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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ح) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

  بنود للمناقشة واختاذ القرار: اإلحصاءات االجتماعية
      

  اإلحصاءات االجتماعية    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  

ــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي          ــر وفقـــا ملقـــرر الـ ــدم هـــذا التقريـ  ٢٠١٦/٢٢٠يقـ
ــؤخرا شــعبة          ــا م  ــيت اضــطلعت ــن األنشــطة ال ــوجزا ع ــدم م ــو يق واملمارســات الســابقة. وه
اإلحصــــاءات التابعــــة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة باألمانــــة العامــــة يف جمــــال 

رير ما يلي: (أ) وصفا للعمل املضطلع بـه يف وضـع   اإلحصاءات االجتماعية. ويتضمن هذا التق
إحصـاءات اسـتخدام الوقـت (التصـنيف      الصيغة النهائيـة للتصـنيف الـدويل لألنشـطة مـن أجـل      

الدويل)؛ (ب) عرضا ملشروع املبادئ التوجيهيـة إلنتـاج إحصـاءات ملكيـة األصـول ومباشـرة       
ية للمنتــدى العــاملي الســادس  األعمــال احلــرة مــن منظــور جنســاين؛ (ج) إبــراز النتــائج الرئيســ  

لإلحصاءات اجلنسانية. ويقدم أيضا معلومـات حمدثـة عـن جمموعـة احلـد األدىن مـن املؤشـرات        
  اجلنسانية وعن العمل املضطلع به يف ما يتعلق بإحصاءات اإلعاقة. وهو، أخريا، يصف األمني
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ــق       ــن الشــعبة وفري ــات املســتقبلية لكــلٍ م ــام العمــل اجلــاري واألولوي ــني  الع اخلــرباء املشــترك ب
الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية الراميــة إىل تعزيــز البيانــات اجلنســانية دعمــاً لرصــد    

  أهداف التنمية املستدامة، يف إطار الربنامج العاملي لإلحصاءات اجلنسانية.
واللجنة مدعوة إىل املوافقـة علـى التصـنيف الـدويل وخطـة حتـديث املبـادئ التوجيهيـة           

ــذا التصــنيف يف إحصــاءات        ذات ــدان يف اســتخدام ه ــذ، ومســاعدة البل الصــلة يف جمــال التنفي
استخدام الوقت اليت تقوم ا. واللجنـة مـدعوة أيضـا إىل التعليـق علـى مشـروع مبـادئ األمـم         
املتحدة التوجيهية املنهجية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة مبلكية األصول ومباشرة األعمال احلـرة  

  من التقرير النقاط املعروضة على اللجنة للمناقشة. ٣٦ساين. وترد يف الفقرة من منظور جن
      

  مقدمة  - أوال   
يقدم هذا التقرير مـوجزا عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت ـا مـؤخرا شـعبة اإلحصـاءات            - ١

التابعــــة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة باألمانــــة العامــــة يف جمــــال اإلحصــــاءات  
االجتماعيــة. كمــا يعــرض التصــنيف الــدويل لألنشــطة مــن أجــل إحصــاءات اســتخدام الوقــت   

شــاورية الــيت أجريــت مــع املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة (التصــنيف الــدويل) ويصــف العمليــة الت
اهلادفة إىل التأكـد مـن جـدوى هـذا التصـنيف يف السـياقات الوطنيـة. ويفيـد التقريـر أيضـا عـن            
األنشطة اليت نفذا الشعبة وفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصـاءات اجلنسـانية   

ــام  ــة اإلحصـــ    ٢٠١٦يف عـ ــات اللجنـ ــة طلبـ ــة   لتلبيـ ــرري اللجنـ ــواردة يف مقـ  ٤٢/١٠٢ائية الـ
ــل    ٤٤/١٠٩ و ــن أجـ ــة مـ ــة منهجيـ ــادئ توجيهيـ ــع مبـ ــث: (أ) وضـ ــن حيـ ــك مـ ــاج  ، وذلـ إنتـ

اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها، وال سيما بشأن قياس ملكيـة األصـول ومباشـرة األعمـال     
؛ EDGEاحلــرة يف إطــار مشــروع مبــادرة األدلــة والبيانــات املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني          

ــانية؛ (ج) تنظــيم         (ب) ــاملي لإلحصــاءات اجلنس ــامج الع ــة التنســيق للربن ــل بوصــفهما آلي العم
املنتدى العاملي لإلحصاءات اجلنسانية كل سنتني؛ (د) صيانة وحتديث جمموعة احلد األدىن مـن  
ــاج اإلحصــاءات          ــه يف إنت ــيال يسترشــد ب ــة بوصــفها دل ــا اللجن ــيت أقر املؤشــرات اجلنســانية ال

انية على الصعيد الوطين وجتميعها على الصعيد الدويل؛ وعالوة على ذلك، يقدم التقريـر  اجلنس
معلومات حمدثة عن األولويات اليت اضطلعت ا الشعبة يف إطـار برناجمهـا املتعلـق بإحصـاءات     
اإلعاقة الرامي إىل تشجيع توحيد أسـاليب قيـاس اإلعاقـة وتعزيـز القـدرات اإلحصـائية للبلـدان        

  تاج اإلحصاءات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة.على إن
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  التصنيف الدويل لألنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت  - ثانياً   
، واصــلت شـــعبة اإلحصــاءات العمـــل علــى وضـــع الصــيغة النهائيـــة     ٢٠١٦يف عــام    - ٢

للتصــنيف الــدويل بنــاًء علــى نتــائج االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء بشــأن التصــنيف الــدويل     
 حزيـران/  ١٣إىل  ١١لألنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت، املعقود يف نيويـورك مـن   

؛ واختاذ قرار يتعلق بإحصاءات العمل، والعمالـة، واالسـتغالل النـاقص للعمـل يف     ٢٠١٢يونيه 
تشـرين   ١١إىل  ٢املؤمتر الدويل التاسع عشر خلرباء إحصاءات العمـل، املعقـود يف جنيـف مـن     

؛ ونتائج االجتماع الرابع لفريق اخلرباء بشأن التصنيف الـدويل لألنشـطة   ٢٠١٣األول/أكتوبر 
ــن     ــورك مـ ــود يف نيويـ ــتخدام الوقـــت، املعقـ ــاءات اسـ ــل إحصـ ــن أجـ ــران/  ٣٠إىل  ٢٨مـ حزيـ

؛ والتعليقــات املستفيضــة الــواردة مــن خــرباء اســتخدام الوقــت والتصــنيف ومــن   ٢٠١٦ يونيــه
  ات معنية أخرى.  املكاتب اإلحصائية الوطنية، وكذلك من جه

ووضعت الصـيغة النهائيـة للتصـنيف الـدويل وعرضـت علـى اللجنـة اإلحصـائية متهيـدا            - ٣
إلقرارها. وترد اهليكلية الكاملة للتصنيف، مشفوعة مبالحظـات تفسـريية، يف وثيقـة املعلومـات     

أجــل  التصــنيف الــدويل لألنشــطة مــن”املعنونــة  )١(األساســية للــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة 
وتتضـمن الوثيقـة    “)٢٠١٦(التصـنيف الـدويل لعـام     ٢٠١٦إحصاءات استخدام الوقت لعـام  

مقدمةً عن تاريخ التصنيف الدويل وطبيعته والغرض منـه واملبـادئ واملعـايري املطبقـة يف وضـعه،      
  فضال عن اهليكلية الكاملة للتصنيف، مشفوعة باملالحظات التفسريية املتصلة ا.

