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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند 

        اإلحصاءات اجلنسانية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اإلحصاءات اجلنسانية    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ير بناء على طلب قدمته اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني                أُعد هذا التقر    

ــوجز  ). ألــف - ، الفــصل األولE/2012/24انظــر ( ــؤخرا    وهــو ي ــيت اضــطلع هبــا م ــشطة ال األن
مــن شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة وفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين    كــل

نامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية، واليت مشلت تنظـيم        باإلحصاءات اجلنسانية حتت رعاية الرب    
املنتدى العاملي الرابع املعين باإلحصاءات اجلنسانية واالجتماع السادس لفريق اخلـرباء املـشترك             

ويقــدم أيــضا معلومــات عــن نتــائج اســتعراض  . بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية
ــذة يف   ــسانية املنف ــرامج اإلحــصاءات اجلن ــادئ    ب ــة ومب ــة عملي ــة وضــع أدل ــدان، وعــن عملي    البل
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 اللجنـة اإلحـصائية     تـه  طلب  حنـو مـا    توجيهية ألغراض إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية، وذلـك علـى        
واللجنة مدعوة لإلحاطة علما بالصيغة اجلديدة للمبـادئ التوجيهيـة         ). E/CN.3/2011/37انظر  (

بـادرة اجلديـدة املتعلقــة باألدلـة والبيانــات    إلنتـاج اإلحـصاءات املتعلقــة بـالعنف ضـد املــرأة، وامل    
ت يف األمــم املتحــدة باالشــتراك املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني الــيت تنفــذها شــعبة اإلحــصاءا  

وهـي مـدعوة أيـضا إىل التعليـق         . ملـرأة ا  للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        هيئة األمم املتحـدة    مع
  .يف املستقبل األولوية وعلى اجملالني ذويءات اجلنسانية على العمل اجلاري يف جمال اإلحصا

  
    

  مقدمة  -أوال   
 شـــعبة ا الثانيـــة واألربعـــني حثـــت اللجنـــة اإلحـــصائية، يف دورهتـــ   ، ٢٠١١يف عـــام   - ١

اإلحصاءات يف األمم املتحدة على تعزيز دورها القيادي يف تطوير اإلحصاءات اجلنسانية علـى              
الذي يؤديه فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت           الصعيد العاملي، وأقرت بالدور االستراتيجي      

، بتوســيع نطــاق العمــل الــذي ٤٢/١٠٢وأوصــت، يف قرارهــا . املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية
استعراض اإلحصاءات اجلنسانية هبدف إنـشاء جمموعـة       ) أ: (يقوم به هذا الفريق ليشمل ما يلي      

لة عملية ومبـادئ توجيهيـة منهجيـة        توجيه عملية وضع أد   و) ب(دنيا من املؤشرات اجلنسانية؛     
العمل بوصفه آلية التنسيق للربنـامج      و) ج(ألغراض إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها؛      

  .ي املعين باإلحصاءات اجلنسانيةالعامل
ــة اإلحــصائية علــى األنــشطة املقترحــة يف اســتعراض       - ٢ ويف القــرار نفــسه، وافقــت اللجن

: ، ومنـها  )E/CN.3/2011/3( دائـرة اإلحـصاء يف غانـا         ا أعـدهت  يت الـ  برامج اإلحصاءات اجلنـسانية   
مواصــلة ) ب(إجــراء اســتعراض شــامل لــربامج اإلحــصاءات اجلنــسانية املنفــذة يف البلــدان؛  ) أ(

عقد اجتماعات سنوية لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية؛                   
عــرض الــدعم الفــين ) د(نــسانية مرتيـــن يف الــسنة؛ عقــد املنتــدى العــاملي لإلحــصاءات اجل ) ج(

  .ت اجلنسانية املنفذة يف البلدانواالرتقاء بالعمل املنهجي من أجل تطوير برامج اإلحصاءا
، ٢٠١٢وقد أحاطت اللجنـة علمـا، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني الـيت ُعقـدت يف عـام                       - ٣

كـل مـن شـعبة اإلحـصاءات وفريـق        ٢٠١١يف عـام     جبملة أمـور منـها العمـل الـذي اضـطلع بـه            
اسـتعراض   )أ: ( يف اجملـاالت التاليـة     ،انيةاخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنس      

وضـع اجملموعـة الـدنيا مـن املؤشـرات اجلنـسانية؛            ) ب(اجلنسانية يف البلدان؛     برامج اإلحصاءات 
  . اجلنسانيةوضع أدلة إرشادية ومبادئ توجيهية يف جمال اإلحصاءات) ج(
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 وفريــق  شــعبة اإلحــصاءاتويعــرض هــذا التقريــر األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا كــل مــن    - ٤
 تلبيـة لطلبـات     ٢٠١٢اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنـسانية خـالل عـام             

  .للجنة اإلحصائية املذكورة أعالها
  

  استعراض برامج اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان  -ثانيا   
ــتبيانا بـــشأن ، )١(وضـــعت شـــعبة اإلحـــصاءات، بالتـــشاور مـــع اللجـــان اإلقليميـــة    - ٥ اسـ

 أعدت صيغته النهائيـة فرقـة عمـل منبثقـة عـن فريـق       ،االستعراض العاملي لإلحصاءات اجلنسانية 
واسـتخدمت كـل جلنـة إقليميـة        . اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية          

ــان   ــربامج اإل   علــى حــدة هــذا البي ــنظم  يف إجــراء اســتعراض شــامل ل ــسانية يف ال حــصاءات اجلن
طلب معلومـات عـن كيفيـة       ) أ: (اإلحصائية الوطنية املوجودة يف منطقتها، وذلك بوسائل منها       

 مجيـع امليـادين     تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية يف النظم اإلحـصائية الوطنيـة، مبـا يف ذلـك يف               
ــادين اجلديــدة الناشــئة؛   اإلحــصاءاتعــدادالتقليديــة إل مجــع معلومــات للمــساعدة  و) ب( واملي

 عـــداد إدمـــاج املنظـــور اجلنـــساين يف إصاعب املـــصادفة يفحتديـــد املمارســـات اجليـــدة واملـــ  يف
ختطـيط   سـؤاال عـن      ٣٠واشتملت الـصيغة النهائيـة لالسـتبيان علـى          . اإلحصاءات واستخدامها 
  .ها واستخدامهاعداداإلحصاءات اجلنسانية وإ

وفيمـا  .  بلدا مـن مخـس جلـان إقليميـة         ١٢٦ وقد أجاب على هذا االستبيان ما جمموعه        - ٦
 يف املائـة  ٦٨ مـا نـسبته   ي أ، بلـدا ٨٦تـبني نتـائج االسـتبيان أن      : يلي بعض من نتائجه الرئيسية    

 لديه بالفعل مركز تنسيق ُيعىن باإلحـصاءات اجلنـسانية          ،من البلدان اليت أجابت على االستبيان     
ىن بتنــسيق هيئــة ُتعــ)  يف املائــة٣٧( بلــدا ســتة وأربعــنيولــدى .  اإلحــصائية الوطنيــةاتبــهايف مك

ىل ذلــك، فــإن اإلحــصاءات اجلنــسانية وإضــافة إ.  علــى الــصعيد الــوطيناإلحــصاءات اجلنــسانية
حـصاء أو قـوانني تتعلـق       حتكمهـا قـوانني اإل    )  يف املائـة   ٨٦(ى من تلك البلدان     الغالبية العظم  يف

 فقـط   تلـك البلـدان   يف املائـة مـن     ١٥نية أو لوائح أو خطط عمل وطنية، ولكن         باملسائل اجلنسا 
لديــه تــشريعات حمــددة تطلــب مــن هيئــة اإلحــصاءات الوطنيــة إجــراء استقــصاءات متخصــصة   

