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 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون التاسعة الدورة

 ٢٠١٨ آذار/مارس ٩-٦
 *املؤقت األعمال جدول من )ب( 4 البند
    الجنسانية اإلحصاءات للعلم: بنود

 الجنسانية اإلحصاءات  
 

 العام األمين تقرير  

 موجز 
 واملمــارتــــــــــــــــا  ٢٠١7/٢٢٨ واالجتمــاع  االقتصــــــــــــــــا   اجمللس ملقرر وفقــا التقرير هــ ا يُقــد   
 الشـــؤو  إل ارة التا    اإلحصـــا ا  شـــ ب  من كل  هبا اضـــ ل  اليت األنشـــ   آخر التقرير ويوجز. الســـا ق 

  اإلحصـــــــــــــــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــــــــــــــ   اخلربا  وفريق ال ام  األمان  يف واالجتماعي  االقتصـــــــــــــــا ي 
 الوكاال   ني املشـــــ   اخلربا  فريق وي رض. اجلنســـــاني  لإلحصـــــا ا  ال امل  الربنامج إطار يف اجلنســـــاني  

 املت لق  والبيانا  األ ل  مشـــرو   تنفي  املت لق  املســـتتدا  التقرير ه ا يف اجلنســـاني   اإلحصـــا ا  امل ين
 إلنتاج التوجيهي  املبا ئ ملشــــــــــــرو  النهائي  الصــــــــــــي   وضــــــــــــ  عن ذلك يف مبا اجلنســــــــــــني   ني  املســــــــــــاواة

 مســــــ ل  فيه ويتناول جنســــــا   منظور من احلرة  األعمال ومباشــــــرة األصــــــول مبلكي  املت لق  اإلحصــــــا ا 
 يف املســـــت دم  املؤشـــــرا  إطار م  موا متها أجل من اجلنســـــاني  املؤشـــــرا  من األ ىن احلد جمموع  تنقيح
 اجتماعه تنظيم عن م لوما  أيضــــــــــــــا التقرير يف الفريق ويور . املســــــــــــــتدام  للتنمي  ال املي  األهداف قياس
 البيانا  ت زيز إىل الرامي  ا ئياإلحصــــا شــــ ب  وأنشــــ   أنشــــ ته الفريق ي رض اخلتا   ويف. عشــــر ا  احل

 اجلار   ال مل علما حتيط أل  مدعوة واللتن . اجلنساني  لإلحصا ا  ال امل  الربنامج إطار يف اجلنساني 
 .اجلنساني  اإلحصا ا  جمال يف املستقبلي  واألولويا 
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 مقدمة - أوال 

 التا    اإلحصـــــا ا  شـــــ ب  من كل  ٢٠١7 عا  يف هبا اضـــــ ل  اليت األعمال التقرير ه ا ي رض - ١
 امل ين الوكاال   ني املشــــــــ   اخلربا  وفريق ال ام  لألمان  التا    واالجتماعي  االقتصــــــــا ي  الشــــــــؤو  إل ارة

 4٢/١٠٢ قراراهتـا يف الوار ة اإلحصــــــــــــــــائيـ  اللتنـ  طلبـا  تنفيـ  أجـل من اجلنســــــــــــــــانيـ   ـاإلحصــــــــــــــــا ا 
 اإلحصــــــــا ا  إلنتاج منهتي  توجيهي  مبا ئ وضــــــــ  )أ( يل : مبا يت لق فيما  4٨/١٠٩ و 44/١٠٩ و

 األ ل  مشــرو  إطار يف احلرة األعمال ومباشــرة األصــول ملكي  لقياس ذلك يف مبا واتــت دامها  اجلنســاني 
 ونشـــر إنتاج على البلدا  قدرة لت زيز واملســـاعدة التدريب وتوفري اجلنســـني   ني  املســـاواة املت لق  والبيانا 

 املؤشــرا  من األ ىن احلد جمموع  وحتديث ت هد )ب( الســياتــا   لوضــ  الالزم  اجلنســاني  اإلحصــا ا 
 اجلنســــا    التحليل الصــــل  ذا  املســــتدام  التنمي  ألهداف ال املي  املؤشــــرا  م  وموا متها (١)اجلنســــاني 

 عقد منها مبها  االضــــ ال  خالل من اجلنســــاني  لإلحصــــا ا  ال امل  للربنامج تنســــيق كآلي   ال مل )ج(
 ذلك  على وعالوة. اجلنســاني   اإلحصــا ا  امل ين الوكاال   ني املشــ   اخلربا  لفريق الســنو  االجتما 
  ني املشـــــــــ   اخلربا  وفريق اإلحصـــــــــائي  الشـــــــــ ب  من كل   ه يضـــــــــ ل  ال   اجلار  ال مل التقرير يصـــــــــ 
 على اجلنســــــاني  البيانا  ت زيز هبدف  ه يقوما أ  املقرر وال مل اجلنســــــاني   اإلحصــــــا ا  امل ين الوكاال 
 .والدويل الوطين الص يدين

  
 ومباشاااااااارة األصااااااااو  بملكية المتعلقة اإلحصاااااااااءات إلنتاج التوجيهية المبادئ - ثانيا 

