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اء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة  التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبن  :١٦الهدف  
 وشاملة للجميع على جميع المستويات. 

 ل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشام كفالة :٧-١٦الغاية 
الجنس    سات الوطنية والمحلية، بما في ذلك )أ( الهيئات التشريعية؛ )ب( الخدمة العامة، )ج( السلطة القضائية، مقارنة بالتوزيعات الوطنية حسبنسب الوظائف في المؤس  :  ١-٧- ١٦  مؤّشرال

 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية.
   ، أال وهو الخدمة العامة. ١-٧-١٦ مؤّشرالفرعي )ب( من ال مكّون هذه البيانات الوصفية على ال ترّكز

 
 المعلومات المؤسسية

 المنظمة  الراعية: 
 مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي  

 
 تعاريفالمفاهيم و ال

 التعريف:
  في قطاع الخدمة العامة لمجموعات سّكانية محّددة  الفرعي قياس التمثيل النسبي    مكّون هذا الب  ُيقصدو .    ١- ٧-١٦  مؤّشرالفرعي )ب( من ال  مكّون ترّكز هذه البيانات الوصفية فقط على ال

أو    من ذوي اإلعاقة أشخاص  نساء أو  من  في المؤّشر    المشمولة  المجموعاتتمثيل  نسبة  ذلك بهدف تقييم ما إذا كانت  بحسب العمر، والجنس، والوضع من حيث اإلعاقة، والفئة السكانية. و 
 المجتمع ككل.  في تهانسبتتوافق مع  ،على سبيل المثال ال الحصر  من الشعوب األصلية،

 
على الصعيد الوطني( في  الفرعي بشكٍل خاص التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السكانية )النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمجموعات السكانية ذات الصلة    مكّون يقيس هذا ال

( الفنيون ومساعدو االختصاصيين، 3( االختصاصيون، )2مديرون، ) ( ال1) :هي البيروقراطية من قطاع الخدمة العامة، على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وفي أربع فئات محّددة  الوظائف
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( أفراد الهيئات 2( أفراد الشرطة، )1) :ئف، هي( الموظفون المكتبيون المساندون. وفي ما يختّص بموظفي الخط األمامي في الخدمة العامة، ينصّب التركيز أيضًا على أربع فئات من الوظا4)
 البيروقراطية(.  للوظائفباع تصنيف المستويات األربعة المحّددة ( موظفو االستقبال اإلداريون )مع تقسيم كل فئة إلى فئات فرعية باتّ 4القطاع الصحي، ) ( العاملون في 3التعليمية، )

 
 األساس المنطقي: 

. وفي معظم البلدان،  تهاامع حكوم  اتتفاعل المجتمعل  أساسياً مجااًل  ، و هاوتنفيذ  والبرامج العامةوضع السياسات  ل  مناسباً   اً إطار ّوفر  يهو  ف  .للحكومات  األساس الوطيدقطاع الخدمة العامة  ُيمّثل  
 حقيقي لألشخاص في القطاع التمثيل  ال، على ضمان  7-16من أهداف التنمية المستدامة البلدان، في إطار الغاية    16يشّجع الهدف  و عادًة ما يشّكل هذا القطاع بمفرده أهم قطاع للعمالة.  

لوزارات والمؤسسات الحكومية )من اإلدارة العليا إلى الموظفين المكتبيين المساندين(،  ل"، بما في ذلك المناصب البيروقراطية على المستوى المركزي  كافةالمستويات    علىالذي ُيعنى بخدمتهم "
 موظفو التعليم والصحة والشرطة وموّظفو االستقبال(.وفي وظائف الخط األمامي حيث يتفاعل الموظفون مباشرًة مع المواطنين )بمن فيهم 

 
ال لبلٍد ما.      ١-٧- ١٦  مؤّشريتمحور  الفئات والمجموعات السكانية المختلفة في الوظائف العامة  التمثيل النسبي في قطاع الخدمة العامة، ويقيس حجم تمثيل  التمثيل النسبي و على  ُيعنى 

ل تركيبة الوظائف الحكومية العامة. يقوم هذا المفهوم على فرضية أن انعكاس )المعروف أيضًا باسم "التمثيل الوصفي"( بالتعبير عن المجموعات االجتماعية والسكانية الوطنية المختلفة من خال 
حيث  الحكومية العامة، من شأنه أن ُيضفي شرعيًة أكبر على هذه المؤسسات، إذ ينظر المواطنون إلى الموظفين الحكوميين كأشخاص يشبهونهم، من    هاالتنوع االجتماعي ألمٍة ما في مؤسسات

تبّين أن اعتماد التمثيل النسبي في القطاع    كماات السكانية ذات الصلة وطنيًا )مثل المجموعات اإلثنية أو اللغوية أو األصلية أو غيرها(، والوضع من حيث اإلعاقة.  الجنس والعمر والفئ
سياسات، واتخاذ قرارات أكثر صوابية وإنصافًا في مجال  الي آلية أكثر شمواًل لوضع  الحكومي العام يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتعزير الثقة بهذا القطاع. فعادًة ما يرى المواطنون في التمثيل النسب

 .  1السياسة العامة، والحّد من التأثير غير المشروع للمصالح الخاصة على عملية صنع القرار
 

 المفاهيم: 

 
1 OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust   
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 مفاهيم تعّرف    ا    الوحدات المؤسسية المشمولة: األطر المعيارية: و من المعايير والتصنيفات اإلحصائية الدولية  ومستمّدة من  ر على مفاهيم ومصطلحات مختلفة  هذا المؤشّ   يستند •
المؤسسية المشمولة في  ، نطاق الوحدات  3لكن مع بعض التعديالت الطفيفة 2008الوارد في نظام الحسابات القومية لعام   2،"  العام  ا  التوظيف الحكومي"و"قطاع الحكومة العامة"  

الحكومات المركزية والوالية المحلية، وكافة المؤسسات غير الهادفة للربح والتي يتم السيطرة عليها من قبل المؤسسية في وحدات الكافة يشمل التوظيف الحكومي العام .  هذا المؤّشر
 الوحدات الحكومية؛

أشباه الشركات التي تملكها أو  الشركات العامة  ، ووظائف  وصناديق الضمان االجتماعية، ووظائف السلك العسكري  المحلي  وحدات الحكوماتال يشمل التوظيف الحكومي العام   •
 .وتسيطر عليها الوحدات الحكومية

   المستويات اإلدارية
الوظائف في مستويين الحكومة المركزية ودون المركزية. وينبغي التمييز وظائف الخدمة العامة"، كافة   ألغراض هذا المؤّشر، تشمل الوظائف الحكومية العامة، أو"و كما ُذكر أعاله،   •

 كومة المركزية.حبينها وبين "العمل في الخدمة المدنية" الذي يخضع لوضع قانوني مختلف، وغالبًا ما يقتصر على مستوى ال
  :جمع بيانات الوظائف الحكومية العامة على مستويينوبالتالي، تُ  •

o  كزية؛ و وظائف الحكومة المر 
بأنها "وحدات مؤسسية تمتد سلطتها المالية والتشريعية والتنفيذية على مستوى والية واحدة فقط حيث تقسم    2008وظائف في "وحدات حكومة الوالية"، التي وصفها نظام الحسابات القومية لعام  

ومتنّوعة تختلف من بلد إلى آخر. في بعض البالد، وخصوصًا الصغيرة، قد ال توجد الواليات الفردية او وحكومات الواليات. البلد إلى مجموعة من الواليات. وتوصف كلمة والية بألفاظ مختلفة  
 ولكن ّف البلدان الكبرى، وخصوصًا تلك التي لها دستور اتحادي، فإنه يتم تخويل بعض السلطات والمسؤوليات إلى حكومات الواليات". 

 
 

 
  إىل أن  تجدر اإلشارة 2

 
عتى  بها  لقطاع العاموظائف االمتعلقة ب تلك الحكومية العامة تختلف عن وظائف قة بالالبيانات المتعل

ُ
ي ت
ي تشمل ILOمنظمة العمل الدولية ) الت 

كات العامة )( ، والت  ي الشر
 هنا( المستبعدة  العمالة فى

 
 

3  
ى موظفالتعريف نظام الحسابات القومية للحكومة العامة األنواع التالية من يشمل     ى الحكوم  ي  ،  يي  ى ، والعسكريي  ا الحاشية التالية لمزيد من التفاصيل(، وصناديق الضمان االجتماعي

ً
: وحدات الحكومة المحلية )انظر أيض

 ألغراض هذا المؤشر  هذه الوظائف استبعاد  تم  قد و 
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 ع الخدمة العامة الفئات الوظيفية في قطا
وعليه، ينبغي   على جميع المستويات.من أهداف التنمية المستدامة إلى كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي    ٧-١٦تدعو الغاية   •

 (.  ب) ١- ٧- ١٦ مؤّشراإلبالغ بشكٍل منفصل عن مختلف مستويات صنع القرار التي يشملها ال
حاجة وضع مجموعة منّسقة من الفئات المهنية في غياب تعريف دولي موّحد لـ"وظائف" الخدمة العامة، تعتمد معظم البلدان تصنيفًا وطنيًا خاصًا بها لهذه الوظائف. وبالتالي، تبرز ال •

 .  مؤّشرفي مجال الخدمة العامة لضمان إمكانية مقارنة البيانات المبّلغ عنها لهذا ال
فئات مهنية "أساسية" في هذا المجال. والتصنيف الدولي الموّحد للمهن هو أداة لتنظيم فئات الوظائف   8لتحديد  (  ISCO-08الغاية، اسُتخدم التصنيف الدولي الموّحد للمهن )لهذه   •

سائر أنحاء العالم كأساس للعديد من التصنيفات ومعايير العمل الخاصة    في مجموعات محّددة وفقٍا للمهام والواجبات المهام التي يضطلع بها شاغل الوظيفة. وُيعتمد هذا التصنيف في
 بالمهن على الصعيد الوطني. 

"مجموعة من المهام والواجبات التي يؤّديها، أو ُيفترض أن يؤديها شخص واحد، سواء لحساب صاحب عمل أو لحسابه الخاص".    العملوبحسب هذا التصنيف، ٌيقصد بمصطلح   •
على أنها "مجموعة من األعمال  المهنة  إلى نوع العمل الذي يؤّديه الشخص في إطار العمل. وبشكل أكثر تحديدًا، ُيعّرف التصنيف الدولي الموّحد للمهن مفهوم    هنةالموُيشير مصطلح  

 التي تتميز مهامها وواجباتها الرئيسية بدرجة عالية من التشابه".   
 .  2008انسجامًا تامًا مع التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام ( b) ١- ٧- ١٦ مؤّشريها الوتنسجم الفئات المهنية الثمانية التي يرّكز عل •

o دًة ما تتكّرر في كل حكومة، أال وعلى مستوى الحكومة المركزية/االتحادية/الوطنية ودون المركزية، يمكن التمييز بين أربع فئات واسعة من الوظائف البيروقراطية التي عا
(،  3الفنيون ومساعدو االختصاصيين )المجموعة الرئيسية  (، و 2(، واالختصاصيون )المجموعة الرئيسية  1وهي: المشّرعون وكبار الموظفين والمديرون )المجموعة الرئيسية  

 (.  4والموظفون المكتبيون المساندون )المجموعة الرئيسية 
o   القطاع الصحي، وموظفو مكاتب و"لعاملي الخط األمامي"، ينصّب التركيز بوجه خاص على أربع فئات من الوظائف: أفراد الشرطة، وأفراد الهيئة التعليمية، والعاملون في  

في مجال الخدمة  هذه الوظائف  الذي تشغله  االستقبال. ال ُتعّد قائمة وظائف الخط األمامي هذه قائمة شاملة. لكن ُيعزى اختيار الفئات األربع المذكورة فيها إلى الحّيز الكبير  
ار كل فئة من هذه الفئات األربع من "عاملي الخط األمامي"، ينبغي والمواطنين وفي إط  الموظفين. العموميينالعامة، والتفاعل المباشر والمتكرر الذي تتيحه بين هؤالء  

البيروقراطية بحسب المستويات األربعة نفسها المحّددة لوظائف الحكومة المركزية ودون المركزية )أّي المديرون واالختصا صيون، والفنيون ومساعدو تصنيف الوظائف 
 االختصاصيين، والموظفون المكتبيون المساندون(. 
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االجتماعي  المحّلي وتعزيز الحوار    ويحظى التمثيل المتنّوع في وظائف الخط األمامي بدور هام في النهوض بجودة الخدمات العامة، بُسُبٍل منها تحسين فهم احتياجات المجتمع •
 .   4والتواصل مع السكان على نطاق واسع 

في لوظائف الخدمة العامة    2008التصنيفات الوطنية إلى الفئات المهنية القائمة المحّددة وفقًا للتصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام  وترد أدناه قائمة بمعايير محّددة لتوجيه االنتقال من   •
 .     مؤّشرالمشمولة في هذا ال

 
"المديرون" بوضوح لضمان تقديم تقارير مّتسقة. وللحّد من أوجه التباين بين   -: وعلى وجه الخصوص، يلزم تمييز الفئة المهنية األولى  االنتخاب أو التعيين  وظائفعلى    القائمة    الوظائف

أو رئيس الحكومة، والموظفين العموميين الدائمين الذين    البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن هذه الفئة، من األهمية بمكان التمييز بين "المديرين" التي تعّينهم )أو تنتخبها( الحكومة
 ن على أساس الجدارة واألقدمية.ُيعّينو 

 
ع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي، وذلك باستخدام مجموعة األسئلة القصيرة المتعّلقة باإلعاقة حالة اإلعاقة:   .التي وضعها فريق واشنطنُتشجَّ

 
 

 : التعليقات والقيود
 قياس حجم التمثيل 

تركيز االهتمام على فئات محّددة، مثل النساء والشباب واألقّليات، وليس غيرها، من قبيل   شكاليةإشتى. أواًل، غالبًا ما ُتطرح    اعتراضاتواجه مفهوم التمثيل "الوصفي" أو "النسبي"   •
والجماعات "اإلثنية" التي قد ال ُيعترف بها رسميًا. ثانيًا، َيطرح التمثيل النسبي تحديًا خاصًا في البلدان  الفقراء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية،  

التعّددية في  في المائة من مجموع السكان. وعليه، فإن التعبير الدقيق عن هذه    1التي يشّكل نسيجها السكاني مزيجًا متنوعًا من مجموعات كثيرة، قد ال يتعّدى بعضها أحيانًا نسبة  
  . لكن في حّد ذاته ةغاي إلى في نهاية المطاف  التحّولبل مستحيل. ثالثًا، يحمل التمثيل الوصفي أو النسبي في طياته خطر   ، التركيبة القطاع الحكومي العام، قد يكون غير مجدي

بل ينبغي تعيين موظفين عموميين وفقًا لقدرتهم على التعبير   ،مجموعات المختلفة من األقّلياتال تتلّخص بتوظيف العدد المناسب من الموظفين العموميين لتمثيل ال  ة هذا التمثيلفعالي
. في المقابل، إن غياب أو نقص تمثيل عن شواغل األقليات التي يمثلوها، وكفالة الفرص المتاحة لهم، على قدم المساواة مع لآلخرين، في التأثير على صياغة السياسات وتنفيذها

 صاغية.   اً الشباب أو األقليات في قطاع الخدمة العامة، مؤّشر مقلق على أن احتياجات هذه الفئات تحديدًا ال تجد آذان المرأة أو
 

  .OECD (2009), Fostering diversity in the Public Service, Public Governance and Territorial Directorate – Network on Public Employment and Management 4  
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لية تقاسم  داللة رمزية على آ وضع شاغلي وظائف الخدمة العامة، من حيث العمر ونوع الجنس وحالة اإلعاقة والمجموعة السكانية، وعلى مختلف مستويات صنع القرار، يحمل  إن   •
/أنها سيسعى حكمًا إلى تسليط الضوء على  السلطة داخل المؤسسة. لكن، إذا ما كان المدير شابًا )أو كبير في السن(، أو امرأة )أو رجل(، أو من أقّلية معّينة، فهذا ال يعني أنه

 القضايا التي تهّم المجموعة االجتماعية أو السكانية التي ُيمّثلها/ُتمّثلها.
امة في سائر أنحاء العالم، ترى في  ع أعمار الموظفين العموميين قدرًا من تمثيل الشباب في الخدمة العامة. غير أن معظم الوزارات والوكاالت التي يشملها قطاع الخدمة العيتيح تتبّ  •

من إمكانية تقّلد الفئات العمرية ذلك  يحّد  ،  اس األقدمية. بطبيعة الحالالمناصب القيادية، مثل تلك التي تندرج في فئة "المديرين"، وظائف عليا تتطلب خبرة كبيرة، وُتمنح على أس
ع الجنس، أو حالة اإلعاقة، أو الفئة  األصغر سنًا لهذه الوظائف القيادية. وعليه، ينبغي تقديم رؤى أكثر مالئمة لتصنيف الوظائف التي تندرج في فئة "المديرين" على أساس نو 

 السكانية. 
- ١٦يراعي المؤّشر    كومات أساليب مختلفة لتقديم الخدمات العامة، ومنها عبر مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص أو القطاعات التي ال تستهدف الربح. والأخيرًا، تّتبع الح •

ي تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والطوارئ في ف  ملينا( التركيبة الوظيفية للكيانات األخرى التي تتعاقد معها الحكومة لتقديم الخدمات العامة. وفي حين أن أغلب العب)  ١-٧
يعني أن العديد من هؤالء المهنيين ُيَوظفون من  هذامن قبل الحكومة، تقوم حكومات بلدان أخرى بترتيبات بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات. و  ة ُيَوظفون مباشرةً بلدان عدّ 

ارجية التي تستعين بها الحكومة، فقد ال يعطي صورة قبل منظمات غير مملوكة للدولة أو متعاقدين خاصين. وبما أن هذا المؤّشر ال يشمل الخدمات العامة المقّدمة عبر المصادر الخ
هذا الجانب عبر استكمال بيانات الخدمة العامة المقّدمة لهذا المؤّشر    إيضاحوافية عن هذه الفئة من مقّدمي الخدمات العامة، بمعزل عن الجهة المسؤولة عن توظيفهم. ويمكن  

ية من مجموع العمالة. في هذه الحالة، تشير نسبة صغيرة من الوظائف الحكومية العامة إلى أن القطاع الخاص يدير جزء كبير  ببيانات عن حجم العمالة الحكومية العامة، كنسبة مئو 
 عملية توفير الخدمات العامة، وبذلك ُتستبعد هذه الحصة من قياس المؤّشر.   

 
 2008لى التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام نقل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى الفئات المهنية القائمة ع

 
والمقترحة لهذا المؤّشر، بما يكفي لتغطية التنوع الكبير بين التصنيفات الوطنية. عند    2008ُيفترض توسيع نطاق الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للمهن لعام   •

، يتوّجب على البلدان احترام المعايير المدرجة لكل فئة مهنية واإلشارات 2008ام  االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للتصنيف لع
 المقّدمة بشأن الرموز المحّددة، مع اإلشارة إلى أّي اختالف عند اإلبالغ.  

التباين بين البلدان في طريقة نقل التصنيف الوطني بشأن  "المديرون" بوضوح لضمان تقديم تقارير مّتسقة. وللحّد من أوجه -وعلى وجه الخصوص، يلزم تمييز الفئة المهنية األولى  •
 ائمين الذين ُيعّينون على أساس الجدارة واألقدمية. هذه الفئة، من األهمية بمكان التمييز بين "المديرين" التي تعّينهم )أو تنتخبها( الحكومة أو رئيس الحكومة، والموظفين العموميين الد
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  في وظائف "المديرين" التي يشغلها موظفون عامون دائمون على أساس الجدارة واألقدمية. تنظر منهجية هذا المؤّشر حصراً  •
ية محرومة( في مناصب قيادية تتغّير من هذا تمييز هام تترتب عليه آثار هامة بالنسبة لإلبالغ. فعلى سبيل المثال، تعيين عدد أكبر من النساء )أو عدد أكبر من أفراد فئة سكان •

 العليا.   اإلداريةبات يختلف اختالفًا جوهريًا عن ترقية النساء )أو فئة سكانية محرومة( عبر المراتب وصواًل إلى المناصب خالل االنتخا
التعيين فقط، قد تبدو أكثر تمثياًل من  القائمة على  وبالتالي، ما لم يتّم التمييز بين الوظائف القائمة على التعيين والوظائف العمومية الدائمة، فإن البلدان التي تقّرر إدراج الوظائف   •

 غ عن الموظفين العموميين الدائمين. تلك التي ُتبلّ 
 

 
نسبة بسيطة من الموظفين    : تجدر اإلشارة إلى أن طريقة االحتساب المفّصلة أدناه تفضي إلى معدالت ال إلى نسب بسيطة ُتعدّ األساس المنطقي الحتساب المعّدل بدالً من النسبة

سنة أو أقل( قد تُعّد تمثياًل زائداً للشباب في البلد ألف، حيث  34في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" ) 32نسبة  على سبيل المثال، .قابلة للمقارنة دولياً  غيرن "الشباب" العموميي
(. لكن في البلد باء حيث تبلغ 1.6 = 38/20 = 3بة  للحصول على وظيفة في الخدمة العامة( )النسفي المائة فقط من مجموع المواطنين )فوق سن األهلية    20تشّكل هذه الفئة العمرية  

  في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" تمثيالً  32في المائة من مجموع المواطنين، تُعّد نسبة  40سنة أو أقّل، وما فوق سن األهلية لوظيفة في الخدمة العامة(   34نسبة "الشباب" )
في المائة غير قابلة للمقارنة دولياً )فهي تعني التمثيل المفرط في بلد ما والتمثيل الناقص في بلد   32وفي هذا المثال، فإن نسبة   (.0.8= 32/   40ناقصاً للشباب في البلد باء )النسبة = 

سنة أو أقّل قريبة    34في المائة من الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم    32ذا كانت نسبة  وتُساعد هذه النسب في فهم ما إ  قابالن للمقارنة دولياً.  0.8و   1.6آخر(، ولكن النسبين  
   من التمثيل النسبي لهذه الفئة العمرية بين المواطنين أو أبعد ما يكون عن ذلك.

 
 

 حساسية جمع البيانات المتعّلقة بحاالت اإلعاقة والفئات السكانية الممّثلة في الخدمة العامة 
سياسية. فعلى سبيل المثال، تعمل بلدان عّدة جاهدة على تقييد أو حظر تحديد الحالة اإلثنية أو الدينية  اً أبعاد يحملالفئات السكانية متغّيًرا حساًسا  حالة ُتعتبرفي سياقات معّينة، قد  •

 لفئات التي تشّكل األقلية اختالًفا كبيًرا بين البلدان.  النزاع بين األعراق. كما تختلف تعاريف ا منعبهدف حماية الفئات الضعيفة من السكان أو 
ية أم ال. فمن من غير المناسب لقطاع الخدمة العامة )أو أي هيئة أخرى( أن يحّدد  ينص مبدأ واضح من مبادئ حقوق اإلنسان على حق األفراد في تحديد ما إذا كانوا ينتمون إلى أقلّ  •

تمائهم ى فئة سكانية معّينة. لذلك، ينبغي لنظم جمع البيانات اإلدارية في الخدمة العامة أن تسمح للموظفين العموميين باإلبالغ الذاتي عن انأو يفترض انتماء الموظفين الحكوميين إل
 إلى الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني.  
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الخدمة العامة.    في قطاع هذه الخاصية    عنجمع البيانات  على عملية    القدر نفسه من الحساسية  إضفاء  مبالمثل، فإن التصّورات التمييزية والتحّيز الضمني ضد اإلعاقة من شأنه •
الكشف عن أي إعاقة. وفي العديد من  وُيعزى ذلك جزئيًا إلى أن الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة، شأنهم شأن أي شخص آخر، يتمّتعون بحق الخصوصية، وبالتالي ليسوا ملزمين ب

 . 5ْغفل الهويةج المعلومات المرتبطة باإلعاقة تحت مظلة البيانات الصحية، لذا فهي تبقى سرية وُتمنع هيئات الخدمة العامة من نشرها، حتى على أساس مُ الواليات، تندر 
ع البلدان على إنتاج بيانات عن اإلعاقة تقوم على اإلبالغ الذاتي، وذلك باستخدام مجموعة األسئلة القصيرة   • المتعّلقة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن. ومن األفضل  مع ذلك، ُتشجَّ

دات كافية للمجيبين بشأن سرية هويتهم إجراء هذا االستبيان القصير مباشرة مع الموظفين العموميين، ومن قبل جهة راعية محايدة، مثل مكتب إحصائي وطني، قادرة على تقديم تأكي
 وردودهم.  

 
  اإلطار المعياري:

من حيث اإلعاقة. وتتضمن الصكوك الدولية    الحالة( إلى تصنيف الوظائف بحسب العمر، ونوع الجنس، والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني، و ب)  ١- ٧-١٦المؤّشر  يدعو  
  :أدناه لحقوق اإلنسان التالية أحكامًا بشأن تعزيز فرص المشاركة األفراد والجماعات الذين يتمّتعون بالخصائص المذكورة

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحق المواطنين والفرص المتاحة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة    25تقّر المادة    :حق وفرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة

التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل الوطني أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، دونما تمييز من أي نوع، وال سّيما  
عامة على قدم المساواة واستنادًا  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن إتاحة إمكانية االلتحاق بالخدمة ال  25أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. كما يوضح التعليق العام رقم  

 إلى معايير الجدارة العامة، وإتاحة الوظائف الثابتة، تحرر من يشغل منصبًا في الخدمة العامة من أي تدّخل أو ضغوط سياسية
 

 نوع الجنس
الجنسين، بكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، للمشاركة  األساس الالزم لتحقيق المساواة بين    1979ُترسي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  

مهام العامة على جميع المستويات الحكومية )المادة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحق في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وفي َشغل الوظائف العامة وتأدية جميع ال
(، بما في ذلك التشريعات  8ات صنع القرار )المادة  تّتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز التاريخي ضد المرأة والعقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في عملي  (.7

 
5 (GDPR, 2016/679) which introduced a particularly broad definition of health data and a range of restrictionsSee, for example, the EU General Data Protection Regulation   

on processing it. GDPR took effect in all EU Member States in May 2018.   
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المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، إلى وظائف الخدمة العامة، وذلك بتحديد هدف ال يقّل عن    (. كما يدعو إعالن ومنهاج عمل بيجين إلى كفالة وصول4والتدابير الخاصة المؤقتة )المادة 
 في المائة من النساء في المناصب القيادية.  30

 
 العمر

مية والدولية  الدول األعضاء على النظر في ُسُبل زيادة التمثيل الشامل للشباب على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات واآلليات الوطنية واإلقلي  2250يحّث قرار مجلس األمن رقم  
 لمنع نشوب النزاعات، وحّلها، ومكافحة التطّرف العنيف.  