  .حسب نوع اجلنس
 بــشكل أكــرب علــى  ون اإلحــصاءات اجلنــسانية يركــز  القــائمون علــى إعــداد وال يــزال  - ٧

ويف حـني ينـتج معظـم البلـدان بانتظـام إحـصاءات             . اجملاالت الناشئة اجملاالت التقليدية منه على     
والبطالــة، فــإن أقــل  والقــوة العاملــةجنــسانية يف جمــاالت مــن قبيــل معــدل الوفيــات، والتعلــيم،  

__________ 
 واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر             ، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا     ،اللجنة االقتصادية ألفريقيا    )١(  

 . واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ،الكارييب
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.  العنـف ضـد املـرأة       وسـائط اإلعـالم أو     نـصف تلـك البلـدان ينـتج بانتظـام إحـصاءات عـن              من
أشـار مـا نـسبته      قـد   خدمي اإلحـصاءات ومنتجيهـا، ف     فيما خيص احلـوار والتعـاون بـني مـست          أما
حتقيـق ذلـك اهلـدف، يف حـني أفـاد      منـها  تـوخى  ُيمن البلدان إىل وجود آلية رمسية   يف املائة    ٦٣
تــائج االســتعراض العــاملي مبزيــد  وتــرد ن.  يف املائــة منــها بوجــود وســائل حــوار غــري رمسيــة  ٢٠
  .التفصيل يف املرفق األول من هذا التقرير من
  

  إنشاء جمموعة دنيا من املؤشرات اجلنسانية  -لثا ثا  
، وعلى حنو ما أُبلغت به يف دورهتا الثالثة واألربعني ناء على توصيات اللجنة اإلحصائية    ب  - ٨
)E/CN.3/2012/19(                ،حدد فريق اخلرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية ،

البيانــات العامليــة لإلحــصاءات واملؤشــرات اجلنــسانية، بواســطة فريقــه االستــشاري املعــين بقواعــد 
وقـام خـرباء مـن اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة والوكـاالت              . جمموعة دنيا من املؤشـرات اجلنـسانية      

 علـى الـصعيدين      مشتركة الدولية بوضع قائمة املؤشرات، اليت يراد هبا أن تشكل جمموعة أساسية          
  .انية الوطنية والدولية وجتميعهاءات اجلنسالقطري واإلقليمي، ألغراض إنتاج اإلحصا

 ينبغــي أن تعــاجل شــواغل انــاء علــى معيــار أساســي يــنص علــى أهنــواخــتريت املؤشــرات ب  - ٩
السياسة العامة األساسية اليت ُحددت يف منهاج عمل بيجني ويف التزامات دوليـة أخـرى أحـدث               

  :ت على النحو التايلستوياوإضافة إىل ذلك، ُصنفت املؤشرات املختارة يف ثالثة م. عهدا
املؤشرات الواضحة من حيث املفهوم واليت هلـا تعريـف متفـق عليـه دوليـا           : ١املستوى    •  

  .تستخدمها البلدان بانتظامو
هلـا تعريـف متفـق عليـه دوليـا      املؤشرات الواضحة من حيث املفهوم واليت      : ٢املستوى    •  

  .بانتظامالبلدان  هاستخدمال ت ولكن
املؤشرات اليت ال تزال حتتاج إىل وضع معـايري دوليـة والـيت ال تـستخدمها        : ٣املستوى    •  

  .البلدان بانتظام
وهي تعكس بعـض    . وترد قائمة املؤشرات املتفق عليها يف املرفق الثاين من هذا التقرير            - ١٠

ــق اخلــرباء املــشترك بــني        ــسادس لفري ــا يف االجتمــاع ال ــيت أُدخلــت عليه ــة ال التعــديالت الطفيف
  .املعين بالقضايا الناشئة االستشاري هت املعين باإلحصاءات اجلنسانية وفريقالوكاال

  
  قة مببادرة املساواة بني اجلنسنياألدلة والبيانات املتعل  -رابعا   

مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني هي مشروع جديد تنفـذه شـعبة                - ١١
 ويرمـي إىل  ،ملـرأة ا  للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني   ملتحدةاإلحصاءات بالتعاون مع هيئة األمم ا   
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 قابلـة للمقارنـة يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم             وضـع مؤشـرات    تسريع اجلهود املبذولـة مـن أجـل       
ــة واألعمــال احلــرة واالســتثمار   ــةوقــد أعلنــت الواليــات املتحــدة  . والعمال  عــن هــذه   األمريكي

اريــة املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية والتنميــة الــيت  خــالل الــدورة الوز٢٠١١مــايو /املبــادرة يف أيــار
عقــدهتا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، وهــي تــستند إىل عمــل فريــق اخلــرباء   

  .ت املعين باإلحصاءات اجلنسانيةاملشترك بني الوكاال
ــرة مــن متــوز      - ١٢ ــه /وســُينفذ املــشروع علــى مــدى ثــالث ســنوات يف الفت إىل  ٢٠١٢يولي

اســتحداث منظومــة لتــصنيف   ) أ: (ريكز علــى مــا يلــي   وســ،٢٠١٥ديــسمرب /ن األولكــانو
 األسـاليب    وضـع  )ب(البيانات الدولية والوصفية تغطـي مؤشـرات التعلـيم والعمالـة والـصحة؛              

اختبــار األســاليب ) ج (؛ألصــولوالتعــاريف الدوليــة لقيــاس املباشــرة األعمــال احلــرة وامللكيــة ا
ت عن األعمال التجارية واالسـتثمارات يف بلـدان خمتـارة، وذلـك             مع بيانا جل  مؤخرا ةستحدثامل

  .املقرر إجراؤها ىل االستقصاءاتالنماذج إ/بإضافة جمموعة من األسئلة
وسوف تتوىل تسيري املشروع جلنة توجيهية تتألف من أعضاء من مكاتـب اإلحـصاءات                - ١٣

ين باإلحـصاءات اجلنـسانية، ومــن    فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـ      يفعـضاء  األالوطنيـة  
اللجان اإلقليمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، ومن أهم الوكاالت الدولية العاملة يف جمال تطوير              

. اإلحصاءات اجلنسانية، مبا فيهـا البنـك الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                   
ــشر     ــة التوجيهيـــة للمـ ــدت اللجنـ ــد عقـ ــاع هلـــ وقـ تـــشرين  ١٢ ا يف نيويـــورك يفوع أول اجتمـ

واسـتعرض أعـضاء اللجنـة أيـضا     . ، ملناقشة املشروع وأهدافه وطرائق تنفيذه٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
  .اختصاصات اللجنة وناقشوا معايري اختيار البلدان اليت سُيجرب فيها املشروع

  
  ضع أدلة ومبادئ توجيهية وتصنيفاتو  -خامسا  

  دليل اإلحصاءات اجلنسانية  -ألف   
وضـع أدلـة    الـداعي إىل    بناء على طلب اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني                - ١٤

ومبادئ توجيهية منهجية ألغراض إنتاج اإلحـصاءات اجلنـسانية واسـتخدامها، واصـلت شـعبة               
  الـدليل   أوىل مـن   وُعرضـت مـسودة   . اإلحصاءات إعداد الدليل اجلديـد لإلحـصاءات اجلنـسانية        

ــه  قــات اخلــرباء، ونوقــشت يف االجتمــاع الــسادس الــذي عقــده فريــق اخلــرباء    تعلي  تــضم،برمت
 األردن يف علــى ســاحل البحــر امليــت، املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية 

  .٢٠١٢مارس / آذار٢٦ و ٢٥ وميي
ــي    - ١٥ ــدليل العمل ــساعد ال ــور     اخلــرباء اإلحــصائيني  وسي ــاج املنظ ــى إدم ــز عل ــذي يرك ، ال

