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 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
وهـو   .2015/216التقريـر عمـمب رقـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي       ُيقدم هـاا   

يــوجا األنةــلة الــع ااــللر  ــا مــؤبرا إلــا مــن تــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الةــؤون   
االقتصــادية واالجتماعيــة م األمانــة العامــةا واريــش اكــنياء املةــترمل بــني الوإلــاالت املعــ           

نــامل العــاملي لاحصــاءات اجلنســانيةا والــع  لــت   باإلحصــاءات اجلنســانيةا ظــت مبلــة الني 
ــة  : اجتاهرراو حصاءررا او 2015املررة يف ا ااملررام  ررا   إعــداد منةــور  ــا مةــرود األدل ا وتنفي

والبيانات من أجا ظقيش املساواة بني اجلنسني. ويتضمن التقرير أيضا معلومات عـن األعمـال   
ألنةـلة ألرـراإ إحصـاءات ادـت دام     املضللر  ا لوار الصـيةة الناائيـة للتصـنيل الـدو  ل    

ــ         ــاالت املعـ ــني الوإلـ ــترمل بـ ــنياء املةـ ــش اكـ ــر لفريـ ــاد التادـ ــيم االجتمـ ــن تنبـ ــتا وعـ الوقـ
ــن بــمبل البوابــة          ــات م ــات البيان ــانيةا والنةــر املســتمر للبيانــات وُمعرنا باإلحصــاءات اجلنس

أن ظــيع علمــا الةــبةية جملموعــة األــد األدمل مــن املؤتــرات اجلنســانية. واللجنــة مــدعوة إ    
 بالعما اجلاري وأولويات اإلحصاءات اجلنسانية م املستقبا.

 
  

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1


 E/CN.3/2016/20 

 

2/8 15-20940 

 

 مقدمة -أوال 
يتضــمن هــاا التقريــر عراــا لألعمــال الــع ااــللعت  ــا تــعبة اإلحصــاءات التابعــة     - 1

ــش         ــدم ا ــر   ــو ظقي ــيم التق ــة لتقي ــة العام ــة م األمان إلدارة الةــؤون االقتصــادية واالجتماعي
املرة يف ا  املساواة بني اجلنسني بمبل السنوات العةرين املاايةا على النحـو الـوارد م منةـور    

ت عـن األنةـلة الـع    مـا . ويتضمن التقرير أيضـا معلو : اجتاهاو حصاءا او2015ااملام  ا  
االلعت  ا الةعبة واريـش اكـنياء املةـترمل بـني الوإلـاالت املعـ  باإلحصـاءات اجلنسـانية م         

 42/102ةا الــواردة م املقــررين ا لتلبيــة الللبــات املقدمــة مــن اللجنــة اإلحصــائي 2015عــام 
واــر مبــادج توجيايــة مناجيــة ألرــراإ إنتــاج اإلحصــاءات   ا رــا م ذلــأ: )أ(44/109 و

اجلنسـانية وادــت دامااا رــا م ذلــأ قيــاس ملةيــة األ ــول ومباتــرة األعمــال األــرة م إ ــار  
مةرود األدلة والبيانات من أجا ظقيش املساواة بني اجلنسـني  )(( القيـام بـدور آليـة تنسـيش      

تعاد و يانة جمموعة األـد األدمل مـن املؤتـرات     للنينامل العاملي لاحصاءات اجلنسانية  )ج(
اجلنسانية الع وااقت علياا اللجنة بو فاا دليمب ُيسترتد بـ  م إنتـاج اإلحصـاءات اجلنسـانية     

 .و   وجتميعاا على الصعيد الدو على الصعيد ال
  

 : اجتاهاو حصاءا او2015منشور املة يف ا ااملام  ا   - ثانيا 
ــدرت تـــعبة   - 2 : اجتاهـــات 2015املـــرأة م العـــا  عـــام   ’’اإلحصـــاءات منةـــور  أ ـ

ويةـةا اللبعـة الساددـة مـن تلـأ السلسـلةا علـى النحـو املللـو( م منـااج           ‘‘ وإحصاءات
. ويتضمن املنةور أحـد  اإلحصـاءات والتحلـيمبت عـن واـر املـرأة والرجـا        (1)عما بيجني