 
 ةمن حيث المجموعة السكاني الحالة 

( على أن لألشخاص المنتمين إلى األقليات  2007( وإعالن حقوق الشعوب األصلية )1992)   وينّص إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقّليات قومية أو إثنية وإلى أقّليات دينية ولغوية
 ادية واالجتماعية والثقافية للدولة. والشعوب األصلية الحق في المشاركة في الحياة السياسية واالقتص 

 
 حالة اإلعاقة 

( الدول األطراف إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم  2006تدعو اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )
لع بمسؤولية  التفاقية، تقوم الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبحثية المستخدمة لتنفيذ االتفاقية، وتضطمن ا 31المساواة مع غيرهم. وبموجب المادة 

 نشر هذه اإلحصاءات.  
-ISCO  التصنيف الدولي الموّحد للمهنالفئات المهنية القائمة على    تهدف:  للخدمة العامة  ISCO-08تحويل التصنيفات الوطنية لوظائف الخدمة العامة إلى فئات مهنية قائمة على    -

المعايير المدرجة ب  تحرص على االلتزام  لتصنيفات الوطنية. عند نقل تصنيفاتها الوطنية، على البلدان أن  لكبير  التنوع  ال  ليشملواسع بما يكفي  تقديم إطار  المقترح أعاله لهذا المؤشر إلى    08
صنيفات الوطنية إلى  دة أدناه لتوجيه االنتقال من التأي اختالف عند اإلبالغ. يتم توفير قائمة بالمعايير المحدّ إلى    اإلشارة  دة، مع  محدّ   ISCO-08مة إلى رموز  لكل فئة مهنية والمراجع المقدّ 

 ذا المؤشر.والتي ُيعنى بها ه ISCO-08 التصنيف الدولي الموّحد للمهنالمستندة إلى   في الخدمة العامةالفئات المهنية 
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للوظائف البيروقراطية في الخدمة العامة   2008االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموّحد للتصنيف لعام  :1الجدول 
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 للعاملين في الخدمة األمامية في الخدمة العامة   2008االنتقال من التصنيف الوطني إلى الفئات المهنية القائمة على التصنيف الدولي الموحد للتصنيف لعام  :2الجدول 
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 المنهجية
 طريقة االحتساب:

لة في الخدمة العامة، مقارنة بنسبة هذه الفئات نفسها من )حسب نوع الجنس والعمر واإلعاقة والفئات السكانية( الممثّ   السكانية)ب( إلى مقارنة نسبة مختلف الفئات      ١-٧-١٦  مؤّشرويهدف ال
 المواطنين.  

 
عبر الفئات المهنية الثماني القائمة على المعايير   مؤّشر لمساعدة البلدان في اإلبالغ عن هذا المرفقة باإلرشادات والتعاريف الالزمة  ،  أُعّدت استمارة مفّصلة لكيفية اإلبالغ عن البيانات •

  ، عاماً   25أقّل من    :رية )الفئات العمريةالدولية للمحاسبة في مجال الخدمة العامة، وعلى مستوى الحكومة الوطنية ودون الوطنية على السواء، وعلى أساس نوع الجنس، والفئات العم
 ، والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني، وحالة اإلعاقة.  عامًا( 65عامًا وأكثر من   64و 55عامًا، وبين   54و  45عامًا، وبين  44و  35بين ، و عاماً  34و 25ن بي

ع البلدان على اإلبالغ عن البيانات المتاحة لديها، مع التنّبه إلى أن بيانات الموظفين العموميين الم • صّنفة بحسب حالة اإلعاقة والفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني ُتشجَّ
ع البلدان على بناء قدرات إضافية لتصنيف البيانات وفق هذه الفئات  الديمغرافية.    قد ال تتوّفر حاليًا في العديد من الواليات القضائية. كما وُتشجَّ

الة الوظائف بدوام  معلومات الوظائف بدوام جزئي بمكافئ الدوام الكامل، مع الحرص على احتساب فقط الوظائف الدائمة المشغولة فعاًل. ومن المهم النظر في ح  التعبير عنينبغي   •
شغل المرأة وظائف بدوام جزئي أكثر من وظائف بدوام كامل، دوام كامل لمعالجة مخاطر العمالة الزائدة أو الناقصة لدى الفئات المستهدفة )على سبيل المثال، إذا ُرجح أن تبجزئي أو  

 من الرجل بسبب الدوام جزئي(.    حين أنها تعمل في الواقع أقلّ في لة على قدم المساواة مع الرجل في تلك الوظائف، فقد يسود انطباعًا خاطًئ بأن المرأة ممثّ 
 

  :)ب( على خطوتين  ١- ٧-١٦ مؤّشرويمكن اإلبالغ العالمي عن ال
 

ة في كل فئة مهنية من فئات قطاع في الخدمة العامة، على الصعيدين محّددسيطة من النساء، و'الشباب'، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية ال باإلبالغ عن النسب ال  :1الخطوة 
 الوطني ودون الوطني 

 
 كنقطة فصل.   سنة أو أقلّ  34بالتركيز على فئة "الشباب"، مع اعتماد عمر : فيما يتعّلق بالتصنيف بحسب العمر، يوصى مالحظة
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     الجنس  الفئة العمرية   حالة اإلعاقة    المجموعة السكانية الفرعية  
الفئة  

(D ) 
الفئة  

(C ) 
الفئة  

(B ) 
الفئة  

(A ) 
من غير ذوي  

 اإلعاقة  
من ذوي  
 اإلعاقة  

 
65+ 

55-
64 

 45-
54  

35-
44 

<3
5 

أن
 ثى

ذك
       ر

 المديرون                            

أفراد   
  الشرطة

على 
المست 

 وى
 الوطني 

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

 المديرون                            

أفراد  
الطاقم  

 التعليمي 

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

 المديرون                            

أفراد  
الطاقم  
 الطبي

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

الموظف  المديرون                            
ون  

اإلداريو
ن في  
مكتب  

االستقب 
 ال  

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

                          
 موظفون مكتبيون مساندون 

كافة   المديرون                            
الوظائف  
الحكومة  

العامة  
 األخرى  

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

أفراد    المديرون                            
  الشرطة

 على
 اختصاصيون                           المست 
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فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  
وى  
دون  

 موظفون مكتبيون مساندون                            الوطني 

 المديرون                            

أفراد  
الطاقم  

 التعليمي 

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

 المديرون                            

أفراد  
الطاقم  
 الطبي

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

الموظف  المديرون                            
ون  

اإلداريو
ن في  
مكتب  

االستقب 
 ال  

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

                          
 موظفون مكتبيون مساندون 

كافة   المديرون                            
الوظائف  
الحكومة  

العامة  
 األخرى  

 اختصاصيون                           

                          
فنّيون ومساعدو   

 االختصاصيين  

 موظفون مكتبيون مساندون                           

 
 العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي 
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الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة  
العامة القائمة على التصنيف 

  2008الدولي الموّحد للمهن لعام 

العامة من نسبة موظفي الخدمة  
  اإلناث

نسبة موظفي الخدمة العامة من 
 34"الشباب" الذين تبلغ أعمارهم 

  سنة أو أقلّ 

نسبة موظفي الخدمة العامة من 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة موظفي الخدمة العامة في 
الفئة السكانية ألف )وباء وجيم  

 ودال، وما إلى ذلك(
   الوظائف البيروقراطية

   رات/مدي مديرون 
 المديرين  جميع

المديرون الذين تتراوح أعمارهم بين  
 سنة وما دون/ جميع المديرين   34

مديرون من األشخاص ذوي 
 اإلعاقة/ جميع المديرين 

المديرون الذين ينتمون إلى الفئة  
 السكانية ألف/ جميع المديرين 

 ... ... ... ... اختصاصيون 
 ... ... ... ... فنّيون ومساعدو االختصاصيين
 ... ... ... ... الموظفون المكتبيون المساندون 

   عاملو خدمة الخط األمامي
 أفراد الشرطة 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 
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 العاملون في القطاع الصحي 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

الموظفون اإلداريون في مكتب 
 االستقبال 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

 ... ... ... ...  عموماً )في جميع الفئات المهنية( 
 
 

 وظائف الخدمة العامة على المستوى دون الوطني
 

الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة  
العامة القائمة على التصنيف 

  2008الدولي الموّحد للمهن لعام 

نسبة موظفي الخدمة العامة من 
  اإلناث

نسبة موظفي الخدمة العامة من 
 34"الشباب" الذين تبلغ أعمارهم 

  سنة أو أقلّ 

نسبة موظفي الخدمة العامة من 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة موظفي الخدمة العامة في 
الفئة السكانية ألف )وباء وجيم  

 ودال، وما إلى ذلك(
   الوظائف البيروقراطية
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   /مديرات مديرون 
 كافة المديرين  

المديرون الذين تتراوح أعمارهم بين  
 سنة وما دون / جميع المديرين   34

مديرون من األشخاص ذوي 
 اإلعاقة/ جميع المديرين 

المديرون الذين ينتمون إلى الفئة  
 السكانية ألف / جميع المديرين 

 ... ... ... ... اختصاصيون 
 ... ... ... ... فنّيون ومساعدو االختصاصيين
 ... ... ... ... الموظفون المكتبيون المساندون 

   عاملو خدمة الخط األمامي
 أفراد الشرطة 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

 العاملون في القطاع الصحي 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •

... ... ... ... 
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فنيّون ومساعدو  •
  االختصاصيين

 موظفون مكتبيون مساندون  •
الموظفون اإلداريون في مكتب 

 االستقبال 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •
فنيّون ومساعدو  •

  االختصاصيين
 مساندون موظفون مكتبيون  •

... ... ... ... 

 ... ... ... ...  عموماً )في جميع الفئات المهنية( 
 
 

من المواطنين، في كل فئة مهنية،    هانفسنسبة الفئات  لة في الخدمة العامة  محّدداستخالص المعدل بمقارنة نسبة النساء، و'الشباب'، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وفئات سكانية    :2الخطوة  
 .ةودون الوطني ةالوطنيالحكومة  على صعيد

 
 العمالة في الخدمة العامة على المستوى الوطني/المركزي 

 )نفس النسب التي تحسب للتوظيف في الخدمة العامة على المستوى دون الوطني، في جدول منفصل( 
 

الفئات الوظيفية في قطاع الخدمة  
العامة القائمة على التصنيف 

 2008الدولي الموّحد للمهن لعام 

  :نسب تمثيل الشباب  :نسب تمثيل اإلناث
نسبة الموظفين العموميين "الشباب" 

  سنة أو أقلّ  34الذين تبلغ أعمارهم 

نسب تمثيل األشخاص ذوي 
 اإلعاقة:

نسب التمثيل في المجموعة  
 السكانية ألف:
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نسبة الموظفات العموميات في ]الفئة 
نسبة النساء في سن  / [xالمهنية 

 العمل

نسبة السكان  / [xفي ]الفئة المهنية 
  34الوطنيين البالغين من العمر 

دونها )وما فوق سن األهلية  سنة وما 
للحصول على وظيفة في الخدمة 

 العامة(

نسبة الموظفين الحكوميين من ذوي  
  /[xاإلعاقة في ]الفئة المهنية 

نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في  
 سن العمل 

نسبة الموظفين العموميين المنتمين 
إلى الفئة ألف من ]الفئة المهنية  

x] / نسبة السكان من الفئة ألف
بين السكان الذين هم في سن 

 العمل
   الوظائف البيروقراطية

في المائة من   10على سبيل المثال   مديرون 
 المديرين /  

في المائة من النساء في سن  50
 التمثيلنقص في  =   0.2العمل = 
 ( 1)أقّل من 

  
 'المديرات' -أ( للنساء 1المعدل 

... ... ... 

في المائة من  3على سبيل المثال،   ... ... اختصاصيون 
  9االختصاصيين من ذوي اإلعاقة/ 

في المائة من ذوي اإلعاقة في سن  
نقص في التمثيل  0.33العمل = 
 ( 1)أقّل من 

 

... 

في المائة   20ى سبيل المثال،  عل ... فنّيون ومساعدو االختصاصيين
من الفنّيين ومساعدي 

االختصاصيين الذين تبلغ أعمارهم 

... ... 
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سنة وأقّل )وما فوق سن األهلية   34
للحصول على وظيفة في الخدمة 

=   0.625( = 18العامة، مثاًل 
 ( 1نقص في التمثيل )أقّل من  

 
في المائة   70سبيل المثال،  على  ... ... ... الموظفون المكتبيون المساندون 

من الموظفين العموميين المنتمين 
إلى الفئة ألف من السكان بين  

  35الموظفين المكتبيين المساندين / 
في المائة من المواطنين المنتمين 

تمثيل   2إلى الفئة السكانية ألف =  
 ( 1زائد )أكثر من 

   عاملو خدمة الخط األمامي
 أفراد الشرطة 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
 فنيّون ومساعدو االختصاصيين •
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

 أفراد الهيئة التعليمية 
 مديرون  •
 اختصاصيون  •
 فنيّون ومساعدو االختصاصيين •

... ... ... ... 
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 موظفون مكتبيون مساندون  •
 العاملون في القطاع الصحي 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
 االختصاصيينفنيّون ومساعدو  •
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

الموظفون اإلداريون في مكتب 
 االستقبال 

 مديرون  •
 اختصاصيون  •
 فنيّون ومساعدو االختصاصيين •
 موظفون مكتبيون مساندون  •

... ... ... ... 

لألشخاص ذوي اإلعاقة   3النسبة   'عموما' –للشباب  2النسبة  'عمومًا'  -ب( للنساء 1المعدل  عموماً )في جميع الفئات المهنية( 
 "عمومًا" -

للفئة السكانية ألف )باء  4النسبة 
  -وجيم ودال وما إلى ذلك( 

 عموماً 
 

محّددة، في  السكانية الفئات ال اإلعاقة و غ عن أكبر عدد ممكن من نسب التمثيل للنساء والشباب واألشخاص ذوي الجدول المذكور أعاله على أفضل وجه ممكن، وأن تبلّ  ملءُيتوقع من البلدان 
'نسب إجمالية' )انظر الخاليا البارزة في الجدول    4( على  ب)  ١- ٧- ١٦  مؤّشرجميع الفئات المهنية، على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وفي الوقت نفسه، يركز اإلبالغ العالمي عن ال

   :أعاله(، وهي
 

:  موظفين العموميين "عمومًا" )في جميع الفئات المهنية( وتمثيل النساء في فئة "المدير" )نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني( أ( و )ب(: تمثيل النساء في ال  1ان  تالنسب -
العامة ككل أو في الوظائف القيادية العليا  إلى حٍد كبير في الخدمة العامة في جميع المناطق، سواء في قطاع الخدمة   هاتان النسبتان مهمتان ألن المرأة ال تزال ممثلة تمثياًل ناقصاً 
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في المائة على األقّل من    30(. وال يزال الهدف المتمّثل في وجود نسبة  GEPA  ،2014  -لهذا القطاع.  )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المساواة بين الجنسين في اإلدارة العامة  
من جديد، هدفًا لم يتحّقق في معظم البلدان.    1995وأّكده منهاج عمل بيجين في عام    1990دي واالجتماعي أصاًل في عام  النساء في المناصب القيادية، الذي أقره المجلس االقتصا

في    20لمجموعة العشرين أقّل من    مي للنساء القياديات في القطاع العام الذي وضعه مؤخرًا إرنست ويونغ، تمّثل النساء في االقتصادات الكبرى لالعا  مؤّشرفعلى سبيل المثال، وفقًا لل
   6المائة في المناصب القيادية في القطاع العام.

 
)نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني(: هذه النسبة   سنة أو أقّل في جميع الفئات المهنية 34تمثيل الموظفين العموميين "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  :2النسبة  -

(، ما من شأنه أن يقّوض ثقة  2014مم المتحدة اإلنمائي،  هامة ألن فارق عمري كبير يفصل في بلدان عّدة بين العاملين في الخدمة العامة واألشخاص الذين يخدمونهم )برنامج األ
(. ولمعالجة هذا الوضع، حّث مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الدول األعضاء على "النظر  2017الشباب في المؤسسات العامة )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(  

 (. 2015)  2250لقرار على جميع المستويات في المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية" )قرار مجلس األمن الدولي  في سبل زيادة التمثيل الشامل للشباب في صنع ا
 

من األهمية بمكان احتساب هذه النسبة ألن  : تمثيل الموظفين العموميين ذوي اإلعاقة في جميع الفئات المهنية )نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون الوطني( :3النسبة  -
(، التزمت 2006مم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) من اتفاقية األ  31األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون ممثلين تمثياًل ناقصًا إلى في قطاع الخدمة العامة. وبموجب المادة  

 . في الحياة العامةالدول األطراف بجمع المعلومات المصّنفة الالزمة لتنفيذ دعوة االتفاقية إلى كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة فعالة وكاملة 
 

)نسب منفصلة على الصعيدين الوطني ودون    تمثيل الموظفين العموميين المنتمين إلى الفئة السكانية ألف )باء وجيم ودال، وما إلى ذلك( في جميع الفئات المهنية  :4النسبة   -
ن الخدمات لهم، من حيث باالنتماء اإلثني أو اللغوي أو الديني، من المهّم احتساب هذه النسبة إذ ُتظهر األدّلة أن التشابه بين الموظفين العموميين واألشخاص الذين يقّدمو الوطني(:  

السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني  أو وضعهم كسكان األصليين، يضفي شرعية أكبر على قطاع الخدمة العامة بالنسبة للمواطنين. كما تبّين أن اعتماد التمثيل النسبي للفئات  
 ًا مباشرًا بتعزير الثقة بالمؤسسات العامة.في قطاع الخدمة العامة يرتبط ارتباط

 
 

 
6 (2014) www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYSee Earnst and Young, Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders _ -

_Worldwide_Index_of_Women_as_Public_Sector_Leaders/$FILE/EY-Worldwide-Index-of-Women.pdf    
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  :ترد أدناه اإلرشادات الالزمة بشأن كيفية حساب هذه النسب األربع
 

 ن من النساء في فئة المديرين، يتعّين استخدام الصيغة التالية:ي)أ( للموظفين الحكومي  1لحساب النسبة  (1
 

    السكان مننسبة النساء في سن العمل   /المديرين في قطاع الخدمة العامة* نسبة النساء في جميع في فئة  أ( = 1النسبة 
 

 * النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
 

  :حيث
 ن في فئة المديرين. البسط هو عدد الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة، مقسومًا على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميي -
 في المائة من المواطنين في أي فئة عمرية.   50، حيث تمثل النساء عمومًا حوالي 50ويمكن تحديد القاسم بـ  -

 إلى النسب التالية:  يمكن التوّصل
 على اإلطالق في منصب "مدير" في الخدمة العامة تمثيل أي عندما ال يكون للمرأة  0 -
 لدى السكان في سن العمل  النساء، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أدنى من نسبة 1أقّل من  -
 لدى السكان في سن العمل النساء، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة 1تساوي  -
 لدى السكان في سن العمل النساء، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة 1أكثر من -

 
   :ئات المهنية هم من النساءفي المائة من الموظفين الحكوميين في جميع الف 10مثال: لنقل في البلد ألف، 

   0.2=    50/  10أ( =  1النسبة 
 ليلة بالنظر إلى أن نسبة المرأة في هذه الفئة الخدمة العامة تحيد كثيراً عن التكافؤ(ق  في المائة بما أن المرأة ممثلة تمثياًل ناقصاً في منصب "مدير"، وأن النسبة 1)أقّل من 
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 الحكوميون في جميع مجاالت الخدمة العامة، يتعين استخدام الصيغة التالية: )ب( للموظفين  1ولحساب النسبة  (1
 

   نسبة النساء في سن العمل لدى السكان /نسبة النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة* ب( =1النسبة 
 

 * النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
 

  :حيث
 ن في جميع الفئات المهنية البسط هو عدد الوظائف التي تشغلها النساء في جميع الفئات المهنية في الخدمة العامة، مقسومًا على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميي -
 في المائة من المواطنين في أي فئة عمرية معّينة.  50، حيث تمثل النساء عمومًا حوالي 50ويمكن تحديد القاسم بـ  -

 يمكن التوّصل إلى النسب التالية: 
 ، عندما ال يكون هناك تمثيل للمرأة على اإلطالق في الخدمة العامة0 -
 ، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النساء لدى السكان في سن العمل 1أقّل من  -
 اء لدى السكان في سن العمل، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من نسبة النس1تساوي  -
 لدى السكان في سن العملنسبة النساء ، عندما تكون نسبة النساء في الخدمة العامة أعلى من  1أكثر من -

 
   :في المائة من الجمهور في جميع الفئات المهنية هم من النساء 35مثال: لنقل في البلد ألف، 

   0.8=  40/  50ب( = 1النسبة 
 تحيد كثيراً عن التكافؤ( في المائة بما أن المرأة ممثلة تمثياًل ناقصاً في الخدمة العامة، وأن النسبة أعلى بالنظر إلى أن نسبة المرأة في الخدمة العامة ال  1)أقّل من 

 
 

   :سنة وما دون( في جميع الفئات المهنية، يتعين استخدام الصيغة التالية 34للموظفين العموميين "الشباب" )الذين تتراوح أعمارهم بين   2لحساب النسبة  (2
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   سنة أو أقلّ  34نسبة المواطنين البالغين من العمر    سنة أو أقلّ  34نسبة موظفي الخدمة العامة من "الشباب" الذين تبلغ أعمارهم  = 2 النسبة

 
 يتعين حسابها بشكل منفصل* النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي 

 
  :حيث
سنة أو أقّل في جميع الفئات المهنية، مقسومًا على العدد اإلجمالي للموظفين   34البسط هو عدد الوظائف في الخدمة العامة التي يشغلها الموظفون العموميون الذين تبلغ أعمارهم   -

 العموميين )في جميع الفئات المهنية( 
سنة أو    34ن تبلغ أعمارهم  باستخدام أرقام المواطنين على النحو التالي، مع مراعاة أن معيار المقارنة المّتبع لتقييم تمثيل الموظفين العموميين "الشباب" )الذيويمكن احتساب المقام   -

   :عامًا( 34-سنة )وليس صفر 34أقل(، هو فئة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين سن أهلية الحصول على وظيفة في الخدمة العامة كحٍد أدنى، والـ

       ]عدد المواطنين بعمر > العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة[  - [ 34المواطنين > أو =   د]عد
  

 عدد المواطنيين   
 

   :يمكن استخالص النسب التالية
 

 بالكامل في قطاع الخدمة العامةسنة أو أقّل(  34، عندما يغيب تمثيل "الشباب" )الذين تبلغ أعمارهم 0 -
 المواطنين  منسنة أو أقل( في الخدمة العامة أقّل من نسبة الشباب  34، عندما تكون نسبة "الشباب" )1أقّل من   -
 المواطنين  منسنة أو أقل( في الخدمة العامة تساوي نسبة الشباب  34، عندما تكون نسبة "الشباب" )1 -
 المواطنين    منسنة أو أقل( في الخدمة العامة أكبر من نسبة الشباب  34، عندما تكون نسبة "الشباب" )1أكثر من  -
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  على سبيل المثال، ة أعاله قابلة للمقارنة. : في حين أن نسبة بسيطة من الموظفين العموميين "الشباب" ليست قابلة للمقارنة دوليًا، فإن النسبة المحسوبة باستخدام الصيغة المذكور مالحظة
في المائة فقط من مجموع المواطنين   20لشباب في البلد ألف، حيث تشّكل هذه الفئة العمرية  سنة أو أقل( قد تُعّد تمثياًل زائداً ل  34في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" )  32نسبة  

سنة أو أقّل، وما فوق سن األهلية لوظيفة    34(. لكن في البلد باء حيث تبلغ نسبة "الشباب" )6-1=  38/    20=  3)فوق سن األهلية للحصول على وظيفة في الخدمة العامة( )النسبة  
وفي   (.0.8= 32/  40في المائة من الموظفين العموميين "الشباب" تمثياًل ناقصاً للشباب في البلد باء )النسبة =  32في المائة من مجموع المواطنين، تُعّد نسبة  40عامة(  في الخدمة ال

وتُساعد   قابالن للمقارنة دولياً.  0.8و  1.6مثيل الناقص في بلد آخر(، ولكن النسبين  في المائة غير قابلة للمقارنة دولياً )فهي تعني التمثيل المفرط في بلد ما والت  32هذا المثال، فإن نسبة  
سنة أو أقّل قريبة من التمثيل النسبي لهذه الفئة العمرية بين المواطنين أو أبعد ما    34في المائة من الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم    32هذه النسب في فهم ما إذا كانت نسبة  

   ن ذلك. يكون ع
 

سنة )سن األهلية   18سنة أو أقّل، والنسبة المقابلة من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين  34في المائة من الموظفين العموميين تتراوح أعمارهم بين  20: لنقل أن في نفس البلد ألف، مثال
 في المائة:  20سنة، هي   34للوظائف في الخدمة العامة في البلد ألف( و 

 1=   20/   20=   2النسبة 
 ( من المواطنين.(34عاماً و > أو = إلى   18سنة أو أقل تساوي نسبة هذه الفئة العمرية )أّي < أو = إلى   34ألن نسبة الموظفين العموميين الذين تبلغ أعمارهم  1=)

 
 تخدام الصيغة التالية: للموظفين العموميين من ذوي اإلعاقة في جميع الفئات المهنية، يتعين اس  3لحساب النسبة  (3

 
                   نسبة الموظفين من ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة*                 =   3النسبة 

   نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة بين السكان في سن العمل
 

 * النسب للمستويات الوطنية ودون الوطنية التي يتعين حسابها بشكل منفصل
 

  :حيث
 مهنية الوظائف التي يشغلها الموظفون من ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة، مقسومًا على العدد اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات الالبسط هو عدد   -
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   :ويمكن حساب المقام باستخدام األرقام السكانية الوطنية على النحو التالي -

   - إلى سن التقاعد اإللزامي[   )ب( ]عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر > أو =
 ]عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر > العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة[

   -]عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين بعمر > أو = إلى سن التقاعد اإللزامي[ 
 لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة[المواطنين بعمر > العمر األدنى  ن ]عدد األشخاص ذوي اإلعاقة م

 
 يمكن استخالص النسب التالية:

 ، عندما يغيب تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة بالكامل في الخدمة العامة  0 -
 ، عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة أقّل من نسبتهم لدى السكان في سن العمل  1أقّل من  -
 ، عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة مساوية لنسبتهم لدى السكان في سن العمل1تساوي  -
 وي اإلعاقة في الخدمة العامة أعلى من نسبتهم لدى السكان في سن العمل، عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص ذ1 أكثر من -

 
    :في المائة 8في المائة من الموظفين العموميين هم من األشخاص ذوي اإلعاقة، في حين أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة من المواطنين هي    2: لنقل أن في البلد ألف، مثال

   0.25=    8/   2=   3النسبة 
 بما أن األشخاص ذوي اإلعاقة في الخدمة العامة ممثلون تمثياًل ناقصاً( 1أقّل من  

 
تتوافر بيانات   كل فئة سكانيةلـ "المجموعة السكانية ألف" في الخدمة العامة في جميع الفئات المهنية، يتعين استخدام الصيغة التالية )ينبغي تطبيق هذه الصيغة على    4لحساب النسبة   (4

 بشأنها(: 

 
                    نسبة "الفئة السكانية ألف" في الخدمة العامة         =4النسبة 

   نسبة "الفئة السكانية ألف" في سن العمل
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  :حيث
 اإلجمالي للموظفين الحكوميين في جميع الفئات المهنيةالبسط هو عدد الوظائف التي يشغلها الموظفون من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة، مقسومًا على العدد   -
   :ويمكن حساب المقام باستخدام األرقام السكانية الوطنية على النحو التالي -

   -)ب( ]عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر > أو = سن التقاعد اإللزامي[  
 المواطنين بعمر > العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة[ ]عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من 