ــساين  ــة اجلنـ ــصاءات الوطنيـ ــي      ،يف اإلحـ ــا يلـ ــى مـ ــصول، علـ ــة فـ ــن أربعـ ــألف مـ ــذي يتـ :  والـ
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  فهمـــا أفـــضل؛عمليـــة تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف اإلحـــصاءات اجلنـــسانية فهـــم )أ(
حتديد أوجه القـصور يف اإلحـصاءات اجلنـسانية ووضـع خطـة متناسـقة وشـاملة إلنتـاج                  و )ب(

دوات االستقــصاء والتعــداد للمــسائل اجلنــسانية كفالــة مراعــاة أو )ج(اإلحــصاءات اجلنــسانية؛ 
ــاس؛     ــساين يف القيـ ــز اجلنـ ــادي التحيـ ــه   و )د(وتفـ ــات وعرضـ ــل البيانـ ــسني حتليـ ــراج حتـ ا وإخـ

  .ر لواضعي السياسات واخلطط استخدامهاشكل ييّس اإلحصاءات اجلنسانية يف
ــة اســتنادا إىل      - ١٦ ــة وغريهــا مــن املــواد التدريبي ــدليل وســيجري إعــداد النمــاذج التدريبي  ال

ــساعدة  ــد ملـ ــي اجلديـ ــرباءالعملـ ــسانية    اخلـ ــصاءات اجلنـ ــاج اإلحـ ــوطنيني يف إنتـ ــصائيني الـ  اإلحـ
ــدليل العملــي ومناذجــه التدريب  . واســتخدامها ــرب ال ــة ُعقــدت   وقــد اخُت ــة يف حلقــة عمــل إقليمي ي

، وستجري إتاحتهما على شبكة اإلنترنـت يف عـام          ٢٠١٢ديسمرب  /أوغندا يف كانون األول    يف
  .تموقع إلكتروين مكرس هلما تابع لشعبة اإلحصاءا يف ٢٠١٣

  
  املبادئ التوجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة  -باء   

املبــادئ التوجيهيــة إلنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة بــالعنف  ”أُجنــز الــدليل العملــي املعنــون    - ١٧
اسـتفادت املبـادئ التوجيهيـة      و. ٢٠١٣ وسُينـشر يف عـام       “االستقصاءات اإلحـصائية  : املرأة دض

ــيس اللج       ــدوليني وأصــدقاء رئ ــد مــن اخلــرباء ال ــدمها العدي ــيت ق ــة مــن املــسامهات والتعليقــات ال ن
رات األساسـية املتعلقـة بـالعنف        يف البدايـة بتحديـد املؤشـ       وا قـام  ذيناإلحصائية لألمم املتحـدة، الـ     

حــصاءات املتعلقــة هبــذا  وقــد وضــعت املبــادئ التوجيهيــة للمــساعدة علــى توحيــد اإل.املــرأة ضــد
املـرأة   ما خيص مجع البيانات عن العنف ضد      في  املكاتب اإلحصائية الوطنية   إرشاداملوضوع اهلام و  

 املكرسـة   اتلعينل  الدراسات االستقصائية  وهي تركز على استخدام   . ها ونشرها وحتليلها  تمعاجلو
  . األساسية إنتاج قائمة املؤشراتهلذا الغرض وتوفري معلومات مفصلة عن كيفية

  
  التصنيف الدويل لألنشطة املتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت  - جيم  

ُعقــد اجتمــاع فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بتنقــيح التــصنيف الــدويل التجــرييب        - ١٨
 /حزيــران ١٣ إىل ١١لألنــشطة املتعلقــة بأنــشطة اســتخدام الوقــت يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  

ن يف جمال استقـصاءات     وعملياع خرباء وطنيني وإقليميني ودوليني      وضم االجتم . ٢٠١٢ يونيه
وكــان اهلــدف . اســتخدام الوقــت وتــصنيفات األنــشطة املتعلقــة بإحــصاءات اســتخدام الوقــت  

الرئيسي من االجتماع هو استعراض التصنيف الـدويل لألنـشطة املتعلقـة بإحـصاءات اسـتخدام                
 اسـتخدامه كإطـار لنـشر       إمكانيـة ن األهـداف و    مـ   متنوعـة  الوقت لكفالة جدواه بالنسبة لطائفة    

الئمـــة للـــسياسات املقابلـــة للمقارنـــة علـــى الـــصعيد الـــدويل والإحـــصاءات اســـتخدام الوقـــت 
ووردت تعليقات من خرباء دولـيني ووطنـيني وبلـدان          . االجتماعية واالقتصادية على حد سواء    
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ــعبة . ذات خـــربة يف جمـــال تكييـــف النـــسخة التجريبيـــة للتـــصنيف واســـتخدامها   وال تـــزال شـ
وتـرد القائمـة    . اإلحصاءات تتشاور مع أولئك اخلرباء بغـرض وضـع الـصيغة النهائيـة للتـصنيف              

  .)٢(در عن االجتماعاالكاملة للتوصيات يف التقرير النهائي الص
  

املنتدى العـاملي لإلحـصاءات اجلنـسانية واجتمـاع فريـق اخلـرباء املـشترك                 -سادسا  
  ءات اجلنسانيةالت املعين باإلحصابني الوكا

  املنتدى العاملي الرابع لإلحصاءات اجلنسانية  -ف أل  
ُعقد املنتدى العاملي الرابع لإلحصاءات اجلنسانية علي ساحل البحر امليـت يف األردن،               - ١٩

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار٢٩ إىل ٢٧يف الفتـ ــضره ٢٠١٢مـ ــو ، وحـ ــون  ٧٠حنـ ــهم ممثلـ ــبريا، منـ  خـ
.  بلــدا٣٢ مــشاركا مــن ٤٠يــة، ومــا يربــو علــى  جلــان إقليمأربــعوكــاالت دوليــة، و ١٠ مــن

وقامت بتنظيمه شـعبة اإلحـصاءات باالشـتراك مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة والبنـك الـدويل                    
وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، واستــضافته  

  .دائرة اإلحصاءات العامة يف األردن
 مواضــيع مــن قبيــل الــتمكني تنــاولعــاملي علــى مــسألة متكــني املــرأة ووركــز املنتــدى ال  - ٢٠

واسـتعرض  . االقتصادي واالسـتقاللية والـتمكني البـدين، وكـذلك الـتمكني املعـريف واملعلومـايت              
املنتدى أيضا التقـدم احملـرز يف قيـاس القـضايا ذات الـصلة بالـشباب، مثـل زواج الطفـل وآثـاره                   

 فيــه فرصــة لعــرض وتبــادل اخلــربات وأفــضل املمارســات وقــد أتــاح للمــشاركني. علــى الطفلــة
  . العامةبشأن كيفية مجع اإلحصاءات اجلنسانية وأوجه استخدامها يف رسم السياسات

وعالوة على ذلك، وضع املنتدى استراتيجيات ترمـي إىل تـسريع وتـرية عمليـة تعمـيم                   - ٢١
ــة   ــنظم اإلحــصائية الوطني ــها أوصــىو. مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف ال ــة أمــور من ــرويج  جبمل  الت

للمبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة الــيت وضــعتها األمــم املتحــدة يف جمــال إنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة 
 وضـرورة   ،اسات استقـصائية عـن اسـتخدام الوقـت        بالعنف ضد املرأة واستخدامها، وإجراء در     

مكني الـسياسي   وتقـدمي بيانـات عـن الـت    ،من منظور جنـساين حتديد طرائق مبتكرة لقياس الفقر     
 وحتـسني سـبل     ،)لى الصعيدين الـوطين ودون الـوطين      مبا يف ذلك ع   (للمرأة على مجيع األصعدة     

وتـرد قائمـة    .  وربط املؤشـرات برصـد فعاليـة الـربامج         ر بني منتجي البيانات ومستخدميها    احلوا
  .)٣(يةالتوصيات كاملة يف تقرير املنتدى العاملي الرابع لإلحصاءات اجلنسان

