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 الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 ، أنقرة، تركيا1122أبريل  12-12

 جلسة حول
 :األنشطة المنفذة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"

 " اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميأنشطة خطة العمل التنفيذية للجنة 

 المسح حول نتائج
 الحد األدنى لمجموعة مؤشرات النوع االجتماعي لألمم المتحدة 

 

 معلومات خلفية 2

المشاركين في الدورة الثالثة فإن "، القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي" اللجنة الفنية المكونة من خبراء المعنية ببعد النظر في توصيات 

 ،OICStatComل
تولي في أنقرة و  1122يناير  11-12للجهود التي يبذلها مركز أنقرة الستضافة االجتماع التحضيري الذي عقد في  مامتنانه أ. أعربوا عن

 ؛الرائد حصاء لدولة اإلمارات العربية المتحدة دور البلدالوطني لإل ركزالم
 )مرفق طيه في الملحق(  الهالمذكور أعالجتماع لالتوصيات المتفق عليها  واب. أيد

عن وجهة النظر المشتركة للدول األعضاء بشأن المواضيع والمؤشرات ذات الصلة بطريقة منسقة من أجل تعزيز أعمال المجتمع أعربواج. 
 .اإلحصائي العالمي في هذه المجاالت

مركز  قام، منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في  الحد األدنى لمجموعة مؤشرات النوع االجتماعي لألمم المتحدةلفهم أهمية و 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون أمانة  بوصفه ؛(SESRIC)األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

رساله إلى  مسحإعداد ب، اإلسالمي  .منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في ( NSOs)الوطنية  ءمكاتب اإلحصاقصير وا 
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 المجيبون على المسح 1

يرانو ، مصر ميرونالكاوبنغالديش و  أفغانستان وأذربيجان اآلتية: األعضاء البلدانأجابت على المسح بشكل كامل كل من   العراقو  ا 
السودان وتوغو و  والسنغال المملكة العربية السعودية،و  قطرو  فلسطينو  عمانو  نيجيرياو  جزر المالديفو  ماليزياو  ليبياو ، الكويتو  كازاخستانو 

 .األمانة مسوحاتها إلى أرسلتو ، المتحدة اإلمارات العربيةو  وتركيا

 هدف المسح 2

متزايد بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، والتي  اهتمامخالل العقود الثالثة الماضية، كان هناك 
إنتاج اإلحصاءات والمؤشرات ذات الصلة لتقييم الوضع القائم سواء داخل البلدان أو على المستوى الدولي. ومن المسلم به إلى  أيضا دتأ

مثيرة للجدل السياسي، وهو األمر الذي يتطلب موضوعات متعددة األبعاد و هي ، و المتعلقة بالنوع االجتماعي هي معقدةقضايا العموما أن 
 دولي.المستوى الاعتماد منظور أوسع، وخاصة في المفاوضات التي أجريت على 

مسح إطالق المقابل  فيالعنف ضد المرأة و  حولتطوير مجموعة أساسية من المؤشرات المميزة في هذا اإلطار، كان واحدا من الدراسات و 
المناقشات بشأن هذه وال تزال لمقارنات عبر البالد. باالمستوى القطري، والتي سوف تسمح لممارسات على لهذا الموضوع لقياس ا محدد

نشاء تعريفات  المسألة مستمرة، واستنادا إلى هذه المفاوضات، فإنه يمكن استنتاج أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التطورات المنهجية وا 
 بنوع الجنس التي يقبلها جميع أصحاب المصلحة.تشغيلية مشتركة بشأن القضايا المتصلة 

لجنة اإلحصائية على ا قد اقترحلدولة اإلمارات العربية المتحدة  ءحصاالوطني لإل ركزالم فإن، قضيةإلى األهمية المتزايدة لهذه ال ونظرا
في  الي المساهمةالمفاهيم والتعاريف، وبالتب مرورا، وال سيما بالنوع االجتماعيعلى القضايا المتعلقة  العمل منظمة التعاون اإلسالميل

ي يجب ذلمتحدة حول العنف ضد المرأة، والخالل إعطاء مبرر الستبيان األمم ا وذلك من على الصعيد الدوليالمتعلقة بها من  التطورات
 البلدان.قبل من  إتمامه