 جنساني منظور من الحرة، األعما 
  املساواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشرو  إطار يف اإلحصا ا   ش ب  واصلت  ٢٠١7 عا  يف - ٢
 منظور من األصـــــــــــــــول  مبلكي  املت لق  اإلحصـــــــــــــــا ا  إلنتاج التوجيهي  املبا ئ ت وير  (٢)اجلنســـــــــــــــني  ني

  (3)اإلحصــــائي  للتن  واألر  ني الثامن  الدورة يف املقد  ال ا  األمني تقرير يف املبني النحو وعلى. جنســــا 
 يف و وليو  وطنيو  خربا  فيها شـــــــار  الن اق واتـــــــ   تشـــــــاوري  ل ملي  مثرة التوجيهي  املبا ئ ه ه جا  
 على أجريت اليت والتتارب االختبارا  نتائج إىل واتـــــتند   (4)اجلنســـــاني  والشـــــؤو  اإلحصـــــا ا  جمايل
 وصــــــــــــنا  الوطني  اإلحصــــــــــــائي  للوكاال  التوجيهي  املبا ئ ه ه وتقد . (5) لدا  تــــــــــــب   يف خمتلف  طرائق

__________ 

 على اجلنساني  اإلحصا ا  إنتاج يف هبا لالت شا  اإلحصائي  اللتن  اعتمدهتا اجلنساني  املؤشرا  من األ ىن احلد جمموع  (١) 
 احلد مبتموع  املت لق  الق ري  البيانا  وأحدث. (44/١٠٩ اللتن  )مقرر الدويل الصـــــــ يد على وجتمي ها الوطين الصـــــــ يد
 .http://genderstats.un.org الشبك : الرا ط عرب اإلن نت شبك  على متاح  اجلنساني  املؤشرا  من األ ىن

 املتحدة األمم وهيئ  اإلحصــــــا ا  شــــــ ب   ني مشــــــ ك  مبا رة هو اجلنســــــني  ني  املســــــاواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشــــــرو  (٢) 
 قدرة لتحســــني حاليا املب ول  اجلهو  وترية تســــري  إىل ترم  للمرأة( املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومتكني اجلنســــني  ني للمســــاواة
 .اجلو ة وعالي  جمدي  جنساني  إحصا ا  إنتاج على البلدا 

 .E/CN.3/2017/11 انظر (3) 

 األغ ي  ومنظم  اآلتـــيو   التنمي  ومصـــرف األكا ميي   األوتـــا  ومن الوطني   اإلحصـــائي  املكاتب من أعضـــا  اخلربا  يف (4) 
 و اإلضــــاف . الدويل والبنك االقتصــــا    امليدا  يف والتنمي  الت او  ومنظم  الدولي   ال مل ومنظم  املتحدة  لألمم والزراع 

 الوكاال   ني املشـــــ   اخلربا  فريق من إرشـــــا ا  اجلنســـــني  ني  املســـــاواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشـــــرو  يتلقى ذلك  إىل
 .اجلنساني   اإلحصا ا  امل ين

 .ومن وليا وملدي  واملكسيك والفلبني وجورجيا أفريقيا وجنوب أوغندا (5) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/11
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 ه ه م اجل  و شــــ   األصــــول ملكي  عن الفر   املســــتو  على  يانا  مج   شــــ   توجيها  الســــياتــــا 
 ه : الســـــــياتـــــــاتي   القضـــــــايا من عريضـــــــ  جمموعا  أر   يف هبا لالتـــــــ شـــــــا  ونشـــــــرها وحتليلها البيانا 

 من التقليل ) ( و ال يش  تبل فهم )ج( و املرأة  عمال  تشتي  )ب( و املرأة  متكني على التشتي  )أ(
 ملكي  لقياس و يانا  وت اري  مفاهيم من يلز  ما التوجيهي  املبا ئ ه ه وتبني. والضــــــ   الفقر نســــــب
  شـ   اإلرشــا  وتوفر امل يشــي   األتــر تتناول اليت تــتقصــائي اال الدراتــا  يف جنســا  منظور من األصــول
 املت لق  األتئل  من أ ىن حد إضاف  أو منوذجي  وحدة ضم أو وتنفي ها  وتنظيمها الدراتا  ه ه خت يط
 ُعرضــت وقد. الوطين الصـــ يد على منوذجي  تكو  امل يشـــي  لألتـــر اتـــتقصـــائي   راتـــ  إىل األصـــول مبلكي 
 النســــــ   وتــــــتنشــــــر اإلحصــــــائي  للتن  واألر  ني الثامن  الدورة يف التوجيهي  املبا ئ ه ه من أولي  نســــــ  
حّدث 

ُ
 اجلنســــني   ني  املســــاواة املت لق  والبيانا  األ ل  ملشــــرو  اإللك وني  البوا   يف اإلن نت على منها امل

 . النهائي  صي تها يف وض ها من االنتها  مبتر 
 األغ ي  منظم  م   الت او  اإلحصــــــــــــا ا   شــــــــــــ ب  قامت  ٢٠١7 الثا /نوفمرب تشــــــــــــرين ويف - 3

