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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 

 

 يف النشاط االقتصادي العاملي؟ املرأةما الدور الذي تلعبه 
ءات الرمسية ال تزال بعيدة عن تسجيل إسهامات اإلحصا

  بالكاملأةاملر
 

 الشؤون االقتصادية إدارةصدر اليوم عن ، باملرأة املتعلقة اإلحصاءاتعن حالة  تقرير فيدي
 ما يزيد قليال عن نصف جمموع بلدان العامل تقدم بيانات أن،  املتحدةاألممواالجتماعية ب

مصنفة حسب نوع اجلنس عن النشاط االقتصادي والبطالة، وأن حوايل ثلث جمموع 
 . تفعل ذلك بصورة متكررةالبلدان

اليت تبلغ بصورة  املناطق أوحتسن كبري يف عدد البلدان ’’كان هناك ، ١٩٧٥ومنذ عام 
 وكان .‘‘ حسب نوع اجلنس والسنني مصنفا اقتصادينيالنشطالسكان متكررة عن 

جانب كبري من هذا التحسن ناجتا عن ازدياد عدد البلدان واملناطق اليت تنتج هذه 
 التعدادات، إىل باإلضافةلقوة العمل، ) املسوح(من الدراسات االستقصائية  اإلحصاءات

 .على مدار العشرين سنة املاضية

 يف حتقيق األمهية من خالل توفري فرص العمل عامال بالغ للمرأةويعد التمكني االقتصادي 
ولكي يكون مبقدور . األخرى يف ااالت للمرأةاملساواة بني اجلنسني والتمكني 

 تتوفر هلا معلومات عن النشاط االقتصادي أناحلكومات ختطيط الربامج وتقييمها، جيب 
، تكون مصنفة حسب واألجورللسكان، مبا يف ذلك بيانات عن العمالة، والبطالة، واملهن 

 .االقتصادية-يةعنوع اجلنس والسن وغري ذلك من املتغريات االجتما

ملتصلة بقوة العمل يظل ميثل حتديا بالنسبة لكثري  ااألساسية اإلحصاءاتأبسط  إنتاج أنغري 
: ٢٠٠٥  يف عامنساء العاملوحسب ما جاء يف التقرير الذي حيمل عنوان . من البلدان

 من ٢٠٤ منطقة فحسب من بني أو بلدا ١٢٧كانت  ،*تالتقدم احملرز يف جمال اإلحصاءا
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 النظام أبلغت ، هي اليت يف املائة من جمموع سكان العامل٥٠ املناطق، تضم أوالبلدان 
 الدويل عن أعداد سكاا النشطني اقتصاديا مرة واحدة على األقل خالل الفترة اإلحصائي
 .٢٠٠٣-١٩٩٥ األخرية

 البيانات اليت مت مجعها يف تلك امليادين كانت أن، يبني التقرير اإلجيابيةغري أنه من اجلوانب 
 .دائما تقريبا مصنفة للنساء والرجال

   

 حسب األجور عن بيانات أبلغت املناطق اليت أوعدد البلدان : ٨-٤رقم  شكلال
 ٢٠٠٣-١٩٩٥اموعات الصناعية الرئيسية مرة واحدة على األقل خالل الفترة 

 أفريقيا

 آسيا

 أوروبا

  الشماليةأمريكا

 أوقيانوسيا

  اجلنوبيةأمريكا
o مل تبلغ 
o صنف حسب نوع اجلنسأبلغتولكن البيانات مل ت  
o حسب نوع اجلنسة مصنفبيانات عن تأبلغ  

 
٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠  ٠ 

  املناطقأوعدد البلدان 
 

 خارج قوة العمل ولكن ليس خارج الصورة

 فيما بني البلدان عن اإلبالغ أكرب حتسن حىت اآلن يف عملية أن نساء العاملويفيد تقرير 
 . البطالةإحصاءاتالعمل والنشاط االقتصادي قد حتقق يف جمال 

 عن بيانات البطالة مصنفة حسب نوع اجلنس قد زاد ألكثر من أبلغتعدد البلدان اليت ف
 أنكما .  املناطقأو من البلدان ١١٤ إىل ٤٥الضعف خالل الثالثني سنة املاضية، من 

 حسب السن واملستوى التعليمي سيساعد البلدان على اإلحصاءاتزيادة تفصيل هذه 
فرص العمل الالئق واملنتج للشبان والشابات، على النحو مراقبة اجلهود املبذولة لتوفري 

