامج وطنية عديدة باجلمود نظـرا لعـدم تقـدمي مـساعدات منـسقة                )٢٠٠٦حىت عام   
ومـن ناحيـة أخـرى، ارتـبط التقـدم يف بعـض املنـاطق، مثـل منطقـة اللجنـة االقتـصادية                       . للبلدان

، باســتمرار الــزخم يف ألوروبــا ومنطقــة اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب 
  . تنسيق الدعم والتوجيه التقنيني بالدرجة األوىل

ويف مسعى إلعطاء دفعة جديدة لـربامج اإلحـصاءات اجلنـسانية يف مجيـع أحنـاء العـامل،                    - ٤٥
للــسكان  املتحــدةقامــت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع صــندوق األمــم    

ــام   شاء فريـــق للخـــرباء مـــشترك بـــني الوكـــاالت ومعـــين   ، بإنـــ٢٠٠٦والبنـــك الـــدويل، يف عـ
باإلحصاءات اجلنسانية، وعقـدت ثالثـة منتـديات عامليـة لإلحـصاءات اجلنـسانية للمـساعدة يف                 

وعموما كانـت وتـرية التطـور يف جمـال اإلحـصاءات            . رسم الطريق لتطوير العمل يف هذا اجملال      
ــدمون     ــذين يقـ ــصاءات الـ ــستخدمو تلـــك اإلحـ ــددها مـ ــسانية حيـ ــاالت  اجلنـ ــات إىل الوكـ  طلبـ

ــا الوكــاالت   ــستجيب هل ــى االســتبيان إدراكــا واضــحا دور    . اإلحــصائية ت ــون عل ــدرك اجمليب وي
ــتجني         ــني املن ــاون ب ــسهيل التع ــن شــأهنا ت ــات م ــصدد، ويطــالبون بترتيب ــذا ال ــستخدمني يف ه امل

  . واملستخدمني
 يف رســم ودعيــت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة إىل االضــطالع بــدور قيــادي   - ٤٦

وإضــافة إىل حــث الــشعبة علــى قيــادة العمليــة، أبــرز   . الطريــق لتطــوير اإلحــصاءات اجلنــسانية 
  : اجمليبون على االستبيان أن مثة حاجة إىل ما يلي



E/CN.3/2011/3  
 

10-68937 21 
 

التركيـــز جمــــددا علــــى تـــدريب املــــوظفني املكلفــــني بتـــويل املهــــام املتعلقــــة      )أ(  
بهم على نطاق املنظومـة علـى أمـور         باإلحصاءات اجلنسانية، وتنمية قدرات املستخدمني وتدري     

  : عدة من بينها
  إقامة حوار بني املنتج واملستخدم والتعاون فيما بينهما؛  ‘١’  
إدمــــاج اإلحــــصاءات اجلنــــسانية ضــــمن االســــتراتيجيات الوطنيــــة لتطــــوير    ‘٢’  

  اإلحصاءات؛
ة مجع البيانات اليت تعـرب عـن القـضايا والـشواغل اجلنـسانية، واملواضـيع املعتـاد                  ‘٣’  

واملــستجدة مثــل استقــصاءات اســتخدام الوقــت، وقيــاس العنــف ضــد املــرأة،   
  والبيئة وتغري املناخ؛

ــساواة       ‘٤’   ــة باملـ ــشواغل املتعلقـ ــس الـ ــيت تعكـ ــرات الـ ــصاءات واملؤشـ ــع اإلحـ مجـ
  اجلنسني؛ بني

  حتليل اإلحصاءات اجلنسانية؛  ‘٥’  
ومـات واالتـصاالت    إنتاج املواد السمعية والبصرية واستخدام تكنولوجيـا املعل         )ب(  

  : يف تدريب موظفي اإلحصاءات الوطنية، مبا يف ذلك تطوير وتطويع املواد املوجودة، مثل
  اللجنة االقتصادية ألوروبا؛/املواد السمعية والبصرية اخلاصة بالبنك الدويل  ‘١’  
الـــــدورات االفتراضـــــية للجنـــــة االقتـــــصادية ألمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة    ‘٢’  

  الكارييب؛ البحر
ــروين       ‘٣’   ــسانية ضــمن النظــام اإلحــصائي اإللكت ــصر اإلحــصاءات اجلن إدمــاج عن

  للبنك الدويل؛
  : إنتاج واستكمال األدلة واملواد املرجعية املتعلقة مبا يلي  )ج(  
مجع البيانات عن املواضيع املستجدة وغري التقليديـة، مثـل العنـف ضـد املـرأة،                  ‘١’  

الــشيخوخة والــضمان االجتمــاعي،  واســتخدام الوقــت، واجلرميــة واإليــذاء، و 
  والبيئة وتغري املناخ، والفقر والشعوب األصلية؛