 محتوى المسح 4

 : قسمين على بالنوع االجتماعيذات الصلة  المؤشراتب المتعلق المسحينطوي  

 االتصال  أشخاصو  مؤسستهم رئيسو  مؤسستهم،ب األساسية المتعلقة المعلومات توفير الوطنية ءمكاتب اإلحصا طلب من: مقدمة
 . خريناآل

 أسئلة حول يشمالن جزئين المسحيضم (: والفرنسية )اإلنجليزية والعربية منظمة التعاون اإلسالميل لغات رسمية ثالث في المسح 
 الجزء ب() النوع االجتماعي لألمم المتحدةمؤشرات ل الحد األدنىتعيين و الجزء أ( التدريب )
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 نتائج المسح 5

. حيث (اثنين وعشرون مسحا واردا )استنادا إلى  بلد واحد باستثناء بلدا اثنين وعشرون في كل من إحصاءات النوع االجتماعي يتم إنتاج
اإلحصاءات  جمععن  المسؤولة السلطة الرئيسيةهو ( NSO) اإلحصاء الوطني مكتب على أن باإليجاب أجابت عشرون بلدا عضوا

النوع شؤون وزارة  يه بالنوع االجتماعياإلحصاءات المتعلقة  لجمع الوكالة الرئيسيةفقط  جزر المالديففي و . بالنوع االجتماعيالمتعلقة 
جمعها من  يجريالحد األدنى لمجموعة مؤشرات النوع االجتماعي لألمم المتحدة  المؤشرات في، رغم أن معظم اإلنسان وحقوق االجتماعي

 . مكتب اإلحصاء الوطني يجريهاالتي  المنزلية اتالتعدادو  المسوح خالل

في  حول النوع االجتماعي تقديم التدريب إمكانية ذكرتعشرة من البلدان األعضاء ، المسح التي أكملت الوطنية ءمكاتب اإلحصا بينومن 
 .إحصاءات النوع االجتماعي حول تلقي التدريب عضو دولة تسعة عشر طلبت حين

 الجزء أ: التدريب

 % العدد السؤال

 95.5 21 نعم هل ينتج بلدكم إحصاءات عن النوع االجتماعي؟ 1

 4.5 1 ال

2 

إذا كان الجواب بنعم، هل يتم جمعها من قبل مكتب اإلحصاء الوطني  

(NSO؟) 

 90.9 20 نعم

 9.1 2 ال

3 

إذا تم جمعها من قبل مكتب اإلحصاء الوطني، هل يمكنكم تقديم تدريب في 
إحصاءات النوع االجتماعي إلى  البلدان األعضاء األخرى في منظمة 

 ؟التعاون اإلسالمي

 45.5 10 نعم

 54.5 12 ال

 86.4 19 نعم هل تحتاجون إلى أي تدريب في إحصاءات النوع االجتماعي؟ 4

 13.6 3 ال
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 الجزء ب: الحد األدنى لمجموعة مؤشرات النوع االجتماعي لألمم المتحدة

 الدرجة المؤشر الفئة الرقم
الوكاالت 

 الرئيسية

هل المؤشر 

مهم 

بالنسبة 

 لبلدك؟
 

هل ينتج بلدك 

إحصاءات عن 

 النوع االجتماعي؟
 

 نعم نعم

1 

I
طة

ألنش
ي ا

ة ف
ارك

مش
 وال

ية،
صاد

القت
ل ا

ياك
 اله

.
 