 املت لق  اإلحصـــا ا  إنتاج يف املتب   املنهتي   شـــ   روما يف  راتـــي  حلق   تنظيم املتحدة  لألمم والزراع 
 خبريا  5٠ من يقرب ما مشــــــارك  من الدراتــــــي  احللق  واتــــــتفا  . جنســــــا  منظور من األصــــــول مبلكي 
 يف املبين  الرئيســـــي  التوصـــــيا  الدراتـــــي  احللق  وتناولت. الوطني  اإلحصـــــائي  املكاتب من خبريا ٢٨ منهم

 املوثق   )امللكي  احلقوق من جمموع  إىل  النظر األصـــــــــــــــول ملكي  ت ري  كيفي   ومنها التوجيهي   املبا ئ
 األصول على الضو  تسليط م  البيانا   جلم  هبا املوصى األصول وقائم  امللكي (  نقل حقوق وك لك
 البيانا  مج  يربر ال   املن ق  واألتــــــاس األصــــــول  تقييم ومســــــ ل  اإلضــــــافي   واألصــــــول األولوي  ذا 

 ممثلني خالل من مباشــــــر غري  شــــــكل مج ها من  دال أنفســــــهم  امل نيني األشــــــ ا  من مباشــــــر  شــــــكل
 يف م تا  هو كما  هلا  ممثال  صفته األترة رب من امل يشي  األترة عن البيانا  مج  أ  إىل  النظر عنهم 
 أو الرجال حال  يف توا  احلقيقي  قيمتها من   قل األصول ملكي  تقدير عن غالبا يسفر البلدا   من كثري

 اختيار كيفي   على ال كيز م  ال ينا   لتصـــميم هبا املوصـــى والنهج البيانا   مج  واتـــ اتيتيا  النســـا  
 مللكي  اجلنســـــا   التحليل الصـــــل  ذا  واملؤشـــــرا  البيانا   تحليل املت لق  واملق حا  امل يشـــــي   األتـــــر

 كانو   يف مانيال يف اآلتـــــــــــــيوي  للبلدا  مماثل   راتـــــــــــــي  حلق  تنظيم املقرر ومن. فيها والتحكم األصـــــــــــــول
 . والزراع  األغ ي  ومنظم  اآلتيو   التنمي  مصرف م   الت او   ٢٠١7 األول/ يسمرب

 ت د اليت جنســــــا   منظور من احلرة األعمال مباشــــــرة عن إحصــــــا ا  إلنتاج التوجيهي  واملبا ئ - 4
 جلم  مفاهيميا إطارا توفر اجلنســـني   ني  املســـاواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشـــرو  نواتج من األخر  ه 

 شامال وصفا وتقد  احلرة  لألعمال والرجال النسا  مباشرة عن صل  وذا  للمقارن  وقا ل  متسق   يانا 
 احلرة األعمال مباشــــــــرة يف املشــــــــارك  مســــــــتو  أ  احلرة  األعمال مباشــــــــرة نواتج يف اجلنســــــــني  ني للتباين

 صنا  التوجيهي  املبا ئ تساعد أ  املتوق  ومن. منهما واحد كل  يباشرها اليت األعمال يف األ ا  ومستو 
 وال موحا  ال اتي  كالدواف   الفروق  هل ه املســــــــــبب  الرئيســــــــــي  والســــــــــياقي  الفر ي  ال وامل فهم على القرار
 . احلرة األعمال مزاول  ير  من ت  ض اليت وامل وقا  واملوار 

 اجلها  من الوار ة التقني  اإلتـــــــهاما  إ ماج االحصـــــــا ا  شـــــــ ب  واصـــــــلت  ٢٠١7 عا  ويف - 5
 يف املبا ئ ه ه وضــــ  قبل األصــــول  ملكي   شــــ   التوجيهي  املبا ئ يف امل ني  اجلها  و اق  اإلحصــــائي 
 اليت التوصـــــــيا  من احلرة األعمال مبباشـــــــرة املت لق  التوجيهي  املبا ئ تســـــــتفيد وتـــــــوف. النهائي  صـــــــي تها
 واليت ال مال   حلال  الدويل للتصني  اجلار  التنقيح اتتي اب  ش   املت لق  الدولي  ال مل منظم  أصدرهتا
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 وخباصـــــــ   ٢٠١٨ األول/أكتو ر تشـــــــرين يف ال مل إحصـــــــا ا  خلربا  ال شـــــــرين الدويل املؤمتر يف تـــــــتقد 
 ملباشــــر  اإلحصــــائ  اجملتم  من عد هم وطرح “التا  ني املت اقدين” حســــاب  كيفي  املت لق  التوصــــيا 
 ٢٠١7 عا  هناي  حبلول النهائي  صـــــــــــــــي تها يف التوجيهي  املبا ئ ه ه ُتوضـــــــــــــــ  أ  ويُتوق . احلرة األعمال
 . فين تقرير صورة يف وتصدر

 لت زيز ٢٠١٨ عا  هناي  حىت اجلنســـــني  ني  املســـــاواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشـــــرو  متديد ومت - ٦
 اإلحصائي  واألتاليب املفاهيم موا م  كيفي    ش   الوطنيني لإلحصائيني التدريب وتوفري التوجيهي  املبا ئ
 أصـــــــــــــحاب و اق  اإلقليمي  اللتا  م  و الت او .  لد لكل الوطين الســـــــــــــياق يف واتـــــــــــــت دامها املق ح  

