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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

      اإلحصاءات اجلنسانية: بنود للعلم
    اإلحصاءات اجلنسانية    
    تقرير األمني العام    

  موجز  
ــاعي          ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــرر اجمللـ ــا ملقـ ــر وفقـ ــذا التقريـ ــد هـ . ٢٠١٣/٢٣٥أُعـ

يقدم موجزا األنشطة اليت اضـطلع هبـا مـؤخرا كـل مـن شـعبة اإلحـصاءات التابعـة إلدارة                      وهو
الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة وفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين     

ية يف إطــار الربنــامج العــاملي لإلحــصاءات اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك نــشر   باإلحــصاءات اجلنــسان
نترنت وتنفيـذ مبـادرة األدلـة والبيانـات املتعلقـة           إلاجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية على ا      

باملــساواة بــني اجلنــسني، الــيت تتــشارك يف تنفيــذها كــل مــن شــعبة اإلحــصاءات وهيئــة األمــم     
وهــو يتــضمن أيــضا معلومــات عــن نتــائج  . جلنــسني والنــهوض بــاملرأةاملتحــدة للمــساواة بــني ا

جهــود بنــاء القــدرات مــن أجــل تعزيــز بــرامج اإلحــصاءات اجلنــسانية يف البلــدان وعــن تنظــيم   
واللجنـة  . االجتماع السابع لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنـسانية          

ــا ب    ــة علم ــدعوة إىل اإلحاط ــق      اإلحــصائية م ــا يتعل ــستقبلية فيم ــات امل ــل اجلــاري واألولوي العم
  .باإلحصاءات اجلنسانية
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  مقدمة  -أوال   
 الــذي اختذتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني       ٤٤/١٠٩يف املقــرر   - ١

ة أمـور، بالعمـل الـذي قـام بـه كـل مـن شـعبة             ، أشادت اللجنة، يف مجل    ٢٠١٣املعقودة يف عام    
ــام        ــسانية يف ع ــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلن ــشترك ب ــق اخلــرباء امل اإلحــصاءات وفري

، وأيــدت اخلطــوات املقبلــة املقترحــة يف إطــار الربنــامج ٤٢/١٠٢ امتثــاال ملقــرر اللجنــة ٢٠١٢
العمل على إعـداد اجملموعـة الـدنيا    ) أ: ( مبا يف ذلك  ٢٠١٣ي لإلحصاءات اجلنسانية لعام     العامل

من املؤشرات اجلنسانية اليت وافقت عليهـا اللجنـة كـدليل إلنتـاج اإلحـصاءات اجلنـسانية علـى                   
ــدويل؛      ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــوطين وجتميعه ــصعيد ال ــة يف اإلحــصاءات   ) ب(ال التطــورات املنهجي

 يف ذلـك قيـاس ملكيـة األصـول ومباشـرة األعمـال احلـرة يف إطـار مبـادرة األدلـة                       اجلنسانية، مبا 
تـوفري التـدريب واملـساعدة لتعزيـز قـدرة البلـدان            ) ج(والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛      

  .على إنتاج ونشر اإلحصاءات اجلنسانية لغرض وضع السياسات
ا كــل مــن شــعبة اإلحــصاءات وفريــق  ويعــرض هــذا التقريــر األنــشطة الــيت اضــطلع هبــ    - ٢

 امتثـاال ملقـرر   ٢٠١٣اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية خـالل عـام             
  .٤٤/١٠٩اللجنة اإلحصائية 

  
  ترنترات اجلنسانية على شبكة اإلننشر اجملموعة الدنيا من املؤش  -ثانيا   

، ومثلمــا أُبلغـت عــن  )٤٢/١٠٢انظـر املقـرر   (بنـاء علـى توصــيات اللجنـة اإلحــصائية      - ٣
ــون    ــة واألربع ــا الرابع ــك دورهت ــق اخلــرباء املــ  )E/CN.3/2013/10انظــر (ذل ــام فري ــني ، ق شترك ب

 االستـشاري املعـين بقاعـدة البيانـات         فريقـه الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية عـن طريـق         
العاملية لإلحـصاءات واملؤشـرات اجلنـسانية والـذي يـضم خـرباء مـن الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                     

يـا   مؤشرا كم  ٥٢والوكاالت الدولية، بتحديد جمموعة دنيا من املؤشرات اجلنسانية تتألف من           
 مؤشـرا نوعيـا تغطـي املعـايري والقـوانني املتعلقـة باملـساواة               ١١مت جتميعها يف ثالثة مـستويات و        

  .بني اجلنسني
 وافقــت اللجنــة علــى اســتخدام اجملموعــة الــدنيا مــن املؤشــرات    ٤٤/١٠٩ويف املقــرر   - ٤

ل إلنتاج اإلحصاءات اجلنسانية على الـصعيد الـوطين وجتميعهـا علـى             اجلنسانية لتكون مبثابة دلي   
وتـرد يف مرفـق هـذا التقريـر قائمـة املؤشـرات اجلنـسانية، وهـي تعكـس بعـض                     . الصعيد الـدويل  

التعــديالت الــيت أُدخلــت يف االجتمــاع الــسابع لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين     
  . ٢٠١٣سبتمرب /لولباإلحصاءات اجلنسانية املعقود يف أي

http://undocs.org/ar/A/RES/44/109�
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منـصة لنـشر اجملموعـة الـدنيا علـى شـبكة اإلنترنـت              /وأنشأت شعبة اإلحـصاءات بوابـة       - ٥
ــر ( ــانون األول ). http://unstats.un.org/unsd/gender/default.htmlانظــ ــىت كــ ــسمرب/وحــ   ديــ

، والـيت تتكـون     ٣٥ق البوابة مؤشـرات املـستوى األول البـالغ عـددها            ، ُنشرت عن طري   ٢٠١٣
أساسا من مؤشرات جنـسانية بـشأن التعلـيم والعمالـة والـصحة وتوجـد هلـا مفـاهيم وتعـاريف                     

ويقوم حاليا الفريـق االستـشاري املعـين    . متفق عليها وتتوافر بشأهنا بيانات على الصعيد الدويل    
ات املستوى الثاين والنظر يف إمكانيـة نـشرها علـى اإلنترنـت             بالقضايا الناشئة باستعراض مؤشر   

  .، حىت وإن كانت البيانات غري متاحة إال بشأن بلدان خمتارة٢٠١٤يف عام 
ــدان         - ٦ ــا البل ــيت تنتجه ــات ال ــسانية إىل البيان ــدنيا مــن املؤشــرات اجلن ــستند اجملموعــة ال وت

ــها إىل شــعبة اإلحــصاء    . ات مــشفوعة ببياناهتــا الوصــفية وجتّمعهــا الوكــاالت املتخصــصة وحتيل
وبالنسبة جملموعات معينة، تقوم الوكاالت املتخصصة بتعديل البيانات لضمان إمكانيـة املقارنـة    
على الصعيد الدويل؛ أما بالنسبة جملموعات أخرى، فإن الوكـاالت املتخصـصة تـضع تقـديراهتا                

تعهــدها شــعبة اإلحــصاءات وتتــاح يف البوابــة املخصــصة الــيت ت. علــى أســاس البيانــات القطريــة
 البيانـات واألسـاليب الـيت اتبعتـها الوكـاالت           ملـصادر البياناُت الوصفية املفصلة مشفوعة بشرح      
  .املتخصصة، إىل جانب البيانات ذات الصلة

    
  مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  -ثالثا   

واة بني اجلنسني هي مـشروع تتـشارك يف تنفيـذه           مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملسا      - ٧
شعبة اإلحصاءات وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني والنـهوض بـاملرأة منـذ هنايـة عـام                  

، ويهــدف إىل تــسريع وتــرية اجلهــود احلاليــة إلنتــاج مؤشــرات جنــسانية قابلــة للمقارنــة ٢٠١٢
وترتكـز هـذه املبـادرة      . رة األعمال احلرة  دوليا بشأن التعليم والعمالة والصحة واألصول ومباش      

على عمل فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية وجيـري تنفيـذها                  
  ).٢٠١٥-٢٠١٣(على مدى ثالث سنوات 

جتميـع البيانـات والبيانـات    ) أ: (وركزت املبادرة خالل السنة األوىل من تنفيـذها علـى          - ٨
وضـع  ) ب(علقة بالتعليم والعمالة والصحة ونشرها علـى شـبكة اإلنترنـت؛       الوصفية الدولية املت  