وارد
 الم

إلى
ول 

وص
 وال

جية
إلنتا

ا
 

 العمل في تقضى التي الساعات عددمتوسط 
 الجنس نوع حسب المأجور غير المنزلي

 ورعاية المنزلية األعمال افصل: مالحظة)
 (ممكنا ذلك كان إذا الطفل

2 ILO 68.2 45.5 

2 

 العمل في تقضى التي الساعات عددمتوسط 
)مجموع عبء  مجتمعة المأجور وغير المأجور

 العمل(، حسب نوع الجنس
2 ILO 90.9 68.2 

3 
-21األعمار  يمعدالت مشاركة قوة العمل ذو 

 سنة، حسب نوع الجنس 21وفوق  12
1 ILO 100.0 100.0 

4 
نسبة العاملين لحسابهم الخاص، حسب نوع 

 ILO 100.0 100.0 1 الجنس

5 
نسبة المستخدمين كعاملين مساهمين من 

 نوع الجنس األسرة، حسب
1 ILO 90.9 90.9 

6 
نسبة المستخدمين الذين هم أصحاب العمل، 

 حسب نوع الجنس
1 ILO 100.0 100.0 

 ILO 72.7 40.9 3 نسبة الشركات التي تملكها إناث، حسب الحجم 7

8 
نسبة توزيع السكان العاملين حسب القطاع، 

 حسب نوع الجنس
1 ILO 100.0 95.5 

9 
الرسمية كنسبة من إجمالي العمالة العمالة غير 

 غير الزراعية، حسب نوع الجنس
2 ILO 72.7 68.2 

 ILO 95.5 95.5 1 بطالة الشباب حسب الجنس 11
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 الدرجة المؤشر الفئة الرقم
الوكاالت 

 الرئيسية

هل المؤشر 

مهم 

بالنسبة 

 لبلدك؟
 

هل ينتج بلدك 

إحصاءات عن 

 النوع االجتماعي؟
 

 نعم نعم

11 

I
وارد

 الم
إلى

ول 
وص

 وال
جية

إلنتا
ة ا
شط

األن
ي 
ة ف

ارك
مش

 وال
ية،

صاد
القت

ل ا
ياك
 اله

.
 

 

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على 

 القرض، حسب الجنس
3 

WB / 
FAO  /

OECD 
50.0 27.3 

12 
نسبة السكان البالغين الذين يمتلكون أراضي، 

 3 حسب الجنس
WB / 
FAO  /

OECD 
59.1 31.8 

 ILO 95.5 81.8 1 الجنسين في األجورالفجوة بين  13

 ILO 81.8 68.2 1 نسبة العاملين بدوام جزئي، حسب نوع الجنس 14

15 

معدل تشغيل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

 3ذوي طفل ذو عمر أقل من  94-52بين 
سنوات يعيش في المنزل،/ ومع عدم وجود 

 أطفال  يعيشون في المنزل، حسب نوع الجنس
3 ILO 40.9 27.3 

16 
نسبة األطفال دون سن الثالثة في الرعاية 

 OECD 50.0 22.7 3 الرسمية

17 
نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب 

 ITU 90.9 81.8 1 نوع الجنس

18 
نسبة األفراد الذين يستخدمون هواتف الجوال / 

 ITU 86.4 86.4 1 الخليوي، حسب نوع الجنس

19 
التي لديها إمكانية الوصول إلى نسبة األسر 

وسائل اإلعالم )اإلذاعة والتلفزيون 

 واإلنترنت(، حسب نوع جنس رب األسرة
1 ITU 86.4 68.2 
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 الدرجة المؤشر الفئة الرقم
الوكاالت 

 الرئيسية

هل المؤشر 

مهم 

بالنسبة 

 لبلدك؟
 

هل ينتج بلدك 

إحصاءات عن 

 النوع االجتماعي؟
 

 نعم نعم

21 

II
عليم

 الت
.

 
معدل معرفة القراءة والكتابة لألشخاص الذين  

سنة، حسب نوع  59-52تتراوح أعمارهم بين 

 الجنس
1 UIS 100.0 100.0 

21 
نسبة القيد الصافية في التعليم االبتدائي حسب 

 نوع الجنس
1 UIS 100.0 100.0 

22 
نسبة االلتحاق اإلجمالي في التعليم الثانوي، 

 حسب نوع الجنس
1 UIS 100.0 100.0 

23 
نسب االلتحاق اإلجمالي في التعليم العالي، 

 حسب نوع الجنس
1 UIS 95.5 86.4 

24 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين في االلتحاق 

بالدراسة في مستويات التعليم االبتدائي 

 والثانوي والجامعي
1 UIS 100.0 90.9 

25 
حصة اإلناث من خريجي العلوم والهندسة 

 في المستوى الثالثوالتصنيع والبناء 
2 UIS 81.8 72.7 

26 
نسبة اإلناث بين معلمي التعليم العالي أو 

 األساتذة
2 UIS 90.9 72.7 

27 
صافي المدخول في الصف األول من التعليم 

 االبتدائي، حسب نوع الجنس
1 UIS 86.4 86.4 

 UIS 100.0 100.0 1 معدل إتمام التعليم االبتدائي، حسب نوع الجنس 28

29 
التخرج من التعليم اإلعدادي، حسب نوع 

 الجنس
1 UIS 86.4 90.9 

31 
معدل االنتقال إلى التعليم الثانوي، حسب نوع 

 الجنس
1 UIS 86.4 86.4 

31 
التحصيل التعليمي للسكان الذين تتراوح 

 وأكثر، حسب نوع الجنس 52أعمارهم بين 
1 UIS 90.9 86.4 
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 الدرجة المؤشر الفئة الرقم
الوكاالت 

