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  اللجنة اإلحصائية
  نو واألربعالثانيةالدورة 

   ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

  :استعراض الربنامج: بنود للمناقشة واختاذ القرار
      اجلنسانيةحصاءات اإل

  الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية    
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
احلاديـة  اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا       الـذي وجهتـه      بناء على الطلـب   هذا التقرير   أعد    
هـو يـوجز األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا            و). ، الفـصل األول، ألـف     E/2010/24انظر  ( واألربعني

نـساء  ويفيد عن نشر تقريـر      . الشعبة اإلحصائية يف اآلونة األخرية بشأن اإلحصاءات اجلنسانية       
، ويستعرض العمـل املنجـز مـع الـشركاء اآلخـرين           اجتاهات وإحصاءات : ٢٠١٠يف عام   العامل  

الربنــامج العــاملي لإلحــصاءات اجلنــسانية، وخباصــة تنظــيم املنتــدى العــاملي الثالــث         يف إطــار 
 اإلحـصاءات لإلحصاءات اجلنـسانية واجتمـاع فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت واملعـين ب                 

م التقريــر صــورة عامــة لألنــشطة املقبلــة للــشعبة اإلحــصائية يف الفتــرة وأخــريا، يرســ. اجلنــسانية
  .ومطلوب من اللجنة اإلحاطة علما بالتقرير. ٢٠١٢-٢٠١١
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  مقدمة  -أوال   
ــشعبة اإلحــصائية يف جمــال      - ١ ــدأ عمــل ال ــسانيةاإلحــصاءاتب ــات   اجلن ــل الثمانين  يف أوائ

املـــساواة والتنميـــة والـــسالم : رأة للمـــ املتحـــدةاألمـــمالقـــرن املاضـــي، يف منتـــصف عقـــد  مـــن
 إىل زيـادة    ١٩٧٥وكان املؤمتر العاملي األول املعين باملرأة قـد دعـا يف عـام              ). ١٩٨٥-١٩٧٦(

 ةاإلحصاءات عن وضع املرأة، وازداد الطلب بدرجة أكـرب مـن خـالل املـؤمترات الدوليـة الثالثـ         
ؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة يف        ، مثل املـ    املتحدة األممالالحقة عن املرأة وغريها من مؤمترات       

وكانت اجلهود الـيت بذلتـها   . ١٩٩٥، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية عام      ١٩٩٤عام  
 جمـاالت رئيـسية مـن       ة هتدف إىل معاجلـة ثالثـ       اجلنسانية اإلحصاءات يف جمال     اإلحصائية الشعبة

حمدوديـة  ) ب(وق بـني اجلنـسني؛      احلاجة لنظم جلمع البيانات تراعي الفر     ) أ: (جماالت املشاكل 
عـدم االسـتفادة بالقـدر الكـايف مـن      ) ج( وإمكانيـة الوصـول إليهـا؛     اجلنسانيةاإلحصاءاتتوفر  

، يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني، إدراج    اإلحــصائيةالــشعبةوطلبــت .  اجلنــسانيةاإلحــصاءات
ويـوجز هـذا التقريـر      .  كبنـد يف جـدول أعمـال دورهتـا الثانيـة واألربعـني              اجلنسانية اإلحصاءات

 الــذي اضــطلعت بــه يف اآلونــة األخــرية الــشعبة   اجلنــسانيةاإلحــصاءاتالعمــل املنجــز يف جمــال 
  .اإلحصائية وشركاؤها

  
   ٢٠١٠نشر تقرير نساء العامل يف عام   -ثانيا   

، أعلنـت   ١٩٩٥يف إعالن بيجني الذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة عـام                  - ٢
ت املـشاركة التزامهـا بالنـهوض بأهـداف املـساواة والتنميـة والـسالم جلميـع النـساء يف                  احلكوما

ولتقـدير مـا إذا كـان جيـري حتقيـق هـذه األهـداف،             . كل مكـان، مـن أجـل مـصلحة اإلنـسانية          
 كـل مخـس سـنوات، مثلمـا دعـا منـهاج             نـساء العـامل    تقريرها الرئيـسي      اإلحصائية الشعبةتنشر  

  .)١(عمل بيجني
اجتاهـات  : ٢٠١٠عـام   يف  نـساء العـامل     تقريـر   در العـدد اخلـامس واألخـري مـن          وقد صـ    - ٣

ــاملي        وإحــصاءات ــوم الع ــورك يف الي ــانغهاي ونيوي ــانكوك وش ــن ب ــت يف كــل م ــس الوق  يف نف
ــوبر/ األولتــشرين ٢٠(لإلحــصاء  ــدد احلــايل إحــصاءات وحتلــيالً    ). ٢٠١٠ أكت  ويعــرض الع

على احلالة الراهنة والتغريات الـيت تطـرأ مبـرور          لوضع النساء والرجال يف العامل، ويسلط الضوء        
ــت ــة     . الوق ــسياسات العام ــن جمــاالت ال ــة م ــو يغطــي مثاني ــصحة،   : وه ــرة، وال ــسكان واألس ال

واعتمــدت . والتعلــيم، والعمــل، والــسلطة وصــنع القــرار، والعنــف ضــد املــرأة، والبيئــة، والفقــر
__________ 

،  املتحـدة  األمـم منـشورات    (١٩٩٥ سـبتمرب /لأيلـو  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،             )١(  
  .٢٠٨، الفصل األول، الفقرة )A.96.IV.13رقم املبيع 
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وقامـت  . ائية الدوليـة والوطنيـة    التحليالت أساسا على اإلحصاءات املتوفرة من املصادر اإلحص       
  .، وكذلك فرادى اخلرباء، باستعراض مشروع التقرير املتحدةاألمماملكاتب املختصة يف 

مــن ازديــاد تــوفر وإحــصاءات اجتاهــات : ٢٠١٠ عــام  يفنــساء العــاملتقريــر واســتفاد   - ٤
غالبيــة فقــد أصــبح اآلن مبقــدور .  علــى مــدار الــسنوات العــشر األخــرية اجلنــسانيةاإلحــصاءات

البلدان أن تنتج إحصاءات مفصلة حسب اجلنس عن السكان، وااللتحـاق بـالتعليم، والعمالـة،     
 تتــوفر يف بعــض   اجلنــسانيةاإلحــصاءاتأصــبحت  إىل ذلــك، باإلضــافةو. والتمثيــل الربملــاين 

فعلـى سـبيل املثـال، أصـبح عـدد كـبري مـن البلـدان يقـوم اآلن جبمـع                     . اجملاالت األحـدث عهـدا    
وباملثل، جتري يف البلدان املتقدمة النمو والنامية على حـد سـواء            .  عمل األطفال  إحصاءات عن 

دراسات استقصائية عن استخدام الوقت، وعن العنف ضد املـرأة، وإن كانـت املعـايري الدوليـة                 
  .مل تتطور بالكامل بعد يف هذين اجملالني اإلحصائيني

كـثري مــن البلـدان عرقــل إعــداد   غـري أن عــدم تـوفر اإلحــصاءات عـن ميــادين معينــة يف      - ٥
وعالوة علـى ذلـك، كـثريا مـا كـان يتعـذر مقارنـة البيانـات                 . ٢٠١٠نساء العامل يف عام     تقرير  

كمــا أن . املتاحــة نظــرا الخــتالف املفــاهيم والتعــاريف واملنــاهج املــستخدمة مــن بلــد إىل أخــر  
ــن احلــاالت     ــصيل يف كــثري م ــر إىل التف ــات كانــت تفتق ــال ميكــن التعــ  . البيان ــسائل  ف بري عــن امل

اجلنسانية بصورة سليمة إذا كانت اإلحصاءات املوجودة املصنفة حـسب اجلـنس موزعـة علـى                
 تصنيفها بدرجة أكـرب حـسب اخلـصائص ذات الـصلة،            مفرطة يف اتساعها، أو إذا مل جير      فئات  

ا وأخـريا، فـإن نوعيـة البيانـات تتفـاوت فيمـ           . مثل السن، أو حمل اإلقامة، أو املـستوى التعليمـي         
وكثريا ما ُتـصادف واحـدة أو أكثـر مـن النقـائص املـشار إليهـا أعـاله يف البيانـات                      . بني البلدان 

املتصلة باهلجرة الدولية، والوفيات النفاسية، وأسباب الوفاة، والتعليم املهـين، وفـرص الوصـول              
ــة غــري      ــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامها، والقطــاع غــري النظــامي والعمال إىل تكنولوجي

 على بيانات املهن، واألجور، والبطالة والعمالة الناقـصة، وصـنع           يءالشوينطبق نفس   . النظامية
وباختصار، فـإن القـدرة علـى إنتـاج     . القرار يف احلكومة والقطاع اخلاص، وفقر األسر املعيشية     