م أ اء العا ا را يةما عـدة جمـاالت عامـة متصـلة بالسيادـاتا اضـمب عـن التقـدم ا ـر  م          
 .  1995هاا الصدد منا عام 

 حقيقة أن ا على الررم من إحرا  التقدم  ـو  2015منشور املة يف ا ااملام  ا  وُيني   - 3
ظقيش هدف املساواة بني اجلنسـني بـمبل العقـدين املااـيني م معبـم جمـاالت االهتمـاما اقـد         
ظقــش ذلــأ التقــدم بــبعء وبــدرجات متفاوتــة. ويةةــل املنةــورا باتبــاد  ــل دورة األيــاةا    
التحديات واالحتياجات ا ددة الع تواجااا املرأة م خمتلل مراحا حياهتا. ويسـلع التحليـا   

ابــتمبف مســاري املــرأة والرجــاا ابتــداء ررحلــة اللفولــة ومــرورا بســن العمــا    الضــوء علــى 
واإلجنا( وانتااء ررحلة السن املتقدما وهـو ظليـا يـتم م الفصـول اليمانيـة للتقريـر الـع  يـا         
ــاا جمــاال وادــعا مــن جمــاالت االهتمــاما وهــي: الســةان واألدــرةا والصــحةا         إلــا اصــا من

__________ 

ــم   1995  لول/سررمرب    15-4انظررة رية ررة املررعاة ااملررامل  ااةابررر اململررج برراملة يف  برر           (1)  )منةــورات األم
 .208ا املراش األولا الفقرة 1(ا الفصا األولا القرار A.96.IV.13املتحدةا رقم املبير 
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ــيما والعمــاا والســللة و  ــر. ويةلــي     والتعل ــةا والفق ــرأةا والبي. ــل اــد امل  ــنر القــرارا والعن
ــن اإلحصــاءات واملؤتــرات ) ةــن اال ــمبد        ــ  اإلحصــائي جمموعــة وادــعة م املنةــور ومراق

 .(http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.htmlعلياما على اإلنترنت م املوقر 

عض النواحي. امـيمب اـاقت الفجـوة    ويةةل املنةور أن حياة املرأة قد ظسنت م ب - 4
بــني اجلنســني م التعلــيما وال دــيما م املرحلــة االبتدائيــةا وم إلــيف مــن البلــدان يفــو  عــدد   
النساء حاليا عـدد الرجـال م التعلـيم العـا . رـف أن جمـاالت أبـرمج تـادت صـودا. انصـل           

لرجـالا وهـو واـر ال فتلـل     نساء العا  يلتحقن بالقومج العاملة اليوما مقارنة بيمبثة أربـاد ا 
دنة. واملرأة بعيدة عن إمسـاد  ـوهتا إلالرجـا م امليـدانني العـام       20إليفا عما إلان علي  منا 

واكاصا وم صير منا ش العا  ال تاال املرأة عراـة مل تلـل أتـةال العنـل. وتواجـ  املـرأة       
ية. ونتيجــة لــالأ اــ ن أيضــا ظــديات جديــدةا منــاا مــا يتعلــش بــالتةفات م الترتيبــات املعيةــ 

احتمال عيش املسنات وحدهن وم حالة من الفقر أإلني اليوم من احتمـال عـيش الرجـال مـن     
 نفس السن م ظروف مماثلة.

ــوم     - 5 ــد  ــدر املنةــور ي ــوبر   20وق ــاملي   2015تةــرين األول/أإلت ــوم الع ــبة الي ا رناد
  الرئيســـية   لـــت ادـــتنتاجات لاحصـــاءا وحبـــي باهتمـــام وادـــر م ودـــائع اإلعـــمبم. ور     

ا ووإلالــة أنبــاء العــا  اليالــ ا  وإلــاالت األنبــاء ميــا رويتــر ا ووإلالــة اــرانس بــرس  إلنييــاُت
ا Les Echos (France)ا وقنــــــــــــاة اجلايــــــــــــرةا و Xinhua News Agencyا و Agencia EFE و

