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   2015آذار/مارس  3-6
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

   بنود للعلم: اإلحصاءات اجلنسانية
 اإلحصاءات اجلنسانية  

 
 تقرير األمني العام  

 
 جزمو 

شـعبة  كـ  مـن   هبـا   اوونـة األةـ ة     اضـةل  ألنشـةة الـ    ليقدم هذا التقرير موجزا  
وفريــا ااــااء املشــتر  بــني     دارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  اإلحصــاءات التابعــة إل 

مبـا  الانـام  العـاملي لصحصـاءات اجلنسـانية        إطـار  الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية 
مشـرو  األدلـة    تنفيـذ و  حصـاءات اجلنسـانية  باإل املعـين  نظيم املنتدى العاملي ااامست   ذلك

شـعبة اإلحصـاءات   الـذي تشـتر    تنفيـذ     والبيانات من أج  حتقيا املسـاواة بـني اجلنسـني     
تنـاول  . وي(للمرأة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة

ــدار منشـــور     التقريـــ : اجت هررر   2015يف العررر   املررر    ر أيضـــا األعمـــال التحضـــ ية إلرـ
ــائ  وإحصرر تا  ــوداجل؛ ونت ــاء  وه ــة لبن ــدرات املبذول ــن أجــ    الق ــرام  اإلحصــاءات   م ــز ب تعزي

اجلنسـانية   البلــدان؛ وتنظـيم االجتمــا  الفــامن لفريـا ااــااء املشــتر  بـني الوكــاالت املعــين     
 للجنـــة مـــدعوة إي أن حتـــيل علمـــا بالعمـــ  اجلـــاري وأولويـــات باإلحصـــاءات اجلنســـانية. وا

 .32الفقرة ني   النحو املب  على   املستقب  اإلحصاءات اجلنسانية
 
 

 * E/CN.3/2015/1. 
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 E/CN.3/2015/21 

 

2/17 14-67338 

 

 مقدمة -أوال  
الرابعــة واألربعــني    هتــا دور الــذي اتذتــل اللجنــة اإلحصــائية      44/109املقــرر    - 1

بـل كـ  مـن شـعبة      قـام ر  بالعمـ  الـذي     أشادت اللجنة    مجلة أمـو 2013املعقودة   عام 
ــاءات اجلنســـانية          ــين باإلحصـ ــاالت املعـ ــتر  بـــني الوكـ ــااء املشـ ــا ااـ ــاءات وفريـ  اإلحصـ

  وأعربـت عـن دعموهـا للاةـوات التاليـة املقترحـة       42/102امتفاال ملقـرر اللجنـة    2012 عام
جمموعـة   اسـتادام على   إطار الانام  العاملي لصحصاءات اجلنسانية  مبا   ذلك: )أ( العم  

احلــد األدم مــن املؤشــرات اجلنســانية الــ  وافقــت عليوهــا اللجنــة  لتكــون مبفابــة دليــ  إلعــداد   
)ب( التةـورات املنوهجيـة      اإلحصاءات اجلنسانية الوطنية وجتميعوهـا علـى الصـعيد الـدو ؛ و    

عمـال احلـرة   اإلحصاءات اجلنسانية  مبا   ذلك مـا يتعلـا بقيـاس ملكيـة األرـول ومباشـرة األ      
)ج( توف  التـدري      إطار مشرو  األدلة والبيانات من أج  حتقيا املساواة بني اجلنسني؛ و

واملساعدة لتعزيز قدرة البلدان على إنتاج ونشـر اإلحصـاءات اجلنسـانية السـتاداموها   رسـم      
 السياسات.  

ت التابعـة إلدارة  هبا ك  من شعبة اإلحصاءا اضةل ويعرض هذا التقرير األنشةة ال   - 2
الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة وفريــا ااــااء املشــتر  بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات 

 اللجنة اإلحصائية.   املذكورة أعال  والصادرة عن ةلباتامتفاال لل 2014اجلنسانية ةالل عام 
  

 مشرو  األدلة والبيانات من أج  حتقيا املساواة بني اجلنسني -ثانيا  
يسعى مشرو  األدلة والبيانات من أج  حتقيا املساواة بني اجلنسني إي تسري  وتـ ة   - 3

اجلوهـود احلاليـة املبذولـة إلنتـاج مؤشـرات جنسـانية قابلـة للمقارنـة دوليـا عـن الصـحة والتعلــيم            
عم  فريا ااااء املشتر  بـني   استنادا إيوالعمالة ومباشرة األعمال احلرة وملكية األرول. و

كاالت املعين باإلحصاءات اجلنسـانية  تشـار    تنفيـذ هـذا املشـرو  ملـدة ثـال  سـنوات         الو
( شــعبة اإلحصــاءات وهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني    2013-2015)

املـرأة )هيئــة األمـم املتحــدة للمـرأة(  بالتعــاون مـ  مصــرف التنميـة األفريقــي ومصـرف التنميــة       
م املتحــدة لأليذيـــة والزراعــة ومنظمــة التعـــاون والتنميــة   امليـــدان     اوســيوي ومنظمــة األمـــ  

 االقتصادي والبنك الدو .
  علــى 2013وقـد انصــ  تركيـز املشــرو   ةـالل الســنة األوي مـن تنفيــذ    عـام       - 4
دولية عـن التعلـيم والعمالـة والصـحة ونشـرها علـى        ورفيةيلي: )أ( جتمي  بيانات وبيانات  ما

وضـــ  تعـــاريل وأســـالي  دوليـــة لقيـــاس مباشـــرة األعمـــال احلـــرة وملكيـــة   اإلنترنـــت؛ )ب(
األرول؛ )ج( حتديد البلدان الـ  سـتجرب األسـالي  املسـتحدثة جلمـ  البيانـات عـن مباشـرة         
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ألرـول. وباإلضـافة إي ذلـك  شلـكر  فريـا املشـرو  بتعـيني        ل الفرديـة  لكيـة املاألعمال احلرة و
 احث.  مدير املشرو  ومتاصص   اإلحصاء/ب

و  إطار عنصر نشر البيانات من مشرو  األدلـة والبيانـات مـن أجـ  حتقيـا املسـاواة        - 5
منـا لنشـر املؤشـرات املتعلقـة بـالتعليم والعمالـة والصـحة  اتسـاقا مـ            استلحد بني اجلنسني  

. 44/109جمموعة احلد األدم من املؤشرات اجلنسانية  ال  وافقت عليوهـا اللجنـة   مقررهـا    
متـــــــاإل علـــــــى اإلنترنـــــــت   املوقـــــــ  الشـــــــبكي  الورـــــــفيةنـــــــا البيانات/البيانـــــــات وم

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html  . 
  انص  تركيز مشرو  األدلة والبيانات من أج  حتقيـا املسـاواة   2014ةالل عام و - 6

ئي للبلـدان الـ  سـتجر ب    بني اجلنسني    السنة الفانية من تنفيذ   على ما يلي: التحديد النـوها 
ألرــول؛ الفرديــة ل لكيــةاملاألســالي  املســتحدثة جلمــ  البيانــات عــن مباشــرة األعمــال احلــرة و 

ــاس ملكيــة األرــول مــن منظــور           و ــة عــن قي ــة استقصــائية منوهجي )ب( تصــميم وتنفيــذ جترب
لبيانـات  )ج( تقدمي املساعدة التقنيـة إي البلـدان الرائـدة   سـياري حتضـ ها جلمـ  ا       جنساين؛ و

 .  2015  عام 
وقد انتوهت عملية حتديد البلدان الرائدة جلم  بيانات عـن األرـول ومباشـرة األعمـال      - ٧