__________ 
   : التايل يف املوقعميكن االطالع عليها  )٢(  

   http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/EGM%20June%202012/list_of_docs.htm. 
  :  التايل يف املوقعع عليهميكن االطّال   )٣(  

  http://unstats.un.org/unsd/gender/Jordan_Mar2012/Default_Jordan_2012.html. 
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 اجتمــاع فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية      -باء   

   املعين بالقضايا الناشئةه االستشاريفريقو
ُعقــد االجتمــاع الــسادس لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات    - ٢٢

وحـضر  . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ و   ٢٥ ومياجلنسانية على ساحل البحر امليت، يف األردن، ي       
 مــشاركا مــن الوكــاالت الدوليــة واللجــان اإلقليميــة واملكاتــب       ٣٥االجتمــاع مــا جمموعــه   

  .اإلحصائية الوطنية
ــائمني      - ٢٣ ــشاريني الق ــشاري  (واســتعرض االجتمــاع أعمــال الفــريقني االست ــق االست الفري

املعــين املعــين بأنــشطة ومنــاهج التــدريب يف جمــال اإلحــصاءات اجلنــسانية والفريــق االستــشاري  
 كمــا اســتعرض االختــصاصات املقترحــة ،)بقواعــد بيانــات اإلحــصاءات واملؤشــرات اجلنــسانية

ة الـيت   ف الرئيـسي  اهـد واأل. لفريق استـشاري جديـد معـين بالقـضايا الناشـئة وعـضويته املقترحـة              
ي دراسـة أهـم القـضايا اجلنـسانية، مـا ينـشأ             هـ هذا الفريق االستـشاري اجلديـد        ُيتوخى حتقيقها 

ا مل ُيعــاجل مــن القــضايا القائمــة، وكــشف مــا يــشوب البيانــات مــن ثغــرات، وحتديــد   منــها ومــ
ــد اســتحداث       ــسائل عن ــاس، ووضــع اســتراتيجيات ملعاجلــة هــذه امل ــصلة بالقي املــشاكل ذات ال

 ،)ةرئيــسنائبــة لل(والفلــبني  والربازيــل،، األردن :وأعــضاء الفريــق هــم. اإلحــصاءات اجلنــسانية
، ومنظمـة العمـل   ألغذية والزراعةلاألمم املتحدة ومنظمة ، اهلندو ،)ةرئيس(املكسيك  ، و ومصر

الدولية، ومنظمة التعـاون االقتـصادي والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، ومكتـب األمـم املتحـدة            
 املتحـدة للمـرأة،     املعين باملخدرات واجلرمية، شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة، وهيئـة األمـم            

  .والبنك الدويل
ــد   - ٢٤ وافـــق االجتمـــاع الـــسادس لفريـــق اخلـــرباء املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين         وقـ

  :باإلحصاءات اجلنسانية على برنامج عمله السنوي الذي يشمل ما يلي
  ميـدانيا  اختبـاره و دليل العملي لإلحـصاءات اجلنـسانية     وضع الصيغة النهائية لل     )أ(  

ريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى       ملنطقة أف   ُتنظم  حلقة عمل  يف ٢٠١٢يف النصف الثاين من عام      
الت املعـين باإلحـصاءات   مبشاركة بعض البلـدان األعـضاء يف فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـا         

أما املسائل الناشئة وغريهـا مـن املواضـيع الـيت     .  ووضع النماذج التدريبية ذات الصلة   ،اجلنسانية
ونيـة مـن الـدليل سـُتتاح يف شـكل           ا صـيغة إلكتر   تناوهلا الـدليل يف صـيغته الراهنـة، فـست         تناوهلال ي 
  ؛طبيق إلكتروين على شبكة اإلنترنتت

 عـل لمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة وج        لوضع الـصيغة النهائيـة        )ب(  
  ؛ فريق اخلرباء من أنشطة تدريبيةما يضطلع بهضمن تلك املبادئ التوجيهية 
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ــدان  املنفــذةسانيةإلحــصاءات اجلنــ ربامج اســتعراض العــاملي لــ الإجنــاز ا  )ج(    يف البل
  ؛عرض نتائجه على اللجنة اإلحصائيةو

اســتحداث قاعــدة دوليــة للبيانــات والــشروع يف تــصنيف البيانــات والبيانــات    )د(  
وسـتقوم الوكـاالت    . الوصفية ذات الصلة من أجل وضع جمموعة دنيا من املؤشرات اجلنـسانية           

دس، بتقــدمي البيانــات والبيانــات الوصــفية الدوليــة، علــى حنــو مــا اُتفــق عليــه يف االجتمــاع الــسا
ــال    ــصلة بكــل جم ــىعذات ال ــو منــتظم إىل ل ــستخدم يف وضــع      حن ــعبة اإلحــصاءات لكــي ُت  ش

ــستوى    ــصنفة يف امل ــستوى القطــري      ١املؤشــرات امل ــى امل ــدرات عل ــاء الق ــشطة بن ؛ وســُتعزز أن
شترك بــني ؛ وســيقوم فريــق اخلــرباء املــ ٢لتوســيع نطــاق تغطيــة بيانــات املؤشــرات يف املــستوى  

 االستـشاري املعـين باملـسائل الناشـئة، بإنـشاء           هالوكاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية وفريقـ        
  ؛٣ملؤشرات يف املستوى با  منهجية العمل اخلاصة تركز علىةريأفرقة صغ
كفالة تنسيق األنشطة املـضطلع هبـا يف إطـار مبـادرة األدلـة والبيانـات املتعلقـة                    )هـ(  

نسني مع األنشطة اليت يضطلع هبا أعضاء فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت              باملساواة بني اجل  
  .املعين باإلحصاءات اجلنسانية، وذلك تعزيزا ألوجه التآزر وتالفيا لالزدواجية

ــد الفريـــق االستـــشاري املعـــين بالقـــضايا الناشـــئة اجتماعـــه ا        - ٢٥ الفتراضـــي األول وعقـ
 خطـة    أولويـات   املـسائل الناشـئة وتقييمهـا وترتيـب         السـتعراض قائمـة    ٢٠١٢أبريـل   /نيسان يف

 ٢  علـى مؤشـرات املـستويني      ومت االتفاق علـى أن عمـل الفريـق سـريكز يف املقـام األول              . عمله
، دعا رئيـسا الفريـق إىل عقـد         ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول .  يف اجملموعة الدنيا من املؤشرات     ٣ و

قـرر رئيـسا الفريـق التركيـز أوال علـى العنـف             و .مؤمتر ملناقشة القضايات الناشئة ذات األولويـة      
 صــول موضــوعي مباشــرة األعمــال احلــرة وملكيــة األ  مث حبــثضــد املــرأة واســتخدام الوقــت، 

  .خالل مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني من
  

  آفاق املستقبل  -سابعا   
ملقبلـة كـل مـن شـعبة اإلحـصاءات          من بني األعمال اليت سيضطلع هبا يف فترة السنتني ا           - ٢٦

وفريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية نـشر دليـل اإلحـصاءات                     
 واالضـطالع بأنـشطة     ،رات اجلنسانية على شبكة اإلنترنـت     اجلنسانية واجملموعة الدنيا من املؤش    

 وتنظيم حلقات عمـل إقليميـة       ، املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    يف إطار مشروع األدلة والبيانات    
  . اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأةعدادإواإلحصاءات اجلنسانية عن دليل 

ــائيني،         - ٢٧ ــشركاء اإلمن ــة وال ــع الوكــاالت املعني ــاون م وســتعقد شــعبة اإلحــصاءات، بالتع
ــسانية        ــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلن ــق اخلــرباء امل ــسابع لفري يف االجتمــاع ال
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ــساني  ٢٠١٣ عــام وستواصــل . ٢٠١٤ يف عــام ة، واملنتــدى العــاملي اخلــامس لإلحــصاءات اجلن
  .الشعبة أيضا دعم الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية

  
  مسائل للمناقشة  -ثامنا   

 اإلحاطة علما بالعمـل الـذي اضـطلع بـه كـل مـن شـعبة                 اإلحصائيةقد تود اللجنة      - ٢٨
ملـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية خـالل              اإلحصاءات وفريق اخلرباء ا   

تنفيذ ما قدمته جلنة اإلحصاءات من طلبات يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني          عند   ٢٠١٢عام  
  .بشأن حتسني اإلحصاءات اجلنسانية

يف إطـار    أيضا اإلحاطة علما باخلطوات التالية املقترحة      اإلحصائيةوقد تود اللجنة      - ٢٩
  :العاملي لإلحصاءات اجلنسانيةالربنامج 
ــد     )أ(   ــز ق ــساعدة لتعزي ــدريب وامل ــدمي الت ــدانةرمواصــلة تق ــى إعــداد  البل   عل

ــرأة  واســتخدام الوقــت،  ب وال ســيما تلــك املتعلقــة  ،هاونــشر اإلحــصاءات العنــف ضــد امل
  والكيفية اليت ميكن هبا دمج املنظور اجلنساين يف اإلحصاءات الوطنية؛

واة بـني اجلنـسني مـع كفالـة         ة والبيانات املتعلقـة باملـسا      األدل شروعتنفيذ م   )ب(  
لمؤشـرات اجلنـسانية واملهـام األخـرى املوكولـة لفريـق اخلـرباء        ل مع اجملموعة الـدنيا     اتساقه

 إشـراك الفريـق االستـشاري املعـين       و ،الت املعين باإلحصاءات اجلنسانية   املشترك بني الوكا  
  .، عند االقتضاءبالقضايات الناشئة
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  ق األولاملرف
  

  استعراض برامج اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان    
  

  قليميةاإل  اللجانسبحب  اليت حتققتموجز للنتائج  -ألف   
  

  

اللجنــــــــــة
االقتــصادية
  ألفريقيا

اللجنــــــــــة 
االقتــصادية 
  ألوروبا

ــصادية   ــة االقتــ اللجنــ
ــيا   ــة آلسـ واالجتماعيـ

  واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية  
واالجتماعيـــــــــــة 

  لغريب آسيا

اللجنـــــــة االقتـــــــصادية  
ألمريكـــــــــا الالتينيـــــــــة 
  اجملموع  ومنطقة البحر الكارييب

        عدد البلدان      
  ١٢٦  ١٥  ١٤  ٢٤  ٤٠  ٣٣  الردود على االستبيان

        النسبة املئوية للبلدان      
              اهليئات املعنية باإلحصاءات اجلنسانية

ــسيق    ــز التنـــــ ــة  /مراكـــــ املكاتـــــــب املعنيـــــ
ــ سانية يف املكاتــــــب باإلحــــــصاءات اجلنــــ

  ٦٨,٢  ٣٣,٣  ٢١,٤  ٦٢,٥  ٨٢,٥  ٩٠,٩  اإلحصائية الوطنية
املوظفـــــون املعنيـــــون / التنـــــسيقسؤولومـــــ  

 باإلحصاءات اجلنسانية يف خمتلف املكاتـب     
  ٢٧,٠  ٤٠,٠  ٢١,٤  ٢٩,٢  ٢٠,٠  ٣٠,٣  اإلحصائية الوطنية

ــسانية      املكاتــب املكرســة لإلحــصاءات اجلن
  ٣١,٠  ٣٣,٣  ٥٠,٠  ٣٧,٥  ١٥,٠  ٣٦,٤  داخل املكاتب اإلحصائية الوطنية

مراكز تنسيق الشؤون اجلنسانية يف خمتلـف         
  ٤٩,٢  ٤٠,٠  ٢٨,٦  ٥٠,٠  ٣٢,٥  ٨١,٨  الوكاالت احلكومية/الوزارات

أقـــسام اإلحـــصاءات اجلنـــسانية يف خمتلـــف   
  ٢٧,٨  ١٣,٣  ٣٥,٧  ١٦,٧  ٢٠,٠  ٤٨,٥  الوكاالت احلكومية/الوزارات

ريها مـن  األفرقة العاملة أو االستشارية أو غ       
 املعنيـــــة باإلحـــــصاءات األفرقـــــة الدائمـــــة

  ٣١,٧  ٣٣,٣  ٢١,٤  ٤١,٧  ٢٠,٢  ٤٢,٤  اجلنسانية
              تقارير هيئة اإلحصاءات اجلنسانية

  ٥٤,٠  ٤٦,٧  ٢٨,٦  ٦٦,٧  ٥٢,٥  ٦٠,٦  إىل رئيس اخلرباء اإلحصائينيالتقارير املقدمة   
  ٤٤,٤  ٣٣,٣  ٨٥,٧  ٢٠,٨  ٤٧,٥  ٤٥,٥   جهة أخرىإىلالتقارير املقدمة   
  ١٣,٥  ٢٠,٠  ٧,١  ٢٥,٠  ١٢,٥  ٦,١  ال توجد هيئة لإلحصاءات اجلنسانية  
              حصاءات اجلنسانيةخصصة لإليزانيات املامل

  ١٢,٧  ٢٠,٠  ٧,١  ٨,٣  ٧,٥  ٢١,٢  لديها ميزانية مكرسة لإلحصاءات اجلنسانية  
  ٤٨,٤  ٣٣,٣  ٦٤,٣  ٥٤,٢  ٥٢,٥  ٣٩,٤  لديها أموال خمصصة وليس ميزانية مكرسة  
  ٣٨,٩  ٤٦,٧  ٢٨,٦  ٣٧,٥  ٤٠,٠  ٣٩,٤  يها ميزانية مكرسة أو أموال خمصصةلد  
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اللجنــــــــــة
االقتــصادية
  ألفريقيا

اللجنــــــــــة 
االقتــصادية 
  ألوروبا

ــصادية   ــة االقتــ اللجنــ
ــيا   ــة آلسـ واالجتماعيـ

  واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية  
واالجتماعيـــــــــــة 

  لغريب آسيا

اللجنـــــــة االقتـــــــصادية  
ألمريكـــــــــا الالتينيـــــــــة 
  اجملموع  ومنطقة البحر الكارييب

              الوزارات اليت تنتج إحصاءات جنسانية
  ٣٠,٩  ٤٠,٠  ١٤,٣  ٣٣,٣  ١٥,٠  ٥١,٥  وزارة الزراعة  
  ٢٥,٤  ٢٦,٧  ٧١,٤  ٨,٣  ١٢,٥  ٣٣,٣  وزارة التجارة  
  ٧٧,٠  ٧٣,٣  ٧١,٤  ٧٩,٢  ٧٠,٠  ٨٧,٩  وزارة التعليم  
  ١٦,٧  ١٣,٣  -  ٨,٣  ٣٥,٠  ٩,١  ة تكافؤ الفرصوزار  
  ٥٣,٢  ٩٣,٣  ٢٨,٦  ٦٢,٥  ٢٧,٥  ٦٩,٧  وزارة شؤون املرأة  
  ٧٦,٢  ٨٠,٠  ٧١,٤  ٨٣,٣  ٦٥,٠  ٨٤,٨  وزارة الصحة  
  ٦٩,٠  ٧٣,٣  ٦٤,٣  ٧٩,٢  ٦٠,٠  ٧٢,٧  وزارة العمل  
  ٣٥,٧  ٤٠,٠  ٤٢,٩  ٣٧,٥  ٣٥,٠  ٣٠,٣   االجتماعيةالتنمية/وزارة اإلدماج االجتماعي  
  ٢٩,٤  ٤٠,٠  ٢٨,٦  ٢٥,٠  ١٢,٥  ٤٨,٥  ارة التخطيطوز  
لـــديها هيئـــة وطنيـــة لتنـــسيق اإلحـــصاءات   