و ــوت أمريةــاا وجريــدتا نيويــورمل تــا ا وديلــي تلةــرافا اضــمب عــن اجملــمبت النســائية ميــا 
وإلالـة أنبـاء    70وبصفة عامـة إلـرس أإليـر مـن      وودائع اإلعمبم ا لية األبرمج.ماري إللفا 

م أرجاء العا  مقاالت للمنةـور. ومـن اـمن املوااـير الـع دـللت ودـائع اإلعـمبم علياـا          
الضوء التقدم ا ر   و املساواة بني اجلنسـني بـمبل السـنوات العةـرين املااـيةا والصـلة بـني        

نمية املستدامةا والعنل اد املرأة بو ـف  ظـديا عامليـاا واألاجـة إ      املنةور ور د أهداف الت
 إحصاءات أاضا لقياس املساواة بني اجلنسني.

وعمبوة على ذلأا ادتضاات حةومتا اليابان واملةسـيأ نةـا ا جانبيـا م نيويـورمل      - 6
 وحضــر النةــا  .2015تةــرين األول/أإلتــوبر  20رنادــبة اإلعــمبن عــن  ــدور املنةــور م 

ا أإليـر  “قيـاس تقـدم املـرأة م العـا     ’’اجلانيبا الاي ُنبم م هي.ة حلقة نقاش حول املواـود  
حصــاءات اجلنســانيةا رــا م ذلــأ  مــن مائــة تــ ا  ــدف ادــتعراإ ومناقةــة القضــايا واإل  

 يتعلش باملرأة والصحة م اليابان والعنل اد املرأة م املةسيأ.   ما
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 ة املناجية واملعايف اإلحصائية  وار املبادج التوجياي - ثاليا 
   مةرود األدلة والبيانات من أجا ظقيش املساواة بني اجلنسني  

يسعى مةرود األدلة والبيانـات مـن أجـا ظقيـش املسـاواة بـني اجلنسـنيا علـى النحـو           - 7
ا إ  إدـراد اجلاـود املباولـة حاليـا إلنتـاج مؤتـرات       (2)املبلغ عن  م الـدورات السـابقة للجنـة   

قارنة دوليـا عـن الصـحة والتعلـيم والعمالـة ومباتـرة األعمـال األـرة وملةيـة          منسانية قابلة للج
ــتنادا إ  عمـــا اريـــش اكـــنياء املةـــترمل بـــني الوإلـــاالت املعـــ  باإلحصـــاءات    األ ـــول. وادـ
اجلنسـانيةا تةـترمل م تنفيـا املةـرود تـعبة اإلحصـاءات وهي.ـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني            

  املرأة.  اجلنسني ومتةني
ــة بــمبل الســنو    - 8 ــيمب  األو  مــن تنفيــا :  وقــد حقــش املةــرود اإلجنــا ات التالي ات ال
صر ونةر البيانـات وُمعراـات البيانـات عـن التعلـيم والعمالـة والصـحةا مـن بـمبل منصـة            )أ(

  )(( واـر مةـرود   (3)على اإلنترنتا متةيا مر جمموعة األد األدمل من املؤترات اجلنسانية
ةيـــة األ ـــول مـــن منبـــور جنســـا   توجيايـــة لقيـــاس مباتـــرة األعمـــال األـــرة وملمبـــادج 

إجــراء درادــات ادتقصــائية جتريبيــة م نســة بلــدان البتبــار املبــادج التوجيايــة وتنقــي    )ج(
 مناجيات صر البيانات عن مباترة األعمال األرة وملةية األ ول على املستومج الفردي.  

ُأعد م إ ـار املةـرودم مةـروُد مبـادج توجيايـة بةـ ن        ومن حي  التلوير املناجيا - 9
ــى املســتومج الفــرديا والةــ ن اجلنســا  ومباتــرة        ــة األ ــول عل ــة رلةي ــات املتعلق صــر البيان

وقد ابُتني مةرود املبادج التوجيايةا الـاي يتنـاول املسـائا املتعلقـة باملفـاهيم       األعمال األرة.
قصـــائيةا م نســـة بلـــدان رائـــدة هـــي أورنـــدا والقيادــات ويقتـــرل أدـــ.لة للدرادـــات االدت 