 .ةلأللفي اإلمنائية األهداف إليهالذي تدعو 

 اكتساب القوة
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.  العاملأحناء يف معظم ارئيسي الرجال والنساء ميثل حتديا أجوروال يزال سد الفجوة بني 
. ما تكسبه النساء وما يكسبه الرجال عن إحصاءاتومراقبة حجم هذه الفجوة تتطلب 

 أو من البلدان ٢٠٤ من بني ١٠٨، أبلغ ٢٠٠٣-١٩٩٥ويقول التقرير إنه خالل الفترة 
 أو، بينما كان عدد البلدان  حسب اموعات الصناعية الرئيسيةاألجوراملناطق بيانات عن 

 أو بلدا ٢٠٤ حسب نوع اجلنس أقل من الربع بني الـ األجور عن أبلغتاملناطق اليت 
 جمموع البلدان أرباع  وآسيا تستأثر معا بقرابة ثالثةأوروباوكانت بلدان ومناطق . منطقة

 ).انظر الرسم البياين(يانات ب عن الأبلغت املناطق اليت أو

 قياس وقت العمل وقيمته

االستخدام، اليت تقيس الطريقة اليت -تقاملتعلقة بالو) املسوح(إن الدراسات االستقصائية 
 املرأة أقصى حد من تعيني العمل الذي تقوم به إىلينفق ا الناس وقتهم طوال اليوم، متكّن 

 أصبحت االستخدام-ويقول التقرير إن مسوح الوقت. ومسامهتها يف االقتصاد الوطين
دان املتقدمة النمو على حد سواء، ومع ذلك جتري بصورة متزايدة يف البلدان النامية والبل

 . متثل جماال جديدا، وال تزال املسوح جتري بطريقة خمصصةفإا ال تزال

 ‘‘أولية للغاية’’ ال تزال النظامياملعلومات املتعلقة بالقطاع غري 

ال يزال مجع املعلومات الدقيقة والشاملة عن القطاع غري النظامي أمرا يتسم بالصعوبة نظرا 
وحسب ما ورد يف .  التشغيلاطوأمن األنشطةللطابع غري الرمسي للهياكل التنظيمية وتنوع 

 وطنية عن إحصاءات أنتجت املناطق قد أو من البلدان ٦٠فإن حوايل ، نساء العاملتقرير 
وهذا جمال جديد نسبيا من جماالت . ١٩٩٥العمالة يف القطاع غري النظامي منذ عام 

مالة  دويل للعإحصائي  الوطنية، وهو ما يتضح من أنه مل يتم اعتماد تعريفاإلحصاءات
ومنذ ذلك الوقت، . اإلحصاءات، يف حماولة لتوحيد ١٩٩٣غري النظامية إال يف عام 

 .استمرت اجلهود املنهجية يف هذا اال

 

 

 :ى االتصال بـجالستفسارات وسائط اإلعالم، ُير

Renata Sivacolundhu 
Development Section 

T: +1 212 963 2932 
: mail-eorg.un@mediainfo  
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1-161482-1-92 ISBN .  ع ارة الموق ى زي ات، ُيرج ن المعلوم د م ولمزي
htm.wwpub/indwm/products/demographic/unsd/org.un.unstat://http.  

 ١٩٩١ منذ عام  المتحدةاألمم الشؤون االقتصادية واالجتماعية في بإدارة اإلحصائيةتقوم الشعبة 
وتضمنت األعداد الثالثة السابقة تجميع . ات بانتظام مرة آل خمس سنونساء العالمبإعداد تقرير 

 نقص إلى األعداد السابقة وأشارت.  على نطاق العالمالمرأةالمتعلقة بوضع وتحليل البيانات 
 ٢٠٠٥نساء العالم في عام ولذلك، فإن .  الرسمية المتاحة المصنفة حسب نوع الجنساإلحصاءات

 الوطنية، اإلحصاءاتتقييم التقدم المحرز في توفير  البيانات المتاحة حاليا وينفرد باستعراض وتحليل
بالتقديرات التي أعدت على المستوى الدولي، فيما يتصل بالشواغل الجنسانية خالل وذلك بالمقارنة 

 الوطنية عن الشواغل اإلحصاءات مدى توفر األولويبين الجدول المرفق . الثالثين سنة الماضية
 لكثير من المؤشرات التي تضمنها األرقامل المرفق الثاني أحدث ويتضمن الجدو. الجنسانية الرئيسية

 اإلضافية بعض المؤشرات إلى باإلضافة، وإحصاءاتاتجاهات : ٢٠٠٠نساء العام في عام تقرير 
    .المتصلة بوضع النساء والرجال

http://unstat.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm

