
E/CN.3/2012/19  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
7 December 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

060112    050112    11-62528 (A) 
*1162528* 

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

   ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤لبند ا

        اإلحصاءات اجلنسانية: بنود للعلم
  اإلحصاءات اجلنسانية     

  
  تقرير األمني العام     

    

  موجز  
ــى طلــب مــ       ــاء عل ــر بن ــذا التقري ــة اإلحــصائية  أعــد ه ــدم ن اللجن ــة  مق ــا الثاني يف دورهت

ــصل األول E/2011/24انظــر (واألربعــني  ــف-، الف ــة،    ).  أل ــه اللجن ــذي طلبت ــى النحــو ال وعل
  وشـعبة اإلحـصاءات    اضطلع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية        

 مــن اســتعراض بــرامج  ٥٠  و٤٦ الفقــرتنيمبجموعــة مــن األنــشطة تنفيــذا للمهــام احملــددة يف   
هبــا  ويــورد التقريــر مــوجزا لألنــشطة الــيت اضــطلع ). E/CN.3/2011/3(اإلحــصاءات اجلنــسانية 

ن الوكـاالت، ويعـرض خطـة      ـــ  املـشترك بي    اخلـرباء   وفريـق   اإلحصاءات شعبةكل من   حىت اآلن   
واللجنــة . يةالعمــل واالســتراتيجيات الراميــة إىل تعزيــز الربنــامج العــاملي لإلحــصاءات اجلنــسان   

حــرزه فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت وشــعبة    أمــدعوة إىل التعليــق عــن التقــدم الــذي   
  .اإلحصاءات وعن سري عملهما يف املستقبل

  
 
  

  *  E/CN.3/2012/1.  



E/CN.3/2012/19
 

2 11-62528 
 

  مقدمة   -أوال   
طلبت اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني إىل شـعبة اإلحـصاءات أن تتـوىل                    - ١

 أمام تطوير اإلحـصاءات اجلنـسانية علـى الـصعيد العـاملي، وطلبـت               دورا قياديا يف متهيد الطريق    
إىل فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية توســيع نطــاق عملــه   

استعراض اإلحصاءات اجلنسانية هبدف إنشاء جمموعـة دنيـا مـن املؤشـرات             ) أ: (ليشمل ما يلي  
 عمليــة ومبــادئ توجيهيــة منهجيــة ألغــراض إنتــاج  توجيــه عمليــة وضــع أدلــة ) ب(اجلنــسانية؛ 

العمـــل بوصـــفه آليـــة التنـــسيق للربنـــامج العـــاملي  ) ج(اإلحـــصاءات اجلنـــسانية واســـتخدامها؛ 
  . لإلحصاءات اجلنسانية

واتفقت اللجنة أيضا على املهام املقترحـة يف اسـتعراض بـرامج اإلحـصاءات اجلنـسانية                   - ٢
ــها ــربا  ) أ: (ومن ــدان؛  إجــراء اســتعراض شــامل ل ــسانية يف البل وضــع ) ب(مج اإلحــصاءات اجلن
ى الـصعيد الـدويل؛     ـــ ا عل ــا ونـشره  ـــ د جتميعه ــة بقـص  ــرات اجلنـساني  ـــ ن املؤش ــا م ــة دني ــجمموع

مواصلة عقد اجتماعات سنوية لفريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات              ) ج(
عـرض الـدعم   ) هـ(؛  ن يف السنة  ـتيصاءات اجلنسانية مر  عقد املنتدى العاملي لإلح   ) د(اجلنسانية؛  

  .الفين واالرتقاء بالعمل املنهجي من أجل تطوير برامج اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان
ــشترك بــني          - ٣ ــق اخلــرباء امل ــيت اختــذها فري ــوجزا عــن اخلطــوات ال ــر م ــدم هــذا التقري ويق

ات مـن أجـل الوفـاء باملهـام احملـددة           الوكاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية وشـعبة اإلحـصاء          
أعاله، مبا يف ذلك وضع االستراتيجيات واخلطط لألعمال اليت سيضطلع هبا يف املـستقبل كافـة                

  .الشركاء العاملني يف جمال تطوير اإلحصاءات اجلنسانية
  

  استعراض برامج اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان  -ثانيا   
  املتبعـة   اجلنسانية ضـرورة حتديـد أفـضل املمارسـات         أبرز استعراض برامج اإلحصاءات     - ٤

يف وضع الترتيبات املؤسسية اهلادفة إىل إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية واسـتخدامها، وذلـك بنـاء              
بـل  راض مـن قِ   ـوطلـب فيـه أن جيـرى االستعـ        . الوطنيـة  اجلنـسانية على استعراض شامل للـربامج      

  .ي مصنف توليفي شاملــه فــصيلتة اإلحصاءات حـان اإلقليمية وأن جتمع شعبـاللج
ووضعت شعبة اإلحصاءات بالتشاور مع اللجان اإلقليمية استبيانا يتعلق باالسـتعراض             - ٥

ــشامل ــشترك بــني       ال ــق اخلــرباء امل ــوقش خــالل اجتمــاع فري ــسانية عــرض ون  لإلحــصاءات اجلن
ــشرين األول   ــسانية يف ت ــوبر /الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلن ــة وشــكلت . ٢٠١١أكت فرق

عمل على صعيد فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت من أجل وضع الصيغة النهائية لالسـتبيان               
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الذي سيصدر بلغات األمم املتحدة الرمسية الست وستـستعني بـه اللجـان اإلقليميـة، كـل منـها                   
  . يف منطقته، الستقصاء النظم اإلحصائية الوطنية

 احلصول على معلومات عن كيفيـة تعمـيم        ويكمن اهلدف األساسي من االستقصاء يف       - ٦
مراعاة املنظورات اجلنسانية يف النظم اإلحصائية الوطنية، مبا يف ذلـك امليـادين التقليديـة إلنتـاج                 

ويراد باالستعراض توفري العناصـر     . اإلحصاءات وامليادين اجلديدة الناشئة، مثل العنف اجلنساين      
ملنظور اجلنساين يف إنتاج اإلحـصاءات واسـتخدامها،   دماج ا إلالالزمة لتقييم أكثر السبل فعالية      

  .حىت تتخذ أساسا لتجميع أفضل املمارسات اليت ستتبعها البلدان
ــة تــشرين        - ٧ ــة حبلــول هناي ــة لالســتبيان للجــان اإلقليمي ــصيغة النهائي ومــن املقــرر إتاحــة ال

 ٢٠١١ ديـسمرب /وسيجرى االستقـصاء فيمـا بـني شـهري كـانون األول           . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 خــالل ٢٠١٢أبريــل /، وســتعرض النتــائج اإلقليميــة األوليــة يف نيــسان  ٢٠١٢فربايــر /وشــباط

  .املنتدى العاملي لإلحصاءات اجلنسانية
  

  وضع اجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية  -ثالثا   
استجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنـة اإلحـصائية، أسـند فريـق اخلـرباء املـشترك بـني                 - ٨

املعـين بقواعـد البيانـات العامليـة        االت املعين باإلحصاءات اجلنسانية إىل فريقـه االستـشاري          الوك
مهمة حتديد املؤشرات اليت ستـضمن يف اجملموعـة الـدنيا مـن          لإلحصاءات واملؤشرات اجلنسانية    

وقام فريق فرعي من خرباء النظم اإلحصائية الوطنيـة والوكـاالت الدوليـة             . املؤشرات اجلنسانية 
فنيني بوضع قائمة املؤشرات بناء على معيار أساسي اختريت املؤشرات اسـتنادا إليـه بوصـفها           ال

تعاجل شواغل السياسة العامة األساسية اليت حددت يف منهاج عمل بيجني ويف التزامات دوليـة               
  . أخرى أحدث عهدا

ــدنيا مــن املؤشــرات إتاحــة أســاس يتخــذ منطلقــا للنــهوض بإن      - ٩ ــراد باجملموعــة ال تــاج وي
وتشمل القائمة مؤشـرات تعـاجل املـسائل        . اإلحصاءات اجلنسانية وجتميعها على الصعيد الوطين     

البلـدان  كافـة  الرئيسية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت تعـد قامسـا مـشتركا بـني              
ــة والو     ــراد هبــا أن تــشكل جمموعــة أساســية تــضيف إليهــا الكيانــات اإلقليمي طنيــة واملنــاطق، وي

وألغــراض التحليــل اجلنــساين علــى املــستوى  . مؤشــرات خاصــة بالــسياقني اإلقليمــي والــوطين 
الـوطين، اتفـق فريـق اخلـرباء علــى أنـه سـتكون مثـة حاجـة إىل تــوفري مزيـد مـن البيانـات تــشمل            
ــة يف         ــة، واإلقام ــة العمري ــل الفئ ــتغريات مــن قبي ــاطع حبــسب م ــق التق ــة عــن طري ــات املبوب البيان

ملدن، واجلنس أو العرق، وحاالت اإلصابة بإعاقة، باعتبار ذلك أيـضا أداة لوضـع              األرياف أو ا  
  .السياسات ورصدها على الصعيد الوطين
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  :ومت االسترشاد يف اختيار مؤشرات اجملموعة الدنيا بثالثة معايري هي كالتايل  - ١٠
ن ــن اجلنـسي  ــــ ة بي اواــة باملـس  ـــل ذات الـصل   ــر املسائ ــــج املؤش ــي أن يعال  ــــينبغ  )أ(  

  أو متكني املرأة؛ /و
ينبغــي أن يكــون واضــحا مــن حيــث املفهــوم ويتيــسر تفــسريه وأن يكــون لــه     )ب(  

  تعريف متفق عليه دوليا؛
ينبغي أن يكون املؤشر قد استخدم بانتظام من قبل البلدان وأن تكون تغطيتـه               )ج(  

  .التقدم احملرز على مدى الزمنكافية حبيث تتيح إجراء مقارنات إقليمية أو وطنية وتتبع 
ــار املؤشــرات قــوائم املؤشــرات القائمــة املتفــق عليهــا علــى      وإضــافة إىل ذلــك، روعــي يف اختي

  .املستوى الدويل
رات املقترحـة يف ثالثـة مـستويات علـى          ـــ ة، صـنفت املؤش   ـــ ري الثالث ـــ ى املعاي ـــ اء عل ــوبن  - ١١

  :النحو التايل
  يت تستويف املعايري الثالثة مجيعهايشمل املؤشرات ال: ١املستوى   •  
  أعاله) ب( و) أ(يشمل املؤشرات اليت تستويف املعيارين : ٢املستوى   •  
  )أ(يشمل املؤشرات اليت تستويف املعيار : ٣املستوى   •  
وقامـــت شـــعبة اإلحـــصاءات بتجميـــع معلومـــات مفـــصلة عـــن التعريفـــات واملـــصادر   - ١٢

. املختـارة مـن أجـل حتديـد موقعهـا مـن املـستويات الثالثـة           والبيانات املتاحة اخلاصة باملؤشرات     
 املؤشـرات الـيت تعـاجل املـسائل الرئيـسية اجلنـسانية أو املتعلقـة بـتمكني املـرأة          ٣ويـضم املـستوى   

. مع البيانات الفوقيـة والبيانـات علـى النحـو الكامـل        جب اخلاصةواليت ال يزال يتعني وضع آلياهتا       
مواصــلة رك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية علــى ــشتراء املــــــق اخلبــــق فريــــواتف

رات مــن الناحيــة املنهجيــة حــىت يتــسىن وضــع مفــاهيم وتعريفــات  ـــــاالشــتغال علــى تلــك املؤش
  .واضحة جلمع البيانات

ــشترك بــني         - ١٣ ــق اخلــرباء امل ــوقش مــضموهنا يف اجتمــاع فري ــد استعرضــت القائمــة ون وق
وانبثقـت  . ٢٠١١أكتوبر  /ءات اجلنسانية الذي عقد يف تشرين األول      الوكاالت املعين باإلحصا  

كـل مؤشـر مـن مؤشـرات       عـن   ينبغـي أن تـورد       )أ: (عن االجتمـاع التوصـيات الرئيـسية التاليـة        
ينبغي بذل اجلهـود ملـساعدة البلـدان         )ب(وإشارات للمصادر احملتملة؛    عملية  القائمة تعريفات   

ينبغــي مراعــاة العمــل  )ج(عــة الــدنيا مــن املؤشــرات؛ يف بنــاء قــدرات وطنيــة علــى وضــع اجملمو
واتفـق الفريـق، سـعيا منـه إىل         . املضطلع به حاليا على مـستوى وضـع قـوائم دوليـة للمؤشـرات             
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، علــى أن ضــرورة كفالــة تــوفري املــوارد واملــساعدة الفنيــة مــن أجــل متكــني   )ب(معاجلــة البنــد 
و صـريح يف نـص خطـة عمـل بوسـان             على حنـ   يشار إليها البلدان من وضع املؤشرات ينبغي أن       

لإلحصاء اليت ستعرض أثناء املنتدى الرفيع املـستوى الرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة الـذي سـيعقد                
  .يف بوسان يف مجهورية كوريا

ونظرا إىل أن القائمة يراد هبـا أيـضا أن تـشكل أسـاس جتميـع البيانـات الدوليـة، نـاقش                        - ١٤
الت املعين باإلحـصاءات اجلنـسانية اخلطـوات الراميـة إىل وضـع             فريق اخلرباء املشترك بني الوكا    

ــة    ــة خاصــة بالوكــاالت الدولي ــوفلآلي ــة  ريت ــتظم   البيانــات والبيانــات الفوقي ــشعبة علــى حنــو من ل
وتـرد قائمـة املؤشـرات املتفـق عليهـا يف مرفـق هـذا التقريـر                 . اإلحصاءات بقصد حفظ البيانات   

  .ق اخلرباء املشترك بني الوكاالتمشفوعة بتعليقات ومدخالت من أعضاء فري
  

  مبادرة مواءمة املؤشرات اجلنسانية  -رابعا   
ــسانية واســتخدامها،         - ١٥ ــدم احملــرز يف وضــع املؤشــرات اجلن ــرية التق ــسريع وت ســعيا إىل ت

 خالل الـدورة الوزاريـة      ٢٠١١أبريل  /أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن مبادرة يف نيسان       
واقترحـت مـن    . نسانية والتنمية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       املعنية باملسائل اجل  

خالل مبادرة مواءمة البيانات اجلنسانية قائمـة مـن املؤشـرات اجلنـسانية القابلـة للمقارنـة دوليـا                   
يف جمــاالت التعلــيم والعمالــة وتنظــيم املــشاريع مــن أجــل تيــسري اكتــساب احلكومــات الوطنيــة   

  .دهتا يف إنتاج البيانات الالزمة لالستعانة هبا يف وضع السياسات والربامجللمعرفة ومساع
ونظر فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت يف املبـادرة ونـاقش سـبل التوفيـق بـني قائمـة                     - ١٦

املؤشرات املقترحة يف إطار املبادرة واجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية الـيت وضـعها فريـق                
وتوصل الفريـق إىل توافـق لـآلراء، إذ ضـمنت مجيـع املؤشـرات        . شترك بني الوكاالت  اخلرباء امل 

  . املقترحة يف إطار املبادرة يف اجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية
  

  وضع األدلة العملية واملبادئ التوجيهية   -خامسا  
  دليل اإلحصاءات اجلنسانية   -ألف   

لـى صـعيد تطـوير اإلحـصاءات اجلنـسانية يف ضـرورة        يتمثل أحـد الـشواغل الرئيـسية ع         - ١٧
. توفري مواد مرجعية وأدلة عملية تدريبية وكتيبات ليـستخدمها اخلـرباء اإلحـصائيون الوطنيـون              

  املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية   ، أوصـى فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت      ٢٠٠٩ويف عام   
ته دائـرة اإلحـصاءات الـسويدية يف         الذي أصـدر   “إعداد اإلحصاءات ”بتنقيح وحتديث منشور    
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، وذلك من أجل وضع دليل جديد يكون هدفه الرئيـسي النـهوض بتعمـيم مراعـاة                 ١٩٩٦ عام
  . االعتبارات اجلنسانية يف إنتاج كافة اإلحصاءات الرمسية

واستجابة لتوصـية فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت، باشـرت شـعبة اإلحـصاءات              - ١٨
تجيب أيــضا للطلــب الــذي قدمتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثانيــة إعــداد دليــل جديــد يــس

واألربعني املتمثل يف وضع أدلـة عمليـة ومبـادئ توجيهيـة منهجيـة يف جمـال إنتـاج اإلحـصاءات                   
وقد عرض فصالن من الدليل يتعلقـان بتحديـد أوجـه قـصور البيانـات               . اجلنسانية واستخدامها 