   -]عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر > أو = من سن التقاعد اإللزامي[ 
 ]عدد األشخاص من الفئة السكانية ألف من المواطنين بعمر > العمر األدنى لألهلية لوظيفة في الخدمة العامة[ 

 

 يمكن استخالص النسب التالية:
 ، عند الغياب الكامل لتمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة  0 -
 ، عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة أقّل من نسبتهم لدى السكان في سن العمل  1أقّل من  -
 ، عندما تكون نسبة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة تساوي نسبتهم لدى السكان في سن العمل 1يساوي  -
 ة تمثيل األشخاص من الفئة السكانية ألف في الخدمة العامة أعلى من نسبتهم لدى السكان في سن العمل، عندما تكون نسب1أكثر من -

 
 

 فئات التصنيف 
 

 نوع الجنس: ذكر / أنثى ●
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  34و  25بين    ،عاماً   25أقّل من    :الفئات العمرية :التاليةالعمر: يوصى باتباع معايير األمم المتحدة إلنتاج اإلحصاءات السكانية الوطنية المصّنفة حسب العمر، باستخدام الفئات العمرية   ●
سنة    34اب"، باستخدام السن المحّدد  ب. ويوصى أيضًا بالتركيز بوجه خاص على الفئة "الشعاماً   65عامًا وأكثر من    64و  55عامًا، وبين    54و   45عامًا، وبين    44و  35بين  ، و عاماً 

 . (وقت جمع البيانات)أي العمر   أو أقلّ 
لف الحواجز من المشاركة بصورة  ل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختيشم ●

ة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن لتصنيف بيانات  متعّلقالقصيرة من األسئلة ال. ويوصى بأن تستخدم البلدان المجموعة  7كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين
 .8الموظفين العموميين حسب اإلعاقة 

الصعيد الوطني(: النسيج  رى ذات صلة على  الفئات السكانية ذات الصلة على الصعيد الوطني )بحسب االنتماء إلى السكان األصليين/المجموعة اللغوية/اإلثنية/الدينية أو أي فئات أخ ●
، او اإلثنية، أو الميل الجنسي، ضمن خصائص  السكاني لبلٍد ما هو فسيفساء من مختلف الفئات السكانية التي يمكن تحديدها بحسب االنتماء إلى السكان األصليين، او المجموعة اللغوية

على أنها جماعة يقّل عددها عن عدد باقي سكان الدولة، وذات وضع غير مهيمن، ويّتصف أعضاؤها    ألقلياتا، ينصّب تركيز على األقليات تحديدًا. ُتعرف مؤّشرأخرى. ألغراض هذا ال
  بخصائص إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن خصائص باقي السكان، ويظهرون، ولو ضمنيًا، شعورًا من التضامن يرمون منه إلى المحافظة على   -بوصفهم مواطني تلك الدولة    -

ية في وضع  . وعلى الرغم من أنه تّم االعتراض غالبًا على معيار المواَطنة المدرج في التعريف السالف الذكر، فإن االشتراط المتمثل في كون األقل9أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم   ثقافتهم
مصّنفة بحسب المجموعات السكانية لمشروعية تجميع هذه البيانات في سياق وطني  . ينبغي أن تخضع عملية جمع بيانات المسوح ال10( 2010غير مهيمن يبقى مهمًا. )األمم المتحدة،  

 (. 2010معّين، وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة لجمع هذه البيانات على سالمة المجيبين. )األمم المتحدة، 
 

 معالجة القيم الناقصة:

 
/يناير   24الجمعية العامة لألمم المتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: القرار/ الذي اعتمدته الجمعية العامة،  7 ي

 :، متاح عىل الموقع التاىلي A/RES/61/106، 2007كانون الثانى
http://www.refworld.org/docid/45f973632.html 

نجزت بالتع  8
ُ
، دراسة تجريبية ا ي

ل تقرير اإلدماج القائم عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمان  ي لجنوب أفريقيا بشأن نهج إدماج أسئلة مجموعة عمل  اون مع المكتب اإلحصاويفص 
ن 

ي الخدمة العامة. وتشي  النتائج ال
ى فى ي االحتفاظ ببيانات عن الموظفي 

ية المستخدم فى ي نظام معلومات إدارة الموارد البشر
مستخلصة من هذه التجربة إىل إمكانية استخدام أسئلة فريق واشنطن لقياس حالة  فريق واشنطن فى

ي 
 مقارنة بنظام البيان اإلعاقة فى

ً
 ملحوظا

ً
 تحسنا

ً
ت هذه الدراسة  أيضا

 
ي جنوب أفريقيا، شكل

ى عند تعيينهم،  قطاع الخدمة العامة. ومن خالل تجربة الخدمة العامة فى د حالة اإلعاقة لدى الموظفي 
 
ات اإلدارية القائم، الذي يحد

ث بانتظام بعد ذلك، ما لم يخي  الموظف أن يكشف 
َّ
ي وضع مثاىلي لضمان ش ولكنه ال ُيحد

ت هذه التجربة أن المكاتب اإلحصائية الوطنية فى
 
ها. كما أكد  

ثها أو يغي 
 
ي يقدمها من تلقاء نفسه عن حالة إعاقته، أو يحد

ية الردود الت 
ي الكشف عن معلوم

ى فى ب عىل تردد بعض الموظفي 
 
 ات شخصية حساسة. الموظفون العموميون عىل هذه الدراسة االستقصائية، وهو أمر أساسي للتغل

ى وحماية األقليات  9 ، المقرر الخاص للجنة األمم المتحدة الفرعية لمنع التميي  ي
 . (1977)فرانشيسكو كابوتورن 

 HR_PUB_10_0003_A.DOC، 2010مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حقوق األقليات: املعايري الدولية، إرشادات بشأن تطبيقها،  10
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 البلد على المستوى   •

 ال معالجة للقَيم الناقصة  
 اإلقليمي والعالمي يينالمستو على  •

 ال معالجة للقَيم الناقصة  
 

 : المجاميع اإلقليمية
  يتّم توفير المتوسط البسيط لكل نسبة من النسب اإللزامية الثالث لكل منطقة، وعلى الصعيد العالمي.

 
 مصادر التباين:

 . مؤّشرال توجد بيانات مقدرة دوليًا لهذا ال
 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
عرض مختلف المصادر التي يمكن استخدامها  وقد ترغب البلدان أيضا في الرجوع إلى منشور "مصادر واستخدام إحصاءات العمل: دليل سريع" الذي تصدره منظمة العمل الدولية، والذي يست

. في ما يتعّلق باستخدام السجالت اإلدارية، يشير دليل منظمة العمل الدولية إلى أنه على الرغم من  11إلنتاج إحصاءات العمل، بما في ذلك مسوح القوى العاملة وإحصاءات الحسابات الوطنية
 كبيرة، ويمكن استخدامها إلنتاج إحصاءات ثانوية. أن هذه السجالت لم تصمم أصاًل ألغراض إحصائية، فإنها تنطوي على إمكانات إحصائية أساسية  

  
ة باإلعاقة التي وضعها فريق واشنطن. وفي ظل ما قد تنطوي عليه متعّلقلتصنيف بيانات الموظفين العموميين حسب حالة اإلعاقة، يوصى باستخدام البلدان للمجموعة القصيرة من األسئلة ال

احة أكبر في الرد ة باإلعاقة من حساسية كبيرة، فإن اإلعالن عن الجهة الراعية لهذه الدراسة االستقصائية واعتماد الشفافية بهذا الشأن يمنح المجيبين ر متعّلقعملية الكشف عن المعلومات ال

 
11 stat/documents/publication/wcms_590092.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/    
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فة، وأن   تكون قادرًة على حماية سرية المجيبين. وفي هذا الصدد، فإن المكاتب على أسئلة المسح. ومن المهم جدًا أن تكون الجهة الراعية لهذه الدراسة كيانًا محايدًا مستقاًل عن الجهة الموظِّّ
 .  12اإلحصائية الوطنية مؤّهلة جدًا إلدارة هذا المسح وإجراء تحليل الحق للبيانات 

 
 ضمان الجودة  

(، بالتنسيق الوثيق مع هيئات الخدمة العامة المعنية في البلد.  ب)  ١-٧-١٦  مؤّشرجهة اتصال رئيسية لتجميع البيانات الالزمة لإلبالغ عن الكالمكاتب اإلحصائية الوطنية    باعتماديوصى  
ن أن البيانات ع به المكاتب اإلحصائية الوطنية في استعراض البيانات الصادرة عن أقسام أخرى من النظام اإلحصائي الوطني وزيادة تعزيزها. وقد تبيّ لوذلك بهدف تعزيز الدور الهام الذي تضط

خرى التي لم تخضع إلجراءات التحّقق  المستمدة من المكاتب اإلحصائية الوطنية قد تحدث تأثيرًا أكبر على تحليل السياسات واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني من المصادر األالرسمية  
 .  13وضمان الجودة التي تقوم بها المكاتب اإلحصائية الوطنية 

 

 مصادر البيانات
 الوصف:

 
الوطني مقابل المستوى دون الوطني،   -، أي أواًل بحسب المستوى اإلداري  مؤّشرهذا الفي  لتصنيف المطلوب  لال توجد مجموعات بيانات دولية عن قطاع الخدمة العامة مصّنفة وفقًا   •