 الرئيسية

هل المؤشر 

مهم 

بالنسبة 

 لبلدك؟
 

هل ينتج بلدك 

إحصاءات عن 

 النوع االجتماعي؟
 

 نعم نعم

32 

III
صلة

ت ال
 ذا
ات

خدم
 وال

حة
ص
. ال

 
 

انتشار وسائل منع الحمل بين اإلناث 

المتزوجات أو المرتبطات، الالتي تتراوح 

 94-52أعمارهن بين 
1 UNPD 95.5 90.9 

33 
معدل الوفيات دون سن الخامسة، حسب نوع 

 الجنس
1 

UNICEF 

 /UNPD 
/ WHO 

95.5 100.0 

 1 نسبة وفيات األمهات 34
WHO  

/UNICEF 
/ UNFPA 

100.0 90.9 

 UNICEF 86.4 90.9 1 تغطية الرعاية ما قبل الوالدة 35

36 
نسبة الوالدات التي يشرف عليها مهنيو الصحة 

 المهرة 
1 UNICEF 100.0 100.0 

37 
انتشار التدخين بين األشخاص الذين تتراوح 

 وأكثر، حسب نوع الجنس 52أعمارهم بين 
1 WHO 90.9 59.1 

38 
نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، 

 حسب نوع الجنس
1 WHO 63.6 36.4 

39 
نصيب المرأة من السكان الذين تتراوح 

سنة حاملي فيروس نقص  94-52أعمارهم بين 

 المناعة البشرية / اإليدز
1 UNAIDS 81.8 63.6 

41 
الوصول إلى العقاقير المضادة للفيروسات 

 الرجعية، حسب نوع الجنس
1 WHO 50.0 36.4 

41 
، حسب نوع 06العمر المتوقع في سن متوسط 

 الجنس
1 UNPD 95.5 95.5 

42 
وفئات  معدالت وفيات البالغين حسب السبب

 العمر
3 WHO 90.9 72.7 

mailto:secretariat@oicstatcom.org


 

 

secretariat@oicstatcom.org 8 

 الدرجة المؤشر الفئة الرقم
الوكاالت 

 الرئيسية

هل المؤشر 

مهم 

بالنسبة 

 لبلدك؟

هل ينتج بلدك 

إحصاءات عن 

 النوع االجتماعي؟
 

 نعم نعم

43 

IV
رار

 الق
خاذ

 وات
عام

ن ال
لشأ

. ا
 

 

 IPU 90.9 86.4 1 حصة المرأة من المناصب الوزارية للحكومة

44 
نسبة المقاعد التي تشغلها اإلناث في البرلمان 

 الوطنية
1 IPU 95.5 95.5 

 ILO 81.8 68.2 1 حصة المرأة من المناصب اإلدارية 45

 UNODC 81.8 54.5 2 نسبة ضابطات الشرطة 46

 UNODC 86.4 63.6 2 نسبة القاضيات 47

48 V
فلة
الط
ة و

مرأ
 بال

صة
لخا

ن ا
نسا

 اإل
وق

 حق
.

 
 

-52الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة اإلناث 

سنة وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي  94

 الماضية من جانب شريكهن 55في األشهر ال 
2 UNICEF 72.7 40.9 

49 

-52نسبة اإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنة وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي  94

الماضية من قبل أشخاص  55في األشهر ال 

 شريكهنآخرين غير 

2 UNICEF 68.2 40.9 

51 
معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث / 

 الختان )بالنسبة للبلدان ذات الصلة فقط(
1 UNICEF 40.9 31.8 

51 
-56نسبة اإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بين 

سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن قبل سن  59

51  
1 UNICEF 81.8 72.7 

 UNPD 95.5 86.4 1 المراهقات معدل خصوبة 52
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