تــزال  ، ال اجلنــسانيةاإلحــصاءاتإحــصاءات دقيقــة وموثــوق هبــا يف الوقــت املناســب، وخباصــة 
  .ديا هائال أمام كثري من البلدانتشكل حت

  
  الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانيةاألنشطة اليت متت مؤخرا يف إطار   -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت واملعـين       عمال بالتوصيات الصادرة عـن اجتمـاع         - ٦
الربنـامج    اإلحـصائية  الـشعبة ، أنـشأت    ٢٠٠٦ ، املعقود يف نيويورك عام    باإلحصاءات اجلنسانية 
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 مــن خــالل تعزيــز التــآزر     اجلنــسانيةاإلحــصاءات للنــهوض بالعــاملي لإلحــصاءات اجلنــسانية  
ويهـدف الربنـامج إىل     . بني املبادرات القائمة على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة           فيما

 اجليـدة النوعيـة؛ وبنـاء       اجلنـسانية  اإلحـصاءات تعزيز قدرة البلدان علـى مجـع ونـشر واسـتخدام            
شــراكات قويــة وداعمــة؛ ووضــع ترتيبــات تعاونيــة فيمــا بــني اخلــرباء احلكــوميني واحلكــوميني    
الــدوليني، فــضال عــن فــرادى اخلــرباء؛ وتــشجيع اإلدارة الفعالــة وتقاســم املعلومــات فيمــا بــني    

  .أصحاب املصلحة
رومـا  ( ثـالث مـرات       اجلنـسانية  صاءاتإلحـ ويف إطار الربنامج، ُعقـد املنتـدى العـاملي ل           - ٧

 تــشرين؛ ومــانيال يف ٢٠٠٩ ينــاير/ الثــاينكــانون؛ وأكــرا يف ٢٠٠٧ ديــسمرب/ األولكــانونيف 
 والنهوض هبـا     اجلنسانية اإلحصاءاتويهدف املنتدى العاملي إىل تعزيز      ). ٢٠١٠ أكتوبر/األول

 واإلقليميــةلوطنيــة علــى املــستويات ا مــن خــالل تبــادل املعــارف واخلــربات يف هــذا امليــدان       
وهو ميثل حمفال لإلحـصائيني ومـستخدمي اإلحـصاءات وواضـعي الـسياسات لتقيـيم               . والدولية

  . وتوفرها واستخدامها اجلنسانيةاإلحصاءاتإنتاج 
 فريق خرباء مـشترك بـني الوكـاالت، يـضم     ٢٠٠٧أنشئ يف عام  إىل ذلك،  باإلضافةو  - ٨

ــربامج   ــثلني ل ــسانيةاإلحــصاءاتمم ــة ؤســسات  يف امل اجلن ــةالوطني ــةواإلقليمي ــشجيع  والدولي ، لت
التعاون فيما بني أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني، ولتـوفري التوجيـه للـربامج بـشأن االجتاهـات يف                    

وتشمل مهامـه الرئيـسية تقيـيم واسـتعراض التقـدم احملـرز والتحـديات واالحتياجـات                 . املستقبل
 واإلقليميـة علـى املـستويات الوطنيـة        انية اجلنـس  اإلحـصاءات املستجدة واقتراح تدابري للنهوض ب    

، والبنـك الـدويل،      املتحـدة  األمم ب  اإلحصائية الشعبة: ويضم الفريق يف عضويته حاليا    . والدولية
 اإلمنائي، وكيان األمم املتحـدة املعـين         املتحدة األمم للسكان، وبرنامج     املتحدة األمموصندوق  

، واللجــان ) املعــين بــشؤون املــرأة املتحــدةألمــماجهــاز (باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
 األمــم لــشؤون الالجــئني، ومنظمــة  املتحــدةاألمــم، ومفوضــية  املتحــدةألمــماإلقليميــة التابعــة ل

، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                )اليونيـسيف ( للطفولـة    املتحدة
فريـق ثالثـة اجتماعـات، جـاءت كلـها عقـب            وعقـد ال  . )٢( بلـدا  ١١ إىل   باإلضـافة االقتصادي،  

  .اجتماعات املنتدى العاملي مباشرة
ــنظم    - ٩ ــسانية    ولكــي ي  فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت واملعــين باإلحــصاءات اجلن

أعماله بصورة أفضل، أنـشأ ثالثـة أفرقـة استـشارية، يـضم كـل منـها عـددا صـغريا مـن أعـضاء                         
ــة جمــ    ــى ثالث ــز عل ــق اخلــرباء، للتركي ــسية لتحــسني   فري ــربت جمــاالت رئي  اإلحــصاءاتاالت اعت