ودُتســت دم الــدروس املســتفادة م تلــأ البلــدان   - وجورجيــا والفلــبني واملةســيأ ومنةوليــا 
ا وإلعـداد التنقـي  النـاائي للمبـادج التوجيايـة      2016إلرتاد مةارير ريادية إاـااية م عـام   

 .2017ام الع ُيتوقر أن ُتعرإ على اللجنة اإلحصائية العتمادها م ع
ودــُتجرمج الدرادــة االدتقصــائية الرائــدة األو  م إ ــار األدلــة والبيانــات مــن أجــا     - 10

ــدا م عــام    ا بالتعــاون مــر مةتــا اإلحصــاءات  2014ظقيــش املســاواة بــني اجلنســني م أورن
وقـد ُأجـري ظليـا     .(4)األورندي وبرنامل درادة قياس مستويات املعيةة التابر للبنـأ الـدو   

ا ودــاعدت نتــائل التحليــا علــى  ــيارة  2015نتــائل الدرادــة االدتقصــائية م عــام  تــاما ل
__________ 

 .E/CN.3/2015/21 و E/CN.3/2014/18و  E/CN.3/2013/10انبر الوثائش  (2) 

 .http://unstats.un.org/unsd/gender/default.htmوقر امل ةن اال مبد علياا م  (3) 

 .8ا الفقرة E/CN.3/2012/2721انبر  (4) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/10
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/18
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/21
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ــت م      ــع ُأجريـ ــة الـ ــائية التجريبيـ ــة االدتقصـ ــة الدرادـ ــا م   وثيقـ ــبني ومنةوليـ ــا والفلـ جورجيـ
. وأجرت تلأ البلـدان اليمبثـة درادـات ادتقصـائية مسـتقلة بتمويـا مـن مصـرف         2015 عام

لة عـن ملةيـة األ ـول ومباتـرة األعمـال األـرة علـى        التنميـة اسدـيوي جلمـر معلومـات مفصـ     
املستومج الفرديا والبتبار جدومج إجراء مقابمبت مر ثمبثة بالةني من أاـراد األدـر املعيةـيةا    
وما ُتضفي  تلأ املقابمبت من قيمة مضااة. وقدم املةرود الدعم التق  للدرادـة االدتقصـائية   

الدتبيانا وتـارمل م تـدريا القـائمني بالتعـداد م     الرائدة ايما يتعلش ب با العينات وتصميم ا
ا وجيـري  2015إلا من البلـدان اليمبثـة. وقـد ُأإلمـا صـر البيانـات م تةـرين األول/أإلتـوبر         

ظليلــاا حاليــا. وأجريــت درادــة ادتقصــائية جتريبيــة ُأبــرمج م املةســيأ. وقــد أراــش املعاــد     
ــاي مـــول امل      ــاا الـ ــيةي لاحصـــاءات واجلةراايـ ــو   املةسـ ــرييبا بدرادـــت    الـ ــرود التجـ ةـ

بـني  االدتقصائية الو نية لألدر املعيةية األدلة والبيانات املتعلقة بالوحدة النموذجية للمسـاواة  
اجلنســني م ملةيــة جمموعــة أدادــية مــن األ ــول. واتــترمل املعاــد الــو   ومةــرود األدلــة    

ــدريا للعــدا      ــني اجلنســني م تنبــيم ت ــش املســاواة ب ــات مــن أجــا ظقي ــران/والبيان  دين م حاي
 . واإلتملت عملية صر البيانات م أيلول/دبتمني. وجيري حاليا ظليلاا.2015 يوني 
وديوا ـا مةـرود    .2017ومت متديد املةرود ملدة دنتني إااايتنيا حىت  اية عـام   - 11

األدلة والبيانات من أجا ظقيش املساواة بني اجلنسني عمل  بمبل تلأ الفترة لتحقيش ما يلـي:  
)أ( جتربة مناجيات املةـرود م بلـدان أبـرمج وظليـا البيانـات الـع يـتم صعاـا  )(( واـر          

ــدان املات     ــة إ  البل ــدا املســاعدة التقني ــاجيات  )ج( تق ــى املن مــة عمــر  اللمســات األبــفة عل
 البيانات عن مباترة املةارير األرة وملةية األ ول والتحةم اياا من وجاة نبر جنسانية.  