اجلنـــسانية، وبإدمـــاج منظـــور جنـــساين يف عمليـــة مجـــع  يف املـــسائل اجلنـــسانية واإلحـــصاءات 
البيانات، ونوقشا خالل االجتماع اخلامس لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت الـذي عقـد                  

وستوضــع الــصيغة النهائيــة للفــصلني . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٦ إىل ٤يف نيويــورك مــن 
 مـسودهتما وسـتناقش يف االجتمـاع        مث ستـستعرض  . ٢٠١١املتبقني من الدليل حبلول هناية عام       

  . ٢٠١٢أبريل /التايل لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املقرر عقده يف نيسان
حتديــد أوجــه ) أ: (وسيــساعد الــدليل العملــي اخلــرباء اإلحــصائيني علــى القيــام مبــا يلــي  - ١٩

ــصاءا     ــاج اإلحـ ــاملة إلنتـ ــقة وشـ ــة متناسـ ــع خطـ ــسانية ووضـ ــصاءات اجلنـ ــصور يف اإلحـ ت القـ
كفالة مراعاة أدوات االستقصاء والتعداد للمـسائل اجلنـسانية وتفـادي التحيـز             ) ب(اجلنسانية؛  

حتسني حتليـل البيانـات وعرضـها وإخـراج اإلحـصاءات اجلنـسانية يف       ) ج(اجلنساين يف القياس؛   
  . شكل ييسر لواضعي السياسات واخلطط استخدامها

 تعليقـات    املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية      توأبدى فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاال            - ٢٠
وسيواصــل خــرباء الوكــاالت والــنظم . وقــدم مــدخالت عــن هيكــل الــدليل العملــي ومــضمونه

اإلحصائية الوطنية األعضاء يف الفريق تقدمي مدخالهتم، كل يف جمال خربته، طوال مـدة إعـداد                
د يف الـدليل أو مـصنف       واتفـق الفريـق أيـضا علـى أنـه ينبغـي إعـداد فـرع جديـ                 . الدليل العملـي  

مستقل عنـه يتـضمن توجيهـات تتعلـق بتجميـع املؤشـرات املتفـق عليهـا لتـستخدم يف اجملموعـة                      
  . وسيتعني حتديد املوارد واآلليات الالزمة إلنتاجه. الدنيا من املؤشرات اجلنسانية

  
  املبادئ التوجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة  -باء   

رض مـشروع املبـادئ التوجيهيـة إلنتـاج اإلحـصاءات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة           استع  - ٢١
ونوقش خالل اجتماع تشاوري عقـد يف مقـر اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا يف                    

وتشكل املبادئ التوجيهية دلـيال     . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ إىل   ٨بريوت يف الفترة من     
 اختيــار مواضــيع االستقــصاءات، ومــصادر البيانــات، والتــصنيفات   منــهجيا شــامال يف جمــاالت 

ــصلة        ــسائل األخــرى ذات ال ــع امل ــواتج، وصــياغة األســئلة، ومجي ــصلة، والن اإلحــصائية ذات ال
وأتـاح االجتمـاع فرصـة      . بإجراء االستقصاءات اإلحصائية املخصصة لقياس العنف ضـد املـرأة         
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اخلرباء مـن تقـدمي مـدخالت هامـة مـن أجـل            الستعراض نص املبادئ التوجيهية بتفصيل ومكن       
  .جتويد النص وإمتامه

  
  تنسيق الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية   -سادسا  

حينما اجتمع فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية أول               - ٢٢
 مـن   الكـثري  تنظـيم    ، الحـظ اخلـرباء أنـه علـى الـرغم مـن            ٢٠٠٦ديسمرب  /األمر يف كانون األول   

األنشطة استجابة للطلب املتزايد علـى اإلحـصاءات اجلنـسانية، فـإن تلـك األنـشطة تظـل جمـزأة               
ونتيجة لذلك، مل يضف بعد علـى اإلحـصاءات اجلنـسانية الطـابع املؤسـسي               . وذات أثر حمدود  

ــة  اباعتبارهــ ــة والدولي ــنظم اإلحــصائية الوطني ت وســعيا إىل النــهوض باإلحــصاءا .  جــزءا مــن ال
اجلنسانية على كل من املستوى العاملي واإلقليمي والـوطين، أوصـى فريـق اخلـرباء املـشترك بـني         

وسـاعد فريـق    . الوكاالت خالل ذلك االجتماع بوضـع برنـامج عـاملي لإلحـصاءات اجلنـسانية             
اخلرباء منذ إنشائه يف تعزيز تطوير اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان وعلى الـصعيد العـاملي عـن                 

ــق ــات وتعمــيم اخلــربات وأفــضل املمارســات      طري ــع البيان ــة وجتمي ــشطة التدريبي ــهوض باألن  الن
مجيــع بــشأن وتبادهلــا، وعــن طريــق حتــسني مــستوى التنــسيق الــدويل وإقامــة حــوار مــع البلــدان 

  .األنشطة املتصلة باإلحصاءات اجلنسانية
  

  انية فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنس  -ألف   
أقــرت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني بالــدور االســتراتيجي الــذي           - ٢٣

يضطلع به فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية وعـززت واليـة                   
وطلبـت اللجنـة    . طلبت إليه توسيع نطـاق عملـه ليـشمل األنـشطة املبينـة أعـاله              إذ  هذا الفريق،   

ــضا  ــسيق       أي ــة التن ــدور آلي ــى االضــطالع ب ــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت عل أن يركــز فري
  . للربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية

 تـــشرين ٦ إىل ٤واســـتجابة هلـــذه الطلبـــات، اجتمـــع الفريـــق يف الفتـــرة املمتـــدة مـــن    - ٢٤
ل ملواصــلة  الســتعراض األعمــال الــيت اضــطلع هبــا وحتديــد برنــامج العمــ  ٢٠١١أكتــوبر /األول

ــة      ــة الــيت حــددهتا اللجن ــة تنفيــذ اإلجــراءات ذات األولوي تطــوير اإلحــصاءات اجلنــسانية وكفال
  . اإلحصائية بشكل مالئم

ــين            - ٢٥ ــاالت املع ــني الوك ــشترك ب ــق اخلــرباء امل ــه لفري ــق علي ــل املتف ــامج العم ــشمل برن وي
  :  ما يلي٢٠١٢باإلحصاءات اجلنسانية لعام 
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العمل على اجملموعة الدنيا من مؤشـرات اإلحـصاءات اجلنـسانية، ويـشمل ذلـك البـدء          •  
؛ وتعزيـز أنـشطة بنـاء       ١يف جتميع بيانات املؤشرات علـى الـصعيد الـدويل يف املـستوى              
؛ واالضـطالع بتطـوير     ٢القدرات لتوسيع نطاق تغطية بيانات املؤشـرات يف املـستوى           

  . ٣منهجي للمؤشرات يف املستوى 
ــل اإلحــصاءات          •   ــداد دلي ــام إع ــك إمت ــا يف ذل ــة، مب ــادئ توجيهي ــة ومب ــة عملي ــداد أدل إع

ــشترك بــني        ــق اخلــرباء امل ــسادس لفري ــسانية وتقــدمي مــشروعه خــالل االجتمــاع ال اجلن
؛ وإدراج التعليقـات واملـدخالت الـيت        ٢٠١٢أبريل  /الوكاالت الذي سيعقد يف نيسان    

 بـشأن  ٢٠١١نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  قدمها اخلـرباء خـالل اجتمـاع تـشاوري عقـد يف             
ــادئ        ــرأة ووضــع املب ــالعنف ضــد امل ــة ب ــاج اإلحــصاءات املتعلق ــة إلنت ــادئ التوجيهي املب

  .٢٠١٢التوجيهية يف صيغتها النهائية حبلول هناية عام 
ــسانية، مبــا يف ذلــك وضــع االســتبيان املــشترك يف       •   ــرامج اإلحــصاءات اجلن اســتعراض ب

مع املعلومـات علـى الـصعيد اإلقليمـي؛ وجتميـع النتـائج           صيغته النهائية؛ واالضطالع جب   
وسـتقترح شـعبة اإلحـصاءات      . اإلقليمية يف تقرير توليفي عام لالستعراضات اإلقليميـة       

أيضا أمثلة عن أفضل ممارسات برامج اإلحـصاءات اجلنـسانية لكـي يتفـق عليهـا فريـق                   
  . يةاخلرباء املشترك بني الوكاالت وتستخدمها البلدان كأداة مرجع