 يف ٢٠١٨ عا  يف الوطني  اإلحصــــــــــائي  للمكاتب إقليمي  اجتماعا  ثالث  ل قد الت  يط مت املصــــــــــلح  
 تقدمي املشـــــــــرو  فريق تـــــــــيواصـــــــــل أيضـــــــــا  ٢٠١٨ عا  ويف. التوايل على الالتيني   وأمريكا وآتـــــــــيا أفريقيا

 من األصــــــول ملكي  عن البيانا  جبم  اهتمامها عن ت رب اليت البلدا  إىل امل صــــــصــــــ  التقني  املســــــاعدة
 .جنسا  منظور

  
 ألهداف ةيالعالم والمؤشرات ،الجنسانية المؤشرات من األدنى الحد مجموعة - ثالثا 

 ، ذات الصلة باألمور الجنسانيةالمستدامة التنمية
 من األ ىن احلد جمموع  اجلنســـاني   اإلحصـــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــ   اخلربا  فريق وضـــ  - 7

 إرشـــــا يا  ليال  اعتبارها اجملموع  ه ه تســـــت د  أ  على اإلحصـــــائي  اللتن  تواتفق اجلنســـــاني  املؤشـــــرا 
 القرار مبوجب وذلك الدويل  الصــــ يد على وجتمي ها الوطين الصــــ يد على اجلنســــاني  اإلحصــــا ا  إلنتاج
 مت لق   يانا  منصـــــــــــــــ  أول ان لقت  ٢٠١4 عا  ويف. ٢٠١3 عا  يف اللتن  اخت ته ال   ١٠٩/44

 للمســــت دمني تســــمح خبصــــائ  املنصــــ  ه ه وُزو    (٦)اجلنســــاني  املؤشــــرا  من األ ىن احلد مبتموع 
 يف جديدة منصـــــ  وأُنشـــــئت. (7)األوىل الشـــــر   مؤشـــــرا  جلمي  الوصـــــفي  والبيانا  البيانا  يف  البحث

ن  خبصـــــــــائ  وتتميز أكرب  ســـــــــرع  التصـــــــــفح تتيح ٢٠١٦ عا   البيانا  عن  االتـــــــــت ال  يت لق فيما ُُمســـــــــّ
 عن البيانا  لنشــــر جاهزة املنصــــ  تكو   ٢٠١7 عا  و نهاي . وتفســــريها البيانا  وتصــــوير واتــــتكشــــافها 

ــــــ الكمي  املؤشرا  مجي  ــــــ النوعي  املؤشرا  وعن 45 الـ  البيانا  ه ه وت    والثاني   األوىل الشر تني يف ١١الـ
  .القرارا  وصن  ال ام  واحلياة والفتيا  للنسا  اإلنسا  وحقوق والصح  وال مال  الت ليم قبيل من أ  ا ا
 يف يشــــــ   أتــــــاتــــــ  مب يار اجلنســــــاني  املؤشــــــرا  من األ ىن احلد جمموع  اختيار يف واتــــــُ شــــــد - ٨

 من وغريه  يتني عمل منهاج يف املبني النحو على رئيســــي  تــــياتــــاتي  شــــواغل ت اجل أ  امل تارة املؤشــــرا 
  ني املش   اخلربا  فريق قا   ٢٠3٠ ل ا  املستدام  التنمي  خ   اعتما  وم . الالحق  الدولي  االلتزاما 
 ال املي  البيانا   قاعدة امل ين االتــــــــــتشــــــــــار  الفريق  إنشــــــــــا  اجلنســــــــــاني   اإلحصــــــــــا ا  امل ين الوكاال 

 التنمي  ألهداف ال املي   املؤشــــرا  املت لق اإلطار اتــــت راض أجل من اجلنســــاني  واملؤشــــرا  لإلحصــــا ا 
 تقييم من واتضــح. اجلنســاني  للمؤشــرا  األ ىن احلد جمموع  و ني  ينه احملتمل  التباين أوجه وحتديد املســتدام 

  .اجلنسا   التحليل صل  له مؤشرا ٨٠ حوايل على تشتمل املستدام  التنمي  أهداف مؤشرا  أ  أويل
__________ 

 .http://genderstats.un.org الشبك : املوق  على اإلن نت على متاح  اجلنساني  املؤشرا  من األ ىن احلد جمموع  (٦) 

  وليا  عليه متفقا ت ريفا وحتمل واضـــح   مفاهيم إىل تســـتند اليت املؤشـــرا  إىل “األوىل الشـــر   مؤشـــرا ” مصـــ لح يشـــري (7) 
 وحتمل واضـــح  مفاهيم إىل تســـتند اليت املؤشـــرا  إىل “الثاني  الشـــر   مؤشـــرا ” مصـــ لح ويشـــري.  انتظا   لدا  وتنتتها
 اليت املؤشــرا  إىل “الثالث  الشــر   مؤشــرا ” مصــ لح ويشــري.   د  انتظا   لدا  تنتتها ال لكن  وليا  عليه متفقا ت ريفا
 . ولي  م ايري هلا توض  أ  يت ني يزال ال

https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
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 لإلحصـــــــــــا ا  ال املي  البيانا   قاعدة امل ين االتـــــــــــتشـــــــــــار  الفريق اتـــــــــــتمر  ٢٠١7 عا  ويف - ٩
 إ خال واق ح جنســـا  منظور من املســـتدام  التنمي  أهداف مؤشـــرا  اتـــت راض يف اجلنســـاني  واملؤشـــرا 