 
 التصنيل الدو  لألنةلة ألرراإ إحصاءات ادت دام الوقت    

توا ــا تــعبة اإلحصــاءات العمــا علــى واــر الصــيةة الناائيــة للتصــنيل الــدو            - 12
بنـاء  علـى نتـائل اجتمـاد اريـش اكـنياء بةـ ن        لألنةلة ألرراإ إحصاءات ادـت دام الوقـتا   

تنقي  التصـنيل الـدو  التجـرييب لألنةـلة ألرـراإ إحصـاءات ادـت دام الوقـتا املعقـود م          
ــورمل م الفتــرة مــن    ــاد القــرار اجلديــد بةــ ن    2012حايران/يونيــ   13إ   11نيوي   واعتم

الدو  التادـر عةـر كـنياء     إحصاءات العما والعمالة واالدتةمبل الناقا للعما بمبل املؤمتر
ــن      ــرة مـــ ــل م الفتـــ ــود م جنيـــ ــة املعقـــ ــاءات العماليـــ ــرين األول/ 11إ   2اإلحصـــ  تةـــ

ــوبر ــة. ودــُتعرإ    2013 أإلت ــواردة مــن املةاتــا اإلحصــائية الو ني   والنبــر م التعليقــات ال
ائية بعد وار  يةتاا الناائية العتمادها بو فاا التصـنيل  حصالوثيقة اكتامية على اللجنة اإل

 الدو  لألنةلة ألرراإ إحصاءات ادت دام الوقت.  
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االجتمــــاد التادــــر لفريــــش اكــــنياء املةــــترمل بــــني الوإلــــاالت املعــــ    - رابعا 
 باإلحصاءات اجلنسانية  

ة التــابر لفريــش عقــد الرادــاء املةــارإلون للفريــش االدتةــاري املعــ  بالقضــايا الناتــ.   - 13
اكـــنياء املةـــترمل بـــني الوإلـــاالت املعـــ  باإلحصـــاءات اجلنســـانية وتـــعبة اإلحصـــاءات عـــدة 

لألرراإ التالية: )أ( مناقةة مسامهة الفريش املةـترمل بـني    2015اجتماعات إلةترونية م عام 
)(( تقيـيم   الوإلاالت م مؤترات أهداف التنميـة املسـتدامة وموقفـ  بةـ ن تلـأ املؤتـرات       

التقدم ا ر  م تنفيا مةرود األدلة والبيانات مـن أجـا ظقيـش املسـاواة بـني اجلنسـني وواـر        
الصيةة الناائية للتصنيل الدو  لألنةلة ألرراإ إحصاءات ادـت دام الوقـت  )ج( االتفـا     

ا ادـتعرإ الفريـش البيانـات    2015على جمـاالت العمـا ذات األولويـة م املسـتقبا. وم عـام      
ا وأدـام م  2015املرة يف ا ااملرام  را     ا تعبة اإلحصـاءات لةـرإ إعـداد منةـور     الع صعتا

إعداد مـاإلرة عـن عمـا اريـش اكـنياء املةـترمل بـني الوإلـاالت املعـ  باإلحصـاءات اجلنسـانية            
وعن ابتيار مؤترات أهـداف التنميـة املسـتدامةا ودـاعد الةـعبة علـى واـر الصـيةة الناائيـة          

 رراإ إحصاءات ادت دام الوقت.  للتصنيل الدو  لألنةلة أل
وحضر االجتماد التادـر لفريـش اكـنياء املةـترمل بـني الوإلـاالتا املعقـود م بـانةومل          - 14

مةــارإلا  يلــون الوإلــاالت  36ا مــا جمموعــ  2015تةــرين األول/أإلتــوبر  30و  29يــومي 
صـيةة األوليـة   الدولية واللجان اإلقليمية واملةاتا اإلحصائية الو نيـة. وادـتعرإ االجتمـاد ال   

ظقيـش املسـاواة بـني اجلنسـني ومتةـني       ا5ملؤترات أهـداف التنميـة املسـتدامة م إ ـار ا ـدف      
إلــا النســاء والفتيــاتا الــاي اقترحــ  اريــش اكــنياء املةــترمل بــني الوإلــاالت املعــ  رؤتــرات    

ــن     ــرة مـ ــود م الفتـ ــا  املعقـ ــ  اليـ ــتدامة م اجتماعـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــرين  28إ   26أهـ تةـ
وُأجري االدـتعراإ مـن منبـور تقـ ا  ـدف إبـرا  األاجـة إ  إعـادة  ـيارة           األول/أإلتوبر.