 واخلــدمات الفنيــةأنــشطة بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك تقــدمي املــساعدة       االضــطالع ب  •  
ــدريب للبلــدان بــشأن ســبل إدراج    نــساين يف نظمهــا اجلنظــور املاالستــشارية وتــوفري الت

  .اإلحصائية الوطنية
اتفــــق فريــــق اخلــــرباء املــــشترك بــــني الوكــــاالت، يف االجتمــــاع الــــذي عقــــده يف  و  - ٢٦

 على إنـشاء فريـق فرعـي جديـد للتحقيـق يف املـسائل الناشـئة يف                  ،٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين
ويف . اإلحصاءات اجلنسانية وفريق فرعي جديد معين مببادرة بوسان ملواءمة البيانـات اجلنـسانية         

ما يلي األفرقة الفرعية واألفرقة االستشارية اليت تعمل حاليا يف إطار فريق اخلـرباء املـشترك بـني            
  : الوكاالت
ــال         ) أ(   ــل يف جمـ ــن العمـ ــصائية عـ ــة االستقـ ــين بالدراسـ ــشاري املعـ ــق االستـ الفريـ

اإلحصاءات اجلنسانية، الذي أدمج فيه الفريق االستشاري الـسابق املعـين بالتـشريعات؛ ويـضم               
ــا  ــا،يف عــضويته إيطالي ــبني، وغان ــدا ، والفل ــسا( وكن ــد،)رئي ــة ، واهلن ــة ، واللجــان اإلقليمي  وهيئ

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة (اواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  املتحــدة للمــس األمــم  وشــعبة ،)هيئ
  اإلحصاءات؛ 
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الفريــق االستــشاري املعــين بقواعــد البيانــات العامليــة لإلحــصاءات واملؤشــرات   ) ب(  
 ، وغانـــا، وزمبـــابوي، أفريقيـــا، وجنـــوب، والربازيـــل،اجلنـــسانية؛ ويـــضم يف عـــضويته األردن

 ومنظمـة األمـم   ، والبنـك الـدويل  ، واللجـان اإلقليميـة    ، ومـالوي  ، واملكـسيك  ، وكنـدا  ،والفلبني
 وشـعبة األمـم     ، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان        ،)اليونـسكو (والعلم والثقافة    املتحدة للتربية 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،املتحــدة للــسكان ــة ، وهيئ  ومفوضــية األمــم  ، ومنظمــة الــصحة العاملي
 ومنظمــة األمــم ،تعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومنظمــة ال،املتحــدة لــشؤون الالجــئني

  ؛ )رئيسا) (اليونيسيف(املتحدة للطفولة 
الفريــق االستــشاري املعــين بأنــشطة ومنــاهج التــدريب يف جمــال اإلحــصاءات      )ج(  

 ، ونيجرييـــا، واملكـــسيك،)رئيـــسا( والفلـــبني ، وغانـــا،اجلنـــسانية؛ ويـــضم يف عـــضويته األردن
 واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا،اهلنــد و،والواليــات املتحــدة

 والبنـك  ، وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      ، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ،آلسيا واحمليط اهلادئ  
   ؛ واليونيسيف،الدويل

الفريق الفرعي املعين باملسائل الناشئة، مبا يف ذلك مبادرة حتسني اإلحـصاءات              )د(  
 ، ومــصر، واجلمهوريــة التــشيكية،تعلقــة مبباشــرة األعمــال احلــرة؛ ويــضم يف عــضويته األردن امل

 ، ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          ، والبنك الدويل  ، واهلند ،)رئيسا(واملكسيك  
  وشعبة اإلحصاءات؛ 

ـــ(   ــسانية؛ ويــ       ) ه ــات اجلن ــة البيان ــان ملواءم ــادرة بوس ــين مبب ــي املع ــق الفرع ضم يف الفري
ــدان االقتــصادي  ،عــضويته الواليــات املتحــدة  ــة يف املي ــة األمــم  ، ومنظمــة التعــاون والتنمي  وهيئ

  . وشعبة اإلحصاءات، والبنك الدويل،املتحدة للمرأة
وسيعقد االجتماع السادس لفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات         - ٢٧

  .٢٠١٢أبريل /نيسان - مارس/اجلنسانية يف عمان يف آذار
  

  املنتدى العاملي لإلحصاءات اجلنسانية  -باء   
. طلبـــت اللجنـــة أن يعقـــد املنتـــدى العـــاملي لإلحـــصاءات اجلنـــسانية مـــرتني يف الـــسنة   - ٢٨

وستنظم املنتدى املقبل شعبة اإلحصاءات باالشتراك مـع دائـرة اإلحـصاءات العامـة يف األردن،                
  . ٢٠١٢بريل أ/نيسان - مارس/وسيعقد يف عمان، يف آذار
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  االستنتاجات وسبل املضي قدما   -سابعا   
 قد تود اللجنة اإلحصائية اإلحاطة علما بالعمل الذي اضـطلع بـه كـل مـن فريـق                    - ٢٩

اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية وشـعبة اإلحـصاءات خـالل                 
انيــة واألربعـني بــشأن حتــسني   لتنفيــذ طلبـات اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتـا الث  ٢٠١١ عـام 

  . اإلحصاءات اجلنسانية
وقد تود اللجنة اإلحـصائية أيـضا اإلحاطـة علمـا بـاخلطوات التاليـة املقترحـة علـى                    - ٣٠

  :  أعاله واليت تشمل اجملاالت التالية٢٥النحو املبني يف الفقرة 
  العمل على اجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية  •  
  ملية واملبادئ التوجيهية وضع األدلة الع  •  
  استعراض برامج اإلحصاءات اجلنسانية   •  
  أنشطة بناء القدرات   •  
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  املرفق 
  *اجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية، حبسب امليادين    

  ١اجلدول 
  قائمة املؤشرات اجلنسانية، حبسب امليادين    

  
  املؤشر  رقم املؤشر

اإلشـــــارة إىل األهـــــداف  
  )أ(اإلمنائية لأللفية وغاياهتا

اإلشارة إىل األهداف االستراتيجية
  )ب(يف منهاج عمل بيجني

    كل االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة املنتجة، واالستفادة من املوارداهليا  -أوال 
متوسط عدد الساعات املخصـصة ألداء أعمـال مرتليـة غـري               ١

   مدفوعة األجر، حسب نوع اجلنس
  ٣-، حاء١-، واو٢-جيم

  
ــال     : مالحظــة ــة األطف ــة ورعاي ــال املرتلي ــني األعم الفــصل ب

    أمكن إذا
  

خصــصة ألداء أعمــال مدفوعــة  متوســط عــدد الــساعات امل   ٢
، حـسب   )عـبء العمـل اإلمجـايل     (وغري مدفوعة األجر معا     

   نوع اجلنس

  ٣-حاء ،١-واو

معدالت مشاركة األشخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني             ٣
ــا و٢٤  و١٥ ــن  عام ــد ع ــا ١٥ تزي ــة،   عام ــوة العامل يف الق

   حسب نوع اجلنس 

  ٣-، حاء١-واو

ساهبم اخلاص، حسب نـوع     نسبة العاملني الذين يعملون حل      ٤
  اجلنس

  ٢-واو  ، الغاية باء ١اهلدف 

بوصــفهم أقربــاء يف مؤســسة نــسبة العــاملني الــذين يعملــون   ٥
 ، حسب نوع اجلنسأسرية

  ٣-حاء  ، الغاية باء١اهلدف 

  ١-واو   نسبة العاملني الذين هم أرباب عمل، حسب نوع اجلنس   ٦
  ٢-، واو١-واو  نساء النسبة املئوية للشركات اليت متلكها  ٧
التوزيع بالنـسبة املئويـة للـسكان العـاملني حـسب القطـاع،               ٨

 لكل من اجلنسني 
 ٣-، حاء٥-واو 

العمالة غري الرمسيـة كنـسبة مئويـة مـن جممـوع العمالـة غـري                  ٩
 الزراعية، حسب نوع اجلنس

 ٣-، حاء٢-واو 

 ١-واو  بطالة الشباب، حسب نوع اجلنس  ١٠
ملـــستفيدين مـــن القـــروض، حـــسب نـــوع نـــسبة الـــسكان ا  ١١