  
  أساسية معلومات  -ألف   

التصــنيف الــدويل هــو كنايــة عــن تصــنيف لكــل األنشــطة الــيت ميكــن ألي شــخص أن    - ٤
ساعة يف اليوم. والغرض منه هو أن يكـون مبثابـة إطـار موحـد      ٢٤خيصص وقتا هلا على مدى 

إلحصاءات استخدام الوقت اسـتنادا إىل األنشـطة امعـة بطريقـة جمديـة والـيت هـي ذات صـلة         
ــدويل إطــارا يشــمل      بالنســبة إىل البلــ  ــوفر التصــنيف ال ــة النمــو. وي ــدان املتقدم ــة والبل دان النامي

املفــاهيم والتعــاريف املوحــدة مــن أجــل النشــر املنــهجي إلحصــاءات اســتخدام الوقــت القابلــة    
للمقارنــة دوليــا، بغــض النظــر عــن نــوع األدوات املســتخدمة يف مجــع البيانــات. وميكــن أيضــا   

يــه مجــع بيانــات اســتخدام الوقــت أو كأســاس للتصــنيفات  اســتخدام التصــنيف الــدويل يف توج
الوطنية لألنشـطة مـن أجـل إحصـاءات اسـتخدام الوقـت، بعـد اسـتقائها مـن التصـنيف الـدويل            
وتكييفها حبيث تعكـس السـياقات واالحتياجـات الوطنيـة. وقـد وضـع التصـنيف الـدويل علـى          

أجــل حتســني اتســاق اســتخدام  أســاس املفــاهيم والتعــاريف واملبــادئ املتفــق عليهــا دوليــا مــن    
__________ 

 ./http://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-sessionمتاحة من الرابط   )١(  
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إحصـاءات الوقــت واإلحصــاءات االقتصـادية واالجتماعيــة األخــرى، وإمكانيـة مقارنتــها علــى    
  الصعيد الدويل.

  
  واليته وعملية وضعه  - باء  

يف دورـا الثامنـة والعشـرين علـى قيمـة       )٢(، شددت اللجنة اإلحصـائية ١٩٩٥يف عام   - ٥
ئفـة مـن اهلـواجس االجتماعيـة واالقتصـادية الوطنيـة       إحصاءات اسـتخدام الوقـت يف معاجلـة طا   

والدولية، بينـها املسـاواة بـني اجلنسـني، وطلبـت أن تعـد شـعبةُ اإلحصـاءات مشـروع تصـنيف           
  ألنشطة استخدام الوقت ليكون أساسا إلجراء مزيد من البحوث والدراسات اخلاصة.  

ــذي اعتمــده       - ٦ ــهاج العمــل ال ــام نفســه، أوصــى من ــين   ويف الع ــع املع ــاملي الراب ــؤمتر الع امل
أن تعمــل الــدوائر اإلحصــائية الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة والوكــاالت احلكوميــة         )٣(بــاملرأة

حتسـني  ”ووكاالت األمم املتحـدة املختصـة، بالتعـاون مـع منظمـات البحـوث والتوثيـق، علـى         
يف ذلـك مشـاركتهما يف    مجع البيانات عـن املسـامهة الكاملـة للمـرأة والرجـل يف االقتصـاد، مبـا       

وضع تصنيف دويل لألنشـطة مـن أجـل    ”وعلى  “القطاع غري الرمسي (القطاعات غري الرمسية)
إحصاءات استخدام الوقت يراعي الفروق بني عمل املرأة والرجل بأجر مدفوع وبـدون أجـر،   

  .“ومجع بيانات مفصلة حسب اجلنس
شـروع تصـنيف دويل ألنشـطة    واستجابة لتلك الطلبات، وضعت شعبة اإلحصاءات م  - ٧

. ١٩٩٧اســتخدام الوقــت يســتند إىل نتــائج االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء، املعقــود يف عــام    
ــام      ــنيف لعـ ــروع التصـ ــتخدمت مشـ ــيت اسـ ــدان الـ ــارب البلـ ــا إدراج جتـ ــرى الحقـ  ١٩٩٧وجـ

بشـــأن  ٢٠٠٠والتوصـــيات الصـــادرة عـــن االجتمـــاع الثـــاين لفريـــق اخلـــرباء املعقـــود يف عـــام 
ــدويل نشــرت عــام      املو هــذا ــر تفصــيال للتصــنيف ال يف  ٢٠٠٥ضــوع، يف صــيغة منقحــة وأكث

Guide to Producing Statistics on Time Use: Measuring Paid and Unpaid Work )ــل  دليــــــــــــ
ــاس العمــل املــدفوع األجــر وغــري املــدفوع       ــاج اإلحصــاءات املتعلقــة باســتخدام الوقــت: قي إنت

  إحصاءات استخدام الوقت. رييب لألنشطة من أجل) بوصفه التصنيف الدويل التجاألجر
(ســواء يف  )٤(وأعــرب الكــثري مــن البلــدان الــيت اعتمــدت أو كيفــت التصــنيف الــدويل    - ٨

صيغته كمشروع أو يف نسخته التجريبية) الستخدامه يف مجعهـا لبيانـات إحصـاءات اسـتخدام     
__________ 

 .E/1995/28-E/CN.3/1995/27انظر   )٢(  

 .http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdfمتاح من الرابط :   )٣(  

ــا والصــ      )٤(   ــا املتحــدة وجنــوب أفريقي ــة ترتاني ــل وتايلنــد ومجهوري ــبني هــي األرجنــتني وباكســتان والربازي ني والفل
 وكوبا واملكسيك ومنغوليا وموريشيوس ونيجرييا واهلند ودولة فلسطني.
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الوقت وجدولتها وحتليلها ونشـرها، عـن رغبتـها يف وضـع الصـيغة النهائيـة للتصـنيف الـدويل.         
، ٤٢/١٠٢، مـن خـالل مقررهـا    ٢٠١١وإضافة إىل ذلك، وافقت اللجنـة اإلحصـائية يف عـام    

من تقرير دائرة اإلحصاء يف غانا عن اإلحصـاءات اجلنسـانية،    ٤٦على املهام احملددة يف الفقرة 
ــه   ــت في ــذي طلب ــك إحصــاءات        ال ــا يف ذل ــة، مب ــواد املرجعي ــة وامل ــاج وحتــديث األدل ــدائرة إنت ال

. ونتيجة لذلك، عقدت شعبة اإلحصـاءات اجتماعـا ثالثـا لفريـق اخلـرباء يف      )٥(استخدام الوقت
من أجل وضع الصيغة النهائية للتصنيف الدويل، مـع مراعـاة احتياجـات     ٢٠١٢حزيران/يونيه 

ــات، والتنقي  ــؤثر علــى     البلــدان مــن البيان ــيت أُدخلــت علــى التصــنيفات األخــرى الــيت ت حــات ال
  .)٦(التصنيف الدويل، وطلبات حمددة لتبسيطه من حيث اهليكلية واملصطلحات

وأعقبــت ذلــك مشــاورات عــدة مــع اخلــرباء، عــن طريــق االجتماعــات االفتراضــية           - ٩
، أُجريـت  ٢٠١٦ واملباشرة. وعلى وجه اخلصوص: (أ) بني كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيـه 

مشــاورة عــرب اإلنترنــت، مشلــت خــرباء اســتخدام الوقــت مــن منظمــات وطنيــة ودوليــة وحبثيــة   
وأدلـت بتعليقـات عليـه، مشـفوعة      ٢٠١٦كانت عملت على استعراض التصنيف الدويل لعام 

دولة من الدول األعضاء، ومخس منظمات دولية، بينها جلنة إقليميـة،   ١٩بتعليقات واردة من 
إىل  ٢٨رباء من كيانات أخرى وخبري دويل يف استخدام الوقت؛ (ب) يف الفترة مـن  وأربعة خ

خــبريا مــن اخلــرباء الــوطنيني واإلقليمــيني والــدوليني       ٣٣، حضــر ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠
العاملني يف جمال استقصاءات استخدام الوقت وأنشطة التصنيف املتصلة بإحصـاءات اسـتخدام   