احلرة وفقـا ملنوهجيـة مشـرو  األدلـة والبيانـات مـن أجـ  حتقيـا املسـاواة بـني اجلنسـني. وحـ              
ملشـرو :    أكـدت البلـدان العشـرة التاليـة رميـا مشـاركتوها   ا      2014كانون األول/ديسـما  

الفلــبني واملكســيك وأوينــدا وجنــوب أفريقيــا وجورجيــا وســواييلند ويانــا وفيجــي وملــديل   
  ســتلنجز البلــدان اةتبــارا   2014ومنغوليــا. وباســتفناء أوينــدا الــ  مجعــت بياناهتــا   عــام       

اليـة لألسـر   احلستقصائية االدراسة المنوذجية تلضم  إي  وحدة باستادامملنوهجيات املشرو  إما 
 .  2015  عام  قائمة بذاهتادراسة استقصائية بإجراء عيشية وإما امل
ألرـول  ل الفرديـة  لكيـة املوسعيا إي النوهوض بعملية اسـتحدا  أسـالي  دوليـة لقيـاس      - ٨

ــا مشــرو ل    ــا املســاواة بــني     مــن منظــور جنســاين  أمسنشــش رمي ــات مــن أجــ  حتقي ــة والبيان األدل
عيشـة التـاب  للبنـك الـدو  شـراكةي لتـوف  الـدعم        اجلنسني  وبرنام  دراسة قيـاس مسـتويات امل  

تصميم التجربة االستقصائية املنوهجيـة املتعلقـة مبلكيـة األرـول مـن منظـور       عملية التقين واملا  ل
تقييم قاب  للمقارنة ملاتلل النوه  املتبعـة   اةتيـار   ومن مث توف  جنساين  وتنفيذها وحتليلوها  

ــاس   ــبني أليــراض قي ــةاملاجملي ــةا لكي ــا. وستسترشــد أنشــةة مجــ     ل لفردي ــتحكم فيوه ألرــول وال
باسـتنتاجات التجربـة االستقصـائية الـ  سـتلدرج   املبـاد         2015البيانات التجريبية   عـام  

  التوجيوهية املنوهجية النوهائيـة ملشـرو  األدلـة والبيانـات مـن أجـ  حتقيـا املسـاواة بـني اجلنسـني          
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ن منظـور جنسـاين  والـ  مـن املتوقـ  أن تلعـرض       بششن قياس ملكية األرول والـتحكم فيوهـا مـ   
 .  2016على اللجنة اإلحصائية لتعتمدها   عام 

وقد استند التصميم التجرييب إي التوريات املنبفقة من اجتمـا  املتابعـة املتعلـا بقيـاس      - 9
 2013تشـرين الفـاين/نوفما    22و  21ملكية األرول من منظور جنساين  الذي علقد يومي 

ة شعبة اإلحصاءات وهيئة األمم املتحدة للمرأة والبنك الـدو  ووكالـة التنميـة الدوليـة     مبشارك
التابعــة للواليــات املتحــدة ومكتــ  اإلحصــاءات   أوينــدا وجامعــة ييــ . واةتــات التجربــة   

 عيشـية املسـر  األيـبني مـن   اجمل خمتلـل  مخس معاجلات استقصائية ُأجريت   إطارها مقابالت م 
بشنـل أكفـر   يعتا نفسل ( الفرد من األسرة املعيشية الذي 1يلي: )هي كما عينات  اتُّاذت  ال 

أي فـرد مـن    مـا للكـل  سـشل ع قابلـة منفـردا  ويل  املحيـث تلجـرى معـل     - درايـةي بشرـو ا  أفرادها 
يلاتـار  ( أحـد الـزوجني الرئيسـي ني    2؛ )باالشـترا  أو  اأفراد األسرة املعيشية من أرول  حصـري 

أي فــرد مــن أفــراد األســرة  للكــلقابلــة منفــردا ويلســشل عمــا املجــرى معــل تلحيــث  - عشــوائيا
حيـث تلجـرى معوهمـا     -( الزوجـان الرئيسـيان   3؛ )باالشـترا  أو  ااملعيشية من أرـول  حصـري  

 اقابلــة معــاي  ويلســشالن عمــا للكــل أي فــرد مــن أفــراد األســرة املعيشــية مــن أرــول  حصــري     امل
 ك  علـى حـدة  قابالت املحيث تلجرى معوهم  -ملعيشية الكبار( أفراد األسر ا4؛ )باالشترا  أو

 اسشلون عما للكل أي فرد من أفـراد األسـرة املعيشـية مـن أرـول  حصـري      يلوو  وقت واحد  
كـ  علـى   قـابالت  املحيـث تلجـرى معوهـم     -( أفراد األسـرة املعيشـية الكبـار    5؛ )باالشترا أو 

 .  باالشترا أو  امن أرول  حصري اجمليبنييلسشلون عما للكل فرادى   وو  وقت واحدحدة 
منةقة تعداد   مجي  أحناء أويندا  اةـت ت بنـاء علـى     140وسعت التجربة إي تغةية  - 10

االحتمــال املتناســ  مــ  احلجــم والتقســيم احلضــري/الريفي. وقــد بلغــت التغةيــة الفعليــة ملنــاطا  
عـداد قائمـة كاملـة مـن األسـر        وعقـ  إ مكتملـة  منةقـة. ففـي كـ  منةقـة تعـداد      13٧التعداد 

أسـر   4باةتيـار عشـوائي  وةلصصـت    بـدءاا  أسرة بشةذ العينـات منـوهجيا    20املعيشية  اةت ت 
إي ذلـك  ليتحـول  معيشية عشوائياي لك  فريـا مـن األفرقـة اامسـة اااضـعة للتجربـة العالجيـة         

 جية. العال ةللتجربأسرة معيشية لك  فريا ةاض   560عملية تصيص أولية قدرها 
  نيويـور  مبشـاركة شـعبة     2014تشـرين الفـاين/نوفما    13وعقد اجتما  تقين    - 11

اإلحصــاءات والبنــك الــدو  ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة وجامعــة ييــ     
ٍد ملناقشة النتائ  األولية للتجربة املبي نة أعال  وآثار تلك النتـائ  علـى التورـية بوضـ  سـياري جمـ      

 ألرول والتحكم فيوها.  ل الفردية لكيةاملومستدام إلجراء املقابالت ااارة جبم  البيانات عن 
عالوة على ذلك  وسعيا إي النوهوض بتةوير أسـالي  قيـاس مباشـرة األعمـال احلـرة      و - 12

من منظور جنساين  وض  مشرو  األدلة والبيانات من أج  حتقيا املسـاواة بـني اجلنسـني       
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بالتعـاون مـ  منظمـة التعـاون والتنميـة          بـاد  توجيوهيـة تقنيـة     الصيغة األوليـة مل 2014عام 
امليدان االقتصادي  استناداي إي نتائ  االجتما  التقين املتعلا بقياس مباشرة األعمال احلـرة مـن   

. ويقتـرإل  2013كانون األول/ديسما  6و  5الذي نلظرم   نيويور  يومي   منظور جنساين
املباد  التوجيوهية وض  تعريل إجرائي ملباشرة األعمال احلرة وإطـار مفـاهيمي جلمـ     مشرو  

املشـاركة     -البيانات عن الفجوات القائمة بني اجلنسني   جممـوعتني مـن مـتغ ات النتـائ      
ــاري      ــال احلــرة وأداء املش ــرة األعم ــرات       -مباش ــك الفغ ــة إي تل ــ  املؤدي  ومنــوهاوعــن العوام