 اجلنس
 ٢-، واو١-واو 

نــسبة الراشــدين الــذين ميلكــون األراضــي، حــسب نــوع         ١٢
 اجلنس 

 ٢-، ألف١-ألف 

 
  

قائمة وافق عليهـا فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية يف اجتماعـه الرابـع،                          *  
 .٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٦ إىل ٤املعقود يف الفترة املمتدة من 
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  املؤشر  رقم املؤشر
اإلشـــــارة إىل األهـــــداف  
  )أ(اإلمنائية لأللفية وغاياهتا

اإلشارة إىل األهداف االستراتيجية
  )ب(يف منهاج عمل بيجني

  ٥-، واو١-واو  الفجوة اجلنسانية يف األجور   ١٣
  ٥-واو  نسبة العاملني لبعض الوقت، حسب نوع اجلنس  ١٤
 ٢٥ارهم بـني  معدل عمالـة األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـ           ١٥

 عامـا الـذين يعيـشون مــع طفـل دون الثالثـة يفِ إطــار      ٤٩ و
أســرة معيــشية وبــدون أطفــال يف األســرة املعيــشية، حــسب

 نوع اجلنس 

 ٦-واو  

 ٦-واو   املكفولني رمسيانسبة األطفال دون الثالثة   ١٦
ــستخدمون اإلنترنـــت، حـــسب    الـــسكان نـــسبة   ١٧ الـــذين يـ

 اجلنس  نوع
  ٣-واو   او، الغاية و٨اهلدف 

خليويــة، /الــذين يــستخدمون هواتــف نقالــة الــسكان نــسبة   ١٨
  نوع اجلنسحسب

 ٣-واو  واو ، الغاية٨اهلدف 

الوصــــول إىل وســــائط اإلعــــالم وتكنولوجيــــا املعلومــــات   ١٩
 واالتصاالت

 ٣-واو 

  التعليم  - ثانيا
ــالقراءة والكتابـــــة    ٢٠ ــام بـــ ألشـــــخاص الـــــدى معـــــدل اإلملـــ

 عامـــا، حـــسب ٢٤ و ١٥بـــني تتـــراوح أعمـــارهم  الـــذين
 اجلنس نوع

 ٤-، الم٢-باء   ٢اهلدف 

ــدائي،     صــايف   ٢١ ــيم االبت ــة التعل ــة مبرحل ــسبة االلتحــاق املعدل ن
 حسب نوع اجلنس

  ٤-، الم١-باء  ٢اهلدف 

ــانوي، حــسب     إمجــايل   ٢٢ ــيم الث ــة التعل ــسبة االلتحــاق مبرحل ن
 اجلنس نوع

 ١-باء  ٣اهلدف 

التعليم اجلامعي، حسب نـوع  نسبة االلتحاق مبرحلة إمجايل    ٢٣
 اجلنس

 ١-باء 

ــستويات      ٢٤ ــاق باملـ ــسني يف االلتحـ ــافؤ بـــني اجلنـ ــر التكـ مؤشـ
  االبتدائية والثانوية واجلامعية 

 ٤-، الم١-باء  ٣اهلدف 

حصة اخلرجيات يف العلوم واهلندسـة والـصناعات التحويليـة            ٢٥
 والبناء على املستوى اجلامعي 

 ٤-، الم٤-، باء٣-باء 

 ٤-، الم٤-باء   اجلامعية اإلناث بني مدرسي أو أساتذة املستوى نسب  ٢٦
ــدائي،     ٢٧ ــيم االبتـ ــاق بالفـــصل األول مـــن التعلـ ــايف االلتحـ صـ

 حسب نوع اجلنس
 ١-باء 

 ١-باء   ، حسب نوع اجلنسمعدل إكمال مرحلة التعليم االبتدائي  ٢٨
 ١-باء  خرجيو مرحلة التعليم اإلعدادي، حسب نوع اجلنس   ٢٩
 ١-باء  حسب نوع اجلنس ،الثانويخرجيو مرحلة التعليم   ٣٠
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  املؤشر  رقم املؤشر
اإلشـــــارة إىل األهـــــداف  
  )أ(اإلمنائية لأللفية وغاياهتا

اإلشارة إىل األهداف االستراتيجية
  )ب(يف منهاج عمل بيجني

ــدى ا    ٣١ ــيم لـ ــستوى التعلـ ــارهم   مـ ــغ أعمـ ــذين تبلـ ــسكان الـ لـ
 فوق، حسب نوع اجلنس  وما ٢٥

 ١-باء 

  الصحة واخلدمات املتصلة هبا   - ثالثا
انتـــشار وســـائل منـــع احلمـــل لـــدى النـــساء املتزوجـــات         ٣٢

 ١٥ارهن بــني اللــوايت تتــراوح أعمــ املقترنــات بــشريك، أو
  عاما ٤٩ و

 ٢-، جيم١-جيم  ، الغاية باء٥اهلدف 

 ١-جيم  ٤اهلدف  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة، حسب نوع اجلنس   ٣٣
 ١-جيم  ، الغاية ألف٥اهلدف  معدل وفيات األمهات   ٣٤
 ١-جيم  ، الغاية باء٥اهلدف  تغطية الرعاية السابقة للوالدة   ٣٥
ري حتت إشراف موظفي صـحة مـن        نسبة الوالدات اليت جت     ٣٦

 ذوي املهارة
 ١-جيم  ألف، الغاية ٥اهلدف 

انتشار التدخني لـدى األشـخاص الـذين يبلغـون مـن العمـر                ٣٧
  عاما وما فوق، حسب نوع اجلنس١٥

  ٢-جيم  

ــة، حــسب نــوع      ٣٨ ــذين يعــانون مــن البدان نــسبة الراشــدين ال
 اجلنس 

 ٢-، جيم١-جيم 

 ١٥الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         ن  نسبة املـرأة مـن الـسكا        ٣٩
 اإليدز/ عاما املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية٤٩ و

 ٣-جيم   ، الغاية ألف٦اهلدف 

، الغايــــة بــــاء   ٦اهلــــدف   إمكانية احلصول على العقار املضاد للفريوسات العكوسة   ٤٠
  ، الغاية هاء ٨واهلدف 

  ٣-جيم 

 ٢-، جيم١-جيم   نوع اجلنس متوسط العمر املتوقع يف سن الستني، حسب   ٤١
 ٢-، جيم١-جيم  وفيات البالغني حسب سبب الوفاة والفئة العمرية    ٤٢
  املشاركة يف احلياة العامة وصنع القرار  - رابعا
  ١-زاي  حصة املرأة من املناصب الوزارية يف احلكومة  ٤٣
 ١-زاي  ٣اهلدف  نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين   ٤٤
  ١-، زاي٥-، واو١-واو  حصة املرأة من املناصب اإلدارية   ٤٥
 ٢-طاء   النسبة املئوية لضابطات الشرطة  ٤٦
 ٢-طاء   النسبة املئوية للقاضيات  ٤٧

  حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة   - خامسا
 عامـا   ٤٩ و   ١٥نسبة النساء اللوايت تتراوح أعمـارهن بـني           ٤٨

 ١٢ ـبـــدين أو اجلنـــسي يف األشـــهر الـــ للعنـــف الاملتعرضـــات
  على يد عشرياملاضية

 ٢-، دال١-دال 
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  املؤشر  رقم املؤشر
اإلشـــــارة إىل األهـــــداف  
  )أ(اإلمنائية لأللفية وغاياهتا

اإلشارة إىل األهداف االستراتيجية
  )ب(يف منهاج عمل بيجني

 عامـا   ٤٩ و   ١٥نسبة النساء اللوايت تتراوح أعمـارهن بـني           ٤٩
 ١٢ ـ للعنـــف البـــدين أو اجلنـــسي يف األشـــهر الـــاملتعرضـــات

 املاضية على يد أشخاص غري العشري 

 ٢-، دال١-دال  

للبلـــدان (ية لإلنــاث  بتــر األعــضاء التناســل   /انتــشار تــشويه    ٥٠
 )فقط املعنية

 ٢-طاء 

ــني       ٥١ ــارهن ب ــراوح أعم ــوايت تت ــساء الل ــة للن ــسبة املئوي  ٢٠الن
  ١٨عاما املتزوجات أو املقترنات بشريك قبل سن  ٢٤ و