ريـق اخلـرباء وناقشـوا جمـاالت االهتمـام الرئيسـية الـيت حـددت أثنـاء          الوقت االجتماع الرابـع لف 
ــا    ــوا عليه ــة واتفق ــن    )٧(املشــاورة اإللكتروني ــات م ــا تعليق ــاع، وردت الحق ــد االجتم ؛ (ج) بع

دولة من الدول األعضاء، ومن جلنة إقليمية ومنظمة دولية (منظمة العمل الدوليـة) وخـبري    ١١
الدويل؛ (د) يف الفترة الواقعـة بـني تشـرين األول/أكتـوبر     من كيان آخر، أُدرجت يف التصنيف 

، أُجريت مشاورة عاملية بشـأن وضـع الصـيغة النهائيـة للتصـنيف      ٢٠١٦وتشرين الثاين/نوفمرب 
، ودعيت كل املكاتب اإلحصائية الوطنيـة إىل اسـتعراض التصـنيف الـدويل     ٢٠١٦الدويل لعام 

مكتبـا. ومبـوازاة ذلـك،     ٣٧، وردت تعليقـات مـن   والتعليق عليه؛ وبنهاية تشرين الثاين/نوفمرب
باسـتخدام بياناـا    ٢٠١٦دعيت بلدان خمتارة إىل إجراء اختبار جتـرييب للتصـنيف الـدويل لعـام     

القائمة املتعلقة باسـتخدام الوقـت. ومـع أن هـذه البيانـات مل تكـن قـد جمعـت تبعـاً للتصـنيف           
__________ 

 .E/CN.3/2011/3و  E/2011/24-E/CN.3/2011/37انظر   )٥(  

ــائق ذات الصــلة الصــادرة    )٦(    /http://unstats.un.org/unsd/demographicعــن االجتمــاع متاحــة مــن الــرابط      الوث

meetings/egm/EGM%20June%202012/list_of_docs.htm. 

-http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/28الوثائق ذات الصلة الصـادرة عـن االجتمـاع متاحـة مـن الـرابط         )٧(  

30_June_2016/default.html. 
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يف حتديد فئات مفقـودة و/أو غـري ذات صـلة     الدويل املقترح، فقد ساعد هذا التمرين التجرييب
  إلنتاج إحصاءات استخدام الوقت يف البلدان املختارة.

ــرين الثـــاين/نوفمرب     - ١٠ ، ٢٠١٦وعـــالوة علـــى ذلـــك، بـــني تشـــرين األول/أكتـــوبر وتشـ
استعرض فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصـائية الدوليـة التصـنيف الـدويل وأدىل بتعليقـات      

درجت كل التعليقات الواردة من املشاورة العاملية وفريـق اخلـرباء يف التصـنيف الـدويل     عليه. وأُ
. وترد الصيغة األخرية من التصنيف الدويل، الـيت أوصـى فريـق اخلـرباء بـأن تقرهـا       ٢٠١٦لعام 

  اللجنة اإلحصائية، بوصفها وثيقة معلومات أساسية هلذا التقرير.
  

  ٢٠١٦ت لدى وضع التصنيف الدويل لعام املبادئ الرئيسية اليت روعي  -جيم   
وضع التصنيف الدويل على أساس املفاهيم والتعاريف واملبـادئ املتفـق عليهـا دوليـا مـن        - ١١

أجل حتسني اتساق استخدام إحصاءات الوقت واإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية األخـرى،  
مـع نظـام احلسـابات القوميـة،      وإمكانية مقارنتها على الصعيد الدويل. ويتسـق التصـنيف الـدويل   

وذلك استجابةً للطلبات الواردة من البلدان الـيت حتتـاج إىل إحصـاءات أفضـل عـن كـل أشـكال        
العمل، ما يتيح إنشاء حسابات فرعية بشأن خدمات األسر املعيشية غري املدفوعة األجـر، مبـا يف   

ء علـى ذلـك، صـنفت األنشـطة     ذلك العمل املرتيل غري املدفوع األجر ورعاية أفراد األسرة. وبنـا 
، باعتبارهـا أنشـطة منتجـة وشخصـية. ويتسـق      “املنـتج ”يف التصنيف الدويل اسـتنادا إىل طابعهـا   

ــدويل التاســع عشــر خلــرباء          ــؤمتر ال ــيت حــددها امل ــل ال ــع أشــكال العم ــدويل أيضــا م التصــنيف ال
وأخـريا، تتسـق   . )٨(إحصاءات العمل، اليت تسـتخدم كأسـاس ملواصـلة تصـنيف األنشـطة املنتجـة      

مــع التصــنيف الصــناعي الــدويل   ٢٠١٦الفئــات ذات الصــلة الــواردة يف التصــنيف الــدويل لعــام  
، لتعزيز االتساق بـني إحصـاءات اسـتخدام الوقـت     ٤املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 

  االقتصادية. وإحصاءات العمالة املصنفة حبسب القطاعات واألنشطة
ــادئ اإل   - ١٢ ــن املب ــادئ التصــنيفات     وم ــدويل: مب ضــافية املســتخدمة يف وضــع التصــنيف ال

، وخصـــائص التصـــنيف اجليـــد علـــى حنـــو مـــا أوصـــى بـــه فريـــق اخلـــرباء املعـــين  )٩(اإلحصـــائية
__________ 

عملت شعبة اإلحصاءات بشـكل وثيـق مـع منظمـة العمـل الدوليـة مـن أجـل مواءمـة التصـنيف الـدويل مـع تعريـف                )٨(  
، للتأكـد مـن أن األنشـطة    ٢٠١٣العمل الذي اعتمده املؤمتر الدويل التاسع عشـر خلـرباء إحصـاءات العمـل يف عـام      

وأشـكال العمـل األخـرى، مبـا فيهـا تلـك       املضطلع ا يف العمل اليت يصعب إدراجها يف استقصـاءات القـوة العاملـة    
 .تتجاوز حدود اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية، تحدد بشكل مناسب من خالل بيانات استخدام الوقت

ــر   )٩(   ــرابط “Standard statistical classifications: basic principles”انظـــــــــــــــــــ ، املتـــــــــــــــــــــاح يف الـــــــــــــــــــ
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/1998/AC63-11.PDF ــا ــر أيضـ  Hancock, Andrew؛ انظـ

(6 May 2013), “Best practice guidelines for developing international statistical classifications” (United 

Nations Department for Economic and Social Affairs, Statistics Division (ESA/STAT/AC.267/5)ــاح ، ا ملتـــــ
 .http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2013/AC267-5.PDFيف الرابط 
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ــة  ــة    )١٠(بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي ــة مــع تصــنيفات أخــرى وطني ــة املقارن ؛ وضــمان إمكاني
يطبـق يف البلـدان الناميـة واملتقدمـة     وإقليمية السـتخدام الوقـت مـن أجـل إجيـاد تصـنيف جـامع        

النمو وميكن تكييفها مع السياقات القطرية عن طريق توسيع أو تضييق نطاق الفئات (الكتـل)  
  عند االقتضاء.  

  
  ٢٠١٦اخلطط املقبلة لتفعيل التصنيف الدويل لعام   -دال   

طلــب اخلــرباء  ،٢٠١٦يف االجتمــاع الرابــع لفريــق اخلــرباء، املعقــود يف حزيران/يونيــه    - ١٣
وضع استبيان أو صك موحد ومواد إضافية ملساعدة البلدان الباحثة عن توجيهات بشأن مجـع  
بيانات استخدام الوقت. ومـع أن اخلـرباء اتفقـوا علـى أن الطريقـة املثاليـة جلمـع هـذه البيانـات          

، فقـد شـددوا أيضـا علـى أن معـدالت ردود اليوميـات متيـل        “اليوميـات ”هي استخدام كامل 
ىل االخنفاض وأن االستقصاءات املستقلة الستخدام الوقـت غالبـا مـا كانـت باهظـة التكـاليف       إ

ومعقدة. لذا، طُلب من شعبة اإلحصـاءات أن تستكشـف، بالتعـاون مـع الشـركاء الرئيسـيني،       
  سبال مبتكرة جلمع بيانات ذات صلة وموثوق ا عن استخدام الوقت.

أن حتــدث   ٢٠٢٠اإلحصــاءات حبلــول عــام    واســتجابة هلــذا الطلــب، تعتــزم شــعبة      - ١٤
وجترب يف بلدان خمتـارة جمموعـةً مـن املبـادئ التوجيهيـة إلنتـاج إحصـاءات اسـتخدام الوقـت.          

 :Guide to Producing Statistics on Time Use 2005وستســــتند هــــذه املبــــادئ التوجيهيــــة إىل 

Measuring Paid and Unpaid Work; the Guidelines for Harmonizing Time-Use Surveys 
إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة باستخدام الوقت: قيـاس العمـل املـدفوع األجـر      ٢٠٠٥دليل عام (

)؛ واملبادئ التوجيهيـة ملواءمـة استقصـاءات اسـتخدام الوقـت، الـيت أعـدا        وغري املدفوع األجر
ز املبـــادئ ؛ ومـــواد أخـــرى ذات صـــلة. وســـترك٢٠١٣اللجنـــة االقتصـــادية ألوروبـــا يف عـــام 

التوجيهية بشكل خاص على أساليب إنتاج بيانات استخدام الوقـت باتبـاع مقاربـات مبتكـرة     
ــدويل      ــنيف الـ ــى التصـ ــة علـ ــةَ القيمـ ــا اجلهـ ــعبة أيضـ ــتكون الشـ ــات. وسـ وأحـــدث التكنولوجيـ

، وستسـاعد البلــدانَ يف جهودهـا الراميـة إىل اعتمــاد أو تكييـف التصـنيف الــدويل      ٢٠١٦ لعـام 
  إحصاءاا املتعلقة باستخدام الوقت.إلنتاج 

    

__________ 

  )١٠(  http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp. 
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املبادئ التوجيهية املنهجيـة إلنتـاج اإلحصـاءات املتعلقـة مبلكيـة األصـول         - ثالثاً   
  ومباشرة األعمال احلرة من منظور جنساين

ــام   - ١٥ ــروع ٢٠١٦يف عــ ــل مشــ ــعبة   EDGE، واصــ ــتركة بــــني شــ ــادرة مشــ ــو مبــ ، وهــ
اإلحصاءات وهيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة            
للمرأة) ـدف إىل تسـريع اجلهـود القائمـة مـن أجـل توليـد مؤشـرات جنسـانية قابلـة للمقارنـة            

احلـرة وملكيـة األصـول،    على الصعيد الدويل عن الصحة والتعلـيم والعمالـة ومباشـرة األعمـال     
وضع املبادئ التوجيهية املنهجية مـن أجـل إنتـاج إحصـاءات متعلقـة مبلكيـة األصـول ومباشـرة         
األعمال احلـرة مـن منظـور جنسـاين. وتـوفر املبـادئ التوجيهيـة للوكـاالت اإلحصـائية الوطنيـة           

وى الفـردي  ومقرري السياسات التوجيه بشأن مجع وجتهيز وحتليل ونشـر البيانـات علـى املسـت    
عن ملكية األصول ومباشرة األعمـال احلـرة لتسـتفيد منـها أربـع جمموعـات واسـعة مـن قضـايا          
ــبل كســب       ــة املــرأة؛ (ج) فهــم س السياســة العامــة: (أ) تعزيــز متكــني املــرأة؛ (ب) تعزيــز عمال
العـــيش؛ (د) احلـــد مـــن الفقـــر والضـــعف. وتعـــرض املبـــادئ التوجيهيـــة املفـــاهيم والتعـــاريف  

ات من البيانات من أجل قياس ملكية األصول ومباشرة األعمـال احلـرة مـن منظـور     واالحتياج
ــه بشــأن ختطــيط وتنظــيم       ــوفري التوجي جنســاين يف الدراســات االستقصــائية لألســر املعيشــية وت
وتنفيذ الدراسات االستقصائية لألسر املعيشـية أو ضـم وحـدة منوذجيـة بشـأن ملكيـة األصـول        

استقصاء لألسر املعيشية حيمـل صـفة متثيليـة علـى الصـعيد الـوطين.       ومباشرة األعمال احلرة إىل 
وميكن للبلدان أن ختتار طريقة حمددة لتنفيذ التوصيات تبعاً الحتياجاـا وقـدراا، مبـا يف ذلـك     
احتياجــات مســتخدمي البيانــات وتــوافُر البيانــات املســتقاة مــن مصــادر أخــرى، كالســجالت   

مبادئ التوجيهية املتعلقة بقيـاس ملكيـة األصـول مـن منظـور      اإلدارية. وترد الصيغة األحدث لل
  جنساين بوصفها وثيقة معلومات أساسية هلذا التقرير.

وبغية التأكد من أن صـالبة واسـتدامة املبـادئ التوجيهيـة مـن الناحيـة املنهجيـة، عمـل           - ١٦
يف شــــراكة مــــع الوكــــاالت اإلحصــــائية الوطنيــــة لســــبعة بلــــدان   EDGEمشــــروع مبــــادرة 

وجنوب أفريقيا وجورجيا والفلـبني واملكسـيك وملـديف ومنغوليـا) ومصـرف التنميـة        غندا(أو
اآلسيوي والبنك الدويل من أجل جتربة هذه املنهجيات. وأتاحت الدراسـات التجريبيـة فرصـة    
الختبــار وحتســني جوانــب رئيســية مــن املنــهجيات، مبــا يف ذلــك املســائل املفاهيميــة واملتعلقــة     

تصل بتصـميم االسـتبيانات وبروتوكـوالت إجـراء املقـابالت الختيـار اجلهـة        بالقياسات يف ما ي
يف أوغنـدا مـع فريـق     EDGE، تعاونـت مبـادرة   ٢٠١٤ايبة، ومكونـات املؤشـرات. ويف عـام    

دراسـة قيــاس مســتويات املعيشــة التــابع للبنــك الــدويل إلجــراء جتربــة استقصــاء منــهجي لتقيــيم  
مقابالت مـع أفـراد خمـتلفني مـن األسـرة املعيشـية بشـأن ملكيـة         اآلثار النسبية النامجة عن إجراء 
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األصـول والــتحكم ــا علــى املســتوى الفــردي، خلصــت إىل نتــائج استرشــدت ــا الدراســات  
، وبتمويـل مـن   ٢٠١٥اليت نفذت خالل العـامني الالحقـني. ويف عـام     EDGEالتجريبية ملبادرة 

ك وحـدة منوذجيـة بشـأن امللكيـة جمموعـة      املعهد الـوطين لإلحصـاء واجلغرافيـا، ضـمت املكسـي     
أيضـا، نفـذت    ٢٠١٥أساسية مـن األصـول إىل االستقصـاء الـوطين لألسـر املعيشـية. ويف عـام        

جورجيـا والفلــبني ومنغوليـا استقصــاءات مسـتقلة بشــأن اموعـة الكاملــة مـن األصــول املاليــة      
صـرف التنميـة اآلسـيوي.    واملادية، فضال عن مباشرة األعمال احلرة، بتمويل ودعم تقين مـن م 

، أضـافت ملـديف وحـدة منوذجيـة     EDGE، وبتمويل ودعـم تقـين مـن مبـادرة     ٢٠١٦ويف عام 
بشأن اموعة األساسية مـن األصـول إىل استقصـاء لـدخل وإنفـاق األسـرة املعيشـية، يف حـني         
أجــرت جنــوب أفريقيــا جتربــة استقصــائية قائمــة بــذاا بشــأن اموعــة الكاملــة مــن األصــول    

  باشرة األعمال احلرة.  وم
واسترشــدت املنــهجيات الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة، مبــا فيهــا التوصــية باعتمــاد          - ١٧

ــن        ــات املســتقاة م ــل للبيان ــوطين، بتحلي ــاملي وال ــى الصــعيدين الع مؤشــرات رئيســية للرصــد عل
وع مبـادرة  الدراسات التجريبية السبع، وكذلك باإلسهام التقين املقدم من اجلهات املعنية مبشر

EDGE      ــة ــة األغذي ــة اآلســيوي، ومنظم ــة، ومصــرف التنمي ــب اإلحصــائية الوطني ــها املكات ، بين
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان        

ــادرة      ــت مب ــك، تلق ــدويل. وإضــافة إىل ذل ــك ال ــق    EDGEاالقتصــادي والبن ــن الفري ــه م التوجي
ــين     االس ــاالت املعـ ــترك بـــني الوكـ ــرباء املشـ ــق اخلـ ــن فريـ ــئة ومـ ــايا الناشـ ــين بالقضـ ــاري املعـ تشـ

اجتمع مـن أجـل    EDGEباإلحصاءات اجلنسانية وكذلك من فريق استشاري تقين تابع ملبادرة 
  استعراض وتقدمي ردود الفعل على مشروع املبادئ التوجيهية.

صـول إطـارا لقيـاس ملكيـة األصـول مـن       وتعرض املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة مبلكيـة األ     - ١٨
منظور جنساين ينظر مبوجبه إىل امللكية باعتبارها جمموعة من حقـوق امللكيـة، مبـا فيهـا امللكيـة      

ويتبـاين مـدى إناطـة حقـوق امللكيـة       .)١١(املبلَّغ عنـها واملوثَّقـة وحقـوق بيـع األصـول وتوريثهـا      
لقانونيـة ومعايريهـا االجتماعيـة. وتعـرض     هذه بفرد واحد بـني البلـدان وداخلـها تبعـاً ألطرهـا ا     

املبادئ التوجيهية املتعلقة مبباشرة األعمال احلرة إطارا مفاهيميـا مـن أجـل توجيـه مجـع بيانـات       
متسقة وقابلة للمقارنة وذات صلة عن مباشرة األعمال احلـرة مـن قبـل النسـاء والرجـال يقـدم       

عمال احلرة، وهي املشاركة يف مباشـرة  وصفا شامال للفوارق بني اجلنسني يف نتائج مباشرة األ
__________ 

رى، ترد األصول التالية يف املبادئ التوجيهية: املسـكن الرئيسـي، واألراضـي الزراعيـة، واألمـالك العقاريـة األخـ         )١١(  
واملعدات الزراعية، واملاشية، واملشاريع غري الزراعية لألسر املعيشـية، والسـلع االسـتهالكية املعمـرة، واملقتنيـات      

 الثمينة واألصول املالية. كما قُدمت توجيهات بشأن كيفية قياس اخلصوم (القروض وغريها من املستحقات).
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األعمال احلرة وأداء املشاريع، ويساعد صانعي القرار يف فهم القـوى الدافعـة الرئيسـية الفرديـة     
والســياقية لتلــك الفــوارق، مبــا يف ذلــك الــدوافع والتطلعــات واملــوارد واملعوقــات فيمــا يتعلــق      

  بدخول نادي مباشري األعمال احلرة.  
ــرد يف امل  - ١٩ ــن الدراســات     وي ــة عــرض لالســتنتاجات الرئيســية املســتقاة م ــادئ التوجيهي ب

، مبا يف ذلك التوصيات بشأن اختيار اجلهة ايبة، أو مـن يـتعني   EDGEالتجريبية السبع ملبادرة 
مقابلتهم يف مجع البيانات على املستوى الفردي بشأن ملكية األصـول والـتحكم ـا. واسـتنادا     

ة، توصـي املبـادئ التوجيهيـة بـأن جتمـع املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة بيانـات          إىل النتائج املتوفر
مبلغاً عنها ذاتيا عوض البيانات غري املباشرة، ألن مجع البيانات غـري املباشـرة مـن رأس األسـرة     
املعيشية، كما درجت عليه العادة يف بلدان عدة، ميكن أن يؤدي إىل التقليل مـن تقـدير ملكيـة    

مـن النسـاء والرجـال. إن حتديـد مـا إذا كـان يـتعني إجـراء مقابلـة مـع فـرد             األصول لـدى كـلٍ  
ــى أهــداف الدراســة االستقصــائية. كمــا أن إجــراء        أو ــن األســرة املعيشــية يتوقــف عل ــر م أكث

مقابالت مع مجيع أفراد األسرة املعيشية أو مع أفراد عدة من األسر املعيشية مـن خـالل عمليـة    
إلجـراء حتليـل جنسـاين مللكيـة األصـول داخـل األسـر املعيشـية.          اختيار عشوائي، يوفر النطـاق 

لذا، ينبغي تشجيع البلدان اليت تطبق أصـال دراسـة استقصـائية وطنيـة جتـرى فيهـا مقابلـة أفـراد         
ــادرة       ــة ملب عــدة مــن األســرة املعيشــية، وهــي ميكــن أن تصــلح إلضــافتها إىل الوحــدة النموذجي

EDGE   ــة   . وقــد ترغــب البلــدان الــيت ال تطبــق أصــال مثــل هــذه الوســيلة يف أن تنظــر يف مقارب
معدلة، يف ضوء التحـديات التشـغيلية الـيت تطرحهـا مقابلـة أفـراد عـدة مـن األسـرة املعيشـية يف           
إطــار القيــود الــيت يفرضــها برنــامج منــوذجي للدراســات االستقصــائية. وألغــراض اشــتقاق          

النسـاء والرجـال، مبـا يف ذلـك      مؤشرات ممثِّلـة علـى الصـعيد الـوطين مللكيـة األصـول لكـل مـن        
ألهداف التنمية املستدامة، ميكن مقابلـة واحـد مـن األفـراد البـالغني يف األسـرة        ١-أ-٥املؤشر 

املعيشــية جيــرى اختيــاره عشــوائيا. وبالنســبة إىل البلــدان الراغبــة يف أن تفهــم علــى حنــو أفضــل   
رجح ميلكون معظـم األصـول   ملكية األصول داخل األسر املعيشية بني األزواج، ألم على األ

داخل األسرة املعيشية، جيوز، عند االقتضاء، القيام عشوائيا باختيـار جميـب واحـد مـن البـالغني      
مع زوجه/شريكه. ويف اية املطاف، سيتعني لدى اختاذ القرار االسترشاد باحتياجـات البلـدان   

  من السياسات ومبوارد دراساا االستقصائية.
توحيــد  EDGE، سيواصــل مشــروع مبــادرة ٢٠١٧ألول مــن عــام وخــالل النصــف ا  - ٢٠

 EDGEاإلسهامات التقنية املستقاة من األوسـاط اإلحصـائية واجلهـات املعنيـة األخـرى مببـادرة       
املتعلقــة باملبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة بشــأن ملكيــة األصــول قبــل وضــع صــيغتها النهائيــة.            

ة مبباشرة األعمال احلرة من حتليل إضـايف للبيانـات   وستستفيد املبادئ التوجيهية املنهجية املتعلق
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التجريبية وكـذلك مـن توصـيات منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن كيفيـة مراعـاة التنقـيح اجلـاري            
للتصـنيف الــدويل لوضــع العمالــة. لـذا، مــن املتوقــع وضــع الصـيغة النهائيــة للمبــادئ التوجيهيــة    

أيضـا، سيواصـل فريـق     ٢٠١٧. ويف عام ٢٠١٧بشأن مباشرة األعمال احلرة حبلول اية عام 
تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل البلــدان الــيت أعربــت عــن رغبتــها يف مجــع   EDGEمشــروع مبــادرة 

  بيانات عن ملكية األصول ومباشرة األعمال احلرة من منظور جنساين.  
    

  املنتدى العاملي السادس لإلحصاءات اجلنسانية  - رابعا   
ــاملي   - ٢١ ــدى العـ ــد املنتـ ــن    عقـ ــنكي مـ ــانية يف هلسـ ــاءات اجلنسـ ــادس لإلحصـ إىل  ٢٤السـ
، بالتعاون مع هيئة اإلحصاءات الفنلندية. وضم املنتدى حنـو  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

مشاركا، بينهم عاملون يف املكاتب اإلحصـائية الوطنيـة واألوسـاط األكادمييـة واآلليـات       ١٦٠
وميني آخــرين وممــثلني عــن اجلهــات املاحنــة  الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة إضــافة إىل مســؤولني حكــ 

واألوساط اإلحصائية الدولية. وركـز املنتـدى علـى البيانـات واألسـاليب اإلحصـائية املتبعـة يف        
ــاقش       ــة املســتدامة مــن منظــور جنســاين. ون متابعــة واســتعراض إطــار مؤشــرات أهــداف التنمي

اإلحصــاءات يف اــاالت املشــاركون قضــايا القيــاس واستعرضــوا التجــارب القطريــة يف إنتــاج  
املواضيعية التالية: التمكني االقتصادي للمـرأة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اإلحصـاءات عـن مجيـع         
أشــكال العمــل، وملكيــة املــرأة لألصــول ومباشــرا لألعمــال احلــرة؛ واملــرأة واهلجــرة الدوليــة؛  

احملليـة؛ وإحصـاءات    والعنف ضد املرأة؛ واملشاركة السياسية للمرأة، مبا يف ذلك يف احلكومات
ــات       ــيم العمــل غــري املــدفوع األجــر؛ واســتخدام وإدمــاج مصــادر البيان اســتخدام الوقــت وتقي

  املختلفة لغرض التحليل اجلنساين؛ وتصنيف البيانات.  
وأبــرز املشــاركون يف املنتــدى قضــايا عــدة بالغــة األمهيــة متصــلة بإنتــاج اإلحصــاءات      - ٢٢

سـتدامة، مبـا يف ذلـك مـا يلـي: (أ) أبـرزت خطـةُ التنميـة         ألغراض مؤشـرات أهـداف التنميـة امل   
، مسـات وأمهيـة   ٢٣٠ ومؤشـراا الــ   ١٦٩ وغاياا الــ  ١٧، بأهدافها الـ ٢٠٣٠املستدامة لعام 

البيانــات واإلحصــاءات ووضــعت يف الوقــت نفســه ضــغوطا كــبرية علــى القــدرات اإلحصــائية  
تنمية املستدامة من البيانات مبـا يف ذلـك مـن    للبلدان على تلبية االحتياجات اجلديدة ألهداف ال

منظور اإلحصاءات اجلنسانية؛ (ب) حددت البيانـات املتاحـة للرصـد علـى الصـعيد العـاملي يف       
مؤشـرا بأـا قـد تكـون مفيـدة       ٨٠ما يتعلق بنصف املؤشرات العاملية فقـط البـالغ عـددها حنـو     
متاحة ألقل من ربعها؛ وعلى غـرار  للتحليل اجلنساين، مشفوعة ببيانات مصنفة حبسب اجلنس 

ذلك، الحظ املشاركون أن قدرة البلدان على إنتاج بيانـات أهـداف التنميـة املسـتدامة متباينـة      
(إذ ميكن مثال لفنلندا أن تنـتج بيانـات خلمسـي املؤشـرات العامليـة ألهـداف التنميـة املسـتدامة،         

 ـيمسن آخـرين)؛ (ج) أمهيـة النظـر يف التمييـز     وميكنها، ببذل جهود إضافية، أن تنتج بيانات خل
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املتعدد اجلوانب يف اإلحصاءات، مع اإلقرار يف الوقت نفسه بصعوبات مشول الفئـات الضـعيفة   
ــيت مل تشــملها ” ــة اســتخدام      “ال ــل املشــردين؛ (د) أمهي ــة، مث االستقصــاءات الســكانية التقليدي

امة، مسـتكملةً باستقصـاءات   املصادر اإلدارية من أجل رصد مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتد    
ــودة؛ (     ــاد املفق ــات عــن األبع ـــحمــددة األهــداف جلمــع البيان ــيت   ه ــة ال ) االســتراتيجيات املختلف

اعتمــدا البلــدان لقيــاس ورصـــد مؤشــرات أهــداف التنميــة املســـتدامة، مبــا يف ذلــك خـــربة         
رة إىل مكتـب  املكسيك، اليت استندت إىل جلنة ألهداف التنمية املستدامة تقـدم تقاريرهـا مباشـ   

ــادة        ــة متعــددة، وممارســة قي ــرئيس مــن أجــل ضــمان التنســيق الســليم بــني قطاعــات حكومي ال
إحصائية قوية، وإجراء حوار دائم بـني مسـتخدمي البيانـات ومنتجيهـا، واسـتخدام املعلومـات       

  اجلغرافية املكانية على نطاق واسع.
ــة املتعل     - ٢٣ ــادرات اجلاري ــيت   وأخــذ املشــاركون علمــا أيضــا باملب ــات اجلنســانية ال ــة بالبيان ق

ينفذها العديد من املنظمات الدوليـة واإلقليميـة والبـاحثني وغريهـم مـن اجلهـات املعنيـة. وتـرد         
  .  )١٢(القائمة الكاملة لالستنتاجات يف تقرير املنتدى العاملي السادس لإلحصاءات اجلنسانية

  
  عن طريق اإلنترنتنشر جمموعة احلد األدىن من املؤشرات اجلنسانية   - خامساً   

، أطلقـت شـعبة اإلحصـاءات برناجمـا تطبيقيـا جديـدا       ٢٠١٦يف تشرين األول/أكتـوبر    - ٢٤
عرب الشبكة لنشر البيانات والبيانات الوصفية موعة احلـد األدىن مـن املؤشـرات اجلنسـانية يف     

ة مـن حيـث   . وللربنـامج الشـبكي اجلديـد مسـات حمسـنة جديـد      http://genderstats.un.orgاملوقع 
  شرح البيانات واستكشافها، وإعطاء تصور وتفسري للبيانات.

وكـان فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكــاالت املعـين باإلحصـاءات اجلنسـانية قـد حــدد            - ٢٥
جمموعة احلد األدىن من املؤشـرات اجلنسـانية واتفقـت اللجنـة اإلحصـائية علـى أن تكـون هـذه         

ت اجلنســانية علــى الصــعيد الــوطين ولتجميعهــا علــى الصــعيد اموعــة دلــيالً إلنتــاج اإلحصــاءا
، أُطلــق ٢٠١٤. ويف عــام ٢٠١٣املتخــذ عــام   ٤٤/١٠٩الــدويل، وذلــك مبوجــب مقررهــا    

الربنــامج التطبيقــي األول للبيانــات موعــة احلــد األدىن مشــفوعا بســمات تتــيح للمســتخدمني 
. وصـمم الربنـامج   )١٣(وى األولاستكشاف البيانات والبيانات الوصفية جلميع مؤشـرات املسـت  

من أجل حتسني جتربـة املسـتخدمني عـن طريـق زيـادة       ٢٠١٦التطبيقي اجلديد الذي أُطلق عام 
__________ 

االسـتنتاجات واملـواد الداعمـة اإلضـافية متـاح مـن الـرابط        التقرير النهائي لالجتماع، الذي يشـمل العـروض و    )١٢(  
http://unstats.un.org/unsd/gender/Finland_Oct2016/Default.htm. 

املؤشرات الواضحة من حيث املفهوم واليت تشـمل تعريفـا متفقـا     “مؤشرات املستوى األول”يقصد مبصطلح   )١٣(  
 املؤشـرات الواضـحة    “مؤشـرات املسـتوى الثـاين   ”قصـد مبصـطلح   عليه دوليا واليت تنتجها البلدان بانتظـام. وي

من حيث املفهوم واليت تشـمل تعريفـا متفقـا عليـه دوليـا ولكـن ال تنتجهـا البلـدان بانتظـام. ويقصـد مبصـطلح            
 تلك اليت يتعني وضع معايري دولية هلا. “مؤشرات املستوى الثالث”
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ــارس       ــة. وحــىت آذار/م ــامج  ٢٠١٧ســرعة التصــفح وإضــافة خصــائص تفاعلي ــيكون الربن ، س
األول  مـن املسـتويني   ٨ والنوعيـة الــ   ٣٥ التطبيقي قد نشر بيانـات لكـل املؤشـرات الكميـة الــ     

والثاين، مبا يغطي أبعادا من قبيل التعليم والعمالة والصـحة وحقـوق اإلنسـان للنسـاء والفتيـات      
  واحلياة العامة وصنع القرار.

واسترشد لدى اختيار جمموعة احلد األدىن من املؤشـرات اجلنسـانية باملعيـار األساسـي       - ٢٦
ة للسياســـة العامـــة علـــى حنـــو الـــذي ينبغـــي مبوجبـــه للمؤشـــرات أن تعـــاجل الشـــواغل الرئيســـي 

حددت يف منـهاج عمـل بـيجني وغـريه مـن االلتزامـات الدوليـة األحـدث عهـدا. وباعتمـاد            ما
، أنشــأت شــعبة اإلحصــاءات، بتوجيــه مــن فريــق اخلــرباء  ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

ــا        ــا استشــاريا معني ــين باإلحصــاءات اجلنســانية، فريق ــني الوكــاالت املع ــرات املشــترك ب باملؤش
اجلنسانية دف مراجعة إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وحتديـد الفـوارق احملتملـة مـع     

مؤشـرا مـن مؤشـرات أهـداف      ٨٠جمموعة احلد األدىن. وأُجري تقييم أويل حدد بنتيجتـه حنـو   
احلـد   مؤشرا تشملها أصـال جمموعـة   ١٩التنمية املستدامة ذات الصلة بالقضايا اجلنسانية، بينها 

األدىن. وســيبدأ الفريــق االستشــاري العمــل علــى إجــراء مزيــد مــن املواءمــة بــني جممـــوعيت           
ــر      ــترك بـــني الوكـــاالت أواخـ ــرباء املشـ ــرا عـــن ذلـــك إىل فريـــق اخلـ ــيقدم تقريـ املؤشـــرات وسـ

  .٢٠١٧  عام
    

االجتمــــاع التاســــع لفريــــق اخلــــرباء املشــــترك بــــني الوكــــاالت املعــــين    - سادسا   
  باإلحصاءات اجلنسانية

عقدت شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مـع هيئـة اإلحصـاءات يف فنلنـدا (رئيسـة الفريـق)         - ٢٧
االجتمــاع العاشــر لفريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية، يف    

خـــبريا يف  ٥٠. وشــارك يف االجتمـــاع حنــو   ٢٠١٦تشــرين األول/أكتـــوبر   ٢٣هلســنكي يف  
ــانية،   ــاءات اجلنسـ ــن  اإلحصـ ــرباء مـ ــهم خـ ــة    ١٩بينـ ــائية الوطنيـ ــب اإلحصـ ــن املكاتـ ــا مـ مكتبـ

ــا،    ــنغالديش، مجهوريـــة مولـــدوفا، جنـــوب أفريقيـ ــا، الربازيـــل، بـ (األرجنـــتني، األردن، إيطاليـ
جورجيا، زمبابوي، غانا، الفلبني، فنلندا، كنـدا، مصـر، املكسـيك، نيجرييـا، اهلنـد، الواليـات       

ــدى الل  ــان)، وإحـ ــة واليابـ ــة   املتحـــدة األمريكيـ ــة لألمـــم املتحـــدة (اللجنـ ــة التابعـ ــان اإلقليميـ جـ
منظمة دولية (منظمة األغذية والزراعـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة،      ١٢االقتصادية ألوروبا)، و 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومعهد اليونسـكو   ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومفوضــية األمــم  لإلحصــاء، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،

املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وصـندوق األمـم     
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املتحــدة للســكان، والبنــك الــدويل، ومنظمــة الصــحة العامليــة)، واملــرأة يف العمــل غــري الرمســي:  
  العوملة والتنظيم.

االجتمــاع وناقشــوا التطــورات املنهجيــة يف قيــاس جمــاالت   واســتعرض املشــاركون يف  - ٢٨
حمددة من الشواغل اجلنسانية املدرجة يف إطار أهداف التنميـة املسـتدامة، مثـل: قيـاس حصـول      
اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة وعلـى احلقـوق اإلجنابيـة علـى النحـو احملـدد يف        

ــاس الســلطة داخــل    (صــندوق األمــم امل  ٢-٦-٥ و ١-٦-٥املؤشــرين  تحــدة للســكان)؛ وقي
األسر املعيشية وعملية صنع القـرار (اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا)؛ وقيـاس العالقـة بـني اجلـنس         
والبيئة (برنامج األمم املتحدة للبيئة). وأجرى املشاركون أيضـا جـردة باملمارسـات الوطنيـة يف     

ــة املســتدامة مــن منظــور جنســاين     ــات  قيــاس ورصــد أهــداف التنمي ــدا والوالي يف الفلــبني وفنلن
املتحدة وأجروا مناقشة هلا؛ وأخذوا علما جبـردة وعمليـة مسـح للمبـادرات الدوليـة واإلقليميـة       
اجلارية من أجل حتسني اإلحصاءات اجلنسـانية مـن حيـث التطـورات املنهجيـة وبنـاء القـدرات        

ــاقش املشــاركون خطــة عمــل واألهــداف املزمــع      ــات. وأخــريا، ن ــق  ومجــع البيان حتقيقهــا للفري
االستشاري املعين باملؤشرات اجلنسانية، الـذي أنشـئ مـؤخرا ملواءمـة جمموعـة احلـد األدىن مـن        

  املؤشرات اجلنسانية مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة باملسائل اجلنسانية.
لـى برنـامج   ووافق فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية ع  - ٢٩

  ، الذي يشمل ما يلي:  ٢٠١٧عمله السنوي لعام 
أن تعمل شعبة اإلحصاءات على وضع استبيان جلمع املعلومات مـن البلـدان األعضـاء      •  

ــأن       ــانية بشـ ــاءات اجلنسـ ــين باإلحصـ ــاالت املعـ ــني الوكـ ــترك بـ ــرباء املشـ ــق اخلـ يف فريـ
رات أهـداف التنميــة  املمارسـات الراهنـة والتحـديات احملتملـة يف جتميـع البيانـات مؤشـ       

  املستدامة ذات الصلة باملسائل اجلنسانية؛
أن تقدم اللجنة االقتصـادية ألوروبـا وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة تقريـرين إىل فريـق           •  

اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات اجلنسـانية بشـأن اخلطـوات املقبلـة         
قيـاس السـلطة وعمليـة صـنع القـرار داخـل        اليت سيقومان ـا ملواصـلة تطـوير أسـاليب    

  األسر املعيشية، والعالقة بني املسائل اجلنسانية والبيئة، على التوايل؛  
أن يتيح صندوق األمم املتحدة للسكان الوثائق املتعلقة بعمله املنهجي بشأن مؤشـري    •  

 ، وأن يستعرضـها أعضـاء فريـق اخلـرباء    ٢-٦-٥و  ١-٦-٥أهداف التنمية املستدامة 
  املشترك بني الوكاالت ويدلوا بتعليقات تقنية عليها؛
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أن تعمل شعبة اإلحصاءات على حتديث عملية املسح املتعلقـة باملبـادرات ذات الصـلة      •  
باإلحصاءات اجلنسانية اليت تضطلع ا الوكاالت الدولية واإلقليمية األعضاء يف فريـق  