حتديـد البلـدان    ) ج(تعاريف وأساليب دولية لقياس مباشـرة األعمـال احلـرة وملكيـة األصـول؛               
. اليت سوف جترب األساليب املستحدثة جلمع البيانـات عـن األصـول ومباشـرة األعمـال احلـرة                 

 من فريق املـشروع بتعـيني مـدير املـشروع ومتخـصص يف             وباإلضافة إىل ذلك، مت تشكيل جزء     
  .باحث/اإلحصاء
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ويف إطــار عنــصر املبــادرة اخلــاص بنــشر البيانــات، اســُتحدثت منــصة لنــشر املؤشــرات    - ٩
املتعلقة بالتعليم والعمالة والصحة، وذلـك متـشيا مـع اجملموعـة الـدنيا مـن املؤشـرات اجلنـسانية،                

البيانــات الوصــفية متاحــة /ومنــصة البيانــات. ٤٤/١٠٩هــا الــيت وافقــت عليهــا اللجنــة يف مقرر
  .http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html: على شبكة اإلنترنت يف العنوان التايل

. ري حاليا حتديد البلدان الرائدة جلمع بيانـات عـن األصـول وفقـا ملنهجيـة املبـادرة                 وجي  - ١٠
، أعربـــت البلـــدان التاليـــة عـــن رغبتـــها يف االخنـــراط يف ٢٠١٣أكتـــوبر /وحـــىت تـــشرين األول

وال تـزال مـشاركة روانــدا   . أوغنـدا وجورجيـا وغانــا والفلـبني واملكـسيك ومنغوليــا    : املـشروع 
  .كيدوملديف يف انتظار التأ

وللنهوض بعملية استحداث أساليب دوليـة لقيـاس ملكيـة األصـول ومباشـرة األعمـال                  - ١١
ــة       ــة اجتماعــات فني ــساين، ُعقــدت أربع ــورك، (احلــرة مــن منظــور جن ــر؛ / شــباط٢٤نيوي فرباي

نـوفمرب؛  / تـشرين الثـاين    ٢٢ و   ٢١أغسطس؛ ونيويورك،   / آب ٢يوليه إىل   / متوز ٣٠وبانكوك،  
شـارك فيهـا إحـصائيون وطنيـون ودوليـون          ) ٢٠١٣ديـسمرب   /األول كانون   ٦و   ٥ونيويورك،  

يب املقترحـة وإمكانيـة تطبيقهـا    وغريهم من أصحاب املـصلحة ملناقـشة اجلوانـب التقنيـة لألسـال          
  .البلدان يف
ألصـــول الـــذي عقـــد يف نيويـــورك يف  ومّهـــد االجتمـــاع الفـــين األول بـــشأن قيـــاس ا   - ١٢
 امللكيــة الفرديــة لألصـــول   املتعلــق بقيــاس مـــستوى  فربايــر إلعــداد التقريـــر الفــين    /شــباط  ٢٤

  . فيها والتحكم
ــول يف    - ١٣ ــاس األصـ ــشأن قيـ ــان بـ ــاع ثـ ــم اجتمـ ــن وُنظـ ــانكوك مـ ــوز٣٠ بـ ــه إىل / متـ يوليـ
، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ؛             ٢٠١٣أغسطس  /آب ٢

بيانـات تركـز علـى اجلانـب اجلنـساين          شدد فيه املشاركون على أمهية وضع منـهجيات جلمـع ال          
مللكية األصول وتتسم باالستدامة والفعالية من حيث التكلفة وميكن دجمها يف اآلليـات الوطنيـة              

وينبغي أيضا أن تستند املنهجيـة      . القائمة جلمع البيانات من خالل إضافة عنصر أو قائمة أسئلة         
ة مـع املعـايري الدوليـة األخـرى مثـل نظـام             املقترحة قدر اإلمكان إىل املفـاهيم والتعـاريف املتـسق         

وينبغي أن يكون هـدف املنهجيـة هـو تـوفري بيانـات تفـصيلية عـن األصـول                   . احلسابات القومية 
ذات جدوى على املستوى القطـري ومراعيـة لـسياق البلـد ومعـايريه، فـضال عـن بيانـات قابلـة             

  .)١(للمقارنة دوليا، على األقل يف مستوى معني من التجميع

__________ 

: ضـافية داعمـة، يف املوقـع التـايل        التقرير النهائي لالجتماع متاح، إىل جانب العروض واالستنتاجات ومـادة إ            )١(  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/Thailand/2013/list_of_docs.htm. 
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وناقش املشاركون باستفاضة أمهيـة قيـاس ملكيـة األصـول والـتحكم فيهـا مـن منظـور                     - ١٤
جنساين، واألصول الـيت يـتعني أخـذها يف االعتبـار بـسبب أمهيتـها للتحليـل اجلنـساين، وكيفيـة                     

. ضمان الفعالية واالسـتدامة لعمليـة مجـع بيانـات بـشأن األصـول تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية                   
ة مـن حيـث حتديـد األشـخاص الـذين جتـرى معهـم املقـابالت عنـد مجـع                     ونوقشت آليات خمتلف  

الـزوجني الرئيـسيني    ) أ(إجراء املقابلـة مـع       :بيانات ملكية األصول على املستوى الفردي، منها      
شخــصني مهــا أهــم رجــل ) ج(كــل مــن الــزوجني علــى حــدة؛ ) ب(يف األســرة املعيــشية معــا؛ 

رب األسـرة أو الـشخص األكثـر درايـة يف     ) د(يـة؛  وأهم امرأة يف األسـرة أو أكثـر أفرادهـا درا      
  .يتم اختياره عشوائيا من األسرة املعيشية) رجل أو امرأة(شخص واحد ) هـ(األسرة؛ 

مـن حيـث الـشخص الـذي جتـرى معـه            (واتُّفق على اختبار أساليب خمتلفة للمقـابالت          - ١٥
ليها دوليـا جلمـع بيانـات ملكيـة     ، وستساهم نتائج هذه االختبارات يف املنهجية املتفق ع )املقابلة

األصول على مستوى الفرد يف الدراسات االستقصائية لألسـر املعيـشية املتخـذة كعينـات علـى                 
/  تـــشرين الثـــاين٢٢ و ٢١ يف وشـــارك يف االجتمـــاع املعقـــود يف نيويـــورك. الـــصعيد الـــوطين

ــوفمرب ــوير األدوات اإلحــصائ      ٢٠١٣ ن ــد وتط ــن أجــل حتدي ــرباء آخــرون م ية  إحــصائيون وخ
ــابالت   ( ــة ألســاليب إجــراء املق ــسيناريوهات املختلف ــة  ) االســتبيانات وال الســتخدامها يف مرحل

  .التجريب/االختبار
ــاس مباشــرة األعمــال احلــرة مــن منظــور         - ١٦ ــك، ُعقــد اجتمــاع فــين لقي باإلضــافة إىل ذل

ــومي    ــورك يـ ــك يف نيويـ ــساين، وذلـ ــانون األول٦ و ٥جنـ ــسمرب / كـ ــتعرض . ٢٠١٣ديـ واسـ
ــة    اإلحـــصائيون  ــان اإلقليميـ ــة، واللجـ ــرباء مـــن املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـ وغريهـــم مـــن اخلـ

والوكاالت الدولية واألوساط األكادميية اجلهود الدولية القائمة لقياس مباشـرة األعمـال احلـرة              
واسُتعرضت املمارسات احلالية يف البلدان الناميـة والبحـوث األخـرية الـيت             . من منظور جنساين  

ارون منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، ونوقـشت مـع املكاتـب         قام هبا حباثـة خمتـ    
  .اإلحصائية الوطنية إمكانية تطبيق أساليب البحث املقترحة

أغــــسطس / آب١٩يف ( االفتراضـــية   وختامـــا، ُعقـــد اجتماعــــان للجنـــة التوجيهيــــة     - ١٧
واالتفــاق علــى إلطــالع األعــضاء علــى تنفيــذ املــشروع  ) ٢٠١٣ديــسمرب /كــانون األول ٣ و

  .خطط العمل املستقبلية
    

  وضع األدلة واملبادئ التوجيهية والتصنيفات  -رابعا   
يف أعقاب طلب صادر عن اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني لوضع األدلـة                - ١٨

ــعبة       ــت شـ ــسانية، أنتجـ ــصاءات اجلنـ ــتخدام اإلحـ ــاج واسـ ــة إلنتـ ــة املنهجيـ ــادئ التوجيهيـ واملبـ
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، Integrating a Gender Perspective into Statistics :دليل اإلحصاءات اجلنـسانية اإلحصاءات 
 /http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual: وهو متاح على اإلنترنت علـى العنـوان التـايل      