  ٢-، الم١-الم 

  ٢-، الم١-الم  ، الغاية باء٥اهلدف   معدل اخلصوبة لدى املراهقني   ٥٢
  

  . ت اليت توجد يف إطارها مؤشرات متطابقة أو متكافئةيشار إىل األهداف والغايا  )أ(  
  .http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html:  متاحة على املوقع الشبكي التايل  )ب(  
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  ٢اجلدول 
  قائمة املؤشرات اجلنسانية املتصلة باملعايري الوطنية، حبسب امليادين    

  
  املؤشر رقم املؤشر

ىل األهـــــداف اإلشـــــارة إ
  )أ(اإلمنائية لأللفية وغاياهتا

اإلشارة إىل األهداف االستراتيجية
  )ب(يف منهاج عمل بيجني

    داهلياكل االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة املنتجة، واالستفادة من املوار  -أوال 
  ٥-، واو١-واو  مدى التزام البلد باملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة  - ١    

ق البلد أم ال على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          يصدت   أ١  
    املتعلقة باملساواة يف األجور بني املرأة والرجل١٠٠

 ١-واو

على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة        ال  ق البلد أم    يصدت  ب ١  
 واملهنة   املتعلقة بالتمييز يف التوظيف١١١رقم 

 ٥-، واو١-واو 

لــــد بــــدعم التوفيــــق بــــني العمــــل مــــدى التــــزام الب  - ٢    
  األسرية واحلياة

 ٦-، واو٥ -، واو١-واو  

ق البلـد أم ال علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة           يصدت  أ  ٢  
  املتعلقة بالعمال ذوي املسؤوليات األسرية ١٥٦رقم 

 ٦-واو 

ق البلد أم ال على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة            يصدت  ب ٢  
  بعض الوقت املتعلقة بالعمل ١٧٥رقم 

 ٥-واو 

ق البلد أم ال على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة            يصدت  ج ٢  
  املتعلقة بالعمل يف املرتل ١٧٧رقم 

 ٥ -واو 

البلد أم ال على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة           تصديق    د ٢  
  املتعلقة حبماية األمومة ١٨٣رقم 

  ٦-، واو١-واو 

 ٦-واو، ١-واو  مدة إجازة األمومة   - ٣    
 ٦-، واو١-واو  النسبة املئوية لألجور املدفوعة أثناء إجازة األمومة   - ٤    

  املشاركة يف احلياة العامة وصنع القرار  -رابعا 
مقاعـد  (ص جنساين للمشاركة يف الربملان     يصحتوجود    - ٥    

 ) خمصصة وحصص قانونية على مستوى الترشيح
   ١اهلدف 

ــود    - ٦     ــوجــ ــساين لليصحتــ ــان  ص جنــ ــشاركة يف الربملــ مــ
 )احلصص الطوعية احملددة من األحزاب(

   ١اهلدف 

 ٣-حاء  وجود قانون متعلق باإلحصاءات اجلنسانية    - ٧    
  حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة  - خامسا

 مــن اتفاقيــة القــضاء ١٦حتفــظ أم ال علــى املــادة إبــداء   - ٨    
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ١-طاء 

  ١-دال   بالعنف املرتيل ة متعلقنيانووجود ق  - ٩    
  ١-، الم١-واو    يف حقوق املرياث أم الوالفتاة  التمييز ضد املرأة  - ١٠    
  ١-الم   الدنيا عند الزواج، حسب نوع اجلنس القانونية السن   - ١١    
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البالغـة  هلجـرة؛ واآلليـات املؤسـسية؛ واجملـاالت         سيتم حتديـد مؤشـرات إضـافية لتنـاول املعـايري واملواقـف االجتماعيـة؛ وا                 :مالحظة 
ؤشــرات قــرار جملــس األمــن مب جزئيــا مــشمول(ملرأة والــرتاع املــسلح املتعلــق بــا، كاألهــداف االســتراتيجية هــاء، األمهيــة
  .املرأة والبيئةاملتعلق ب ،املرأة ووسائط اإلعالم، وكافب ، املتعلق، وياء)٢٠٠٠ (١٣٢٥

املنـاطق  /اجلغرافيـة، واملنـاطق الريفيـة     حبـسب املنـاطق     قتضاء، لتناول أوجه عدم املساواة      وستصنف املؤشرات، حسب اال       
  .احلضرية، ومستوى الدخل، واألصل العرقي، وأشكال اإلعاقة

  .اإلشارة إىل األهداف والغايات اليت يوجد يف إطارها مؤشرات متطابقة أو متكافئة  )أ(  
  .http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html: متاحة على املوقع الشبكي التايل  )ب(  