ــوطين         ‘٢’   ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــدين واإلحــصاءات احليوي ــسجيل امل حتــسني نظــم الت
للحـــصول علـــى معلومـــات أكثـــر موثوقيـــة بـــشأن مواضـــيع مثـــل اخلـــصوبة، 

  والوفيات، والوفيات النفاسية، والزواج؛
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  نهجية؛تطوير املواد امل  ‘٣’  
جتميع اإلحصاءات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية اليت ال يتم مجعها حاليـا بـشكل               )د(  

  : منهجي، ومنها على سبيل املثال
إحصاءات إلجراء تقييم أفضل ألثر تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت علـى          ‘١’  

  متكني املرأة؛
  ياة العامة؛إحصاءات عن املشاركة السياسية على مجيع مستويات احل  ‘٢’  
  : تعزيز القدرات يف جمال برجمة اإلحصاءات اجلنسانية، مبا يف ذلك  )هـ(  
  حتليل ونشر اإلحصاءات اجلنسانية؛   ‘١’  
إعداد وتصميم خطط للنهوض باإلحصاءات اجلنسانية، وتنفيـذ لكـل اخلطـط              ‘٢’  

  بفعالية؛
  إقامة شبكة لتبادل املعارف؛  ‘٣’  
الـة اإلحـصاءات اجلنـسانية يف كـل بلـد مـن أجـل               حصر املعلومـات املتعلقـة حب       ‘٤’  

  تعزيز مجع أفضل املمارسات املتصلة بطائفة واسعة من اخلربات؛
تـــشجيع وضـــع اتفاقـــات مـــشتركة بـــني الوكـــاالت للتعـــاون بـــني املكاتـــب     )و(  

  شؤون املرأة؛/اإلحصائية الوطنية واألجهزة الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني
ن الــدويل فيمــا بــني البلــدان الــيت متــر مبراحــل خمتلفــة مــن التطــور    دعــم التعــاو  )ز(  

  . البلدان األكثر تقدما مبساعدة البلدان األقل منواقيام اإلحصائي، مع 
  

  االستنتاجات  -سابعا   
. هناك جمموعة واسعة من التصورات حول مـا يـشكل برناجمـا لإلحـصاءات اجلنـسانية                 - ٤٧

اج عمل بيجني، ما زال الكثري منـها يركـز بـشكل ضـيق            ورغم أن بعضها يتفق مع أحكام منه      
وقــدمت اللجنــة اإلحــصائية   . علــى النــشر الــروتيين للبيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس       

توجيهــات قويــة بــشأن تطــوير اإلحــصاءات اجلنــسانية قبيــل مــؤمتر بــيجني، شــكلت فيمــا بعــد   
نــشورات التقنيــة الرائــدة  بيــد أن العديــد مــن امل . اإلطــار الــشامل الــذي ورد يف منــهاج العمــل 

  . تعد تعمم أو مل يتم حتديثها مل
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مــع ذلــك، فمــن الواضــح أنــه مــا زال هنــاك قــدر كــبري مــن االلتــزام يف عــدة منــاطق،      - ٤٨
ــة البحــر          ال ــة ومنطق ــا الالتيني ــصادية ألمريك ــة االقت ــا واللجن ــصادية ألوروب ــة االقت ــيما اللجن س

لكن العديـد مـن البلـدان       . يف عدة بلدان  الكارييب حيث جيري العمل بشكل منهجي، وكذلك        
ما زال، ألسباب متنوعة من بينها االفتقار إىل التوجيه التقين ووجود معوقات مالية، مل يـشرع                
يف تنفيـذ بــرامج لإلحـصاءات اجلنــسانية مبــا يلـيب احلــد األدىن مــن التوقعـات الــواردة يف منــهاج     

حمـدودة، وال ميكـن االسـتفادة بـشكل       وإمكانيـات التمويـل     . عمل بيجني، رغم التزامها بـذلك     
كامل من املتاح منها مثل برنامج بنـاء القـدرات اإلحـصائية التـابع للبنـك الـدويل؛ وهـو وضـع                      

وبــالنظر إىل اخــتالف مراحــل التنميــة الوطنيــة، وتنــوع   . أدى إىل إبطــاء التقــدم يف هــذا اجملــال 
قليمية والدوليـة وأن يـتم نـشرها        االحتياجات، جيب أن تتضافر اجلهود اليت تبذهلا الوكاالت اإل        

  . بطريقة منسقة لزيادة فرص النجاح
 يف )١٤(وقد لقي الدور القيـادي الـذي قامـت بـه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                     - ٤٩

حيـث شـكلت القيـادة التقنيـة     . مرحلة ما قبـل مـؤمتر بـيجني قـدرا كـبريا مـن العرفـان والتقـدير                 
وهـي  . جناح عدة بـرامج وطنيـة وبعـض الـربامج اإلقليميـة           أساسا للعديد من الربامج وأدت إىل       