 على الصعيد القطري. مؤّشرة بهذا المتعّلقلبيانات الالديمغرافية. ويتعّين بالتالي جمع ا -ثانيًا بحسب الفئة المهنية، وثالثًا بحسب الخصائص االجتماعية 
ة بموظفي الخدمة العامة مجموعة  متعّلق: ُيجري عدد قليل جدًا من البلدان مسوح دورية تركز بشكًل خاص على موظفي الخدمة العامة. بصفة عامة، ُتشّكل بيانات المسوح الالمسوح •

التوظيف التي ُتجمعه من خالل مسوح وطنية أخرى، مثل مسوح القوى العاملة، واألسر المعيشية، وتعدادات المؤسسات االقتصادية، وما  فرعية من مجموعات بيانات أكثر شموال عن  
لنظر إلى مستوى التصنيف التعدادات السكانية الوطنية هي مصدر أفضل من حيث التغطية ومستوى التصنيف، ولكنها ال ُتنّفذ إال كل عشر سنوات. وباي  إلى ذلك. في هذا المجال، ف

 .  مؤّشر، فمن غير المرجح أن تكون بيانات المسوح المتوّفرة حاليًا كافية لإلبالغ عن هذا المؤّشرالمطلوب لهذا ال

 
نجزت بالتع  12

ُ
، دراسة تجريبية ا ي

ل تقرير اإلدماج القائم عىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمان  ي لجنوب أفريقيا بشأن نهج إدماج أسئلة مجموعة عمل  ويفص 
اون مع المكتب اإلحصان 

ي 
ية المستخدم فى ي نظام معلومات إدارة الموارد البشر

ي الخدمة العامة.  فريق واشنطن فى
ى فى  االحتفاظ ببيانات عن الموظفي 

   2030املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البياانت وتبادهلا من أجل الرصد العاملي خلطة التنمية املستدامة لعام  :(2017)الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة  13



 2017كانون األول/ديسمبر  27 :آخر تحديث

32 
 

 في الخدمة العامة المستمدة من المسوح.   عادًة ما تكون السجالت المركزية للموظفين العموميين أكثر دقة، وأكثر تحديثًا وقابلية للتصنيف من إحصاءات التوظيف  :السجالت اإلدارية  •
   :وفي معظم البلدان، ُتصدر مؤسسات وطنية عّدة سجالت إدارية عن التوظيف في قطاع الخدمة العامة، وتشمل عادًة ما يلي •

في قطاع الخدمة العامة على    ( لجنة الخدمة العامة )أو المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة اإلدارة العامة أو وزارة المالية( التي تحتفظ بسجل مركزي عن القوى العاملة1)
 الصعيد الوطني/المركزي؛ 

 الوطني )مثل وزارة الحكم المحلي أو الشؤون البلدية(؛   ( مؤسسة أخرى تحتفظ بسجل مماثل للقوة العاملة في الخدمة العامة على المستوى دون 2)
 ( لجنة خدمات الشرطة أو ما شابه ذلك تحتفظ بسجل مركزي ألفراد الشرطة؛ و 3)
ت الوطنية المذكورة  مؤسسا( مكتب إحصائي وطني ينتج إحصاءات عامة عن الوظائف الحكومية من بيانات مسوح القوى العاملة، أو من البيانات اإلدارية المقّدمة من ال4)

 أعاله التي تحتفظ بسجالت عن الخدمة العامة.
ت ذات الصلة  لجمع بيانات الموظفين العموميين هي من خالل نظام معلومات إدارة الموارد البشرية، الذي تديره عادًة لجنة الخدمة العامة )أو المؤسسا  األكثر شيوعاً و   األشملوالطريقة   •

 ة مختلف أبعاد التصنيف.  مثل وزارة اإلدارة العامة أو وزارة المالية(. وقد تبّين أن هذه النظم تنتج بيانات أثر دّقة، وتنطوي على إمكانية أكبر لتغطي
سة الوطنية التي تحتفظ بنظام المعلومات اإلدارية بما أن البيانات اإلدارية التي تنتجها إدارة الموارد البشرية ال تعتبر بيانات "رسمية" في شكلها الخام، يوصى بقيام تعاون بين المؤس  •

 للبيانات التي تنتجها هيئة الخدمة العامة.   ةمان توفير الجودة الالزمللموارد البشرية والمكتب الوطني للخدمات اإلدارية، وذلك بهدف ض
 

 جمع البيانات: 
 

 :مؤّشرجة للبيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني الستكمال استمارة إبالغ البيانات الالزمة لهذا اليتعّين على المكاتب اإلحصائية الوطنية أن تنّسق مع الكيانات الرئيسية المنتَ  •
o )إكمال األقسام التي تحتفظ ببيانات بشأنها، وأن تقدم االستمارة المستكملة إلى    كما ينبغي للجان الخدمة العامة )أو الهيئات المسؤولة التي تنتج بيانات الموظفين العموميين

 المكاتب اإلحصائية الوطنية المعنية. 
o  يطلب من بيانات الخدمة العامة على المستوى دون الوطني )مثل وزارة الحكم المحلي أو وزارة الشؤون البلدية(، ينبغي أيضًا أن  إنتاجبوفي حال وجود مؤسسة أخرى ُتعنى

 هذه المؤسسة استكمال األقسام تحتفظ ببيانات بشأنها من استمارة إبالغ البيانات، وأن تعيدها إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية.
o نية من هذه المؤسسة الوط  وبالمثل، إذا قدمت مؤسسة مختلفة بيانات عن أفراد الشرطة )مثل لجنة خدمات الشرطة أو ما شابه ذلك(، ينبغي أن تطلب المكاتب اإلحصائية

 أيضًا من المصلحة الوطنية أن تستكمل األقسام ذات الصلة من استمارة إبالغ البيانات، وأن تعيدها إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية. 
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ة باإلبالغ عن البيانات قبل تقديمها لإلبالغ عن أهداف  متعّلقوتتوّلى المكاتب اإلحصائية الوطنية، بوصفها المنسق الرئيسي للنظام اإلحصائي الوطني، ضمان جودة االستمارة ال •
 التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.  

 

 توافر البيانات
 : الوصف والسالسل الزمنية

 
إلدارة الموارد البشرية ينتج أنواعًا مختلفة من البيانات، يتوّفر في معظم البلدان نظام معلومات إلدارة الموارد البشرية لتتبع تركيبة قطاع الخدمة العامة. غير أن كل نظام معلومات   •

 .   مؤّشر، مع التوجيهات المرفقة لها، إلى تيسير اإلبالغ المنّسق عن هذا المؤّشرباستخدام تعاريف ونماذج مختلفة. وتهدف استمارة اإلبالغ المفصلة عن البيانات الموضوعة لهذا ال 
 قاعدة بيانات اإلحصاءات الديمغرافية التابعة لألمم المتحدة إحصاءات رسمية ُجمعت من أكثر من 230 مكتباً  إحصائياً  وطنياً  بشأن األعداد السكانية الوطنية مصّنفة توّفر  كما •

 ( "القسم الخاًص بـ "طريقة االحتساًب )راجع ت مطلوبة لحساب مقامات النسب 3 و 4 و 5ءاهذه اإلحصا  .((فترات خمس سنوات) حسب الفئات العمرية
 

 الجدول الزمني 
 

 : جمع البيانات
قيت  و حسن الت مرة واحدة على األقّل كل سنتين. إذا أمكن، يجب تحديث النموذج المعتمد سنويًا، وذلك لكفالة تسجيلٍ  مؤّشرينبغي تقديم استمارة إبالغ البيانات التي ُتستخدم لإلبالغ عن هذا ال

 للتغييرات في تركيبة قطاع الخدمة العامة التي تطرأ نتيجة الدورة االنتخابية. 
 

 البيانات:  نشر
م لمحة عن الحالة في  يتّم اإلبالغ عن البيانات على الصعيد الدولي في   كانون الثاني/يناير من العام نفسه. 1نيسان/أبريل من كل عام، وُتقدَّ

 
 . 2020كانون الثاني/يناير  1، على أساس البيانات المجمعة في 2020في نيسان/أبريل  مؤّشرة بالمتعّلقيجري أول إصدار كامل للبيانات ال

http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A22
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A22
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 الجهات المزّودة للبيانات 
 اإلحصائية الوطنية والكيانات الرئيسية المعنية بانتاج البيانات على الصعيدين الوطني ودون الوطني. المكاتب 

 

 الجهات المجمعة للبيانات
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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 2020اعتبارًا من فبراير  ات ذات صلةمؤّشر 
من أهداف التنمية المستدامة بشأن " كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على    5-5لرصد التقّدم المحرز في تحقيق الغاية   مؤّشر يمكن استخدام هذا ال

ًا يرّكز تحديدًا على عملية صنع القرار في مجال الخدمة العامة.  مؤّشر اية ال تتضّمن  قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة". فهذه الغ
  من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز " تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس   10.2س الغاية  افي قي  مؤّشركما ُيفيد هذا ال

   1415ًا واحدًا فقط يقيس االستبعاد االقتصادي. مؤّشر قة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك"، التي تشمل أو اإلعا
 
 
 
 

 
 نسبة النساء في المناصب اإلدارية  5.5.2نسبة المقاعد التي يشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية؛ المؤّشر  :1.5.5المؤّشر 14
 في المائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة  50نسبة السكان الذين يعيشون دون   10.2.1المؤّشر  15
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