النهائية للمبادئ التوجيهيـة إلنتـاج اإلحـصاءات املتعلقـة          ، ووضعت الصيغة    )نسخة غري حمررة  (
: املسوح اإلحـصائية، وهـي متاحـة يف شـكل إلكتـروين علـى العنـوان التـايل                 : بالعنف ضد املرأة  

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html.  
ــدويل        وتوا  - ١٩ ــصنيف ال ــة للت ــصيغة النهائي ــى وضــع ال صــل شــعبة اإلحــصاءات العمــل عل

نتــائج اجتمــاع فريــق اخلــرباء ) أ: (لألنــشطة ألغــراض إحــصاءات اســتخدام الوقــت اســتنادا إىل
بشأن تنقيح التصنيف الدويل التجرييب لألنشطة ألغـراض إحـصاءات اسـتخدام الوقـت املعقـود                

ــه يو/ حزيـــران١٣ إىل ١١يف نيويـــورك مـــن  ــاد القـــرار اجلديـــد بـــشأن  ) ب(؛ ٢٠١٢نيـ اعتمـ
إحــصاءات العمــل والعمالــة واالســتخدام النــاقص لليــد العاملــة يف املــؤمتر الــدويل التاســع عــشر  

؛ ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١١ إىل   ٢خلرباء إحصاءات العمل الـذي عقـد يف جنيـف مـن             
 يوضـع التـصنيف الـدويل يف        وعنـدما . التعليقات الواردة مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة         ) ج(

صيغته النهائية، سيستعرضه فريق اخلرباء لضمان اتساقه مع معايري التصنيفات الدوليـة وكـذلك              
ومـن املتوقـع أن ُيعـرض علـى اللجنـة يف دورهتـا              . مع التـصنيفات الدوليـة األخـرى ذات الـصلة         

ــسادسة واألربعــني يف عــام   ــشط   ٢٠١٥ال ــدويل لألن ــصنيف ال ة ألغــراض  العتمــاده بوصــفه الت
  .إحصاءات استخدام الوقت

    
  تعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية  -خامسا  

ــز قــدرات    ٢٠١٣يف عــام   - ٢٠ ، عقــدت شــعبة اإلحــصاءات حلقــيت عمــل إقليميــتني لتعزي
  .اإلحصائيني الوطنيني على إنتاج إحصاءات جنسانية جمدية ودقيقة

سني إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف اإلحـصاءات          وُعقدت حلقة العمل اإلقليمية بشأن حت       - ٢١
وقـد نظمهـا كـل مـن شـعبة          .  يف تـشيبا، اليابـان     ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٦الرمسية مـن    

ــع وزارة الداخليـــة         ــادئ، بالتعـــاون مـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــد اإلحـــصائي آلسـ ــصاءات واملعهـ اإلحـ
ــان  ــة الياب ــصاالت وحكوم ــون عــن املكاتــب اإلحــصا   . واالت ــا ممثل ــدا ١٤ئية يف وشــارك فيه  بل

وخرباء من البنك الدويل وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واملعهـد اإلحـصائي آلسـيا واحملـيط           
وتنــاول االجتمــاع عمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اإلحــصاءات الوطنيــة،   . اهلــادئ

وكيفيــة حتديــد الثغــرات يف اإلحــصاءات اجلنــسانية ووضــع خطــط متــسقة وشــاملة إلنتــاج          
صاءات اجلنـسانية، وكيفيـة جتنـب التحيـز اجلنـساين يف القيـاس بكفالـة أن تراعـي تـصاميم                     اإلح

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/�
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html�
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املسح والتعداد القضايا اجلنسانية، وكيفية حتسني حتليل البيانات وعرضها إلبـالغ نتـائج دقيقـة               
  .)٢(ويسهل فهمها

جلنـسانية  لحلقـة الدراسـية الدوليـة املعنيـة باإلحـصاءات ا          لوكان حمط التركيز الرئيـسي        - ٢٢
ــا مــن      ــة كوري ــشيون، مجهوري ــيت عقــدت يف إن ــاين ١٤ إىل ١٢ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٣ن

ونظمت بالتعاون مع مكتب اإلحصاء الكوري هو إنتاج إحـصاءات اسـتخدام الوقـت، مبـا يف                 
ذلك قياس ورصد انقطاع املرأة عن العمل، واإلحصاءات املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة، اسـتنادا                 

 مـشاركا مـن     ٤٠الجتمـاع أكثـر مـن       وحـضر ا  . بادئ التوجيهية بشأن املوضـوع    إىل أحدث امل  
مكتبــا إحــصائيا وطنيــا وخــرباء مــن معاهــد البحــوث ومنظمــات األمــم املتحــدة، وناقــشوا   ١٩

أفضل املمارسات والتحديات اليت تواَجه يف إنتاج ونشر البيانات ذات األمهية بالنسبة للقـضايا              
  .)٣(ارة ذات األولوية اليت تناولتها احللقة الدراسةاجلنسانية يف اجملاالت املخت

    
االجتمــــاع الــــسابع لفريــــق اخلــــرباء املــــشترك بــــني الوكــــاالت املعــــين    -سادسا  

ــاع ا   ــسانية واجتمـــ ــصاءات اجلنـــ ــين   باإلحـــ ــشاري املعـــ ــق االستـــ لفريـــ
  الناشئة بالقضايا

اء املــشترك بــني عقــد الفريــق االستــشاري املعــين بالقــضايا الناشــئة التــابع لفريــق اخلــرب     - ٢٣
 يف نيويـورك    ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية اجتماعـا يـوم         

الستعراض اختـصاصات الفريـق؛ ومناقـشة طريقـة التوفيـق بـني اجملموعـة الـدنيا مـن املؤشـرات                     
ت الدراســا: اجلنــسانية واملبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة إلنتــاج إحــصاءات عــن العنــف ضــد املــرأة 

االستقصائية اإلحصائية، واالتفـاق علـى تلـك الطريقـة؛ وتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ مبـادرة                     
األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، واالتفاق على جماالت العمـل ذات األولويـة يف               

 / تـــــشرين األول٢٩وخـــــالل مكاملـــــة هاتفيـــــة مجاعيـــــة للمتابعـــــة أُجريـــــت يف . املـــــستقبل
، اتفق الفريق على أن يتناول إحصاءات استخدام الوقت، يف البداية من خـالل              ٢٠١٣ رتوبأك

تقيــيم ملــدى تــوافر البيانــات عــن اثــنني مــن مؤشــرات اجملموعــة الــدنيا مــن املؤشــرات اجلنــسانية 
العمـل املـرتيل والعمـل املـدفوع     (يتعلقان بالعمل املرتيل، وبتقدمي الرعاية وعبء العمل اإلمجـايل   

__________ 

: التقرير النهائي لالجتماع متاح، إىل جانب العروض واالستنتاجات ومـادة إضـافية داعمـة، يف املوقـع التـايل                    )٢(  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Japan/2013/default.htm. 

: اعمـة، يف املوقـع التـايل      التقرير النهائي لالجتماع متاح، إىل جانب العروض واالستنتاجات ومـادة إضـافية د              )٣(  
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Korea/2013/list_of_docs.htm. 
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كما سيـساعد الفريـق شـعبة اإلحـصاءات يف وضـع الـصيغة النهائيـة للتـصنيف الـدويل               . )األجر
  .لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت

وُعقــد االجتمــاع الــسابع لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات    - ٢٤
عــــه  وحــــضره مــــا جممو٢٠١٣ســــبتمرب / أيلــــول١٣ و ١٢اجلنــــسانية يف نيويــــورك يــــومي 

ــة     ٤٠ ــصائية الوطنيـ ــة واملكاتـــب اإلحـ ــان اإلقليميـ ــة واللجـ ــاالت الدوليـ ــن الوكـ ــشاركا مـ . مـ
واستعرض الفريق العمل الذي أجنـزه كـل مـن شـعبة اإلحـصاءات وفريـق اخلـرباء املـشترك بـني                      

، وخاصـة منـذ   ٢٠٠٦الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية منذ إنـشاء هـذا األخـري يف عـام        
وأحاط علمـا باملبـادرات الكـثرية       . ٢٠١١أناطتها به اللجنة اإلحصائية يف عام       بدء الوالية اليت    

اليت يقوم هبا أعـضاء الفريـق لتعزيـز اإلحـصاءات اجلنـسانية علـى املـستويات الـدويل واإلقليمـي                   
  .والوطين