. ويقتـرإل  املفروضة عليوها قيودوالباشرة األعمال احلرة مل املوارد املتاحةةلعات  واحملفزات  والت
مشــرو  املبــاد  التوجيوهيــة وضــ  اســتراتيجيات جلمــ  هــذ  البيانــات مــن استقصــاءات القــوة  

 العاملة واألسر املعيشية  واالستقصاءات املتعلقة باملؤسسات  وسجالت األعمال التجارية.  
  أجـرى مشـرو  األدلـة والبيانـات     2015  البيانات التجريبية   عـام  واستعدادا جلم - 13

من أج  حتقيا املساواة بني اجلنسـني مناقشـات مفصـلة مـ  املكاتـ  اإلحصـائية الوطنيـة ذات        
  واســتعرض علــى نةــاري واســ  البيانــات املســتمدة مــن املكاتــ    نيالصــلة وااــااء املتاصصــ

ــة  خمتلفــة  تلــت استقصــاءات دةــ  األســر املعيشــية   استقصــاءات    إطــاراإلحصــائية الوطني
  والتعدادات االقتصادية والزراعيـة   الصغ ة جداونفقاهتا  واستقصاءات املؤسسات الصغ ة و

ألرول ومباشرة األعمال احلرة من منظـور  ل الفردية لكيةاملهبدف استنباط مؤشرات عن قياس 
تبعة   ك  بلد. وسيلسترشد هبـذ  املناقشـات    البيانات واملنوهجية املالفغرات  جنساين وحتديد 

ستقصـائية  االدوات األ تصـميم   حتديد نةاري مجـ  البيانـات التجـرييب واملنـاطا املشـمولة بـل و      
   ك  بلد.  وفقا لالحتياجات 

وقد علقد اجتما  منتصل املدة التقين الستعراض مشرو  األدلة والبيانـات مـن أجـ      - 14
ــني اجلنســـ   ــاواة بـ ــا املسـ ــن  حتقيـ ــرة مـ ــما   5إي  3ني    الفتـ ــانون األول/ديسـ    2014كـ

مـــن املكاتـــ   اوةـــرون ااءااـــاســـتعرض اإلحصـــائيون و ةاللـــل كيتاكيوشـــو  باليابـــان. و
اإلحصائية الوطنية واللجان اإلقليمية والوكاالت الدوليـة التقـدم الـذي أحـري  مشـرو  األدلـة       

ألرـول ومباشــرة  ل الفرديــة لكيـة امل  قيــاس والبيانـات مـن أجــ  حتقيـا املســاواة بـني اجلنسـني      
األعمال احلرة من منظـور جنسـاين. وتـدارس االجتمـا  نتـائ  التجربـة االستقصـائية املنوهجيـة         

سـياري إجـراء املقـابالت مـ       تنفيـذ املتعلقة بقياس ملكية األرول من منظور جنساين وجـدوى  
نية املتعلقـة بقيـاس مباشـرة األعمـال     األسر املعيشية املورى بل؛ ومشرو  املباد  التوجيوهية التق

احلرة من منظور جنساين وجدوى املنوهجية املقترحـة؛ وإعـداد البلـدان لتجريـ  مجـ  البيانـات       
 .  2015عن ملكية األرول ومباشرة األعمال احلرة من منظور جنساين   عام 
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أيضـا      2014كانون األول/ديسـما   6وأة اي  علقد اجتما  اللجنة التوجيوهية    - 15
كيتاكيوشو  باليابان  ملوافاة أعضائوها بآةر ما استجد من معلومات عن تنفيذ مشـرو  األدلـة   

 والبيانات من أج  حتقيا املساواة بني اجلنسني  واالتفاري على ةةل العم  املقبلة.  
  

   : اجتاهات وإحصاءات2015املرأة   العامل  -ثالفا  
املرررر    يف العرررر  : اجت هرررر   ســــادس ملنشــــور أعــــدت شــــعبة اإلحصــــاءات العــــدد ال - 16

  الذي يعرض إحصاءات وحتليال عن وض  املرأة والرجـ    العـامل وفقـا ألحـد      وإحص تا 
. ويتنـاول املنشـور   1995البيانات املتاحة  ويلقي الضوء على التقدم احملـري   ذلـك منـذ عـام     
التعلـيم  والعمـ   والسـلةة    مثانية من جماالت السياسـات هـي: السـكان واألسـرة  والصـحة  و     

ورــن  القــرار  والعنــل ضــد املــرأة  والبيئــة  والفقــر  متشــيا مــ  اجملــاالت احلامــة األ يــة الــ    
ةـالل املـؤمتر العـاملي الرابـ       1995حلددت   إعالن ومنوهاج عم  بـيجني املعتمـدين   عـام    

مصـادر إحصـائية دوليـة    املعين باملرأة. ويعرض حتليال يسـتند أساسـا إي إحصـاءات متاحـة مـن      
ووطنية ومدةالت وإسوهامات مقدمة من ةااء وطنيني ودوليني مـن املكاتـ  ذات الصـلة      
األمم املتحدة  ومكات  إحصائية وطنية. ومن املتوق  أن يصدر املـوجز التنفيـذي للمنشـور      

نة لكـ     فيما سيصدر   نساتل الكاملـة املتضـم  2015دورة جلنة وض  املرأة   آذار/مارس 
  2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  20املـــواد الداعمـــة  مبـــا   ذلـــك املرفقـــات اإلحصـــائية    

املر     منشـور  تتوي شعبة اإلحصاءات إرـدار  . و2015مبناسبة اليوم العاملي لصحصاءات لعام 
 .  (1)سنوات  على حنو ما دعا إليل منوهاج عم  بيجني 5  كيف الع  : اجت ه   وإحص تا  

  
 وض  أدلة ومباد  توجيوهية وتصنيفات   -عا راب 

توار  شعبة اإلحصاءات العم  على وض  الصيغة النوهائية للتصنيل الدو  لألنشـةة   - 1٧
نتــائ  اجتمــا  فريــا ااــااء املعــين بتنقــي    بنــاءا علــىأليــراض إحصــاءات اســتادام الوقــت   

ــدو  التجــرييب لألنشــةة أليــراض إحصــاءات اســتادام الو    ــذي عقــد    التصــنيل ال قــت  ال
ــاد القــرار اجلديــد بشــشن    و؛ 2012حزيران/يونيــل  13إي  11نيويــور    الفتــرة مــن    اعتم

إحصــاءات العمــ  والعمالــة واالســتادام النــاقص لليــد العاملــة   املــؤمتر الــدو  التاســ  عشــر   
تشـرين األول/أكتـوبر    11إي  2الذي عقد   جنيل   الفتـرة مـن     اااء إحصاءات العم 

التعليقات الواردة من املكات  اإلحصائية الوطنيـة. ومبجـرد وضـ  التصـنيل الـدو       و؛ 2013
__________ 

)منشـورات األمـم املتحــدة     1995 يلول/سرتمرب    15-4تق ير  املرر   العر ملل ال اارع املعرر ار مل   ، ار   ،         (1) 
 .20٨الفص  األول  الفقرة   (E.96.IV.13رقم املبي  
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  رــيغتل النوهائيــة  سيستعرضــل فريــا ااــااء لضــمان اتســاقل مــ  معــاي  التصــنيفات الدوليــة    
وسائر التصنيفات الدولية ذات الصـلة. ومـن املتوقـ  أن يلعـرض التصـنيل الـدو  علـى اللجنـة         

لكي تعتمـد  بورـفل التصـنيل الـدو       2016 دورهتا السابعة واألربعني   عام اإلحصائية  
 لألنشةة أليراض إحصاءات استادام الوقت.  