املؤترات أو معاجلة أوج  التضار( التق  اياا. وإلالأ ُ نفت املؤتـرات املقترحـة م ثمبثـة    
مســتويات واقــا لنبــام املســتويات املتفــش عليــ . وأحــا  االجتمــاد علمــا أيضــا بــنيامل العمــا  

ــادرات ا ــني   واملبــ ــش اكــ ــاء اريــ ــا أعضــ ــا حاليــ ــللر  ــ ــع يضــ ــاالت  لــ ــني الوإلــ ــترمل بــ اء املةــ
باإلحصـــاءات اجلنســـانية  ـــدف تعايـــا اإلحصـــاءات اجلنســـانية علـــى الصـــعد الـــدو    املعـــ 

 واإلقليمي والو  .
الــاي   2016واتفــش املةــارإلون م االجتمــاد علــى برنــامل عملــ  الســنوي لعــام         - 15

 يتضمن ما يلي:
إلحصـاءاتا بو ـفاا أمانـة االجتمـادا ب حالـة التعليقـات التقنيـة        قيام تعبة ا )أ( 

الع يقدماا اريش اكنياء املةترمل بني الوإلاالت املع  باإلحصاءات اجلنسانية بةـ ن مؤتـرات   
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مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إ  اريــش اكــنياء املةــترمل بــني الوإلــاالت املعــ            5ا ــدف 
   رؤترات أهداف التنمية املستدامة 

قيام أمانة اريش اكنياء املةترمل بـني الوإلـاالت املعـ  باإلحصـاءات اجلنسـانية       )(( 
ظديـد املؤتـرات ذات الصـلة بالةـ ن اجلنسـا       ‘ 1’ورئيس  ب نةاء أارقة عاملة ُتعىن رـا يلـي:   

ة تقييم أثر املؤترات الناائيـ ‘ 2’وردم خملع  ا ايما يتعلش ب هداف التنمية املستدامة املتبقية  
إعـداد إ ـار   ‘ 3’ألهداف التنمية املستدامة على جمموعة األد األدمل من املؤتـرات اجلنسـانية    

مرجعــي لواــر معــايف وأدــاليا مــن أجــا إعــداد مؤتــرات جنســانية مــن املســتومج اليالــ .    
ــ  باإلحصــاءات اجلنســانية م        ــني الوإلــاالت املع ــش اكــنياء املةــترمل ب وديةــارمل أعضــاء اري

 وُيسامون اياا. مسارات العما تلأ
واتُّفش أيضا بمبل االجتماد على عقد االجتمـاد العاتـر لفريـش اكـنياء املةـترمل بـني        - 16

الوإلاالت املع  باإلحصـاءات اجلنسـانية واملنتـدمج العـاملي السـادس لاحصـاءات اجلنسـانية م        
 .2016انلندا م عام 

 
 عن  ريش اإلنترنت نةر جمموعة األد األدمل من املؤترات اجلنسانية -بامسا  

علــى ادــت دام اجملموعــة الــدنيا مــن  44/109وااقــت اللجنــة اإلحصــائية م مقررهــا    - 17
املؤترات اجلنسانية ريابة دليا إلعداد اإلحصـاءات اجلنسـانية الو نيـة وجتميعاـا علـى الصـعيد       

.ت لنةـر  الدو . وتوا ا تعبة اإلحصاءات تعاد وظدي  املنصة الةبةية املةّردة الـع ُأنةـ  
ــت )  ــني اإلنترنــــ ــرات عــــ ــام  (.http://unstats.un.org/unsd/gender/default.htmlاملؤتــــ وم عــــ

ا مت تلوير منصة البيانات من أجا ظسني جتربـة املسـت دمني عـن  ريـش  يـادة دـرعة       2015
نةــر آبــر  2015التصــف  وإاــااة بصــائا تفاعليــة. وقــد مت حــىت إلــانون األول/ديســمني   