وأجرى الفريق مناقشة مستفيـضة للمجموعـة الـدنيا مـن املؤشـرات اجلنـسانية وجتميـع                   - ٢٥
ــعبة    البيانـــات ذات  ــاالت املتخصـــصة وشـ ــادل البيانـــات بـــني الوكـ الـــصلة وبروتوكـــوالت تبـ

صل هبـا مـن خطـط لتعزيـز القـدرات           اإلحصاءات؛ واملبادئ التوجيهية املنهجية اجلديدة ومـا يتـ        
ــائج االســتعراض العــامل    يف ــسانية، ونت ــسانية  جمــال اإلحــصاءات اجلن ــربامج اإلحــصاءات اجلن ي ل
  .البلدان يف
أيضا عمل الفريق االستشاري املعين بالقضايا الناشـئة وأحـاط علمـا            واستعرض الفريق     - ٢٦

وختاما، ناقش عملية التحـضري     . بطلب معهد اليونسكو لإلحصاء االنضمام إىل عضوية الفريق       
لـــذي ســـيعقد يف املكـــسيك مـــن  للمنتـــدى العـــاملي اخلـــامس بـــشأن اإلحـــصاءات اجلنـــسانية ا 

ؤمتر اإلقليمـي املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية         ، عقـب املـ    ٢٠١٤نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٥ إىل ٣
  .الذي ُينظمه سنويا املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملكتب الوطين لإلحصاء باملكسيك

  :ووافق الفريق على برنامج عمله السنوي، الذي يتضمن  - ٢٧
ــشعبة اإلحــصاءات    )أ(   ــسبة ل ــة(بالن ــق   )األمان ــصاصات فري ، صــياغة وتعمــيم اخت
  ملشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية للتعليق عليها؛اخلرباء ا
ــربامج         )ب(   ــاملي لـ ــتعراض العـ ــائج االسـ ــة نتـ ــصاءات، إتاحـ ــشعبة اإلحـ ــسبة لـ بالنـ

  اإلحصاءات اجلنسانية يف البلدان على شبكة اإلنترنت؛
ين منظمـة العمـل الدوليـة، االحتـاد الربملـا     (بالنسبة للوكاالت املتخصصة املعنيـة      )ج(  

الدويل، االحتاد الدويل لالتصاالت، معهد اليونسكو لإلحصاء، برنامج األمـم املتحـدة املـشترك      
ــة     ــصحة العاملي ــسكان، منظمــة ال ــسيف، شــعبة ال ــدز، اليوني ــديها مــن   )املعــين باإلي ــا ل ــوفري م ، ت
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 -جـدول املؤشـرات     (البيانات الوصفية ملؤشرات املستوى األول مـن اجملموعـة الـدنيا            /البيانات
الــوترية لتبــادل البيانــات مــع شــعبة  /، واالتفــاق علــى اجلــدول الــزمين )عــايري الكميــة والنوعيــةامل

اإلحــصاءات وشــكل ذلــك التبــادل؛ وبالنــسبة لــشعبة اإلحــصاءات، نــشر مؤشــرات املــستوى    
ــى ا ــتإلاألول عل ــة يف       . نترن ــيريات املطلوب ــد خطــي للتغ ــدمي تأكي ــى الوكــاالت تق ــتعني عل وي

ــم  ــع   تـــصنيف املـــستوى ويف اسـ ــشعبة اإلحـــصاءات وضـ ــر، ليتـــسىن لـ ــة  املؤشـ الـــصيغة النهائيـ
  املؤشرات؛ لقائمة

 وهيئة األمم املتحدة للمرأة، بـدء العمـل لتجميـع البيانـات             فلليونيسيبالنسبة    )د(  
  القطرية عن مؤشرات العنف ضد املرأة من اجملموعة الدنيا؛

تقيــيم إمكانيــة البــدء يف بالنــسبة للفريــق االستــشاري املعــين بالقــضايا الناشــئة،   )هـ(  
نشر مؤشرات خمتارة من املستوى الثاين على شبكة اإلنترنـت، ومواصـلة العمـل علـى املنهجيـة         
اخلاصة مبؤشرات املستوى الثالث وضمان التنسيق بني أنشطة مبادرة األدلـة والبيانـات املتعلقـة               

رك بـني الوكـاالت املعـين       باملساواة بني اجلنسني واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا فريـق اخلـرباء املـشت                
  باإلحصاءات اجلنسانية لتحسني التآزر وجتنب االزدواجية؛

مواصلة أنشطة بناء القدرات على الصعيد القطري، وال سـيما لتوسـيع نطـاق                )و(  
  تغطية البيانات بالنسبة ملؤشرات املستوى الثاين؛

يف جمــال إمتــام عمــل الفريــق االستــشاري املعــين بأنــشطة ومقــررات التــدريب     )ز(  
  اإلحصاءات اجلنسانية؛

بالنسبة لشعبة اإلحصاء واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيـا واملكتـب الـوطين              )ح(  
ــشأن اإلحــصاءات         ــدى العــاملي اخلــامس ب لإلحــصاء باملكــسيك، الــشروع يف التحــضري للمنت

  ؛)٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ إىل ٣املكسيك، من (اجلنسانية 
  .٢٠١٤ اجتماع سنوي يف عام الدعوة إىل عقد  )ط(  

    
  آفاق املستقبل  -سابعا   

ــة، سيــشمل عمــل شــعبة اإلحــصاءات       - ٢٨ ــامج اإلحــصاءات اجلنــسانية العاملي يف إطــار برن
:  مـا يلـي    ٢٠١٤وفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية يف عـام                 

ملؤشـرات اجلنـسانية وغريهـا مـن األنـشطة      النشر املستمر على اإلنترنت للمجموعـة الـدنيا مـن ا    
ــة         ــادرة األدل ــشطة يف إطــار مب ــشترك بــني الوكــاالت، واألن ــق اخلــرباء امل ــا فري ــق عليه ــيت واف ال
والبيانــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني؛ وتنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة حــول اإلحــصاءات  
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تقريـر املـرأة يف العـامل       ”عـداد   اجلنسانية مبا يف ذلك إنتاج إحصاءات عن العنـف ضـد املـرأة؛ وإ             
، الــذي يعــرض أحــدث البيانــات “االجتاهــات واإلحــصاءات منــذ مــؤمتر بــيجني: ٢٠١٥لعــام 

 ذات األولويــة احملــددة يف منــهاج ١٢واالجتاهــات بــشأن حالــة املــرأة والرجــل يف اجملــاالت الـــ  
  .٢٠١٥وسُيعلَن عن صدور هذا التقرير يف عام . عمل بيجني

ــة     وســتقوم شــعبة   - ٢٩ ــة والدولي  اإلحــصاءات، بالتعــاون مــع خــرباء مــن الوكــاالت الوطني
ــشطة ألغــراض إحــصاءات       ــدويل لألن ــة للتــصنيف ال ــصيغة النهائي ومعاهــد البحــوث، بوضــع ال

  .استخدام الوقت
وختاما، ستعقد شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة وشـركاء التنميـة               - ٣٠

افيـا واملكتـب الـوطين لإلحـصاء باملكـسيك االجتمـاع الثـامن              واملعهد الـوطين لإلحـصاء واجلغر     
لفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية واملنتـدى العـاملي اخلـامس                   

  .٢٠١٤نوفمرب /بشأن اإلحصاءات اجلنسانية يف تشرين الثاين
    

  نقاط للعلم  -ثامنا   
لذي قام بـه كـل مـن شـعبة اإلحـصاءات وفريـق            قد تود اللجنة أن حتيط علما بالعمل ا         - ٣١

ــصاءات    ــين باإلحــ ــاالت املعــ ــني الوكــ ــشترك بــ ــرباء املــ ــام  اخلــ ــالل عــ ــسانية خــ  ٢٠١٣ اجلنــ
ــذا ــة واألربعــني بــشأن حتــسني      تنفي ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثاني للطلبــات الــصادرة عــن اللجن

  .اإلحصاءات اجلنسانية
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  املرفق
  *نية حبسب اجملالاجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسا    

  
  ١اجلدول 

  قائمة املؤشرات اجلنسانية حبسب اجملال
  

رقم 
 املؤشر املؤشر

ــهاج   ــة إىل منـ ــاالت املرجعيـ اإلحـ
عمل بيجني واألهداف والغايـات   

 الوكاالت الرائدة املستوى اإلمنائية لأللفية

    ل االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة املنتجة، وإمكانية احلصول على املوارداهلياك  -أوال
متوسط عدد الساعات املخصصة ألداء أعمال مرتليـة غـري مدفوعـة              ١