 م  اجملموعتني   ني للموا م  اجلنســــــاني  املؤشــــــرا  من األ ىن احلد جمموع  على امل تارة الت ديال    ض
 اعتباره يف االتــــتشــــار  الفريق يضــــ  ومل.  يتني عمل منهاج م  األ ىن احلد جمموع  اتســــاق على احلفاظ
 واتفق املستدام   التنمي  ألهداف ال املي  املؤشرا   قياس اخلا  اإلطار يف حاليا املدرج  املؤشرا  تو 
 يف االتســـــــــــــــاق لضـــــــــــــــما  اإلمكا    قدر األ ىن احلد جمموع  على إ خاهلا املق ح الت يريا  تقليل على

 . عديدة تنوا  من  املواضي ي  اجملموع  تست د  اليت للبلدا   النسب  تيما وال الزمني   السالتل
 امل ين الوكاال   ني املشـــ   اخلربا  لفريق عشـــر احلا   االجتما  يف ُعرض ال   التقييم وأتـــفر - ١٠

 من مؤشرا ٢3  ني عالق  إجيا  عن  ٢٠١7 األول/أكتو ر تشرين يف عقد ال   اجلنساني    اإلحصا ا 
  ينها من اجلنســــــــا    التحليل الصــــــــل  ذا  املســــــــتدام  التنمي  ومؤشــــــــرا  األ ىن احلد جمموع  مؤشــــــــرا 

د   مؤشـــــــــــــــرا  ٨  واملفـاهيم(  الت ـاري  حيـث من متمـاثلـ  أهنـا )أ  مت ـا قـ  مؤشـــــــــــــــرا   ـاعتبـارهـا حـُ
 اإلحصــائ  اجملتم  يف تكمن  ينها االختالفا  أ  )أ  متشــاهب  را مؤشــ  اعتبارها ُحد   مؤشــرا ١٢ و
 ت    أهنا )أ   ب ضـــــها متصـــــل   اعتبارها ُحد   مؤشـــــرا  3 و ت  يها(  اليت التصـــــنيفي  األ  ا  يف أو

  قاعدة امل ين االتــــتشــــار  الفريق قا  األ ىن  احلد جمموع  اتــــت راض وخالل. نفســــه( اجملال أو املوضــــو 
 اليت الثالث  الشــــر   من مؤشــــرا  ثالث   تحديد أيضــــا اجلنســــاني  واملؤشــــرا  لإلحصــــا ا  ال املي  البيانا 
 يف البحث يواصــــــل أ  وقرر املنهت   للت وير خ ط هلا توضــــــ  ومل  يانا  هلا ليس اليت املؤشــــــرا  تضــــــم
 .(٨)ُملها أخر  مؤشرا  إحالل إمكاني 
 الشــــــر   من أعاله امل كورة الثالث  املؤشــــــرا  ت يري  شــــــ   النقاش ت ميق إىل احلاج  إىل و النظر - ١١

 للفريق النهائ  االق اح وتيقد . أخر  تن  ملدة مشاوراته االتتشار  الفريق يواصل أ  على اتُفق الثالث  
 . ٢٠١٨ عا  يف اجلنساني   اإلحصا ا  امل ين الوكاال   ني املش   اخلربا  فريق اجتما  يف االتتشار 

 المعني الوكااااالت بين المشااااااااااتر  الخبراء لفريق عشاااااااااار الحاااادي االجتماااا  - رابعا 
  الجنسانية باإلحصاءات

 امل ين الوكاال   ني املشــــــ   اخلربا  لفريق عشــــــر احلا   االجتما  اإلحصــــــا ا  شــــــ ب  نظمت - ١٢
 منظم  واتــــــتضــــــافته  ٢٠١7 األول/أكتو ر تشــــــرين 3١ و 3٠ يوم  روما  يف اجلنســــــاني   اإلحصــــــا ا 

 خبريا 3١ منهم اجلنســـــــــاني   اإلحصـــــــــا ا  جمال يف خبريا ٦٠ حوايل املؤمتر يف وشـــــــــار . والزراع  األغ ي 
__________ 

 األش ا  لد  ال مال  م دل (١5) ه : املنهت  للت وير خ ط و/أو  يانا  هلا ليس اليت األ ىن احلد جمموع  مؤشرا  (٨) 
 يف ي يشـــــو  ال ين أو الثالث   تـــــن  و  طفل م  م يشـــــي  أتـــــرة يف ي يشـــــو  ال ين عاما 4٩ و ٢5  ني أعمارهم امل اوح 
 املكفولني الثالث   و  األطفال نســــب  (١٦) و الدولي (  ال مل )منظم  اجلنس نو  حســــب أطفال   و  من م يشــــي  أتــــرة
 وتائط إىل الوصول إمكاني  لديها اليت امل يشي  األتر نسب  (١٩) و االقتصا  (  امليدا  يف والتنمي  الت او  )منظم  رمسيا