  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون
	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012 
	* E/CN.3/2012/1.
	البند 4 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: الإحصاءات الجنسانية
	الإحصاءات الجنسانية 
	تقرير الأمين العام 
	موجز
	أعد هذا التقرير بناء على طلب من اللجنة الإحصائية مقدم في دورتها الثانية والأربعين (انظر E/2011/24، الفصل الأول - ألف). وعلى النحو الذي طلبته اللجنة، اضطلع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية وشعبة الإحصاءات بمجموعة من الأنشطة تنفيذا للمهام المحددة في الفقرتين 46 و 50 من استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية (E/CN.3/2011/3). ويورد التقرير موجزا للأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بيــن الوكالات، ويعرض خطة العمل والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية. واللجنة مدعوة إلى التعليق عن التقدم الذي أحرزه فريق الخبراء المشترك بين الوكالات وشعبة الإحصاءات وعن سير عملهما في المستقبل.
	أولا - مقدمة 
	1 - طلبت اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين إلى شعبة الإحصاءات أن تتولى دورا قياديا في تمهيد الطريق أمام تطوير الإحصاءات الجنسانية على الصعيد العالمي، وطلبت إلى فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية توسيع نطاق عمله ليشمل ما يلي: (أ) استعراض الإحصاءات الجنسانية بهدف إنشاء مجموعة دنيا من المؤشرات الجنسانية؛ (ب) توجيه عملية وضع أدلة عملية ومبادئ توجيهية منهجية لأغراض إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها؛ (ج) العمل بوصفه آلية التنسيق للبرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية. 
	2 - واتفقت اللجنة أيضا على المهام المقترحة في استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية ومنها: (أ) إجراء استعراض شامل لبرامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان؛ (ب) وضع مجموعــة دنيــا مــن المؤشــرات الجنسانيــة بقصــد تجميعهــا ونشرهــا علــى الصعيد الدولي؛ (ج) مواصلة عقد اجتماعات سنوية لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية؛ (د) عقد المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية مرتيـن في السنة؛ (هـ) عرض الدعم الفني والارتقاء بالعمل المنهجي من أجل تطوير برامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان.
	3 - ويقدم هذا التقرير موجزا عن الخطوات التي اتخذها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية وشعبة الإحصاءات من أجل الوفاء بالمهام المحددة أعلاه، بما في ذلك وضع الاستراتيجيات والخطط للأعمال التي سيضطلع بها في المستقبل كافة الشركاء العاملين في مجال تطوير الإحصاءات الجنسانية.
	ثانيا - استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان
	4 - أبرز استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية ضرورة تحديد أفضل الممارسات المتبعة في وضع الترتيبات المؤسسية الهادفة إلى إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها، وذلك بناء على استعراض شامل للبرامج الجنسانية الوطنية. وطلب فيه أن يجرى الاستعـراض من قِبل اللجـان الإقليمية وأن تجمع شعبـة الإحصاءات حصيلتــه فــي مصنف توليفي شامل.
	5 - ووضعت شعبة الإحصاءات بالتشاور مع اللجان الإقليمية استبيانا يتعلق بالاستعراض الشامل للإحصاءات الجنسانية عرض ونوقش خلال اجتماع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وشكلت فرقة عمل على صعيد فريق الخبراء المشترك بين الوكالات من أجل وضع الصيغة النهائية للاستبيان الذي سيصدر بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست وستستعين به اللجان الإقليمية، كل منها في منطقته، لاستقصاء النظم الإحصائية الوطنية. 
	6 - ويكمن الهدف الأساسي من الاستقصاء في الحصول على معلومات عن كيفية تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في النظم الإحصائية الوطنية، بما في ذلك الميادين التقليدية لإنتاج الإحصاءات والميادين الجديدة الناشئة، مثل العنف الجنساني. ويراد بالاستعراض توفير العناصر اللازمة لتقييم أكثر السبل فعالية لإدماج المنظور الجنساني في إنتاج الإحصاءات واستخدامها، حتى تتخذ أساسا لتجميع أفضل الممارسات التي ستتبعها البلدان.
	7 - ومن المقرر إتاحة الصيغة النهائية للاستبيان للجان الإقليمية بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وسيجرى الاستقصاء فيما بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، وستعرض النتائج الإقليمية الأولية في نيسان/أبريل 2012 خلال المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية.
	ثالثا - وضع المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية
	8 - استجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الإحصائية، أسند فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية إلى فريقه الاستشاري المعني بقواعد البيانات العالمية للإحصاءات والمؤشرات الجنسانية مهمة تحديد المؤشرات التي ستضمن في المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية. وقام فريق فرعي من خبراء النظم الإحصائية الوطنية والوكالات الدولية الفنيين بوضع قائمة المؤشرات بناء على معيار أساسي اختيرت المؤشرات استنادا إليه بوصفها تعالج شواغل السياسة العامة الأساسية التي حددت في منهاج عمل بيجين وفي التزامات دولية أخرى أحدث عهدا. 
	9 - ويراد بالمجموعة الدنيا من المؤشرات إتاحة أساس يتخذ منطلقا للنهوض بإنتاج الإحصاءات الجنسانية وتجميعها على الصعيد الوطني. وتشمل القائمة مؤشرات تعالج المسائل الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي تعد قاسما مشتركا بين كافة البلدان والمناطق، ويراد بها أن تشكل مجموعة أساسية تضيف إليها الكيانات الإقليمية والوطنية مؤشرات خاصة بالسياقين الإقليمي والوطني. ولأغراض التحليل الجنساني على المستوى الوطني، اتفق فريق الخبراء على أنه ستكون ثمة حاجة إلى توفير مزيد من البيانات تشمل البيانات المبوبة عن طريق التقاطع بحسب متغيرات من قبيل الفئة العمرية، والإقامة في الأرياف أو المدن، والجنس أو العرق، وحالات الإصابة بإعاقة، باعتبار ذلك أيضا أداة لوضع السياسات ورصدها على الصعيد الوطني.
	10 - وتم الاسترشاد في اختيار مؤشرات المجموعة الدنيا بثلاثة معايير هي كالتالي:
	(أ) ينبغــــي أن يعالــج المؤشــــر المسائــل ذات الصلـــة بالمســاواة بيـــن الجنسيــن و/أو تمكين المرأة؛ 
	(ب) ينبغي أن يكون واضحا من حيث المفهوم ويتيسر تفسيره وأن يكون له تعريف متفق عليه دوليا؛
	(ج) ينبغي أن يكون المؤشر قد استخدم بانتظام من قبل البلدان وأن تكون تغطيته كافية بحيث تتيح إجراء مقارنات إقليمية أو وطنية وتتبع التقدم المحرز على مدى الزمن.
	وإضافة إلى ذلك، روعي في اختيار المؤشرات قوائم المؤشرات القائمة المتفق عليها على المستوى الدولي.
	11 - وبنــاء علــى المعايــير الثلاثــة، صنفت المؤشــرات المقترحة في ثلاثة مستويات على النحو التالي:
	• المستوى 1: يشمل المؤشرات التي تستوفي المعايير الثلاثة جميعها
	• المستوى 2: يشمل المؤشرات التي تستوفي المعيارين (أ) و (ب) أعلاه
	• المستوى 3: يشمل المؤشرات التي تستوفي المعيار (أ)
	12 - وقامت شعبة الإحصاءات بتجميع معلومات مفصلة عن التعريفات والمصادر والبيانات المتاحة الخاصة بالمؤشرات المختارة من أجل تحديد موقعها من المستويات الثلاثة. ويضم المستوى 3 المؤشرات التي تعالج المسائل الرئيسية الجنسانية أو المتعلقة بتمكين المرأة والتي لا يزال يتعين وضع آلياتها الخاصة بجمع البيانات الفوقية والبيانات على النحو الكامل. واتفــق فريــق الخبــراء المشتــرك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية على مواصلة الاشتغال على تلك المؤشـــرات من الناحية المنهجية حتى يتسنى وضع مفاهيم وتعريفات واضحة لجمع البيانات.
	13 - وقد استعرضت القائمة ونوقش مضمونها في اجتماع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وانبثقت عن الاجتماع التوصيات الرئيسية التالية: (أ) ينبغي أن تورد عن كل مؤشر من مؤشرات القائمة تعريفات عملية وإشارات للمصادر المحتملة؛ (ب) ينبغي بذل الجهود لمساعدة البلدان في بناء قدرات وطنية على وضع المجموعة الدنيا من المؤشرات؛ (ج) ينبغي مراعاة العمل المضطلع به حاليا على مستوى وضع قوائم دولية للمؤشرات. واتفق الفريق، سعيا منه إلى معالجة البند (ب)، على أن ضرورة كفالة توفير الموارد والمساعدة الفنية من أجل تمكين البلدان من وضع المؤشرات ينبغي أن يشار إليها على نحو صريح في نص خطة عمل بوسان للإحصاء التي ستعرض أثناء المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة الذي سيعقد في بوسان في جمهورية كوريا.
	14 - ونظرا إلى أن القائمة يراد بها أيضا أن تشكل أساس تجميع البيانات الدولية، ناقش فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية الخطوات الرامية إلى وضع آلية خاصة بالوكالات الدولية لتوفير البيانات والبيانات الفوقية على نحو منتظم لشعبة الإحصاءات بقصد حفظ البيانات. وترد قائمة المؤشرات المتفق عليها في مرفق هذا التقرير مشفوعة بتعليقات ومدخلات من أعضاء فريق الخبراء المشترك بين الوكالات.
	رابعا - مبادرة مواءمة المؤشرات الجنسانية
	15 - سعيا إلى تسريع وتيرة التقدم المحرز في وضع المؤشرات الجنسانية واستخدامها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة في نيسان/أبريل 2011 خلال الدورة الوزارية المعنية بالمسائل الجنسانية والتنمية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. واقترحت من خلال مبادرة مواءمة البيانات الجنسانية قائمة من المؤشرات الجنسانية القابلة للمقارنة دوليا في مجالات التعليم والعمالة وتنظيم المشاريع من أجل تيسير اكتساب الحكومات الوطنية للمعرفة ومساعدتها في إنتاج البيانات اللازمة للاستعانة بها في وضع السياسات والبرامج.
	16 - ونظر فريق الخبراء المشترك بين الوكالات في المبادرة وناقش سبل التوفيق بين قائمة المؤشرات المقترحة في إطار المبادرة والمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية التي وضعها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات. وتوصل الفريق إلى توافق للآراء، إذ ضمنت جميع المؤشرات المقترحة في إطار المبادرة في المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية. 
	خامسا - وضع الأدلة العملية والمبادئ التوجيهية 