__________ 
 الواليات املتحـدة    ، اهلند ، مالوي ، املكسيك ، كندا ، الفلبني ، غانا ، زمبابوي ، جنوب أفريقيا  ، إيطاليا ،األردن  )٢(  

  .األمريكية
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وضـع قواعـد    ) أ: (ويتوىل كل فريق استشاري إسـداء املـشورة لفريـق اخلـرباء بـشأن             . اجلنسانية
 اإلحــصاءاتدورات تدريبيــة علــى تنظــيم و) ب(؛ نــسانيةواملؤشــرات اجل حــصاءاتبيانــات لإل
 اإلحــصاءاتأفــضل املمارســات فيمــا يتعلــق بالتــشريعات اإلحــصائية املتعلقــة ب) ج(؛ اجلنــسانية
  .اجلنسانية

  
   اجلنسانيةإلحصاءاتاملنتدى العاملي الثالث ل  -باء   

 تـشرين  ١٣ إىل   ١١ يف الفتـرة مـن        اجلنـسانية  إلحـصاءات ُعقد املنتدى العاملي الثالث ل      - ١٠
  املتحـدة األمم بـ  اإلحـصائية الـشعبة  يف تنظيمـه     وقـد اشـتركت   .  يف مانيال  ٢٠١٠ أكتوبر/األول

مع اجمللس الوطين لتنسيق اإلحصاءات يف الفلبني، بالتعاون مع البنك الـدويل، وبتمويـل إضـايف                
 بلــدا ٣١ مــشاركا ميثلـون  ٩٠وحــضر املنتـدى أكثــر مـن   .  اإلمنـائي  املتحــدةاألمـم مـن برنــامج  

  . املتحدةاألمم من وكاالت ١١ و
.  ينصب على األبعاد اجلنسانية لإلحصاءات الـصحية       ٢٠١٠نتدى عام   وكان تركيز م    - ١١

ومشلــت اجللــسات قيــاس صــحة األمهــات والوفيــات النفاســية، والعجــز، وأســباب الوفــاة،           
وأتــاح املنتــدى . ومــسؤوليات رعايــة النــساء والرجــال، وأوجــه التقــدم املنهجيــة املتــصلة بــذلك

ــدراهت      ــز ق ــى ســبل تعزي ــاج  للمــشاركني فرصــة للتعــرف عل ــى إنت ــسانيةاإلحــصاءاتم عل   اجلن
  اجلنـسانية  اإلحـصاءات وكان املنتدى يهدف إىل اسـتعراض مـا يلـزم عملـه لتحـسن               . والصحية

 بــصفة خاصــة، مــن أجــل االســتجابة مــن خــالل منظــور    يةصح الــاإلحــصاءاتبوجــه عــام، و
  .جنساين ملتطلبات الرصد اخلاصة باألهداف اإلمنائية الدولية

ــز    وأوصــى املنتــدى   - ١٢ ــدوليون جهــودا لتعزي ــدان وشــركاؤها اإلمنــائيون ال ــأن تبــذل البل ب
القـدرات الوطنيــة عمومـا علــى حتليـل البيانــات مـن منظــور جنـساين؛ وتعزيــز قــدرات وزارات      
الصحة، ليس فقط على إنتاج البيانات الالزمة، وإمنا أيضا على استخدامها وحتليلـها ونـشرها؛               

ــاإلحــصاءاتوحتــسني اســتخدام   ــوع اجلــنس ملعاجلــة شــواغل      اليةصح ال ــى أســاس ن قائمــة عل
السياسات العامة ووضع السياسات وتغيري حماور تركيز الربامج؛ وتعزيـز نظـم التـسجيل املـدين       
إلنتــاج إحــصاءات األحــوال املدنيــة؛ وحتــسني إدمــاج ومواءمــة البيانــات املــستمدة مــن خمتلــف   

دنيـــة؛ وتـــشجيع اســـتخدام  الـــسجالت اإلداريـــة، والـــسجالت واالستقـــصاءات امل-املـــصادر 
؛ وتــــشجيع اســــتخدام   اجلنــــسانيةاإلحــــصاءاتاستقــــصاءات اســــتخدام الوقــــت إلنتــــاج    