 ريقالف واق ح. لالتصـــــــــــــــاال ( الدويل )االحتا  األتـــــــــــــــرة رب جنس نو  حســـــــــــــــب اإلن نت(  التلفزيو   )اإلذاع   اإلعال 
 املســــــــــ ل : يف النقاش ت ميق أتــــــــــاس على احلالي   للمؤشــــــــــرا   ديال تكو  أ  ميكن اليت التالي  املؤشــــــــــرا  االتــــــــــتشــــــــــار 

 ١5  ني أعمارهن ت اوح الاليت النســــــا   نســــــب  املت لق املســــــتدام  التنمي  أهداف مؤشــــــرا  من ١-٦-5 رقم املؤشــــــر (١)
 الصحي  والرعاي  احلمل من  وتائل واتت دا  اجلنسي  ال القا   ش   مستنرية قرارا    نفسهن يت    الاليت تن  4٩ و

 املتحدة األمم  رنامج )يق حه والبيئ  املرأة  ني ال الق  لقياس مؤشــــــــر (٢) و للســــــــكا (  املتحدة األمم )صــــــــندوق اإلجنا ي 
 التنمي  أهداف مؤشـــــــــرا  من ١-١-١٦ املؤشـــــــــر إطار )يف ال شـــــــــري يد على القتل حاال  لقياس مؤشـــــــــر (3) و للبيئ ( 

 .واجلرمي (  امل درا  امل ين املتحدة األمم )مكتب اإلناث قتل حاال  لقياس مباشر غري كمؤشر  ُيست د  ك   املستدام ( 
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 واالحتا   (١١) ولي  منظم  ١٢ و  (١٠)إقليمي  جلا  وأر    (٩)الوطني  اإلحصــــائي  املكاتب من ٢7 ميثلو 
 اإلحصــــــا ا  شــــــ ب  واضــــــ ل ت الفنلند  اإلحصــــــا ا  مكتب االجتما  وترأس. ال بي   حلماي  الدويل
 .الفريق أمان   دور
 ُمد ة جماال   قياس يت لق فيما املنهتي  الت ورا  ومناقش  اتت راض جر  االجتما   وخالل - ١3
 مد  قياس  ينها: من املســـــتدام   التنمي  أهداف مؤشـــــرا   رصـــــد الصـــــل  ذا  اجلنســـــاني  الشـــــواغل من

 القوة موازين وقياس اإلجنا ي   احلقوق وعلى واإلجنا ي  اجلنســــــــــي  الصــــــــــح  خدما  على اجلمي  حصــــــــــول
 ورصد املرأة  ضد ال ن  وقياس والبيئ   اجلنس نو   ني ال الق  وقياس امل يشي   األتر  اخل القرار وصن 
 اجلنســـا   للمنظور املراعي  امليزن  وجو  ومد  اجلنســـني  ني املســـاواة حتقيق تكفل قانوني  أطر وجو  مد 
 وناقش أيضــــــا االجتما  واتــــــت رض. جنســــــا  منظور من األصــــــول ملكي  وقياس الق ر   الصــــــ يد على

 اليت التتارب إىل اتتنا ا جنسا  منظور من املستدام  التنمي  أهداف ورصد قياس يف الوطني  املمارتا 
 مبؤشـــــرا  املت لق  البيانا  تصـــــني  وفئا  أ  ا  االجتما  ناقش وأخريا . وإي اليا واهلند اليا ا  عرضـــــتها
 النســــــا  مجي  ومتكني اجلنســــــني  ني املســــــاواة  تحقيق املت لق املســــــتدام  التنمي  أهداف من 5 رقم اهلدف

 امل ين الوكاال   ني املشــــ   الفريق حاليا  ه يضــــ ل  ال   الصــــل  ذ  ال مل يف لإلتــــها   (١٢)والفتيا 
 من األ ىن احلد جمموع  على خمتارة ت ديال  إ خال على ووافق املســــــــــــــتدام   التنمي  أهداف مبؤشــــــــــــــرا 
 . التفاصيل( من مزيد على لالطال  أعاله الثالث الفر  )انظر اجلنساني  املؤشرا 

 عمله  رنامج على اجلنســـــــــــــاني   اإلحصـــــــــــــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــــــــــــ   اخلربا  فريق ووافق - ١4
  يل : ما يشمل ال    ٢٠١٨ ل ا  السنو 

 املش   اخلربا  لفريق اإللك وني  البوا    ر ط األمان    وصفها اإلحصا ا   ش ب  قيا  )أ( 
 اجلنســــــــــاني  لإلحصــــــــــا ا  اإلقليمي  اإللك وني   البوا ا  اجلنســــــــــاني   اإلحصــــــــــا ا  امل ين الوكاال   ني

 ألورو ا  قتصــا ي اال واللتن  ألفريقيا  االقتصــا ي  اللتن  تت هدها اليت اإللك و  الت لم أ وا  وجمموعا 
 آتيا  ل ريب واالجتماعي  االقتصا ي  واللتن 