ا 2و  1مـن املسـتويني    10واملؤترات النوعية الــ   45مؤترات الةمية الـ لة للمالصيغ املستة
الــع تةلــي أبعــادا ميــا التعلــيم والعمالــة والصــحة وحقــو  اإلنســان للنســاء والفتيــات واأليــاة  

إ  البوابـة   2العامة و نر القرارا وذلأ عن  ريش البوابـة. وقـد ُأاـيفت مؤتـرات املسـتومج      
ش االدتةاري املعـ  بالقضـايا الناتـ.ة بـمبل االجتمـاد الـاي عقـد         بناء على قرار اختا  الفري

 .  2014اريش اكنياء املةترمل بني الوإلاالت املع  باإلحصاءات اجلنسانية م عام 
ــدان         - 18 ــدها البل ــع ُتع ــات ال ــن املؤتــرات اجلنســانية إ  البيان ــدنيا م ــة ال وتســتند اجملموع

ــا.       ــات بياناهت ــاا إ  تــعبة اإلحصــاءات مةــفوعة ُرعرنا ــا الوإلــاالت املت صصــة وظيل وجتّمعا
وبالنسبة جملموعات معينة من البياناتا تـدبا الوإلـاالت املت صصـة تعـديمبت علـى البيانـات       

ــاا ــة قابليت ــى الصــعيد الــدو ا م حــني تضــر الوإلــاالت تقــديراهتا بالنســبة      لةفال ــة عل للمقارن
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جملموعات أبرمج ادتنادًا إ  البيانات القلرية. وتتال م بوابة البيانات بياناُت و ـفية مفصـلة   
تةما ترحا ملصادر البيانات واألدـاليا الـع ادـت دمتاا الوإلـاالت املت صصـةا إ  جانـا       

 البيانات ذات الصلة.  
 

   آاا  املستقبا - داددا 
ديةــما عمـــا تــعبة اإلحصـــاءات واريــش اكـــنياء املةــترمل بـــني الوإلــاالت املعـــ        - 19

ا ظـت مبلـة النينـامل العـاملي لاحصـاءات اجلنسـانيةا       2016باإلحصاءات اجلنسانية م عـام  
اـلمبد  ما يلي: موا لة نةر جمموعة األد األدمل من املؤترات اجلنسانية عـني اإلنترنـتا واال  

باألنةلة املتصلة رؤترات أهداف التنميـة املسـتدامة الـع اتفـش علياـا الفريـش بـمبل اجتماعـ          
التادرا واالاـلمبد باألنةـلة املندرجـة م إ ـار مةـرود األدلـة والبيانـات مـن أجـا ظقيـش           

   املساواة بني اجلنسني.
ةـلة ألرـراإ   ودتوا ا تعبة اإلحصـاءات أيضـا العمـا علـى التصـنيل الـدو  لألن       - 20

لوإلــــاالت الو نيــــة والدوليــــة إحصــــاءات ادــــت دام الوقــــتا بالتعــــاون مــــر بــــنياء مــــن ا 
 البح . ومعاهد

وأبفاا دتعقد الةعبةا بالتعـاون مـر ا ي.ـة الفنلنديـة لاحصـاءات والوإلـاالت املعنيـة           - 21
ــاالت املعـــ        ــني الوإلـ ــترمل بـ ــنياء املةـ ــش اكـ ــر لفريـ ــاد العاتـ ــائينيا االجتمـ ــرإلاء اإليـ   والةـ

   .2016م عام  باإلحصاءات اجلنسانيةا واملنتدمج العاملي السادس لاحصاءات اجلنسانية
  

 املوجا واالدتنتاجات - دابعا 
ُتدعى اللجنة اإلحصائية إ  أن ظيع علما بالعما الاي االلر ب  إلـا مـن تـعبة     - 22

نسـانية بـمبل    باإلحصـاءات اجل اإلحصاءات واريـش اكـنياء املةـترمل بـني الوإلـاالت املعـ       
تنفيــاا للللبــات الــع قدمتــاا اللجنــة اإلحصــائية م دورهتــا اليانيــة واألربعــني  2015 عــام

 .بة ن ظسني اإلحصاءات اجلنسانية
 