  
 تعزيز القدرات   جمال اإلحصاءات اجلنسانية   -ةامسا  

  عقدت شـعبة اإلحصـاءات حلقـ  عمـ  إقليميـتني والـدورة ااامسـة        2014  عام  - 1٨
حصاءات اجلنسانية هبدف تعزيز قدرات اإلحصـائيني الـوطنيني علـى إعـداد     للمنتدى العاملي لص

معلومــات جنســانية جمديــة ودقيقــة إلجــراء حتلــيالت جنســانية وحتســني احلــوار بــني مســتعملي   
 اإلحصاءات اجلنسانية ومنتجيوها.  

 وعلقـدت حلقـة العمــ  املعنيـة باإلحصــاءات اجلنسـانية ملنةقـة احملــيل ا ـاد    الفتــرة       - 19
ــن ــة   2014آب/أيســةس  6إي  4 م ــا شــعبة     مدين ــادي  فيجــي. وشــاركت   تنظيموه ن

اإلحصــاءات وأمانــة مجاعــة احملــيل ا ــاد   واستضــافتوها حكومــة فيجــي. وقــد انصــ  تركيــز   
حلقة العم  اإلقليمية على تعزيز قدرات اإلحصائيني الوطنيني على إنتاج إحصـاءات جنسـانية   

ــة وحتســني احلــوار بــ    ــة وجمدي ــة باملســائ  اجلنســانية    قوي ــات املتعلق ني منتجــي ومســتعملي البيان
يتصــ  هبــا مــن إحصــاءات. وشــار    حلقــة العمــ  تلــك حفلــون للمكاتــ  اإلحصــائية     ومــا

بلـدا مـن بلـدان جـزر احملـيل ا ـاد  وةـااء مـن          13الوطنية وأوساط مستعملي البيانـات مـن   
ري األمـم املتحـدة للسـكان. وتناولـت     مصرف التنمية اوسيوي ومنظمة العم  الدوليـة ورـندو  

حلقة العم  عملية إدمـاج منظـور جنسـاين   اإلحصـاءات الوطنيـة؛ وسـب  إنتـاج إحصـاءات         
عن العم  والصحة واستادام الوقت ذات رـلة بالتحليـ  اجلنسـاين؛ وإحصـاءات عـن العنـل       

 .(2)املرأة ضد
  باملكسـيك    أيواسـكالينتيس  ونلظرم املنتدى العاملي ااامس لصحصاءات اجلنسـانية    - 20

  بالتعـاون مـ  املكتـ  اإلحصـائي الـوطين      2014تشـرين الفـاين/نوفما    5إي  3  الفترة من 
للمكسيك. ومتفلـت األهـداف الرئيسـية للمنتـدى   تعزيـز املعـاي  الدوليـة إلعـداد إحصـاءات          

ا؛ واستعراض أفضـ   ومنسقة و  الوقت املناس   وحتليلوها ونشره هبا موثوريوجنسانية جمدية 
تعزيـز احلـوار     علـى الصـعيدين الـوطين والـدو ؛ و     احارسات اإلحصـاءات اجلنسـانية وتباد ـ   

بني املستادمني مف  مقـرري السياسـات والبـاحفني ومنتجـي اإلحصـاءات اجلنسـانية. وتةـر ري        
__________ 

التقريــر النــوهائي لالجتمــا  متــاإل مــ  العــروض واالســتنتاجات ومــواد إضــافية داعمــة   املوقــ  الشــبكي             (2) 
http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/2014/August_Fiji/default.html. 



 E/CN.3/2015/21 

 

8/17 14-67338 

 

ــدان          ــور جنســاين واســتعرض جتــارب/حتليالت البل ــن منظ ــاس م ــا  إي مســائ  القي االجتم
اجلديـد الــذي   تعريـل ال: الفقـر  وملكيـة األرـول والـتحكم فيوهـا؛ و     ية التاليـة املواضـيع  تاالاجملـ 

منظمة العم  الدولية للعم   والفجـوة   األجـور بـني اجلنسـني  وجمموعـة خمتـارة مـن         وضعتل
ــى النســاء والرجــال؛         ــة عل ــة االقتصــادية واملالي ــار األيم ــز   مكــان العمــ   وآث أشــكال التميي

املرأة والرج ؛ واستقصاءات استادام الوقت  والعم  ي  املـشجور  واحلسـابات    والعنل ضد
الفرعيــة إلنتــاج األســر املعيشــية يــ  املــشجور؛ ومشــاركة املــرأة   احلكومــات احملليــة؛ واملــرأة    
والبيئة؛ واملرأة والزناعـات املسـلحة. وأحـاط االجتمـا  علمـا أيضـا بالتقـدم احملـري   مشـرو           

”Data2X“ افر البيانات جملموعة احلد األدم مـن املؤشـرات اجلنسـانية الـ  وضـعتوها األمـم       وتو
ــين          ــني الوكــاالت املع ــا ااــااء املشــتر  ب ــامن لفري ــا  الف ــائ  االجتم املتحــدة  واسترشــد بنت

مشــار  مــن املكاتــ  اإلحصــائية   100باإلحصــاءات اجلنســانية. وقــد حضــر املنتــدى حــوا   
 .(3)ة واملعاهد النسائية الوطنية واألوساط اإلحصائية الدوليةالوطنية واألوساط األكادلي

حلقــة العمــ  املوج وهــة للبلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة   جمــال بنــاء القــدرات     نلظرمــتو - 21
 كانون األول/ 4إي  1املتعلقة بإدماج منظور جنساين   اإلحصاءات    عم ان    الفترة من 

جلنــة األمــم املتحــدة االقتصــادية لغــرر آســيا  ومركــز األ ــا       بالتعــاون مــ  2014ديســما 
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدري  للدول اإلسالمية  ودائـرة اإلحصـاءات العامـة      

وانصــ  تركيــز حلقــة العمــ  تلــك علــى ســب  وضــ  ةةــة متســقة وشــاملة إلنتــاج       األردن.
الصـحة  والعمـ   والفقـر  واسـتادام الوقـت       ب املتعلقـة  حصاءاتاإلاإلحصاءات اجلنسانية؛ و

شيراض التحلي  اجلنساين؛ وقياس العنل ضد املرأة. وتناولـت حلقـة العمـ  أيضـا     بصلة الذات 
استادام تعدادات السـكان باعتبارهـا مصـدرا لصحصـاءات اجلنسـانية. وحضـر احللقـة حـوا          

جمـال اإلحصـاءات اجلنسـانية     مكتبا إحصائيا وطنيا   املنةقة وةـااء    14مشاركاي من  25
ومنظمات األمم املتحـدة ذات الصـلة  وتدارسـوا أفضـ  املمارسـات والتحـديات الـ  تعتـرض         
ــا         ــ  تناو  ــة ال ــارة ذات األولوي ــات جنســانية ذات رــلة عــن اجملــاالت املات ــاج ونشــر بيان إنت

 .(4)االجتما 
 

__________ 

التقريــر النــوهائي لالجتمــا  متــاإل مــ  العــروض واالســتنتاجات ومــواد إضــافية داعمــة   املوقــ  الشــبكي             (3) 
http://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/Default.htm. 