 الدويل والبنك للبيئ  املتحدة األمم و رنامج ألورو ا االقتصـــــــــــــــا ي  اللتن  من كل  قيا   )ب( 
 تــــتت  ها اليت التالي   اخل وا  اجلنســــاني   اإلحصــــا ا  امل ين الوكاال   ني املشــــ   اخلربا  فريق  إ الغ
 اجلنس نو   ني وال الق  امل يشـــــــي   األتـــــــرة  اخل القرار وصـــــــن  القوة موازين قياس طرائق ت وير ملواصـــــــل 
  الفر    املستو  على والفقر والبيئ  

__________ 

 وغانا وشـــــــــــــــيل  وزمبا و  وجورجيا أفريقيا وجنوب مولدوفا ومجهوري  وجامايكا و ن ال يش والربازيل وإي اليا وأوغندا األر   (٩) 
 ومن وليا وملدي  واملكسيك وامل رب ومصر وكولومبيا  يفوار وكو  وكندا وكمبو يا وكازاخستا  نا  وفييت وفنلندا والفلبني
 .واليا ا  واهلند

 الكارييب  البحر ومن ق  الالتيني  ألمريكا االقتصــــــــــــا ي  واللتن  ألورو ا  االقتصــــــــــــا ي  واللتن  ألفريقيا  االقتصــــــــــــا ي  اللتن  (١٠) 
 .آتيا ل ريب واالجتماعي  االقتصا ي  واللتن 

 االقتصا    امليدا  يف والتنمي  الت او  ومنظم  الدولي   ال مل ومنظم  والزراع   األغ ي  ومنظم  اآلتيو   التنمي  مصرف (١١) 
 األمم وصـــــــــــــــندوق والثقاف   وال لم لل  ي  املتحدة األمم ملنظم  التا   اإلحصـــــــــــــــا ا  وم هد للبيئ   املتحدة األمم و رنامج
 املتحدة األمم وهيئ  واجلرمي    امل درا  امل ين املتحدة األمم ومكتب لل فول   املتحدة األمم ومنظم  للســـــــــــــــكا   املتحدة
 .الدويل والبنك ال املي   الصح  ومنظم  للمرأة 

 ٢-٢-5 و ١-٢-5 اآلتي : املســــــــــــتدام   التنمي أهداف مبؤشــــــــــــرا  املت لق  والفئا  األ  ا  على ووافق الفريق اتــــــــــــت رض (١٢) 
 .الزراعي ( األراض  حيازة )نو  ١-أ-5 و واملوق (  ال مري  )الفئا  ١-4-5 و احلدوث(  ومكا  ال مري  )الفئا 
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 امل ين الوكـــاال   ني املشـــــــــــــــ   اخلربا  فريق  ـــإ الغ ال ـــامليـــ  الصـــــــــــــــحـــ  منظمـــ  قيـــا  )ج( 
 يف مبا املرأة  ضــــد ال ن   قياس امل ين الوكاال   ني املشــــ   الفريق عمل  شــــ   اجلنســــاني   اإلحصــــا ا 

 أجل من ال ن   من م ين  أشــــــــكال انتشــــــــار مب دال  املت لق  اإلحصــــــــا ا  ملوا م  املب ول  اجلهو  ذلك
 ال امل   الص يد على والرصد الدولي  التقديرا  إعدا  يف اإلحصا ا  ه ه من االتتفا ة
 املؤشرا  من األ ىن احلد جمموع  يف عليها املتفق الت يريا   إ خال اإلحصا ا  ش ب  قيا  ) ( 
 املستدام   للتنمي  ال املي  األهداف قياس مؤشرا  يضم ال   اإلطار م  موا متها أجل من اجلنساني 
 واملؤشــــــــــــرا  لإلحصــــــــــــا ا  ال املي  البيانا   قاعدة امل ين االتــــــــــــتشــــــــــــار  الفريق قيا  )هـ( 
 املؤشـــــرا  من األ ىن احلد جمموع  يف ت يريها املق ح الثالث  املؤشـــــرا   شـــــ   املناقشـــــ  مبواصـــــل  اجلنســـــاني 
  النتائج  اجلنساني   اإلحصا ا  امل ين الوكاال   ني املش   اخلربا  فريق وإ الغ اجلنساني 
 ال مل مبواصــــل  اجلنســــاني   اإلحصــــا ا  امل ين الوكاال   ني املشــــ   اخلربا  فريق قيا  )و( 
  التحليل الصــل  ذا  املســتدام  التنمي  أهداف مبؤشــرا  يت لق فيما البيانا  تصــني  وفئا  ا أ    شــ  

 املستدام   التنمي  أهداف مبؤشرا  امل ين الوكاال   ني املش   الفريق فيها ينظر ك   اجلنسا  
 املدخال   توفري اجلنســاني   اإلحصــا ا  امل ين الوكاال   ني املشــ   اخلربا  فريق قيا  )ز( 
 تنظيمه  يف واإلتها  اليا ا  يف ٢٠١٨ ل ا  اجلنساني  لإلحصا ا  ال امل  للمنتد 
 امل ين الوكـاال   ني املشـــــــــــــــ   اخلربا  لفريق عشـــــــــــــــر الثـا  الســـــــــــــــنو  االجتمـا  عقـد )ح( 