وأصـبح العديـد مـن      . أيضا أحـد أسـباب التركيـز الـشديد علـى اإلحـصاءات يف منـهاج العمـل                 
الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية الـيت اسـتفادت مـن عمـل الـشعبة بـرامج قويـة تقـدم الـدعم                      

 مثل هذا الدور القيـادي ملموسـة وحتتـاج          وما زالت احلاجة إىل   . لربامج ناشئة يف بلدان أخرى    
  . إىل إعادة نظر

  
  نقاط للمناقشة  -ثامنا   

اللجنة مـدعوة للـتفكري يف سـبل توجيـه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة حنـو                       - ٥٠
وميكن تيسري هذه املهمة إىل حد . االضطالع بدور قيادي يف تطوير اإلحصاءات اجلنسانية

املرأة داخل األمم املتحدة حتت مظلة واحـدة هـي هيئـة األمـم              كبري عن طريق دمج برامج      
   :وقد ترغب اللجنة يف النظر يف املقترحات التالية. املتحدة للمرأة

  ؛٤٦التعليق على املقترحات الواردة يف الفقرة   )أ(  
االتفــاق علــى إجــراءات املتابعــة الــيت يــتعني اختاذهــا يف ضــوء االســتعراض    )ب(  

  :ميكن أن تتخذ األشكال التاليةاحلايل للربنامج، و
__________ 

انية كــل مــن حكومــة النــرويج، والربنــامج املعــين  قــام بتمويــل عناصــر خمتلفــة مــن بــرامج اإلحــصاءات اجلنــس   )١٤(  
باجلنسانية والتنمية التابع للفريق االستشاري املشترك املعين بالـسياسات؛ وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،            

  . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز حبوث التنمية الدولية
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إجــراء اســتعراض أمشــل لــربامج اإلحــصاءات اجلنــسانية داخــل املنــاطق          ‘١’  
بينــها، مبــا يــؤدي إىل وضــع منــوذج برنــامج لإلحــصاءات اجلنــسانية  وفيمــا

  هتتدي به البلدان؛ 
قيام اللجان اإلقليمية بإجراء استعراضات إقليمية، بالتعاون مـع منظمـات             ‘٢’  

إقليميـــة، اســـتنادا إىل خمطـــط يـــتم االتفـــاق عليـــه تعـــده شـــعبة   إحـــصائية 
اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة بالتــشاور مــع فريــق اخلــرباء املــشترك بــني   

  الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية؛ 
الستعراضــات اإلقليميــة علــى الــصعيد العــاملي وجــرد للخــربات   لتوليــف   ‘٣’  

 تعدمها شعبة اإلحصاءات يف األمم      الوطنية يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية    
املتحدة بدعم من فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات          

  اجلنسانية؛ 
التعاون مع جلنة وضع املرأة يف وضع احلد األدىن من املؤشرات اجلنـسانية               )ج(  

يـة بـشأن    جلمع اإلحصاءات ونشرها على الصعيد الدويل مبا يـسهل إجـراء املقارنـات العامل             
  حالة اإلحصاءات اجلنسانية وقدرات البلدان يف هذا الصدد؛

الت املعــــين توســــيع اختــــصاصات فريــــق اخلــــرباء املــــشترك بــــني الوكــــا  )د(  
 ليشمل اجلرد الدوري للمواد التقنية وغريهـا مـن املـوارد، وحتديـد      باإلحصاءات اجلنسانية 

 والتــآزر يف أنــشطة  املكاســبالثغــرات وأوجــه التكامــل واجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا تعزيــز 
  إلحصاءات اجلنسانية؛ ونواتج برامج ا

التوصـــية بـــأن جيتمـــع فريـــق اخلـــرباء املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين           )هـ(  
باإلحصاءات اجلنسانية سـنويا السـتعراض التقـدم احملـرز يف جمـال اإلحـصاءات اجلنـسانية،                 

  ل سنتني كمحفل لتبادل اخلربات؛وأن جيتمع املنتدى العاملي لإلحصاءات اجلنسانية مرة ك
دون اإلقليمية على /تشجيع اللجان اإلقليمية وغريها من اهليئات اإلقليمية  )و(  

  دعم تطوير برامج اإلحصاءات اجلنسانية يف إطار النظم اإلحصائية الوطنية؛
التوصــية بــأن تعــزز شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة برناجمهــا املتعلــق    )ز(  

جلنسانية كـي يقـدم دعمـا تقنيـا أفـضل للبلـدان ويـشجع التطـورات التقنيـة                   باإلحصاءات ا 
  .واملنهجية يف هذا امليدان

  