اإل مــ  العــروض واالســتنتاجات ومــواد إضــافية داعمــة   املوقــ  الشــبكي        التقريــر النــوهائي لالجتمــا  متــ    (4) 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Jordan/2014/December/list_of_docs.htm. 
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ت املعـين باإلحصـاءات   االجتما  الفامن لفريا ااااء املشتر  بني الوكاال - سادسا 
 اجلنسانية واجتما  الفريا االستشاري املعين باملسائ  الناشئة  

عقـــد الفريـــا االستشـــاري املعـــين باملســـائ  الناشـــئة ثالثـــة اجتماعـــات إلكترونيـــة     - 22
ملناقشة سب  وضـ  الصـيغة النوهائيـة ملؤشـرات العنـل ضـد املـرأة   جمموعـة احلـد           2014 عام

ت اجلنسانية؛ وإجراء تقييم للتقدم احملري   تنفيـذ مشـرو  األدلـة والبيانـات     األدم من املؤشرا
ــدو  لألنشــةة        ــة للتصــنيل ال ــا املســاواة بــني اجلنســني ووضــ  الصــيغة النوهائي مــن أجــ  حتقي
ــة       ــتادام الوقـــت؛ واالتفـــاري علـــى جمـــاالت العمـــ  ذات األولويـ ــاءات اسـ أليـــراض إحصـ

علـى وضـ  طرائـا لوضـ  إحصـاءات       2015    عـام  املستقب . وقد وافا الفريا علـى العمـ  
وقابلـة للمقارنـة دوليـا عـن اسـتادام الوقـت وعـن العنـل ضـد املـرأة. و             هبـا  جمدية وموثـوري 

ــا شــعبة اإلحصــاءات     2015 عــام ــ  جتمعوه ــات ال ــا استعراضــا للبيان حتضــ ا   ســيجري الفري
دة الشــعبة   وضــ    ومســاع: اجت هرر   وإحصرر تا 2015املرر    يف العرر    إلرــدار منشــور

الصــيغة النوهائيــة للتصــنيل الــدو . وسيلشــرف الفريــا أيضــا علــى اةتيــار مؤشــرات املشــرو    
الرئيســية الــ  ســتلدرج   جمموعــة احلــد األدم مــن املؤشــرات اجلنســانية وسيلســاهم   اةتيــار  

 تلك املؤشرات لقياس وررد ملكية األرول ومباشرة األعمال احلرة من منظور جنساين.  
 الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات  وعلقــد االجتمــا  الفــامن لفريــا ااــااء املشــتر  بــني   - 23

. وحضــــر 2014تشــــرين الفــــاين/نوفما  2اجلنســــانية   أيواســــكالينتيس  باملكســــيك    
مشــاركا مــن الوكــاالت الدوليــة واللجــان اإلقليميــة واملكاتــ         33االجتمــا  مــا جمموعــل   

كـ  مـن شـعبة اإلحصـاءات      اضـةل  بـل  اإلحصائية الوطنية. واستعرض االجتما  العم  الذي 
  وأحــاط علمــا باملبــادرات العديــدة الــ  يضــةل  هبــا أعضــاء الفريــا    2014والفريــا   عــام 

 لتعزيز أنشةة اإلحصاءات اجلنسانية على الصعلد الدو  واإلقليمي والوطين.  
املؤشــرات ب الــذي قدمتــل منظمــة الصــحة العامليــة واملتعلــا   قتــرإلاملونــاقا االجتمــا   - 24

ــرأة وإ    ــد املـ ــل ضـ ــية للعنـ ــرات     الرئيسـ ــن املؤشـ ــد األدم مـ ــو  احلـ ــا   جممـ ــة إدراجوهـ مكانيـ
؛ والتحديات ال  تعترض مواءمـة التصـنيل الـدو  لألنشـةة أليـراض إحصـاءات       (5)اجلنسانية

ــوافر      اســتادام الوقــت مــ  التعريــل اجلديــد للعمــ  الــذي وضــعتل منظمــة العمــ  الدوليــة؛ وت
  منشور شعبة اإلحصـاءات املقبـ     البيانات وحتليلوها وإدراج إحصاءات عن العنل ضد املرأة

__________ 

إذا وافــا فريــا ااــااء املشــتر  بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية علــى مقتــرإل منظمــة الصــحة      (5) 
ــدين  ال ــة  فــإن املؤشــرين اجلدي   جمموعــة احلــد األدم مــن   49و  4٨حمــ  املؤشــرين احلــالي ني   ســيحالنعاملي

املؤشرات اجلنسانية. ويرجى الرجو  إي مرفا هذا التقرير لالطـال  علـى القائمـة الكاملـة واملنقحـة جملموعـة       
 احلد األدم من املؤشرات اجلنسانية.



 E/CN.3/2015/21 

 

10/17 14-67338 

 

ــة  : اجت هررر   وإحصررر تا 2015املررر    يف العررر    ؛ والتقـــدم احملـــري   تنفيـــذ مشـــرو  األدلـ
ــدان   جمــال       ــز قــدرات البل ــا املســاواة بــني اجلنســني؛ وةةــل تعزي والبيانــات مــن أجــ  حتقي

 اإلحصاءات اجلنسانية.
ري املعـين بالقضـايا الناشـئة  ووافـا     واستعرض االجتما  أيضا أعمال الفريا االستشـا  - 25

مــن جمموعــة احلــد األدم مــن املؤشــرات  26و  25علــى مقترحــل الــذي يفيــد بنقــ  املؤشــرين 
إي  2اللـــذين قـــام معوهـــد اليونســـكو لصحصـــاء بتجميعوهمـــا  مـــن املســـتوى         -اجلنســـانية 

 .(6)1 املستوى
 :  ما يلي يتضمن   الذي2015ووافا االجتما  على برنام  عملل السنوي لعام  - 26

بالنسبة لشعبة اإلحصاءات  بصفتوها أمانة  رياية مذكرة بشـشن أعمـال فريـا ااـااء      • 
ــداء التعليقــات      ــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية وتعميموهــا إلب املشــتر  ب

تلوج ل إي فريا أردقاء الرئيس املعين بوض  مقـاييس للتقـدم أوسـ  نةاقـاي      يث عليوها 
لجنة اإلحصائية  وذلك لضمان أن يلنظر   جمموعة احلد األدم مـن املؤشـرات   التاب  ل

ــد        ــا بع ــة مل ــة املســتدامة/ةةة التنمي ــار مؤشــرات أهــداف التنمي اجلنســانية ةــالل اةتي
 ؛  2015 عام

  واالحتـاد الاملـاين الـدو      بالنسبة للوكاالت املتاصصة املعنية )منظمة العم  الدولية • 
وبرنــام  األمــم املتحــدة   ومعوهــد اليونســكو لصحصــاء  لالتصــاالتواالحتــاد الــدو  

وشـعبة السـكان التابعـة إلدارة      ومنظمة األمم املتحدة للةفولة  املشتر  املعين باإليدي
ــن        ــديوها م ــا ل ــوف  م ــة(  ت ــة  ومنظمــة الصــحة العاملي الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي

 1م مـن املؤشـرات مـن املسـتوى     ملؤشـرات جمموعـة احلـد األد    ورـفية بيانات/بيانات 
ــرات   ــدول املؤشــ ــة(؛    -)جــ ــة أو النوعيــ ــواء الكميــ ــاي   ســ ــعبة  واملعــ ــبة لشــ بالنســ

 على اإلنترنت.   1اإلحصاءات  نشر مؤشرات املستوى 
بالنسبة لشعبة اإلحصاءات  القيام بالتشاور م  منظمـة الصـحة العامليـة بنشـر البيانـات       • 

عن مؤشرات العنل ضد املـرأة مـن جمموعـة     رفيةوالقةرية وما يتص  هبا من بيانات 
فعـــ   مت جتميعوهـــا بال (  والـــ   2احلـــد األدم مـــن املؤشـــرات اجلنســـانية )املســـتوى     

 ؛  : اجت ه   وإحص تا 2015النس ت يف الع     منشور  ادمستلستو

__________ 

ات واضحة من حيث املفوهوم و ـا تعريـل متفـا عليـل دوليـا وتعـد ها البلـدان        هي مؤشر 1مؤشرات املستوى  (6) 
بانتظام. ويرجى الرجو  إي مرفا هذا التقرير لالطـال  علـى القائمـة الكاملـة واملنقحـة جملموعـة احلـد األدم        

 من املؤشرات اجلنسانية.
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 ورـفية بالنسبة لشعبة اإلحصاءات  نشر البيانات القةرية ومـا يتصـ  هبـا مـن بيانـات       • 
ــن جمموعــة احلــد األدم مــن املؤشــرات اجلنســانية      عــن مؤ شــرات اســتادام الوقــت م

النسررر ت يف العررر     منشـــور مت جتميعوهـــا بالفعـــ  وستلســـتادم (  والـــ  2)املســـتوى 
 ؛  : اجت ه   وإحص تا 2015

بالنسبة للفريا االستشاري املعين بالقضايا الناشئة  موارلة العمـ    اجملـاالت التاليـة:     • 
الوقــت  والعنــل ضــد املــرأة  ومشــرو  األدلــة والبيانــات مــن أجــ  حتقيــا   اســتادام 

 املساواة بني اجلنسني؛  
سـيما   بالنسبة جلمي  ا يئات  موارلة أنشةة بناء القدرات على الصعيد القةري  وال • 

 ؛  2لتوسي  نةاري التغةية املستندة إي البيانات بالنسبة ملؤشرات املستوى 
 .  2015عام  عقد اجتما  سنوي   • 

  
 نشر جمموعة احلد األدم من املؤشرات اجلنسانية على اإلنترنت   - سابعا 

  على اسـتادام جمموعـة احلـد األدم    44/109وافقت اللجنة اإلحصائية    مقررها  - 2٧
من املؤشـرات اجلنسـانية لتكـون مبفابـة دليـ  إلعـداد اإلحصـاءات اجلنسـانية الوطنيـة وجتميعوهـا           

لدو ؛ وترد   مرفا هذا التقرير قائمة املؤشرات اجلنسانية وهـي تعكـس بعـ     على الصعيد ا
التعديالت ال  ُأدةلت عليوها   االجتما  الفامن لفريا ااااء املشـتر  بـني الوكـاالت املعـين     

 .  2014باإلحصاءات اجلنسانية  الذي علقد   تشرين الفاين/نوفما 
نصة مكر سة أنششهتا  ذا الغرض لنشر جمموعـة احلـد   وتتعوه د شعبة اإلحصاءات بوابة/م - 2٨

ــبكي     ــوم بتحــــديفوها   املوقــــ  الشــ ــانية علــــى اإلنترنــــت وتقــ األدم مــــن املؤشــــرات اجلنســ
http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html   ــانون األول/ديســما   نلشــر 2014. وحــ  ك

البـال  عـددها    1ملسـتوى  ا جمموعـة مؤشـرات  أحد  مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن        البوابة 
تتكون أساسا من مؤشرات جنسانية عن التعليم والعمالة والصحة  وتوجـد  وال  مؤشرا   35

 ا مفاهيم وتعاريل متفا عليوها وتتوافر بششهنا بيانات على الصعيد الدو . وقد وافـا الفريـا   
علـى اإلنترنـت    2ى االستشاري املعين بالقضايا الناشئة على نشـر مؤشـرات خمتـارة مـن املسـتو     

   ح  وإن كانت البيانات ي  متاحة إال بششن بلدان خمتارة.  2015  عام 
وتستند جمموعة احلد األدم مـن املؤشـرات اجلنسـانية إي البيانـات الـ  تعـدها البلـدان         - 29

ــوها إي شــعبة اإلحصــاءات مشــفوعة ببياناهتــا      . الورــفيةوجتم عوهــا الوكــاالت املتاصصــة وحتيل
النسبة جملموعات معينة من البيانات  فـإن الوكـاالت املتاصصـة تلـدة  عليوهـا التعـديالت       ب أما
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تضــ  الوكــاالت  بالنســبة     حــنيالاليمــة لضــمان إمكانيــة مقارنتــوها علــى الصــعيد الــدو     
جملموعات أةرى  تقديراهتا استناداي إي البيانـات القةريـة. وتتـاإل   بوابـة البيانـات املاصصـة       

ــاتل  الــ  تتعوهــد ــات    ورــفيةها شــعبة اإلحصــاءات بيان مفصــلة مشــفوعة بشــرإل ملصــادر البيان
 واألسالي  ال  استعانت هبا الوكاالت املتاصصة  إي جان  البيانات ذات الصلة.  

  
 آفاري املستقب  -ثامنا  

  إطــار الانــام  العــاملي لصحصــاءات اجلنســانية  سيشــم  عمــ  شــعبة اإلحصــاءات   - 30
  مـا يلـي:   2015املشتر  بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسـانية    عـام    وفريا ااااء

موارلة النشر على اإلنترنت جملموعة احلد األدم من املؤشرات اجلنسانية وي ها مـن األنشـةة   
اجلاريــة الــ  وافــا عليوهــا فريــا ااــااء؛ واألنشــةة الــ  يلضــةل  هبــا   إطــار مشــرو  األدلــة    

ج  حتقيا املساواة بني اجلنسني؛ وتنظيم حلقات عم  إقليمية عن اإلحصـاءات  والبيانات من أ
  رــيغتل النوهائيــة  : اجت هرر   وإحصرر تا 2015املرر    يف العرر   اجلنســانية؛ ووضــ  منشــور  

 وإردار .  
وستقوم شعبة اإلحصاءات أيضا  بالتعاون م  ةااء مـن الوكـاالت الوطنيـة والدوليـة      - 31

ــد البحــث  بوضــ   ــراض إحصــاءات      ومعاه ــدو  لألنشــةة ألي ــة للتصــنيل ال   الصــيغة النوهائي
 استادام الوقت.  

  
 نقاط للعلم   -تاسعا  

الشـــعبة  قـــام بـــل كـــ  مـــناللجنـــة مـــدعوة إي اإلحاطـــة علمـــا بالعمـــ  الـــذي  إن  - 32
اإلحصــائية وفريــا ااــااء املشــتر  بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية ةــالل    

اللجنـة اإلحصــائية   دورهتــا الفانيــة واألربعــني   الــ  قدمتــوها لةلبــاتل االامتفــ 2014 عـام 
 تحسني اإلحصاءات اجلنسانية.  ب فيما يتعلا
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 املرفا  
 )أ(جمموعة احلد األدم للمؤشرات اجلنسانية  

 1اجلدول 
 قائمة املؤشرات اجلنسانية  حس  اجملال

رقم 
 املرش  املرش 

األهراا    جع رإ إ   اإلح ال  امل
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

ا ياكــ  االقتصــادية  واملشــاركة   األنشــةة املنتجــة  وإمكانيــة   -أوال      
  احلصول على املوارد

مدفوعـة   متوسل عدد الساعات املاصصة ألداء أعمال مزنليـة يـ    1
)مالحظة: الفص  بـني األعمـال املزنليـة     األجر  حس  نو  اجلنس
 ورعاية األطفال إذا أمكن(

 منظمة العم  الدولية 2 3-  حاء1-  واو2-جيم

متوســل عــدد الســاعات املاصصــة ألداء أعمــال مدفوعــة ويــ         2
 مدفوعة األجر معا )ع ء العم  اإلمجا (  حس  نو  اجلنس

 مة العم  الدوليةمنظ 2 3-  حاء1-واو

عامـا   24و  15معدل مشاركة األشااص املتراوحة أعمارهم بني  3
 عاما   القوة العاملة  حس  نو  اجلنس 15وتزيد عن 