	ألف - دليل الإحصاءات الجنسانية 
	17 - يتمثل أحد الشواغل الرئيسية على صعيد تطوير الإحصاءات الجنسانية في ضرورة توفير مواد مرجعية وأدلة عملية تدريبية وكتيبات ليستخدمها الخبراء الإحصائيون الوطنيون. وفي عام 2009، أوصى فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية بتنقيح وتحديث منشور ”إعداد الإحصاءات“ الذي أصدرته دائرة الإحصاءات السويدية في عام 1996، وذلك من أجل وضع دليل جديد يكون هدفه الرئيسي النهوض بتعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في إنتاج كافة الإحصاءات الرسمية. 
	18 - واستجابة لتوصية فريق الخبراء المشترك بين الوكالات، باشرت شعبة الإحصاءات إعداد دليل جديد يستجيب أيضا للطلب الذي قدمته اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين المتمثل في وضع أدلة عملية ومبادئ توجيهية منهجية في مجال إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها. وقد عرض فصلان من الدليل يتعلقان بتحديد أوجه قصور البيانات في المسائل الجنسانية والإحصاءات الجنسانية، وبإدماج منظور جنساني في عملية جمع البيانات، ونوقشا خلال الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات الذي عقد في نيويورك من 4 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وستوضع الصيغة النهائية للفصلين المتبقين من الدليل بحلول نهاية عام 2011. ثم ستستعرض مسودتهما وستناقش في الاجتماع التالي لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المقرر عقده في نيسان/أبريل 2012. 
	19 - وسيساعد الدليل العملي الخبراء الإحصائيين على القيام بما يلي: (أ) تحديد أوجه القصور في الإحصاءات الجنسانية ووضع خطة متناسقة وشاملة لإنتاج الإحصاءات الجنسانية؛ (ب) كفالة مراعاة أدوات الاستقصاء والتعداد للمسائل الجنسانية وتفادي التحيز الجنساني في القياس؛ (ج) تحسين تحليل البيانات وعرضها وإخراج الإحصاءات الجنسانية في شكل ييسر لواضعي السياسات والخطط استخدامها. 
	20 - وأبدى فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية تعليقات وقدم مدخلات عن هيكل الدليل العملي ومضمونه. وسيواصل خبراء الوكالات والنظم الإحصائية الوطنية الأعضاء في الفريق تقديم مدخلاتهم، كل في مجال خبرته، طوال مدة إعداد الدليل العملي. واتفق الفريق أيضا على أنه ينبغي إعداد فرع جديد في الدليل أو مصنف مستقل عنه يتضمن توجيهات تتعلق بتجميع المؤشرات المتفق عليها لتستخدم في المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية. وسيتعين تحديد الموارد والآليات اللازمة لإنتاجه. 
	باء - المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة
	21 - استعرض مشروع المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ونوقش خلال اجتماع تشاوري عقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في بيروت في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتشكل المبادئ التوجيهية دليلا منهجيا شاملا في مجالات اختيار مواضيع الاستقصاءات، ومصادر البيانات، والتصنيفات الإحصائية ذات الصلة، والنواتج، وصياغة الأسئلة، وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بإجراء الاستقصاءات الإحصائية المخصصة لقياس العنف ضد المرأة. وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض نص المبادئ التوجيهية بتفصيل ومكن الخبراء من تقديم مدخلات هامة من أجل تجويد النص وإتمامه.
	سادسا - تنسيق البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية 
	22 - حينما اجتمع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية أول الأمر في كانون الأول/ديسمبر 2006، لاحظ الخبراء أنه على الرغم من تنظيم الكثير من الأنشطة استجابة للطلب المتزايد على الإحصاءات الجنسانية، فإن تلك الأنشطة تظل مجزأة وذات أثر محدود. ونتيجة لذلك، لم يضف بعد على الإحصاءات الجنسانية الطابع المؤسسي باعتبارها جزءا من النظم الإحصائية الوطنية والدولية. وسعيا إلى النهوض بالإحصاءات الجنسانية على كل من المستوى العالمي والإقليمي والوطني، أوصى فريق الخبراء المشترك بين الوكالات خلال ذلك الاجتماع بوضع برنامج عالمي للإحصاءات الجنسانية. وساعد فريق الخبراء منذ إنشائه في تعزيز تطوير الإحصاءات الجنسانية في البلدان وعلى الصعيد العالمي عن طريق النهوض بالأنشطة التدريبية وتجميع البيانات وتعميم الخبرات وأفضل الممارسات وتبادلها، وعن طريق تحسين مستوى التنسيق الدولي وإقامة حوار مع البلدان بشأن جميع الأنشطة المتصلة بالإحصاءات الجنسانية.
	ألف - فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية 
	23 - أقرت اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية وعززت ولاية هذا الفريق، إذ طلبت إليه توسيع نطاق عمله ليشمل الأنشطة المبينة أعلاه. وطلبت اللجنة أيضا أن يركز فريق الخبراء المشترك بين الوكالات على الاضطلاع بدور آلية التنسيق للبرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية. 
	24 - واستجابة لهذه الطلبات، اجتمع الفريق في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لاستعراض الأعمال التي اضطلع بها وتحديد برنامج العمل لمواصلة تطوير الإحصاءات الجنسانية وكفالة تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الإحصائية بشكل ملائم. 
	25 - ويشمل برنامج العمل المتفق عليه لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية لعام 2012 ما يلي: 
	• العمل على المجموعة الدنيا من مؤشرات الإحصاءات الجنسانية، ويشمل ذلك البدء في تجميع بيانات المؤشرات على الصعيد الدولي في المستوى 1؛ وتعزيز أنشطة بناء القدرات لتوسيع نطاق تغطية بيانات المؤشرات في المستوى 2؛ والاضطلاع بتطوير منهجي للمؤشرات في المستوى 3. 
	• إعداد أدلة عملية ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إتمام إعداد دليل الإحصاءات الجنسانية وتقديم مشروعه خلال الاجتماع السادس لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات الذي سيعقد في نيسان/أبريل 2012؛ وإدراج التعليقات والمدخلات التي قدمها الخبراء خلال اجتماع تشاوري عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن المبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ووضع المبادئ التوجيهية في صيغتها النهائية بحلول نهاية عام 2012.
	• استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية، بما في ذلك وضع الاستبيان المشترك في صيغته النهائية؛ والاضطلاع بجمع المعلومات على الصعيد الإقليمي؛ وتجميع النتائج الإقليمية في تقرير توليفي عام للاستعراضات الإقليمية. وستقترح شعبة الإحصاءات أيضا أمثلة عن أفضل ممارسات برامج الإحصاءات الجنسانية لكي يتفق عليها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات وتستخدمها البلدان كأداة مرجعية. 
	• الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية وتوفير التدريب للبلدان بشأن سبل إدراج المنظور الجنساني في نظمها الإحصائية الوطنية.
	26 - واتفق فريق الخبراء المشترك بين الوكالات، في الاجتماع الذي عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2011، على إنشاء فريق فرعي جديد للتحقيق في المسائل الناشئة في الإحصاءات الجنسانية وفريق فرعي جديد معني بمبادرة بوسان لمواءمة البيانات الجنسانية. وفي ما يلي الأفرقة الفرعية والأفرقة الاستشارية التي تعمل حاليا في إطار فريق الخبراء المشترك بين الوكالات: 
	(أ) الفريق الاستشاري المعني بالدراسة الاستقصائية عن العمل في مجال الإحصاءات الجنسانية، الذي أدمج فيه الفريق الاستشاري السابق المعني بالتشريعات؛ ويضم في عضويته إيطاليا، وغانا، والفلبين، وكندا (رئيسا)، والهند، واللجان الإقليمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات؛ 
	(ب) الفريق الاستشاري المعني بقواعد البيانات العالمية للإحصاءات والمؤشرات الجنسانية؛ ويضم في عضويته الأردن، والبرازيل، وجنوب، أفريقيا، وزمبابوي، وغانا، والفلبين، وكندا، والمكسيك، وملاوي، واللجان الإقليمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشعبة الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) (رئيسا)؛ 
	(ج) الفريق الاستشاري المعني بأنشطة ومناهج التدريب في مجال الإحصاءات الجنسانية؛ ويضم في عضويته الأردن، وغانا، والفلبين (رئيسا)، والمكسيك، ونيجيريا، والولايات المتحدة، والهند، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، واليونيسيف؛ 
	(د) الفريق الفرعي المعني بالمسائل الناشئة، بما في ذلك مبادرة تحسين الإحصاءات المتعلقة بمباشرة الأعمال الحرة؛ ويضم في عضويته الأردن، والجمهورية التشيكية، ومصر، والمكسيك (رئيسا)، والهند، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وشعبة الإحصاءات؛ 
	(هـ) الفريق الفرعي المعني بمبادرة بوسان لمواءمة البيانات الجنسانية؛ ويضم في عضويته الولايات المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، وشعبة الإحصاءات.
	27 - وسيعقد الاجتماع السادس لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في عمان في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2012.
	باء - المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية
	28 - طلبت اللجنة أن يعقد المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية مرتين في السنة. وستنظم المنتدى المقبل شعبة الإحصاءات بالاشتراك مع دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، وسيعقد في عمان، في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2012. 
	سابعا - الاستنتاجات وسبل المضي قدما 
	29 -  قد تود اللجنة الإحصائية الإحاطة علما بالعمل الذي اضطلع به كل من فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية وشعبة الإحصاءات خلال عام 2011 لتنفيذ طلبات اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين بشأن تحسين الإحصاءات الجنسانية. 
	30 - وقد تود اللجنة الإحصائية أيضا الإحاطة علما بالخطوات التالية المقترحة على النحو المبين في الفقرة 25 أعلاه والتي تشمل المجالات التالية: 
	• العمل على المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية
	• وضع الأدلة العملية والمبادئ التوجيهية 
	• استعراض برامج الإحصاءات الجنسانية 
	• أنشطة بناء القدرات 
	المرفق 
	* قائمة وافق عليها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في اجتماعه الرابع، المعقود في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
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