  ٣٦,٨  ٣٣,٣  ٤٢,٩  ٤٥,٨  ٢٢,٢  ٤٦,٩  اجلنسانية على الصعيد الوطين
ــاج     ــستخدمة يف إنت ــة امل ــات األولي مــصادر البيان

              اإلحصاءات اجلنسانية
  ٩٦,٠  ٩٣,٣  ٩٢,٩  ١٠٠,٠  ٩٥,٠  ٩٧,٠  تعدادات السكان  
  ٥١,٦  ٦٠,٠  ٢١,٤  ٥٠,٠  ٥٢,٥  ٦٠,٦  لتعدادات الزراعيةا  
  ٤٨,٤  ١٣,٣  ٥٧,١  ٥٠,٠  ٤٥,٠  ٦٣,٦  استقصاءات املؤسسات/تعدادات  
علــى (االستقــصاءات الدميغرافيــة والــصحية   

ســــبيل املثــــال، االستقــــصاءات العنقوديــــة 
  ٩١,٣  ٨٦,٧  ٨٥,٧  ٩١,٧  ٩٢,٥  ٩٣,٩  )املتعددة املؤشرات

  ٨٠,١  ٧٣,٣  ٧١,٤  ٦٢,٥  ٩٥,٠  ٨١,٨  أحوال املعيشة/استقصاءات مستوى املعيشة  
  ٧٨,٦  ٦٠,٠  ٩٢,٩  ٧٥,٠  ٨٥,٠  ٧٥,٨  استقصاءات الدخل والنفقات  
  ٩٠,٥  ٧٣,٣  ٨٥,٧  ٩١,٧  ١٠٠,٠  ٨٧,٩  استقصاءات القوى العاملة  
  ٤٨,٤  ٤٦,٧  ٢١,٤  ٥٠,٠  ٦٥,٠  ٣٩,٤  استقصاءات استخدام الوقت  
  ٤٦,٠  ٢٠,٠  ٢٨,٦  ٤٥,٨  ٤٧,٥  ٦٣,٦  استقصاءات العنف ضد املرأة  
  ٦٩,٠  ٧٣,٣  ٥٠,٠  ٧٠,٨  ٨٠,٠  ٦٠,٦  التسجيل املدين  
  ٨٧,٣  ١٠٠,٠  ٨٥,٧  ٨٧,٥  ٨٧,٥  ٨١,٨  السجالت اإلدارية املتعلقة بالصحة  
  ٨٩,٧  ٩٣,٣  ٧٨,٦  ٩١,٧  ٨٧,٥  ٩٣,٩  السجالت اإلدارية املتعلقة بالتعليم  
  ٦٦,٧  ٦٦,٧  ٤٢,٩  ٦٦,٧  ٧٧,٥  ٦٣,٦  السجالت اإلدارية املتعلقة بالعمل  
  ٤٣,٦  ٥٣,٣  ٣٥,٧  ٣٣,٣  ٦٠,٠  ٣٠,٣  سجالت السكان  
  ٥٧,٩  ٨٠,٠  ٦٤,٣  ٣٣,٣  ٧٠,٠  ٤٨,٥  السجالت القضائية  
  ٥٩,٥  ٦٠,٠  ٧٨,٦  ٤٥,٨  ٦٠,٠  ٦٠,٦  السجالت الربملانية  
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اللجنــــــــــة
االقتــصادية
  ألفريقيا

اللجنــــــــــة 
االقتــصادية 
  ألوروبا

ــصادية   ــة االقتــ اللجنــ
ــيا   ــة آلسـ واالجتماعيـ

  واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية  
واالجتماعيـــــــــــة 

  لغريب آسيا

اللجنـــــــة االقتـــــــصادية  
ألمريكـــــــــا الالتينيـــــــــة 
  اجملموع  ومنطقة البحر الكارييب

  ١٤,٧  ٦,٧  ٢٨,٦  -  ١٢,٥  ١٥,٢  سجالت وسائط اإلعالم  
  ٦٠,٨  ٨٦,٧  ٢٨,٦  -  ٧٥,٥  ٤٥,٥  سجالت الشرطة  
  ٢٣,٥  ٣٣,٣  ٧,١  -  ٣٥,٠  ١٢,١  سجالت املالجئ  

ــستخدمي ــني مـــ ــوار بـــ ــاون واحلـــ ــة للتعـــ آليـــ
              اإلحصاءات اجلنسانية ومنتجيها

  ٦٢,٧  ٧٣,٣  ٧١,٤  ٤١,٧  ٧٠,٠  ٦٠,٦  لحوارل/آلية رمسية للتعاون  
  ١٩,٨  -  ٢١,٤  ٣٣,٣  ١٥,٠  ٢٤,٢  رمسيةغري آلية   
  ١٧,٥  ٢٦,٧  ٧,١  ٢٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٢  ةدووجغري م/ال هذه وال تلك  

ــاج  ا ــم إنتـ ــيت حتكـ ــوائح الـ ــوانني أو اللـ ــشرلقـ   نـ
               اجلنسانية)اترأو املؤش(اإلحصاءات 

  ٤٤,٤  ٦,٧  ٦٤,٣  ٤١,٧  ٣٧,٥  ٦٣,٦  قانون اإلحصاءات  
  ١٧,٤  -  ٣٥,٧  ٢٠,٨  ١٠,٠  ٢٤,٢  أنظمة اإلحصاءات  
  ٣٢,٥  ٦,٧  ٤٢,٩  ٤٥,٨  ٣٥,٠  ٢٧,٣  خطة عمل إحصائية وطنية  
  ٣١,٠  ٥٣,٣  -  ٤١,٧  ٣٧,٥  ١٨,٢  قانون يتعلق بالشؤون اجلنسانية  
  ١٥,٩  ٢٠,٠  ٧,١  ٢٩,٢  ١٢,٥  ١٢,١  الئحة تتعلق بالشؤون اجلنسانية  
  ٣٩,٧  ٦٠,٠  ٢١,٤  ٣٧,٥  ٤٥,٠  ٣٣,٣  خطة عمل وطنية تتعلق بالشؤون اجلنسانية  
  ١٤,٣  ٢٠,٠  -  ٢٠,٨  ١٠,٠  ١٨,٢  ال شيء  

ــددة الــــيت تقــــضي   ــشريعات احملــ ــأنالتــ ــري بــ  جتــ
ــة ــة ا  هيئـــــ ــصاءات الوطنيـــــ ــصاءات اإلحـــــ ستقـــــ
              متخصصة جنسانية

  ١٥,١  ٢٦,٧  -  ١٦,٧  ١٢,٥  ١٨,٢  لديها تشريعات حمددة  
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  ءات اجلنسانية يف خمتلف اجملاالتإنتاج اإلحصا  -باء   
  

  النسبة املئوية للبلدان املنتجة لإلحصاءات

  اجملاالت
ــذه  ــتج هــــــــــ تنــــــــــ
  اإلحصاءات بانتظام

تنتج هذه اإلحصاءات   
  بصفة غري منتظمة

 هـــذهال تنـــتج
 اإلحصاءات

  ٧,٩  ٨,٧  ٨٣,٣  القوة العاملة
  ٤٦,٠  ١٧,٥  ٣٦,٥  العمالة غري الرمسية

  ٤,٨  ٧,٢  ٨٨,١  البطالة
  ١٥,١  ١٤,٣  ٧٠,٦  الفقر

  ٣٣,٣  ٢٤,٦  ٤٢,١  العمل غري املدفوع األجر
  ٧٤,٦  ١٨,٣  ٧,٢  احلسابات الفرعية

  ٥٣,٢  ١٩,١  ٢٧,٨  مباشرة األعمال احلرة
  ٣٦,٥  ١٩,١  ٤٤,٤  الزراعة

  ٩,٥  ٩,٥  ٨١,٠  التعليم والتدريب
  ٢٩,٤  ١٨,٣  ٥٢,٤  السلطة وصنع القرار

  ٦٥,١  ١٩,٨  ١٥,١  وسائط اإلعالم
  ٤٠,٥  ٢٠,٦  ٣٨,٩  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ٧,٩  ٧,١  ٨٤,٩  الوفيات
  ١٥,١  ١١,٩  ٧٣,٠  االعتالل
  ٢٢,٢  ٢٤,٦  ٥٣,٢  العجز