وتــرد القائمــة . استقــصاءات مجــع البيانــات املتعلقــة بــالعنف القــائم علــى نــوع اجلــنس   /أدوات
ها التوصيات املتعلقـة حتديـدا بإحـصاءات العجـز، وإحـصاءات صـحة        في مباالكاملة للتوصيات،   
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ــات ــتخدام   األمهـــ ــصاءات اســـ ــية، وإحـــ ــات النفاســـ ــدى    والوفيـــ ــر املنتـــ ــت، يف تقريـــ الوقـــ
  .)٣(الثالث العاملي

  
فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت واملعــين باإلحــصاءات االجتمــاع الثالــث ل  -جيم   

  اجلنسانية
فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت واملعــين باإلحــصاءات  ُعقــد االجتمــاع الثالــث ل  - ١٣

وحــضر االجتمــاع مــا جمموعــه    . يال يف مــان٢٠١٠ أكتــوبر/ األولتــشرين ١٤ يف ةاجلنــساني
  . منظمات دولية أو إقليمية٦  بلدان و٧مشاركا ميثلون  ٢٣
وقـــرر . واســـتعرض االجتمـــاع أعمـــال األفرقـــة االستـــشارية الثالثـــة وطرائـــق عملـــها   - ١٤

ــدريب،  األعــضاء تقلــيص نطــاق عمــل الفــريقني االستــشاريني املعنــيني بقواعــد ا     لبيانــات وبالت
م األعـضاء   وسـلّ . وناقشوا سبل كفالة املشاركة النشطة من جانـب مجيـع أعـضاء فريـق اخلـرباء               

ودعـا  .  املعـين بـشؤون املـرأة هـو عـضو هـام مـن أعـضاء فريـق اخلـرباء                     املتحدة األممبأن جهاز   
  .االجتماع أيضا إىل توسيع فريق اخلرباء ليضم املزيد من البلدان

ــصب ا  - ١٥ ــيم    وسين ــى التقي ــه عل ــل يف معظم ــام املقب ــل يف الع ــق   . لعم ــا يتعل ــايل، وفيم وبالت
ــة          ــواد التدريبي ــع امل ــشترك جلمي ــستودع م ــشاء م ــوير وإن ــى تط ــل عل ــيتركز العم ــدريب، س بالت

وفيما يتعلق بالتشريعات اإلحصائية، سـيتركز العمـل       .  اجلنسانية اإلحصاءاتاملوجودة املتعلقة ب  
  . اجلنسانيةاإلحصاءاتتعلقة بالتشريعات الوطنية املتصلة بعلى مجع وتلخيص املعلومات امل

 اإلحـصاءات وأكد فريق اخلرباء مرة أخرى على ضرورة وجـود جمموعـة أساسـية مـن                  - ١٦
 اليت ميكن أن تستخدمها البلدان لتقيـيم التقـدم احملـرز حنـو الوفـاء بااللتزامـات وبلـوغ                   اجلنسانية

ومـن مث، سـريكز الفريـق االستـشاري املعـين           .  اجلنـسني  األهداف الدولية املتـصلة باملـساواة بـني       
بقواعد البيانات جهوده على وضع هذه اجملموعة األساسية من املؤشرات قبل االجتماع التـايل              

  .لفريق اخلرباء
ــشعبةوحــث فريــق اخلــرباء    - ١٧ ــ اإلحــصائيةال جنــاز دليــل   علــى التعجيــل بإ املتحــدةاألمم ب

ويهدف الدليل إىل تـدريب     . ض فريق اخلرباء مالحمه العامة    ، الذي استعر   اجلنسانية اإلحصاءات
وجـرى التـسليم    .  وحتليلها ونـشرها    اجلنسانية اإلحصاءاتاإلحصائيني يف إحناء العامل على مجع       

بــأن هــذا الــدليل الــذي جيــري إعــداده الســتخدامه علــى الــصعيد العــاملي ال ُيعــد تكــرارا لــدليل  

__________ 
: متوفر من خالل  )٣(  

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Philippines_Globalforum_Oct2010/default/htm.  
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، وكـان   ٢٠١٠اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا يف عـام           نـشرته     اجلنـسانية  اإلحـصاءات تدرييب عن   
  .يركز على حالة واحتياجات املناطق املتقدمة النمو

  
 يف  املتحـدة األمم بـ   اإلحـصائية  الـشعبة األنشطة األخرى اليت تـضطلع هبـا          -رابعا   

   اجلنسانيةاإلحصاءاتجمال 
 لـــشعبةا عنـــصرا هامـــا مـــن عناصـــر عمـــل  اجلنـــسانيةاإلحـــصاءاتُيعـــد مجـــع ونـــشر   - ١٨