 .٢٠١٨ عا  يف اجلنساني   اإلحصا ا 
  
  المستقبلي العمل - خامسا 

 شـــــــــ ب  عمل تـــــــــيشـــــــــمل اجلنســـــــــاني   لإلحصـــــــــا ا  ال امل  الربنامج إطار ويف  ٢٠١٨ عا  يف - ١5
 عليها اتفق اليت األنشـــ   اجلنســـاني   اإلحصـــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــ   اخلربا  وفريق اإلحصـــا ا 

 وتصـــني  املســـتدام  التنمي  أهداف مبؤشـــرا  املتصـــل  األنشـــ   فيها مبا عشـــر  احلا   اجتماعه يف الفريق
 اجلنســــــــــني   ني  املســــــــــاواة املت لق  والبيانا  األ ل  مشــــــــــرو  إطار يف هبا املضــــــــــ ل  واألنشــــــــــ   البيانا  
 والبيانا  اإلحصا ا   رنامج يف اجلنساني  واملؤشرا  اإلحصا ا  عنصر إطار يف هبا املض ل  واألنش  

 على الربنامج من ال نصـــر ذلك وتـــريكز. (١3)للتنمي  املتحدة األمم حســـاب من ال اشـــرة الشـــر   إطار يف
 املؤشــــرا  عن واإل الغ املوجو ة البيانا  اتــــت دا   تحســــني يت لق فيما للبلدا  اإلحصــــائي  القدرة ت زيز

 املرأة  ضــد وال ن  الوقت اتــت دا  منها   ينها  جماال  يف اجلنســاني  اإلحصــا ا  إنتاج ويف اجلنســاني  
 .املناخ وت ري البيئ  مثل الناشئ  اجملاال  يف اجلنسا  الب د فهم ويف

__________ 

 يتمحور شــامل مشــرو  والبيانا  اإلحصــا ا  و رنامج. ٢٠١٩-٢٠١٦ الف ة ت    التنمي  حســاب من ال اشــرة الشــر   (١3) 
 تنفي  يف وتش  .  ش هنا واإل الغ ورصدها املستدام  التنمي  أهداف قياس على الوطني  اإلحصائي  النظم قدرة ت زيز حول
 والتنمي   للتتارة املتحدة األمم ومؤمتر للبيئ   املتحدة األمم و رنامج اإلحصــــــا ا   شــــــ ب  ه : كيانا    ١٠ الربنامج ه ا

 ألورو ا  االقتصا ي  واللتن  البشري   للمستوطنا  املتحدة األمم و رنامج رمي  واجل  امل درا  امل ين املتحدة األمم ومكتب
 الالتيني  ألمريكا االقتصـــــا ي  واللتن  اهلا ئ  واحمليط آلتـــــيا واالجتماعي  االقتصـــــا ي  واللتن  ألفريقيا  االقتصـــــا ي  واللتن 
 .آتيا ل ريب واالجتماعي  االقتصا ي  واللتن  الكارييب  البحر ومن ق 
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 الشــــــــــؤو  )وزارة اليا ا  حكوم  م   الت او  اإلحصــــــــــا ا   شــــــــــ ب  تــــــــــتقو   ٢٠١٨ عا  ويف - ١٦
  تنظيم التنمي   يف والشركا  الصل  ذا  الدولي  والوكاال  الوزرا ( جملس ومكتــــــــــب واالتصاال  الداخلي 
 واملنتد  اجلنســـــاني   اإلحصـــــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــــ   اخلربا  لفريق عشـــــر الثا  االجتما  وعقد
 . اليا ا  يف وذلك اجلنساني   لإلحصا ا  السا   ال امل 
 األكا ميي  واألوتـــــــا  الوكاال  من خربا  م   الت او  اإلحصـــــــا ا   شـــــــ ب  تـــــــتشـــــــر  وأخريا  - ١7

 إحصــــــــــــــا ا  إلنتاج لتوجيهي ا املتحدة األمم مبا ئ لتحديث حبوث إجرا  يف والدولي   واإلقليمي  الوطني 
 الوقت اتــــــــت دا  إحصــــــــا ا  ألغراض لألنشــــــــ   الدويل التصــــــــني  م  ينســــــــتم مبا الوقت  اتــــــــت دا 
 الوقت اتـــت دا  عن البيانا  جلم  خيارا  التوجيهي  املبا ئ وتـــتوفر. عليها املتفق األخر  واملنهتيا 

 .مبتكرة هُنج  اتبا 
  
  واالستنتاجات الموجز - سادسا 

 اإلحصــــــــا ا  شــــــــ ب  من كل   ه قا  ال    ال مل علما اإلحاط  إىل مدعوة اإلحصــــــــائي  اللتن  - ١٨
 يقوما أ  املقرر وال مل ٢٠١7 عا  يف اجلنســـاني   اإلحصـــا ا  امل ين الوكاال   ني املشـــ   اخلربا  وفريق
 .٢٠١٨ عا  يف  ه
 


