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Programul de dezvoltare  

 Programul dezvoltării de capacități sub 
egida Secretariatului Națiunilor Unite ce-
și propune drept scop să consolideze 
capacitățile țărilor în domeniile prioritare 
ale Agendei de Dezvoltare a ONU  
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Denumirea proiectului  

 Cooperare interregională pentru 
fortificarea capacităților naționale 
întru măsurarea progresului privind 
realizarea egalității de gen și abilitarea 
femeilor  
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Realizările scontate  

 Cadru regional / determinarea indicatorilor  

 Capacități instituționale fortificate ale 
oficiilor naționale de statistică pentru 
producerea statisticii gender 

 Capacități instituționale fortificate ale 
oficiilor naționale de statistică și altor 
instituții naționale pentru utilizarea, analiza, 
diseminarea și comunicarea statisticii 
gender.  
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Implementare  

 3 comisii regionale ONU: 
• Asia și Pacificul (UN-ESCAP), coordonator  
• Asia de Vest (UN-ESCWA) 
• Europa (UNECE) 
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Activități în regiunea UNECE 

 Setul regional de indicatori – nivelul regional  

 Instruire la nivel național în domeniul statisticii 
gender – subiecte de interes pentru țări 

 Studii pilot  

 Pregătirea și promovarea materialelor de instruire  
Atelier sub-regional în Chișinău, 27-28 octombrie 

 Utilizarea materialelor de instruire la nivel de țări 

 Rapoarte analitice  



 Slide 7 

Indicatorii gender UNECE  
 115 indicatorii egalității de gen recomandați 

pentru utilizare în țările membre ale CES 

 42 de titlu  

 73 de susținere  

 8 domenii tematice inspirate din Platforma 
pentru Acțiuni de la Beijing  

 Publicați în ianuarie 2015 

 Propunerile se bazează pe 

• luarea în considerație a necesităților de  politici  
• cadrele existente de indicatori  
• relevanța pentru măsurarea egalității de gen  
• disponibilitate pe plan internațional  
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