  األجر، حسب نوع اجلنس
 )الفصل بني األعمال املرتلية ورعاية األطفال إذا أمكن: مالحظة(

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

متوســط عــدد الــساعات املخصــصة ألداء أعمــال مدفوعــة وغـــري        ٢
 ، حسب نوع اجلنس)عبء العمل اإلمجايل(مدفوعة األجر معا 

 منظمة العمل الدولية ٢   ٣- ، حاء١- واو

 عامـا   ٢٤ و   ١٥معدل مشاركة األشخاص املتراوحة أعمارهم بني        ٣
  عاما يف القوة العاملة، حسب نوع اجلنس١٥وتزيد عن 

 منظمة العمل الدولية ١ ٣- حاء، ١- واو

 منظمة العمل الدولية ١ ، الغاية باء ١، اهلدف ٢- واو نسبة العاملني الذين يعملون حلساهبم اخلاص، حسب نوع اجلنس ٤

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

 باء، الغاية ١، اهلدف ٣- حاء
 باء

  الدوليةمنظمة العمل ١

 منظمة العمل الدولية ١ ١- واو نسبة العاملني الذين هم أرباب عمل، حسب نوع اجلنس ٦

 منظمة العمل الدولية ٣ ٢- ، واو١- واو النسبة املئوية للشركات اليت متلكها نساء، حسب حجم الشركة ٧

التوزيع بالنسبة املئوية للسكان العـاملني حـسب القطـاع، لكـل مـن           ٨
 )طاعات هنا تعين الزراعة والصناعة واخلدماتالق(اجلنسني 

 منظمة العمل الدولية ١ ٣- ، حاء٥- واو

العمالة غري الرمسية كنسبة مئوية من جممـوع العمالـة غـري الزراعيـة،                ٩
 حسب نوع اجلنس

 منظمة العمل الدولية ٢ ٣- ، حاء٢- واو

، حـسب   ) عامـا  ٢٤ و   ١٥املتراوحة أعمـارهم بـني      (بطالة الشباب    ١٠
 جلنسنوع ا

 منظمة العمل الدولية ١ ١- واو

منظمـــة/الفـــاو /البنـــك الـــدويل  ٣ ٢- ، واو١- واو نسبة السكان املستفيدين من القروض، حسب نوع اجلنس ١١
التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان

 االقتصادي

منظمـــة /الفـــاو /البنـــك الـــدويل  ٣ ٢- ، ألف١- ألف نسبة الراشدين الذين ميلكون األراضي، حسب نوع اجلنس ١٢
التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان

 االقتصادي

 
  

. ختتلف اجملموعة الدنيا من املؤشرات اجلنسانية املبينة هنا عن القائمة اليت قُدمت يف الدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية                     *  
 فقد جرى حتديثها حبيث تعكس االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف االجتمـاع الـسابع لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت               

 .املعين باإلحصاءات اجلنسانية وفريقه االستشاري املعين بالقضايا الناشئة
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رقم 
 املؤشر املؤشر

ــهاج   ــة إىل منـ ــاالت املرجعيـ اإلحـ
عمل بيجني واألهداف والغايـات   

 الوكاالت الرائدة املستوى اإلمنائية لأللفية

 منظمة العمل الدولية ٣ ٥- ، واو١- واو الفجوة القائمة بني اجلنسني يف األجور ١٣

 منظمة العمل الدولية ٢ ٥- واو نسبة العاملني لبعض الوقت، حسب نوع اجلنس ١٤

ــخا   ١٥ ــدى األشـ ــة لـ ــدل العمالـ ــني   معـ ــارهم بـ ــة أعمـ  ٢٥ص املتراوحـ
 يعيــشون يف أســرة معيــشية مــع طفــل دون ســن  عامــا الــذين ٤٩ و

الثالثة، أو الذين يعيشون يف أسرة معيشية من دون أطفـال، حـسب      
 نوع اجلنس

 منظمة العمل الدولية ٣ ٦- واو

منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف ٣ ٦- واو نسبة األطفال دون الثالثة املكفولني رمسيا ١٦
 امليدان االقتصادي

 االحتاد الدويل لالتصاالت  ١ ، الغاية واو٨، اهلدف ٣- واو خدمون اإلنترنت، حسب نوع اجلنسنسبة األشخاص الذين يست ١٧

خلويـة، حـسب    /نسبة األشخاص الـذين يـستخدمون هواتـف نقالـة          ١٨
 نوع اجلنس

 االحتاد الدويل لالتصاالت  ١ ، الغاية واو٨، اهلدف ٣- واو

ىل وســـائط نـــسبة األســـر املعيـــشية الـــيت لـــديها إمكانيـــة الوصـــول إ ١٩
، حـسب نـوع جـنس رب        )اإلذاعة، التلفزيـون، اإلنترنـت    (اإلعالم  
 األسرة

 االحتاد الدويل لالتصاالت  ٣ ٣- واو

    التعليم  -ثانيا
األشـخاص املتراوحـة أعمـارهم بـني        (معدل اإلملام بالقراءة والكتابة      ٢٠

 ، حسب نوع اجلنس) عاما٢٤ و ١٥
  لإلحصاءمعهد اليونسكو ١ ٢، اهلدف ٤- باء، الم- ٢

صــايف النــسبة املعدلــة للتــسجيل يف التعلــيم االبتــدائي، حــسب نــوع  ٢١
 اجلنس

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ٢، اهلدف ٤- ، الم١- باء

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ٣، اهلدف ١- باء إمجايل نسبة التسجيل يف التعليم الثانوي، حسب نوع اجلنس ٢٢

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء جلامعي، حسب نوع اجلنسإمجايل نسبة التسجيل يف التعليم ا ٢٣

ــافؤ بـــني اجلنـــسني يف التـــسجيل يف التعلـــيم االبتـــدائي    ٢٤ مؤشـــر التكـ
 والثانوي واجلامعي

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ٣، اهلدف ٤- ، الم١- باء

حصة اخلرجيات يف العلـوم واهلندسـة والـصناعات التحويليـة والبنـاء              ٢٥
 امعيعلى املستوى اجل

 معهد اليونسكو لإلحصاء ٢ ٤- ، الم٤- ، باء٣- باء

 معهد اليونسكو لإلحصاء ٢ ٤- ، الم٤- باء نسبة اإلناث بني مدرسي أو أساتذة املستوى اجلامعي ٢٦

صايف االلتحاق بالفصل األول مـن التعلـيم االبتـدائي، حـسب نـوع               ٢٧
 اجلنس

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء م االبتدائي، حسب نوع اجلنسمعدل إكمال التعلي ٢٨

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء نسبة التخرج من التعليم اإلعدادي، حسب نوع اجلنس ٢٩

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء معدل االنتقال إىل التعليم الثانوي، حسب نوع اجلنس ٣٠

 ٢٥ان الذين تبلـغ أعمـارهم       مستوى التحصيل التعليمي لدى السك     ٣١
 وما فوق، حسب نوع اجلنس

 معهد اليونسكو لإلحصاء ١ ١- باء
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رقم 
 املؤشر املؤشر

ــهاج   ــة إىل منـ ــاالت املرجعيـ اإلحـ
عمل بيجني واألهداف والغايـات   

 الوكاالت الرائدة املستوى اإلمنائية لأللفية

      الصحة واخلدمات املتصلة هبا  -ثالثا
انتــشار وســائل منــع احلمــل لــدى النــساء املتزوجــات أو املقترنــات    ٣٢

  عاما٤٩ و ١٥بشريك، اللوايت تتراوح أعمارهن بني 
، ٥، اهلدف ٢- ، جيم١- جيم

 ءالغاية با
شعبة السكان يف األمم املتحدة ١

شـــعبة الـــسكان يف/اليونيـــسيف ١ ٤، اهلدف ١- جيم معدل وفيات األطفال دون اخلامسة، حسب نوع اجلنس ٣٣
ــم املتحــدة  ــصحة/األم ــة ال منظم

 العاملية

ــصحة ١ ، الغاية ألف٥، اهلدف ١- جيم معدل الوفيات النفاسية ٣٤ ــة الــــــــــــــــ منظمــــــــــــــــ
صــــندوق/اليونيــــسيف/العامليــــة