ت حيمـل اسـم   وللـشعبة موقـع علـى شـبكة اإلنترنـ      .  اجلنـسانية  اإلحـصاءات  يف جمـال     اإلحصائية
، يــوفر أخــر البيانــات املــصنفة حــسب اجلــنس ‘‘إحــصاءات ومؤشــرات عــن النــساء والرجــال’’

ــرأة والرجــل يف األســرة،        ــسكان، وامل ــستة، أال وهــي ال ــادين االهتمــام احملــددة ال املتاحــة يف مي
ومت جتميـع البيانـات مـن املـصادر الوطنيـة           . عليم، والعمل، وصنع القرار السياسي    والصحة، والت 

ت كــل  ملوقــع علــى شــبكة اإلنترنــ   وجيــري حتــديث ا . الرمسيــة، فــضال عــن املــصادر الدوليــة    
  .أشهر ستة
 اإلحـصاءات يف عملـها املنـهجي يف جمـال          الـشعبة خر من عناصر عمل     ويتمثل عنصر آ    - ١٩

، يف هـذا الـصدد، بتجميـع خـربات البلـدان يف تـبين التـصنيف الـدويل                   وتقوم الـشعبة  . اجلنسانية
التجرييب لألنشطة املتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت كجزء من اجلهـود الـيت تبـذهلا لتحـسني                

 الـشعبة وسُيستفاد مـن هـذه اجلهـود يف تنقـيح التـصنيف، الـذي سـُيعرض علـى                   . هذا التصنيف 
  . عند اكتمالهاإلحصائية

 يف  ئيةلجنـة اإلحـصا   الأصـدقاء رئـيس      مبثابـة أمانـة لفريـق         اإلحصائية الشعبة كما تعمل   -٢٠
وتـرد أنـشطة الفريـق يف تقريـر مـستقل لفريـق             . األمم املتحدة عن مؤشـرات العنـف ضـد املـرأة          

  .أصدقاء الرئيس
  
  )٢٠١٢-٢٠١١(األنشطة املقبلة   -خامسا  

 اإلحــصاءات املتعلــق بائية اإلحــصالــشعبةخــالل فتــرة الــسنتني املقبلــة، سيــشمل عمــل    - ٢١
  : إعداد النواتج التاليةاجلنسانية

  مبادئ توجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة  •  
  التصنيف الدويل املنقح لألنشطة املتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت  •  
   اجلنسانيةإلحصاءاتالدليل التدرييب ل  •  
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ــواتج، ســيجري     ــن الن ــاتج م ــسبة لكــل ن ــى    اســتعوبالن ــل عل راض متخــصص للمــشروع الكام
ــد ــة احتياجــات كــل            ي ــستويات اجلــودة وتلبي ــى م ــوفر أعل ــن ت ــيقن م ــع للت ــرباء جيتم ــق خ فري

  .املستخدمني احملتملني
، بالتعاون مع الوكاالت املعنيـة والـشركاء اإلمنـائيني والبلـد             اإلحصائية الشعبةوستعقد    - ٢٢

فريـق اخلـرباء     واالجتمـاع الرابـع ل      اجلنـسانية  إلحـصاءات ااملضيف، املنتدى العاملي الرابع املعين ب     
. ٢٠١٢ مـايو /أيـار  أو   أبريـل /نيـسان  يف   املشترك بني الوكاالت واملعين باإلحصاءات اجلنـسانية      

وقد طرح فريق اخلرباء مقترحات بشأن مكان املنتدى وموضوعه، وسيتم اختاذ قرار بـشأهنا يف               
  .الوقت املناسب

 عــن طريــق  اجلنــسانيةاإلحــصاءاتا املــستمر يف مجــع ونــشر وستواصــل الــشعبة عملــه  - ٢٣
كمـا ستواصـل    ). إحـصاءات ومؤشـرات عـن النـساء والرجـال         (ت  نـ موقعها علـى شـبكة اإلنتر     
 يف األمــم املتحــدة عــن مؤشــرات ئيةلجنــة اإلحــصاالأصــدقاء رئــيس العمــل مبثابــة أمانــة لفريــق 

 وعمـل فريـق      اجلنـسانية  إلحـصاءات وستواصل أيضا دعـم الربنـامج العـاملي ل        . العنف ضد املرأة  
كيـان األمـم املتحـدة اجلديـد املعـين باملـساواة            اءة يف هذا الصدد مع      اخلرباء، والتفاعل بطريقة بنّ   
  ). املعين بشؤون املرأة املتحدةاألممجهاز (بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  