 منظمة العم  الدولية 1 3-  حاء1-واو

 عم  الدوليةمنظمة ال 1   الغاية باء 1  ا دف 2-واو نسبة العاملني الذين يعملون حلساهبم اااص  حس  نو  اجلنس 4

 منظمة العم  الدولية 1   الغاية باء 1  ا دف 3-حاء نسبة العاملني بورفوهم عاملني مسا ني من األسرة  حس  نو  اجلنس 5

 منظمة العم  الدولية 1 1-واو نسبة العاملني الذين هم أرباب عم   حس  نو  اجلنس 6

 منظمة العم  الدولية 3 2-  واو1-واو الشركة النسبة املئوية للشركات ال  متلكوها نساء  حس  حجم ٧

التويي  بالنسبة املئوية للسكان العـاملني حسـ  القةـا   لكـ  مـن       ٨
 اجلنسني )القةاعات هنا تعين الزراعة والصناعة واادمات(

 منظمة العم  الدولية 1 3-  حاء5-واو

يـة   العمالة ي  الرمية كنسبة مئوية مـن جممـو  العمالـة يـ  الزراع     9
 حس  نو  اجلنس

 منظمة العم  الدولية 2 3-  حاء2-واو

ــارهم    10 ــة أعمـ ــبة لألشـــااص املتراوحـ ــباب بالنسـ ــة الشـ معـــدل بةالـ
 عاما  حس  نو  اجلنس 24 و 15 بني

 منظمة العم  الدولية 1 1-واو

ألمـــــم البنـــــك الدو /منظمـــــة ا 3 2-  واو1-واو نسبة السكان املستفيدين من القروض  حس  نو  اجلنس 11
 املتحـــــدة لأليذيـــــة والزراعـــــة/
ــة     ــاون والتنميـــ منظمـــــة التعـــ

 امليدان االقتصادي

 
 

تتلل جمموعة احلد األدم للمؤشرات اجلنسانية عن القائمة ال  ُقـدمت   الـدورات املاضـية للجنـة اإلحصـائية. فقـد ةضـعت         )أ( 
قـات امُلامـة   االجتمـا  الفـامن لفريـا ااـااء املشـتر  بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات اجلنسـانية             للتحديث لتعكس االتفا

 وفريقل االستشاري املعين بالقضايا الناشئة.
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رقم 
 املرش  املرش 

األهراا    جع رإ إ   اإلح ال  امل
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

البنك الدو /منظمة األمـم املتحـدة    3 2-  ألل1-ألل نسبة الكبار الذين للكون األراضي  حس  نو  اجلنس 12     
لأليذيــة والزراعة/منظمــة التعــاون   

 والتنمية   امليدان االقتصادي

 منظمة العم  الدولية 3 5-  واو1-واو ني اجلنسني   األجورالفجوة القائمة ب 13

 منظمة العم  الدولية 2 5-واو نسبة العاملني لبع  الوقت  حس  نو  اجلنس 14

ــني      15 ــارهم بـ ــة أعمـ ــااص املتراوحـ ــدى األشـ ــة لـ ــدل العمالـ  25معـ
عامــا الــذين يعيشــون   أســرة معيشــية مــ  طفــ  دون ســن    49 و

ون   أسرة معيشية من دون أطفـال  حسـ    الفالفة  أو الذين يعيش
 نو  اجلنس

 منظمة العم  الدولية 3 6-واو

ــة     3 6-واو نسبة األطفال دون الفالفة املكفولني رميا 16 ــاون والتنميـــ منظمـــــة التعـــ
 امليدان االقتصادي

 اد الدو  لالتصاالت  االحت 1   الغاية واو٨  ا دف 3-واو نسبة مستادمي اإلنترنت من األفراد  حس  نو  اجلنس 1٧

 االحتاد الدو  لالتصاالت   1   الغاية واو٨  ا دف 3-واو نسبة مستادمي ا واتل النقالة/االوية من األفراد  حس  نو  اجلنس 1٨

نسبة األسر املعيشية ال  لديوها إمكانية الورـول إي وسـائل اإلعـالم     19
 رب األسرة)اإلذاعة  التلفزيون  اإلنترنت(  حس  نو  جنس 

 االحتاد الدو  لالتصاالت   3 3-واو

 
 التعليم -ثانيا 

  

معدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة لـدى الشـباب )املتراوحـة أعمـارهم         20
 عاما(  حس  نو  اجلنس 24و  15بني 

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 2  ا دف 4-  الم2-باء

لـيم االبتـدائي  حسـ     املعد ل الصا  املعدَّل لاللتحـاري مبـدارس التع   21
 نو  اجلنس

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 2  ا دف 4-  الم1-باء

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 3  ا دف 1-باء املعدل اإلمجا  لاللتحاري مبدارس التعليم الفانوي  حس  نو  اجلنس 22

 ليونسكو لصحصاءمعوهد ا 1 1-باء املعدل اإلمجا  لاللتحاري بالتعليم اجلامعي  حس  نو  اجلنس 23

مؤشر التكافؤ بني اجلنسـني   االلتحـاري مبـدارس التعلـيم االبتـدائي       24
 والفانوي واجلامعي

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 3  ا دف 4-  الم1-باء

حصة اارجيات   العلـوم وا ندسـة والصـناعات التحويليـة والبنـاء       25
 على املستوى اجلامعي

 اليونسكو لصحصاء معوهد 1 4-  الم4-  باء3-باء

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 4-  الم4-باء سي أو أساتذة املستوى اجلامعينسبة اإلنا  بني مدرِّ 26

املعــدل الصــا  لاللتحــاري بالفصــ  األول مــن التعلــيم االبتــدائي         2٧
 حس  نو  اجلنس

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 1-باء

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 1-باء اجلنس معدل إمتام التعليم االبتدائي  حس  نو  2٨

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 1-باء نسبة التارج من التعليم اإلعدادي  حس  نو  اجلنسإمجا   29

املعــدل الفعلــي لالنتقــال مــن التعلــيم االبتــدائي إي التعلــيم الفــانوي    30
 )الاام  العامة(  حس  نو  اجلنس

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 1-باء
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رقم 
 املرش  املرش 

األهراا    جع رإ إ   اإلح ال  امل
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

ــر      31      ــن العمـ ــالغني مـ ــكان البـ ــدى السـ ــي لـ ــي  العلمـ ــتوى التحصـ مسـ
 عاما فما فوري  حس  نو  اجلنس 25

 معوهد اليونسكو لصحصاء 1 1-باء

 
   الصحة واادمات املتصلة هبا -ثالفا 

معــــدل شــــيو  وســــائ  منــــ  احلمــــ  بــــني النســــاء املتزوجــــات    32
 عاما 49و  15املعاشرات  املتراوحة أعمارهن بني  أو

  5  ا دف 2-  جيم1-جيم
 الغاية باء

 شعبة السكان   األمم املتحدة 1

/شعبة منظمة األمم املتحدة للةفولة 1 4  ا دف 1-جيم ااامسة  حس  نو  اجلنس سن معدل وفيات األطفال دون 33
ــم املتحدة/  منظمــة الســكان   األم

   الصحة العاملية
منظمة األمـم  منظمة الصحة العاملية/ 1 اية ألل  الغ5  ا دف 1-جيم معدل الوفيات النفاسية 34

ــدة للةفولة ــم  املتحـ ــندوري األمـ /رـ
 املتحدة للسكان  

 منظمة األمم املتحدة للةفولة 1   الغاية باء5  ا دف 1-جيم لوالدةالصحية ما قب  ارعاية لقي الت 35
ن ذوي نسبة الوالدات الـ  جتـري حتـت إشـراف مـوحفي رـحة مـ        36