  ٢٢,٢  ١٢,٧  ٦٥,١  احلصول على اخلدمات الصحية
  ١٩,٨  ١٤,٣  ٦٥,٩  الصحة اجلنسية واإلجنابية

  ٤٩,٢  ١١,١  ٣٩,٧  زواج األطفال
  ٢٣,٠  ١١,١  ٦٥,٩  خصوبة املراهقني
  ٢٨,٦  ٣١,٠  ٤٠,٥  العنف ضد املرأة

  ٤٥,٢  ١٧,٥  ٣٧,٣  احلصول على املياه النقية
  ٤٤,٤  ١٦,٧  ٣٨,٩  احلصول على خدمات الصرف الصحي
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  املرفق الثاين
  

  * حبسب اجملال الدنيا من املؤشرات اجلنسانيةاجملموعة    
  

    املؤشر

اإلحالـة املرجعيــة يف منــهاج  
 عمــــل بــــيجني واألهــــداف

  الوكاالت الرائدة  املستوى  )أ( اإلمنائية لأللفيةوالغايات

       املواردصول علىة، واملشاركة يف األنشطة املنتجة، واحلاهلياكل االقتصادي  -أوال 
متوســط عــدد الــساعات املخصــصة ألداء أعمــال مرتليــة غــري مدفوعــة األجــر،      ١

  حسب نوع اجلنس
  الفصل بني األعمال املرتلية ورعاية األطفال إذا أمكن: مالحظة

  منظمة العمل الدولية  ٢  ٣-، حاء١-، واو٢-جيم

 املخصـصة ألداء أعمـال مدفوعـة وغـري مدفوعـة األجـر              متوسط عدد الـساعات     ٢
  ، حسب نوع اجلنس)عبء العمل اإلمجايل(معا 

  منظمة العمل الدولية  ٢  ٢  ٣-، حاء١-واو

 عامــا ٢٤ و ١٥معــدالت مــشاركة األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     ٣
   عاما يف القوة العاملة، حسب نوع اجلنس١٥وتزيد عن 

  العمل الدوليةمنظمة   ١  ٣-، حاء١-واو

ــدف ٢-واو  نسبة العاملني الذين يعملون حلساهبم اخلاص، حسب نوع اجلنس  ٤ ــاء١، اهلـــ ،  بـــ
ــاء  ــة بـ ــداف  الغايـ ــن األهـ  مـ

  اإلمنائية لأللفية

  منظمة العمل الدولية  ١

ــاء  نسبة العاملني الذين يعملون بوصفهم أقرباء يف مؤسسة أسرية، حسب نوع اجلنس  ٥ ــدف ٣-حـ ــاء١، اهلـ ،  بـ
ــة  ــاءالغايـ ــداف  بـ ــن األهـ  مـ

  اإلمنائية لأللفية

  منظمة العمل الدولية  ١

  منظمة العمل الدولية  ١  ١-واو  نسبة العاملني الذين هم أرباب عمل، حسب نوع اجلنس  ٦
  منظمة العمل الدولية  ٣  ٢-، واو!-واو  النسبة املئوية للشركات اليت متلكها نساء، حسب حجم الشركة  ٧
  منظمة العمل الدولية  ١  ٣-، حاء٥-واو  لسكان العاملني حسب القطاع، لكل من اجلنسنيالتوزيع بالنسبة املئوية ل  ٨
  منظمة العمل الدولية  ٢  ٣-، حاء٢-واو  العمالة غري الرمسية كنسبة مئوية من جمموع العمالة غري الزراعية، حسب نوع اجلنس  ٩

  منظمة العمل الدولية  ١  ١-واو  بطالة الشباب، حسب نوع اجلنس  ١٠
منظمــــة/البنــــك الــــدويل  ٣  ٢-، واو١-واو  نسبة السكان املستفيدين من القروض، حسب نوع اجلنس  ١١

األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة
منظمـة التعـاون/زراعةوال

امليــــــــدان والتنميــــــــة يف
  االقتصادي

 
  

. ن القائمـة الـيت قُـدمت يف الـدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية                 ع  املبينة هنا  جملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية    ختتلف ا    *  
فقد جرى حتديثها حبيث تعكس االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف االجتماع السادس لفريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين                     

وتعكــف شــعبة اإلحــصاءات والفريــق االستــشاري املعــين   . فريقــه االستــشاري املعــين بالقــضايا الناشــئة باإلحــصاءات اجلنــسانية و
بالقضايا الناشئة على استعراض القائمة املذكورة هبدف كفالة اتـساقها مـع مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة إلنتـاج اإلحـصاءات                        

 .املؤشرات الذي اقترحه الفريق االستشاري املعين بالقضايا الناشئةاملرأة، وتيسري تنقيح مستويات تصنيف  املتعلقة بالعنف ضد
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    املؤشر

اإلحالـة املرجعيــة يف منــهاج  
 عمــــل بــــيجني واألهــــداف

  الوكاالت الرائدة  املستوى  )أ( اإلمنائية لأللفيةوالغايات

منظمــــة/البنــــك الــــدويل  ٣  ٢-، ألف١-ألف  نسبة الراشدين الذين ميلكون األراضي، حسب نوع اجلنس  ١٢
دة لألغذيـــةاألمـــم املتحـــ

منظمـة التعـاون/زراعةوال
امليــــــــدان والتنميــــــــة يف
  االقتصادي

  منظمة العمل الدولية  ١  ٥-، واو١-واو  الفجوة القائمة بني اجلنسني يف األجور  ١٣
  منظمة العمل الدولية  ١  ٥-واو  نسبة العاملني لبعض الوقت، حسب نوع اجلنس  ١٤
 عامــا ٤٩ و ٢٥مـارهم بــني  معـدل العمالــة لــدى األشـخاص الــذين تتــراوح أع    ١٥

 سـن الثالثـة، أو الـذين يعيـشون          الذين يعيشون يف أسرة معيـشية مـع طفـل دون          
  أسرة معيشية من دون أطفال، حسب نوع اجلنس يف

  منظمة العمل الدولية  ٣  ٦-واو

ــة  ٣  ٦-واو  نسبة األطفال دون الثالثة املكفولني رمسيا  ١٦ منظمــة التعــاون والتنمي
  ييف امليدان االقتصاد

، ٨، اهلـــــــــــــــــدف ٣-واو  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب نوع اجلنس  ١٧
  واو الغاية

االحتاد الدويل لالتصاالت  ١
  السلكية والالسلكية

، ٨، اهلـــــــــــــــــدف ٣-واو  وية، حسب نوع اجلنسخل/د الذين يستخدمون هواتف نقالةنسبة األفرا  ١٨
  واو الغاية

االحتاد الدويل لالتصاالت  ١
  ة والالسلكيةالسلكي

اإلذاعـة،  (نسبة األسر املعيشية اليت لديها إمكانية الوصـول إىل وسـائط اإلعـالم                ١٩
  ، حسب نوع جنس رب األسرة)، اإلنترنتنيوالتلفز

االحتاد الدويل لالتصاالت  ١  ٣-واو
  السلكية والالسلكية

        التعليم  -ثانيا
ذين تتــراوح أعمــارهم بــني خاص الــمعــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى األشــ  ٢٠