 م املتحدة للسكاناألم

 اليونيسيف ١ ، الغاية باء٥، اهلدف ١- جيم تغطية الرعاية السابقة للوالدة ٣٥

نسبة الوالدات الـيت جتـري حتـت إشـراف مـوظفي صـحة مـن ذوي                  ٣٦
 املهارة

 اليونيسيف ١ ، الغاية ألف٥، اهلدف ١- جيم

 عامـا   ١٥انتشار التدخني لدى األشخاص الذين يبلغون مـن العمـر            ٣٧
  فوق، حسب نوع اجلنسوما

 منظمة الصحة العاملية ١ ٢- جيم

 منظمة الصحة العاملية ١ ٢- ، جيم١- جيم نسبة الراشدين الذين يعانون من البدانة، حسب نوع اجلنس ٣٨

 عامـا   ٤٩ و   ١٥نسبة النساء من الـسكان املتراوحـة أعمـارهم بـني             ٣٩
 اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك ١ ، الغاية ألف٦دف ، اهل٣- جيم
 املعين باإليدز

إمكانيــة احلــصول علــى العقــاقري املــضادة للفريوســات العكوســة،        ٤٠
 حسب نوع اجلنس

، الغاية باء ٦، اهلدف ٣- جيم
 ، الغاية هاء٨واهلدف

 منظمة الصحة العاملية ١

شـــــــــــــــــــعبة الـــــــــــــــــــسكان ١ ٢- ، جيم١- جيم نسمتوسط العمر املتوقع يف سن الستني، حسب نوع اجل ٤١
 يف األمم املتحدة

 منظمة الصحة العاملية ١ ٢- ، جيم١- جيم وفيات البالغني حسب سبب الوفاة والفئة العمرية ٤٢
  

      املشاركة يف احلياة العامة وصنع القرار  - رابعا

 دويلاالحتاد الربملاين ال ١ ١- زاي حصة النساء من املناصب الوزارية يف احلكومة ٤٣

 االحتاد الربملاين الدويل ١ ٣، اهلدف ١- زاي نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين ٤٤

 منظمة العمل الدولية ١ ١- ، زاي٥- ، واو١- واو حصة النساء من املناصب اإلدارية ٤٥

ــين ٢ ٢- طاء النسبة املئوية لضابطات الشرطة ٤٦ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
  واجلرميةباملخدرات

ــين ٢ ٢- طاء النسبة املئوية للقاضيات ٤٧ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
 باملخدرات واجلرمية

      حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة -خامسا
جمموع نسبة النساء املقترنات اللوايت تعرضن للعنف البـدين          )أ( ٤٨

   املاضية على يد عشري١٢يف األشهر الـ 
ترنـــات اللـــوايت تعرضـــن للعنـــف جممـــوع نـــسبة النـــساء املق  )ب(

  املاضية على يد عشري١٢اجلنسي يف األشهر الـ 

 اليونيسيف ٢ ٢- ، دال١- دال
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رقم 
 املؤشر املؤشر

ــهاج   ــة إىل منـ ــاالت املرجعيـ اإلحـ
عمل بيجني واألهداف والغايـات   

 الوكاالت الرائدة املستوى اإلمنائية لأللفية

جممـــوع نـــسبة النـــساء اللـــوايت تعرضـــن للعنـــف البـــدين يف   )أ( ٤٩
   املاضية على يد أشخاص غري العشري١٢األشهر الـ 

ــسي يف       )ب( ــوايت تعرضــن للعنــف اجلن ــساء الل ــسبة الن جممــوع ن
  املاضية على يد أشخاص غري العشري١٢الـ األشهر 

 اليونيسيف ٢ ٢- ، دال١- دال

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

 عامـا  ٢٤ و ٢٠النسبة املئوية للنساء اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني      ٥١
 ١٨املتزوجات أو املقترنات بعشري قبل سن 

 اليونيسيف ١ ٢- ، الم١- مال

، ٥، اهلدف ٢- ، الم١- الم معدل الوالدة لدى املراهقات ٥٢
 الغاية باء

شعبة السكان يف األمم املتحدة ١
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	أُعد هذا التقرير وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235. وهو يقدم موجزا الأنشطة التي اضطلع بها مؤخرا كل من شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في إطار البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية، بما في ذلك نشر المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية على الإنترنت وتنفيذ مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التي تتشارك في تنفيذها كل من شعبة الإحصاءات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وهو يتضمن أيضا معلومات عن نتائج جهود بناء القدرات من أجل تعزيز برامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان وعن تنظيم الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية. واللجنة الإحصائية مدعوة إلى الإحاطة علما بالعمل الجاري والأولويات المستقبلية فيما يتعلق بالإحصاءات الجنسانية.
	أولا - مقدمة
	1 - في المقرر 44/109 الذي اتخذته اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في عام 2013، أشادت اللجنة، في جملة أمور، بالعمل الذي قام به كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في عام 2012 امتثالا لمقرر اللجنة 42/102، وأيدت الخطوات المقبلة المقترحة في إطار البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية لعام 2013 بما في ذلك : (أ) العمل على إعداد المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية التي وافقت عليها اللجنة كدليل لإنتاج الإحصاءات الجنسانية على الصعيد الوطني وتجميعها على الصعيد الدولي؛ (ب) التطورات المنهجية في الإحصاءات الجنسانية، بما في ذلك قياس ملكية الأصول ومباشرة الأعمال الحرة في إطار مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ (ج) توفير التدريب والمساعدة لتعزيز قدرة البلدان على إنتاج ونشر الإحصاءات الجنسانية لغرض وضع السياسات.
	2 - ويعرض هذا التقرير الأنشطة التي اضطلع بها كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية خلال عام 2013 امتثالا لمقرر اللجنة الإحصائية 44/109.
	ثانيا - نشر المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية على شبكة الإنترنت
	3 - بناء على توصيات اللجنة الإحصائية (انظر المقرر 42/102)، ومثلما أُبلغت عن ذلك دورتها الرابعة والأربعون (انظر E/CN.3/2013/10)، قام فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية عن طريق فريقه الاستشاري المعني بقاعدة البيانات العالمية للإحصاءات والمؤشرات الجنسانية والذي يضم خبراء من النظم الإحصائية الوطنية والوكالات الدولية، بتحديد مجموعة دنيا من المؤشرات الجنسانية تتألف من 52 مؤشرا كميا تم تجميعها في ثلاثة مستويات و 11 مؤشرا نوعيا تغطي المعايير والقوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
	4 - وفي المقرر 44/109 وافقت اللجنة على استخدام المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية لتكون بمثابة دليل لإنتاج الإحصاءات الجنسانية على الصعيد الوطني وتجميعها على الصعيد الدولي. وترد في مرفق هذا التقرير قائمة المؤشرات الجنسانية، وهي تعكس بعض التعديلات التي أُدخلت في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية المعقود في أيلول/سبتمبر 2013. 
	5 - وأنشأت شعبة الإحصاءات بوابة/منصة لنشر المجموعة الدنيا على شبكة الإنترنت (انظر http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html). وحتى كانون الأول/ديسمبر  2013، نُشرت عن طريق البوابة مؤشرات المستوى الأول البالغ عددها 35، والتي تتكون أساسا من مؤشرات جنسانية بشأن التعليم والعمالة والصحة وتوجد لها مفاهيم وتعاريف متفق عليها وتتوافر بشأنها بيانات على الصعيد الدولي. ويقوم حاليا الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة باستعراض مؤشرات المستوى الثاني والنظر في إمكانية نشرها على الإنترنت في عام 2014، حتى وإن كانت البيانات غير متاحة إلا بشأن بلدان مختارة.
	6 - وتستند المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية إلى البيانات التي تنتجها البلدان وتجمّعها الوكالات المتخصصة وتحيلها إلى شعبة الإحصاءات مشفوعة ببياناتها الوصفية. وبالنسبة لمجموعات معينة، تقوم الوكالات المتخصصة بتعديل البيانات لضمان إمكانية المقارنة على الصعيد الدولي؛ أما بالنسبة لمجموعات أخرى، فإن الوكالات المتخصصة تضع تقديراتها على أساس البيانات القطرية. وتتاح في البوابة المخصصة التي تتعهدها شعبة الإحصاءات البياناتُ الوصفية المفصلة مشفوعة بشرح لمصادر البيانات والأساليب التي اتبعتها الوكالات المتخصصة، إلى جانب البيانات ذات الصلة.
	ثالثا - مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
	7 - مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين هي مشروع تتشارك في تنفيذه شعبة الإحصاءات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة منذ نهاية عام 2012، ويهدف إلى تسريع وتيرة الجهود الحالية لإنتاج مؤشرات جنسانية قابلة للمقارنة دوليا بشأن التعليم والعمالة والصحة والأصول ومباشرة الأعمال الحرة. وترتكز هذه المبادرة على عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية ويجري تنفيذها على مدى ثلاث سنوات (2013-2015).
	8 - وركزت المبادرة خلال السنة الأولى من تنفيذها على: (أ) تجميع البيانات والبيانات الوصفية الدولية المتعلقة بالتعليم والعمالة والصحة ونشرها على شبكة الإنترنت؛ (ب) وضع تعاريف وأساليب دولية لقياس مباشرة الأعمال الحرة وملكية الأصول؛ (ج) تحديد البلدان التي سوف تجرب الأساليب المستحدثة لجمع البيانات عن الأصول ومباشرة الأعمال الحرة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل جزء من فريق المشروع بتعيين مدير المشروع ومتخصص في الإحصاء/باحث.
	9 - وفي إطار عنصر المبادرة الخاص بنشر البيانات، استُحدثت منصة لنشر المؤشرات المتعلقة بالتعليم والعمالة والصحة، وذلك تمشيا مع المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية، التي وافقت عليها اللجنة في مقررها 44/109. ومنصة البيانات/البيانات الوصفية متاحة على شبكة الإنترنت في العنوان التالي: http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html.
	10 - ويجري حاليا تحديد البلدان الرائدة لجمع بيانات عن الأصول وفقا لمنهجية المبادرة. وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2013، أعربت البلدان التالية عن رغبتها في الانخراط في المشروع: أوغندا وجورجيا وغانا والفلبين والمكسيك ومنغوليا. ولا تزال مشاركة رواندا وملديف في انتظار التأكيد.
	11 - وللنهوض بعملية استحداث أساليب دولية لقياس ملكية الأصول ومباشرة الأعمال الحرة من منظور جنساني، عُقدت أربعة اجتماعات فنية (نيويورك، 24 شباط/فبراير؛ وبانكوك، 30 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس؛ ونيويورك، 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر؛ ونيويورك، 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2013) شارك فيها إحصائيون وطنيون ودوليون وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة الجوانب التقنية للأساليب المقترحة وإمكانية تطبيقها في البلدان.
	12 - ومهّد الاجتماع الفني الأول بشأن قياس الأصول الذي عقد في نيويورك في 24 شباط/فبراير لإعداد التقرير الفني المتعلق بقياس مستوى الملكية الفردية للأصول والتحكم فيها. 
	13 - ونُظم اجتماع ثان بشأن قياس الأصول في بانكوك من 30 تموز/يوليه إلى 2 آب/أغسطس 2013، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ شدد فيه المشاركون على أهمية وضع منهجيات لجمع البيانات تركز على الجانب الجنساني لملكية الأصول وتتسم بالاستدامة والفعالية من حيث التكلفة ويمكن دمجها في الآليات الوطنية القائمة لجمع البيانات من خلال إضافة عنصر أو قائمة أسئلة. وينبغي أيضا أن تستند المنهجية المقترحة قدر الإمكان إلى المفاهيم والتعاريف المتسقة مع المعايير الدولية الأخرى مثل نظام الحسابات القومية. وينبغي أن يكون هدف المنهجية هو توفير بيانات تفصيلية عن الأصول ذات جدوى على المستوى القطري ومراعية لسياق البلد ومعاييره، فضلا عن بيانات قابلة للمقارنة دوليا، على الأقل في مستوى معين من التجميع().
	14 - وناقش المشاركون باستفاضة أهمية قياس ملكية الأصول والتحكم فيها من منظور جنساني، والأصول التي يتعين أخذها في الاعتبار بسبب أهميتها للتحليل الجنساني، وكيفية ضمان الفعالية والاستدامة لعملية جمع بيانات بشأن الأصول تراعي الاعتبارات الجنسانية. ونوقشت آليات مختلفة من حيث تحديد الأشخاص الذين تجرى معهم المقابلات عند جمع بيانات ملكية الأصول على المستوى الفردي، منها: إجراء المقابلة مع (أ) الزوجين الرئيسيين في الأسرة المعيشية معا؛ (ب) كل من الزوجين على حدة؛ (ج) شخصين هما أهم رجل وأهم امرأة في الأسرة أو أكثر أفرادها دراية؛ (د) رب الأسرة أو الشخص الأكثر دراية في الأسرة؛ (هـ) شخص واحد (رجل أو امرأة) يتم اختياره عشوائيا من الأسرة المعيشية.
	15 - واتُّفق على اختبار أساليب مختلفة للمقابلات (من حيث الشخص الذي تجرى معه المقابلة)، وستساهم نتائج هذه الاختبارات في المنهجية المتفق عليها دوليا لجمع بيانات ملكية الأصول على مستوى الفرد في الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية المتخذة كعينات على الصعيد الوطني. وشارك في الاجتماع المعقود في نيويورك في 21 و 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إحصائيون وخبراء آخرون من أجل تحديد وتطوير الأدوات الإحصائية (الاستبيانات والسيناريوهات المختلفة لأساليب إجراء المقابلات) لاستخدامها في مرحلة الاختبار/التجريب.
	16 - بالإضافة إلى ذلك، عُقد اجتماع فني لقياس مباشرة الأعمال الحرة من منظور جنساني، وذلك في نيويورك يومي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2013. واستعرض الإحصائيون وغيرهم من الخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية، واللجان الإقليمية والوكالات الدولية والأوساط الأكاديمية الجهود الدولية القائمة لقياس مباشرة الأعمال الحرة من منظور جنساني. واستُعرضت الممارسات الحالية في البلدان النامية والبحوث الأخيرة التي قام بها بحاثة مختارون منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ونوقشت مع المكاتب الإحصائية الوطنية إمكانية تطبيق أساليب البحث المقترحة.
	17 -  وختاما، عُقد اجتماعان للجنة التوجيهية الافتراضية (في 19 آب/أغسطس و 3 كانون الأول/ديسمبر 2013) لإطلاع الأعضاء على تنفيذ المشروع والاتفاق على خطط العمل المستقبلية.
	رابعا - وضع الأدلة والمبادئ التوجيهية والتصنيفات
	18 - في أعقاب طلب صادر عن اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين لوضع الأدلة والمبادئ التوجيهية المنهجية لإنتاج واستخدام الإحصاءات الجنسانية، أنتجت شعبة الإحصاءات دليل الإحصاءات الجنسانية: Integrating a Gender Perspective into Statistics، وهو متاح على الإنترنت على العنوان التالي: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/ (نسخة غير محررة)، ووضعت الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة: المسوح الإحصائية، وهي متاحة في شكل إلكتروني على العنوان التالي: http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html.