 املوهارات
 منظمة األمم املتحدة للةفولة 1   الغاية ألل5دف   ا 1-جيم

عامـــا  15 لبـــالغني مـــن العمـــراألشـــااص ا بـــنيانتشـــار التـــدةني  3٧
 فوري  حس  نو  اجلنس   ماف

 منظمة الصحة العاملية 1 2-جيم

 منظمة الصحة العاملية 1 2-  جيم1-جيم الذين يعانون من البدانة  حس  نو  اجلنس الكبارنسبة  3٨
عامــا  49و  15أعمــارهم بــني  تراوحــةة املــرأة مــن الســكان املنســب 39

 املصابني بف وس نقص املناعة البشرية/اإليدي  
برنام  األمم املتحدة املشـتر  املعـين    1   الغاية ألل6  ا دف 3-جيم

 بف وس نقص املناعة البشرية/اإليدي  
ــى    40 ــة احلصــول عل ــالج مبإمكاني ة  يلف وســات العكســ ا اتضــادالع

 س  نو  اجلنسح
  الغاية باء 6  ا دف 3-جيم

   الغاية هاء٨وا دف 
 منظمة الصحة العاملية 1

 شعبة السكان   األمم املتحدة 1 2-  جيم1-جيم متوسل العمر املتوق    سن الستني  حس  نو  اجلنس 41
 عامليةمنظمة الصحة ال 1 2-  جيم1-جيم حس  سب  الوفاة والفئة العمرية الكباروفيات  42
 

   املشاركة   احلياة العامة ورن  القرار -رابعا 

 االحتاد الاملاين الدو  1 1-ياي حصة املرأة من املنار  الويارية   احلكومة 43

 االحتاد الاملاين الدو  1 3  ا دف 1-ياي نسبة املقاعد ال  تشغلوها املرأة   الاملان الوطين 44

 منظمة العم  الدولية 1 1-  ياي5-  واو1-واو ر  اإلداريةحصة املرأة من املنا 45

مكتـــ  األمـــم املتحـــدة املعـــين     2 2-طاء النسبة املئوية لضابةات الشرطة 46
 باملادرات واجلرلة

مكتـــ  األمـــم املتحـــدة املعـــين     2 2-طاء النسبة املئوية للقاضيات 4٧
 باملادرات واجلرلة
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رقم 
 املرش  املرش 

األهراا    جع رإ إ   اإلح ال  امل
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

      
   تاةحقوري اإلنسان للمرأة والف -ةامسا 

 (عامـا  49و  15أعمـارهن بـني   تراوحـة  امل) املعاشرات نسبة النساء 4٨
  عشـ  حـا  أو سـابا    مـن لعنل بدين و/أو جنسي  الاليت تعرضن

 املاضية   12األشوهر الـ  ةالل

ــعبة   2 2-  دال1-دال ــحة العاملية/شــ ــة الصــ منظمــ
 السكان   األمم املتحدة  

الــاليت  (عامــا 49و  15 أعمــارهن بــني  )املتراوحــة نســبة النســاء  49
   15منذ سن   عش أشااص ي  ال منلعنل جنسي  تعرضن

ــعبة   2 2-  دال1-دال ــحة العاملية/شــ ــة الصــ منظمــ
 السكان   األمم املتحدة  

 منظمة األمم املتحدة للةفولة 1 2-طاء انتشار تشويل/بتر األعضاء التناسلية لصنا  )للبلدان املعنية فقل(   50
عامـــا  24و  20أعمـــارهن بـــني  املتراوحـــةويـــة للنســـاء النســـبة املئ 51

   1٨ قب  سناملعاشرات املتزوجات أو 
 منظمة األمم املتحدة للةفولة 1 2-  الم1-الم

  5  ا دف 2-  الم1-الم املراهقات   أوساطمعدل الوالدة  52
 الغاية باء

 شعبة السكان   األمم املتحدة 1

   
 2اجلدول 

 صلة باملعاي  الوطنية   س  اجملاالتقائمة املؤشرات املت

رقم 
 املرش  املرش 

األهراا   اإلح ال  امل جع رإ إ   
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

ا ياكــ  االقتصــادية  واملشــاركة   األنشــةة املنتجــة  وإمكانيــة   -أوال      
  ل على املوارداحلصو

 منظمة العم  الدولية 1 5-  واو1-واو مدى التزام البلد باملساواة بني اجلنسني   جمال العمالة 1

 100تصــديا البلــد أم ال علــى اتفاقيــة منظمــة العمــ  الدوليــة رقــم  )أ( 1
 املساواة   األجور بني املرأة والرج    بششن

  2   1-واو

 111تفاقيــة منظمــة العمــ  الدوليــة رقــم تصــديا البلــد أم ال علــى ا )ب( 1
 التمييز   العمالة واملوهن   بششن

     5-  واو1-واو

 منظمة العم  الدولية 1 6-  واو5-  واو1-واو مدى التزام البلد بدعم التوفيا بني العم  واحلياة األسرية 2
بشـشن   156تصديا البلد أم ال على اتفاقيـة منظمـة العمـ  الدوليـة      )أ( 2

   العائليةذوي املسؤوليات  العمال
     6-واو

بشـشن   1٧5صديا البلد أم ال على اتفاقيـة منظمـة العمـ  الدوليـة     ت ()ب 2
 العم  بع  الوقت  

     5-واو

بشـشن   1٧٧تصديا البلد أم ال على اتفاقيـة منظمـة العمـ  الدوليـة      )ج( 2
 العم    املزنل  

     5-واو

بشـشن   1٨3منظمـة العمـ  الدوليـة    تصديا البلد أم ال على اتفاقيـة   )د( 2
 محاية األمومة  

     6-  واو1-واو
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رقم 
 املرش  املرش 

األهراا   اإلح ال  امل جع رإ إ   
منررررع ل  ربرررر  االسررررم ات   إ يف 

ارررر    واألهرررراا  وال  يرررر     
 الوك ال  ال ائا  املسموى اإلمن ئ إ لأللف إ

ــ  الدولية/شــــعبة    1   6-  واو1-واو مدة إجاية األمومة 3      ــة العمــ منظمــ
 السكان   األمم املتحدة

ــ  الدولية/شــــعبة       6-  واو1-واو النسبة املئوية لألجور املدفوعة أثناء إجاية األمومة 4 ــة العمــ منظمــ
 املتحدةالسكان   األمم 

 
    احلياة العامة ورن  القرارات -رابعا 

الاملــان )مقاعــد خمصصــة  حتصــيص جنســاين للمشــاركة     وجــود 5
 ومقاعد قانونية على مستوى الترشي (

 االحتاد الاملاين الدو  1 1-ياي

وجود حتصيص جنسـاين للمشـاركة   الاملـان )احلصـص الةوعيـة       6
 احملددة من األحزاب(

 االحتاد الاملاين الدو  1 1-ياي

 شعبة السكان   األمم املتحدة 2  وجود قانون متعلا باإلحصاءات اجلنسانية   ٧
 

    حقوري اإلنسان للمرأة والفتاة - ةامسا

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــ    16إبــداء حتفــ  أم ال علــى املــادة   ٨
 أشكال التمييز ضد املرأة  

 مرأةهيئة األمم املتحدة لل 1   1-طاء

 هيئة األمم املتحدة للمرأة 1   1-دال العنل املزن  بششنوجود قوانني  9
 هيئة األمم املتحدة للمرأة 2   1-  الم1-واو التمييز ضد املرأة والفتاة   حقوري امل ا  أم ال 10
 ةشعبة السكان   األمم املتحد 1   1-الم السن القانونية الدنيا عند الزواج  حس  نو  اجلنس 11

 


