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 ٢٠٠٥نساء العامل 

 اإلحصاءات الالتقدم يف جم
 

تحدة،  بتوقيت شرق الواليات امل٠٠/١٢ قبل الساعة ا حيظر نشره– صحيفة وقائع
  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ١٨يوم 

ــة واالفتقــار اخلطــري     ــصراعات املدني ــة يــضران إىلال   التنمي
 اإلحصائيةالقدرات ب
 

 اجلنسانية اإلحصاءاتة يف عمليات مجع  هناك معوقات خطريأن  املتحدةاألممتفيد 
 احلرمان االقتصادي، رغم حتقق أو عنها يف البلدان اليت تعاين من الصراعات واإلبالغ

جناحات يف جماالت مثل التعدادات الوطنية، وتسجيل املواليد حسب نوع اجلنس، 
 .وتسجيل النشاط االقتصادي حسب نوع اجلنس والسن

 اإلحصاءات بإنتاجفيما يتصل   الوطنيةاإلحصائيةن القدرة واختريت مخسة مؤشرات لتبيا
 تسجيل إجناز) ٢(تعدادات السكان اليت أجريت؛ ) ١: ( عنها، وهيواإلبالغاجلنسانية 

 اإلبالغ) ٣(؛ )٢٠٠٣-١٩٩٥( يف املائة من املواليد ٩٠ عن لال يقاملواليد، بتسجيل ما 
 عن املواليد حسب اإلبالغ) ٤(؛ )١(عن عدد السكان مصنفا حسب نوع اجلنس والسن

 .)١( عن النشاط االقتصادي حسب نوع اجلنساإلبالغ) ٥(؛ )١(نوع اجلنس

 عالية إحصائية اخلمسة مجيعها باعتبارها متتلك قدرة األنشطة أجنزتوتصنف البلدان اليت 
اوح بني نشاط  ما يترأجنزت املناطق اليت أوأما البلدان .  اجلنسانيةاإلحصاءات إنتاجعلى 

، بينما تصنف البلدان اليت مل متوسطة، فتصنف باعتبارها متتلك قدرة أنشطة وأربعةواحد 
 أو وكثري من البلدان .متدنية إحصائية ال متلك إال قدرة أا على األنشطةتنجز أي من 

 أنكما .  املتدنية تواجه ظروفا سياسية واقتصادية صعبةاإلحصائيةاملناطق ذات القدرة 
 واجهت أو مدنية أو اضطرابات سياسية األخرية اآلونة املناطق اليت شهدت يف أوالبلدان 

 أو اإلحصائيةمشاكل اقتصادية كثريا ما تصادف صعوبات يف احلفاظ على قدراا 
 . اجلنسانيةاإلحصاءات يف حتسني أساسي وهو عامل - حتسينها

                                                 
 .٢٠٠٣-١٩٩٥اإلبالغ مرة واحدة على األقل خالل الفترة )  ١( 
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  اجلنسانيةاإلحصاءات – اإلحصائيةالقدرات 

 

 

 

 

 
o  أي نشاطإجناز عدم –القدرة املتدنية  
o  أنشطة أربعة إىل نشاط واحد –القدرة املتوسطة 
o  اخلمسة مجيعهااألنشطة –القدرة العالية  

 

 أجنزت  يف املائة من جمموع سكان العامل٢٨ املناطق متثل أو من البلدان ٨١ اكنهكان و
 املناطق أوكانا من هذه البلدان وكانت البلدان العشرة األكثر س.  اخلمسة مجيعهااألنشطة

، وإيطاليا، اإلسالميةمصر، وفرنسا، وأملانيا، ومجهورية إيران : ذات القدرة العالية هي
 .واليابان، والفلبني، واالحتاد الروسي، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة

 مل تنجز أيا  يف املائة من جمموع سكان العامل٣ املناطق متثل أو من البلدان ١٤ اكنهوكان 
 النتكاسات األخرية اآلونة املناطق قد تعرض يف أووكان معظم هذه البلدان . األنشطةمن 

، وأنغوال، أفغانستان: وهي.أو صراعات سياسية خطرية/تصادية واجتماعية واق
ة الكونغو الدميقراطية، والكامريون، وتشاد، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهوري

 .بيساو، ولبنان، وليربيا، والسودان، وتوغو، والصحراء الغربية-وجيبويت، وإريتريا، وغينيا

:  هي٢٠٠٤-١٩٩٥وكانت أكرب عشرة بلدان مل جتر ا تعدادات للسكان يف الفترة 
، وكولومبيا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الكونغو أفغانستان

ومتثل هذه . لدميقراطية، وإثيوبيا، وميامنار، ونيجرييا، وبريو، والسودان، وأوزبكستانا
 . يف املائة من جمموع سكان العامل٧البلدان جمتمعة 
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 التعدادات اليت أجريت

 

 

 

 

 

 
o  ٢٠٠٤-١٩٩٥(التعدادات اليت أجريت( 

 

أي مل تصل نسبة (اليد وكانت أكرب عشرة بلدان مل يكتمل فيها التسجيل املدين للمو
بنغالديش، والربازيل، والصني، :  هي٢٠٠٣-١٩٩٥يف الفترة )  يف املائة٩٠ إىلالتسجيل 

ومتثل هذه . وإثيوبيا، واهلند، وإندونيسيا، واملكسيك، ونيجرييا، وباكستان، وفييت نام
 . يف املائة من جمموع سكان العامل٥٤البلدان جمتمعة 

  

 داكتمال تسجيل املوالي

 

 

 

 

 

 
o  ٢٠٠٣-١٩٩٥( أكثر من املواليد أو يف املائة ٩٠تسجيل( 

 

وكانت أكرب عشرة بلدان مل تبلغ عن النشاط االقتصادي مصنفا حسب نوع اجلنس 
الصني، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، واهلند، :  هي٢٠٠٣-١٩٩٥والسن يف الفترة 
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ومتثل هذه . زبكستان، وفييت ناموكينيا، وميامنار، ونيجرييا، والسودان، وأوغندا، وأو
 . يف املائة من جمموع سكان العامل٤٤البلدان جمتمعة 

  

 االبالغ عن النشاط االقتصادي

 

 

 

 

 

 
o ٢٠٠٣-١٩٩٥( عن النشاط االقتصادي مصنفا حسب نوع اجلنس والسن اإلبالغ( 
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