	19 - وتواصل شعبة الإحصاءات العمل على وضع الصيغة النهائية للتصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استخدام الوقت استنادا إلى: (أ) نتائج اجتماع فريق الخبراء بشأن تنقيح التصنيف الدولي التجريبي للأنشطة لأغراض إحصاءات استخدام الوقت المعقود في نيويورك من 11 إلى 13 حزيران/يونيه 2012؛ (ب) اعتماد القرار الجديد بشأن إحصاءات العمل والعمالة والاستخدام الناقص لليد العاملة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل الذي عقد في جنيف من 2 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛ (ج) التعليقات الواردة من المكاتب الإحصائية الوطنية. وعندما يوضع التصنيف الدولي في صيغته النهائية، سيستعرضه فريق الخبراء لضمان اتساقه مع معايير التصنيفات الدولية وكذلك مع التصنيفات الدولية الأخرى ذات الصلة. ومن المتوقع أن يُعرض على اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في عام 2015 لاعتماده بوصفه التصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استخدام الوقت.
	خامسا - تعزيز القدرات في مجال الإحصاءات الجنسانية
	20 - في عام 2013، عقدت شعبة الإحصاءات حلقتي عمل إقليميتين لتعزيز قدرات الإحصائيين الوطنيين على إنتاج إحصاءات جنسانية مجدية ودقيقة.
	21 - وعُقدت حلقة العمل الإقليمية بشأن تحسين إدماج المنظور الجنساني في الإحصاءات الرسمية من 16 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 في تشيبا، اليابان. وقد نظمها كل من شعبة الإحصاءات والمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتصالات وحكومة اليابان. وشارك فيها ممثلون عن المكاتب الإحصائية في 14 بلدا وخبراء من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ. وتناول الاجتماع عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإحصاءات الوطنية، وكيفية تحديد الثغرات في الإحصاءات الجنسانية ووضع خطط متسقة وشاملة لإنتاج الإحصاءات الجنسانية، وكيفية تجنب التحيز الجنساني في القياس بكفالة أن تراعي تصاميم المسح والتعداد القضايا الجنسانية، وكيفية تحسين تحليل البيانات وعرضها لإبلاغ نتائج دقيقة ويسهل فهمها().
	22 - وكان محط التركيز الرئيسي للحلقة الدراسية الدولية المعنية بالإحصاءات الجنسانية التي عقدت في إنشيون، جمهورية كوريا من 12 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ونظمت بالتعاون مع مكتب الإحصاء الكوري هو إنتاج إحصاءات استخدام الوقت، بما في ذلك قياس ورصد انقطاع المرأة عن العمل، والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، استنادا إلى أحدث المبادئ التوجيهية بشأن الموضوع. وحضر الاجتماع أكثر من 40 مشاركا من 19 مكتبا إحصائيا وطنيا وخبراء من معاهد البحوث ومنظمات الأمم المتحدة، وناقشوا أفضل الممارسات والتحديات التي تواجَه في إنتاج ونشر البيانات ذات الأهمية بالنسبة للقضايا الجنسانية في المجالات المختارة ذات الأولوية التي تناولتها الحلقة الدراسة().
	سادسا - الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية واجتماع الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة
	23 - عقد الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة التابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية اجتماعا يوم 11 أيلول/سبتمبر 2013 في نيويورك لاستعراض اختصاصات الفريق؛ ومناقشة طريقة التوفيق بين المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية والمبادئ التوجيهية الجديدة لإنتاج إحصاءات عن العنف ضد المرأة: الدراسات الاستقصائية الإحصائية، والاتفاق على تلك الطريقة؛ وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والاتفاق على مجالات العمل ذات الأولوية في المستقبل. وخلال مكالمة هاتفية جماعية للمتابعة أُجريت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، اتفق الفريق على أن يتناول إحصاءات استخدام الوقت، في البداية من خلال تقييم لمدى توافر البيانات عن اثنين من مؤشرات المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية يتعلقان بالعمل المنزلي، وبتقديم الرعاية وعبء العمل الإجمالي (العمل المنزلي والعمل المدفوع الأجر). كما سيساعد الفريق شعبة الإحصاءات في وضع الصيغة النهائية للتصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استخدام الوقت.
	24 - وعُقد الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في نيويورك يومي 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2013 وحضره ما مجموعه 40 مشاركا من الوكالات الدولية واللجان الإقليمية والمكاتب الإحصائية الوطنية. واستعرض الفريق العمل الذي أنجزه كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية منذ إنشاء هذا الأخير في عام 2006، وخاصة منذ بدء الولاية التي أناطتها به اللجنة الإحصائية في عام 2011. وأحاط علما بالمبادرات الكثيرة التي يقوم بها أعضاء الفريق لتعزيز الإحصاءات الجنسانية على المستويات الدولي والإقليمي والوطني.
	25 - وأجرى الفريق مناقشة مستفيضة للمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية وتجميع البيانات ذات الصلة وبروتوكولات تبادل البيانات بين الوكالات المتخصصة وشعبة الإحصاءات؛ والمبادئ التوجيهية المنهجية الجديدة وما يتصل بها من خطط لتعزيز القدرات في مجال الإحصاءات الجنسانية، ونتائج الاستعراض العالمي لبرامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان.
	26 - واستعرض الفريق أيضا عمل الفريق الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة وأحاط علما بطلب معهد اليونسكو للإحصاء الانضمام إلى عضوية الفريق. وختاما، ناقش عملية التحضير للمنتدى العالمي الخامس بشأن الإحصاءات الجنسانية الذي سيعقد في المكسيك من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقب المؤتمر الإقليمي المعني بالإحصاءات الجنسانية الذي يُنظمه سنويا المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمكتب الوطني للإحصاء بالمكسيك.
	27 - ووافق الفريق على برنامج عمله السنوي، الذي يتضمن:
	(أ) بالنسبة لشعبة الإحصاءات (الأمانة)، صياغة وتعميم اختصاصات فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية للتعليق عليها؛
	(ب) بالنسبة لشعبة الإحصاءات، إتاحة نتائج الاستعراض العالمي لبرامج الإحصاءات الجنسانية في البلدان على شبكة الإنترنت؛
	(ج) بالنسبة للوكالات المتخصصة المعنية (منظمة العمل الدولية، الاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد الدولي للاتصالات، معهد اليونسكو للإحصاء، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، اليونيسيف، شعبة السكان، منظمة الصحة العالمية)، توفير ما لديها من البيانات/البيانات الوصفية لمؤشرات المستوى الأول من المجموعة الدنيا (جدول المؤشرات - المعايير الكمية والنوعية)، والاتفاق على الجدول الزمني/الوتيرة لتبادل البيانات مع شعبة الإحصاءات وشكل ذلك التبادل؛ وبالنسبة لشعبة الإحصاءات، نشر مؤشرات المستوى الأول على الإنترنت. ويتعين على الوكالات تقديم تأكيد خطي للتغييرات المطلوبة في تصنيف المستوى وفي اسم المؤشر، ليتسنى لشعبة الإحصاءات وضع الصيغة النهائية لقائمة المؤشرات؛
	(د) بالنسبة لليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدء العمل لتجميع البيانات القطرية عن مؤشرات العنف ضد المرأة من المجموعة الدنيا؛
	(هـ) بالنسبة للفريق الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة، تقييم إمكانية البدء في نشر مؤشرات مختارة من المستوى الثاني على شبكة الإنترنت، ومواصلة العمل على المنهجية الخاصة بمؤشرات المستوى الثالث وضمان التنسيق بين أنشطة مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والأنشطة التي يضطلع بها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية لتحسين التآزر وتجنب الازدواجية؛
	(و) مواصلة أنشطة بناء القدرات على الصعيد القطري، ولا سيما لتوسيع نطاق تغطية البيانات بالنسبة لمؤشرات المستوى الثاني؛
	(ز) إتمام عمل الفريق الاستشاري المعني بأنشطة ومقررات التدريب في مجال الإحصاءات الجنسانية؛
	(ح) بالنسبة لشعبة الإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمكتب الوطني للإحصاء بالمكسيك، الشروع في التحضير للمنتدى العالمي الخامس بشأن الإحصاءات الجنسانية (المكسيك، من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)؛
	(ط) الدعوة إلى عقد اجتماع سنوي في عام 2014.
	سابعا - آفاق المستقبل
	28 - في إطار برنامج الإحصاءات الجنسانية العالمية، سيشمل عمل شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية في عام 2014 ما يلي: النشر المستمر على الإنترنت للمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية وغيرها من الأنشطة التي وافق عليها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات، والأنشطة في إطار مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ وتنظيم حلقات عمل إقليمية حول الإحصاءات الجنسانية بما في ذلك إنتاج إحصاءات عن العنف ضد المرأة؛ وإعداد ”تقرير المرأة في العالم لعام 2015: الاتجاهات والإحصاءات منذ مؤتمر بيجين“، الذي يعرض أحدث البيانات والاتجاهات بشأن حالة المرأة والرجل في المجالات الـ 12 ذات الأولوية المحددة في منهاج عمل بيجين. وسيُعلَن عن صدور هذا التقرير في عام 2015.
	29 - وستقوم شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع خبراء من الوكالات الوطنية والدولية ومعاهد البحوث، بوضع الصيغة النهائية للتصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استخدام الوقت.
	30 - وختاما، ستعقد شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وشركاء التنمية والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا والمكتب الوطني للإحصاء بالمكسيك الاجتماع الثامن لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية والمنتدى العالمي الخامس بشأن الإحصاءات الجنسانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
	ثامنا - نقاط للعلم
	31 - قد تود اللجنة أن تحيط علما بالعمل الذي قام به كل من شعبة الإحصاءات وفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية خلال عام 2013 تنفيذا للطلبات الصادرة عن اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين بشأن تحسين الإحصاءات الجنسانية.
	المرفق
	المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية بحسب المجال*
	* تختلف المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية المبينة هنا عن القائمة التي قُدمت في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية. فقد جرى تحديثها بحيث تعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابع لفريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية وفريقه الاستشاري المعني بالقضايا الناشئة.
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