   عاما، حسب نوع اجلنس٢٤و  ١٥
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ٢، اهلدف ٤-باء، الم-٢

معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ٢، اهلدف ٤-، الم١-باء   التعليم االبتدائي، حسب نوع اجلنس للتسجيل يفنسبة املعدلةالصايف   ٢١
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ٣، اهلدف ١-باء  سب نوع اجلنس التعليم الثانوي، ح التسجيل يفإمجايل نسبة  ٢٢
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء   التعليم اجلامعي، حسب نوع اجلنس التسجيل يفإمجايل نسبة  ٢٣
 لإلحصاءمعهد اليونسكو  ١  ٣اهلدف ، ٤-، الم١-باء   التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي التسجيل يفمؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف  ٢٤
معهد اليونسكو لإلحصاء  ٢  ٤-، الم٤-، باء٣-باء  حصة اخلرجيات يف العلوم واهلندسة والصناعات التحويلية والبناء على املستوى اجلامعي  ٢٥
معهد اليونسكو لإلحصاء  ٢  ٤-، الم٤-باء  نسبة اإلناث بني مدرسي أو أساتذة املستوى اجلامعي  ٢٦
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء   من التعليم االبتدائي، حسب نوع اجلنسصايف االلتحاق بالفصل األول  ٢٧
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء  معدل إكمال التعليم االبتدائي، حسب نوع اجلنس  ٢٨
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء  التعليم االبتدائي، حسب نوع اجلنسنسبة التخرج من   ٢٩
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء   الثانوي، حسب نوع اجلنس التعليممعدل االنتقال إىل  ٣٠
معهد اليونسكو لإلحصاء  ١  ١-باء   وما فوق، حسب نوع اجلنس٢٥مستوى التعليم لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم   ٣١
        الصحة واخلدمات املتصلة هبا  -ثالثا
ت بشريك، اللـوايت  انتشار وسائل منع احلمل لدى النساء املتزوجات أو املقترنا         ٣٢

   عاما٤٩ و ١٥تتراوح أعمارهن بني 
شـــعبة الـــسكان يف األمـــم  ١  ٥، اهلدف ٢-، جيم١-جيم

  املتحدة
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    املؤشر

اإلحالـة املرجعيــة يف منــهاج  
 عمــــل بــــيجني واألهــــداف

  الوكاالت الرائدة  املستوى  )أ( اإلمنائية لأللفيةوالغايات

شعبة الـسكان/اليونيسيف  ١  ٤اهلدف ، ١-جيم  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة، حسب نوع اجلنس  ٣٣
منظمــة/ املتحــدةاألمــميف 

  الصحة العاملية
ــ  معدل الوفيات النفاسية  ٣٤ ، ٥، اهلــــــــدف ١-يمجــــــ

  ألف الغاية
شعبة الـسكان/اليونيسيف  ١

صـندوق / املتحدة األمميف  
  األمم املتحدة للسكان

  اليونيسيف  ١  ، الغاية باء٥، اهلدف ١-جيم  تغطية الرعاية السابقة للوالدة  ٣٥
، ٥، اهلــــــــدف ١-جــــــــيم  نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة من ذوي املهارة  ٣٦

  ألف الغاية
  اليونيسيف  ١

 عامـا ومـا فـوق،       ١٥انتشار التدخني لدى األشخاص الذين يبلغون مـن العمـر             ٣٧
  حسب نوع اجلنس

  منظمة الصحة العاملية  ١  ٢-جيم

  منظمة الصحة العاملية  ١  ٢-، جيم١-جيم  نسبة الراشدين الذين يعانون من البدانة، حسب نوع اجلنس  ٣٨
 عامـا املـصابني     ٤٩ و   ١٥ح أعمـارهم بـني      نسبة املرأة من السكان الذين تتـراو        ٣٩

  اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
، ٦اهلــــــــدف ، ٣-جــــــــيم
  ألف الغاية

ــدة  ١ ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
ــريوس ــين بفـ ــشترك املعـ املـ
نقــــــــــــــص املناعــــــــــــــة

  اإليدز/البشرية
 ، الغايـة  ٦هلـدف   ، ا ٣-جيم  ، حسب نوع اجلنسةسولفريوسات العكل ة املضادقريإمكانية احلصول على العقا  ٤٠

  ، الغاية هاء٨باء واهلدف 
  منظمة الصحة العاملية  ١

شـــــــــــــعبة الـــــــــــــسكان  ١  ٢-، جيم١-جيم  متوسط العمر املتوقع يف سن الستني، حسب نوع اجلنس  ٤١
  يف األمم املتحدة

  منظمة الصحة العاملية  ٣  ٢-، جيم١-جيم  وفيات البالغني حسب سبب الوفاة والفئة العمرية  ٤٢
        يف احلياة العامة وصنع القراراملشاركة   -رابعا 
  االحتاد الربملاين الدويل  ١  ١-زاي  حصة املرأة من املناصب الوزارية يف احلكومة  ٤٣
  االحتاد الربملاين الدويل  ١  ١-، زاي٣اهلدف   نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين  ٤٤
  منظمة العمل الدولية  ١  ١- زاي،٥-، واو١-واو  حصة املرأة من املناصب اإلدارية  ٤٥
مكتــــب األمــــم املتحــــدة  ٢  ٢-طاء  النسبة املئوية لضابطات الشرطة  ٤٦

املعين باملخدرات واجلرمية
مكتــــب األمــــم املتحــــدة  ٢  ٢-األول، ٢-طاء  النسبة املئوية للقاضيات  ٤٧

املعين باملخدرات واجلرمية
          

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

   املاضية على يد عشري١٢البدين أو اجلنسي يف األشهر الـ 
  اليونيسيف  ٢  ٢-، دال١-دال

 عامـا املتعرضـات للعنـف    ٤٩ و ١٥نسبة النساء اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني          ٤٩
  اضية على يد أشخاص غري العشري امل١٢البدين أو اجلنسي يف األشهر الـ 

  اليونيسيف  ٢  ٢-، دال١-دال

  اليونيسيف  ١  ٢-طاء  )للبلدان املعنية فقط(بتر األعضاء التناسلية لإلناث /انتشار تشويه  ٥٠
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    املؤشر

اإلحالـة املرجعيــة يف منــهاج  
 عمــــل بــــيجني واألهــــداف

  الوكاالت الرائدة  املستوى  )أ( اإلمنائية لأللفيةوالغايات

 عامـا املتزوجـات     ٢٤ و   ٢٠النسبة املئوية للنساء اللوايت تتراوح أعمـارهن بـني            ٥١
  ١٨أو املقترنات بشريك قبل سن 

  اليونيسيف  ١  ٢-، الم١-الم

، ٥ اهلــدف، ٢-، الم١-الم  اتمعدل اخلصوبة لدى املراهق  ٥٢
  الغاية باء

يف شـــــــــعبة الـــــــــسكان  ١
  املتحدة األمم

            
وقـد انـصب اهتمـام    .  يف بيجني١٩٩٥يف عام    املتحدة   األمم اعُتمد منهاج عمل بيجني يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، الذي عقدته               )أ(  

 جمال اهتمام اعُتربت عقبات حتول دون النهوض باملرأة يف العـامل، واعتمـد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني مـن أجـل معاجلـة                  ١٢متر على   املؤ
كون مبثابة أساس لرصد التقدم  كما حث احلكومات على مجع اإلحصاءات املتعلقة بكل جمال من هذه اجملاالت بانتظام، لت             . هذه الشواغل 

ــ ــر الــــ  احملــ ــيم أثــ ــةرز وتقيــ ــايل       . سياسات العامــ ــشبكي التــ ــع الــ ــيجني يف املوقــ ــل بــ ــهاج عمــ ــالن ومنــ ــى إعــ ــالع علــ ــن االطــ : وميكــ
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/DBPfA%220E.pdf.  

  
  