مليـة يف حتديـد أولويـات جمـاالت     اخلرباء املشترك بني الوكاالت؛ إذ ستسـاعد هـذه الع  
  العمل الرئيسية للفريق االستشاري املعين بالقضايا الناشئة؛

أن يباشر الفريق االستشاري املعـين باملؤشـرات اجلنسـانية عملـه مبواءمـة جمموعـة احلـد          •  
األدىن مــن املؤشــرات اجلنســانية مــع مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة   

  ية؛  باملسائل اجلنسان
ــني         •   ــق اخلــرباء املشــترك ب ــرر أن يعقــد االجتمــاع الســنوي احلــادي عشــر لفري مــن املق

      .٢٠١٧الوكاالت عام 
  برنامج إحصاءات اإلعاقة  - سابعا   

كما أُبلغت اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني، أعادت شعبة اإلحصـاءات،    - ٣٠
بدعم مايل من وزارة اخلارجية والتجارة يف حكومة أستراليا، إطالق برنامج إحصـاءات اإلعاقـة   

وكنقطة انطالقٍ عملية للربنامج اجلديد، نظمت  ).E/CN.3/2016/22(انظر  ٢٠١٥يف أيار/مايو 
الشــعبة، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة األخــرى، ومنظمــة الصــحة  
العامليــة وفريــق واشــنطن املعــين بقيــاس حــاالت اإلعاقــة، سلســلةَ اجتماعــات إقليميــة عــن قيــاس    

والربنـامج العـاملي لتعـداد السـكان      ٢٠٣٠امة لعـام  وإحصاءات اإلعاقة دعماً خلطة التنمية املستد
ــة إىل مــا يلــي: (أ) اســتعراض ومناقشــة   ٢٠٢٠واملســاكن لعــام  . وــدف االجتماعــات اإلقليمي

التجارب الوطنية بشأن املقاربات املتبعة يف قيـاس حـاالت السـكان ذوي اإلعاقـة أثنـاء عمليـات       
حديات القائمة والعرب املستخلصة؛ (ب) إتاحة ، مبا يف ذلك الت٢٠١٠التعداد الوطنية جلولة عام 

فرصة ملناقشة استراتيجيات جتميع البيانات عن اإلعاقة من أجل رصد أهداف التنميـة املسـتدامة؛   
(ج) تبادل اخلربات الوطنية بـني البلـدان املشـاركة وتيسـري التعـاون داخـل األقـاليم ـدف تعزيـز          

سني جودة البيانات من أجل رصد أهداف التنميـة  القدرات الوطنية يف قياس حاالت اإلعاقة وحت
املستدامة. وقد عقدت الشعبة حىت اآلن ثالثة اجتماعات إقليمية: جلنوب وجنوب شـرق آسـيا،   

بلدا)؛  ١٤( ٢٠١٦بلدا)؛ وملنطقة البحر الكارييب، يف أيلول/سبتمرب  ١٩( ٢٠١٦يف متوز/يوليه 
لدا من البلدان الناطقة باإلنكليزية والفرنسية). ب ١٤( ٢٠١٦وألفريقيا، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

وميكن االطالع على التقارير عن االجتماعات اإلقليمية وعلى العـروض اإليضـاحية الـيت قـدمت     
  .)١٤(خالهلا يف املوقع الشبكي لربنامج إحصاء حاالت اإلعاقة

__________ 

  )١٤(  http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/disability/disab4.htm. 
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لبلـدان الناطقـة   ومن املقرر عقد ثالثة اجتماعات إقليمية إضـافية، علـى النحـو التـايل: ل      - ٣١
؛ ٢٠١٧؛ ولبلدان أمريكـا الالتينيـة، يف آذار/مـارس    ٢٠١٦بالعربية، يف كانون األول/ديسمرب 

ــان/أبريل    ــة، يف نيسـ ــان الغربيـ ــطى ودول البلقـ ــيا الوسـ ــات  ٢٠١٧وآلسـ ــتوفر االجتماعـ . وسـ
اإلقليمية، لدى عقدها، مصـدرا غنيـا مـن املعلومـات عـن التجـارب القطريـة يف قيـاس حـاالت          

بلدا ميثلـون مجيـع منـاطق العـامل. وباإلضـافة إىل ذلـك، فإـا سـتتيح حتديـد           ١٢٠اقة لنحو اإلع
ــدة باعتبارهــا إســهاما يف أنشــطة      ــدان، وســتكون املعلومــات مفي ــيت تصــادفها البل التحــديات ال

  الشعبة يف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلك ترتيب أوجه التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
، سترسـل شـعبة اإلحصـاءات، بالتعـاون مـع اللجـان       ٢٠١٧تعلق باخلطط لعام ويف ما ي  - ٣٢

اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية املعنية األخرى، استبيانا إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن مجـع  
البيانات والبيانات الوصفية عن حاالت اإلعاقة. وستوفر املعلومات امعة مـن الـردود الـواردة،    

نتـائج االجتماعـات اإلقليميـة، إسـهامات يف اجتمـاعٍ مقـررٍ لفريـق مـن اخلـرباء بشـأن            فضال عن
قياس حاالت اإلعاقـة سيضـم خـرباء ميـدانيني مـن مجيـع منـاطق العـامل ومـن املنظمـات املختصـة            

ــام        ــده يف ع ــرر عق ــق اخلــرباء، املق ــاع فري ــدف اجتم ــيح ٢٠١٧األخــرى. ويه ــادئ ، إىل تنق املب
  . )١٥(٢٠٠١، الذي نشر يف عام ساسية لوضع إحصاءات اإلعاقةالتوجيهية واملبادئ األ

    
  الطريق إىل األمام  - ثامناً   

ــامج العــاملي لإلحصــاءات اجلنســانية، سيشــمل عمــلُ   ٢٠١٧يف عــام   - ٣٣ ، ويف إطــار الربن
شــعبة اإلحصــاءات وفريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية          
األنشطة اليت اتفق عليها الفريق يف اجتماعه العاشر، واألنشـطة املضـطلع ـا يف إطـار مشـروع      

ــادرة  ــانية      واألنشــطة ا EDGEمب ــار عنصــر اإلحصــاءات واملؤشــرات اجلنس ــا يف إط  ملضــطلع
ــدة       ــم املتحـ ــاب األمـ ــن حسـ ــرة مـ ــرحية العاشـ ــار الشـ ــات يف إطـ ــاءات والبيانـ ــامج اإلحصـ لربنـ

وسـريكز هـذا العنصـر مـن الربنـامج علـى تعزيـز القـدرات اإلحصـائية للبلـدان مـن             .)١٦(للتنمية
ــن    ــالغ عـ ــودة واإلبـ ــات املوجـ ــتخدام البيانـ ــني اسـ ــاج   حيـــث حتسـ ــانية؛ إنتـ ــرات اجلنسـ املؤشـ

__________ 

  )١٥(  United Nations publication, Sales No. 01.XVII.15. 

. والربنامج املتعلق باإلحصاءات والبيانـات هـو مشـروع    ٢٠١٩- ٢٠١٦تغطي الشرحية العاشرة حساب التنمية للفترة   )١٦(  
النظم اإلحصائية الوطنية مـن أجـل قيـاس أهـداف التنميـة املسـتدامة ورصـدها واإلبـالغ عنـها.          شامل يركز على تعزيز 

كيانات هي شعبة اإلحصاءات، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة        ١٠وتشارك يف تنفيذه 
م املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية، واللجنـة     والتنمية، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـ     

االقتصـادية ألوروبــا، واللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا، واللجنــة االقتصـادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واللجنــة   
 االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.
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اإلحصاءات اجلنسانية يف جمـاالت خمتـارة، مبـا يف ذلـك بشـأن اسـتخدام الوقـت، والعنـف ضـد          
    املرأة؛ وفهم البعد اجلنساين يف ااالت الناشئة من قبيل البيئة وتغري املناخ.

وستشـرع شــعبة اإلحصــاءات، بالتعــاون مــع خـرباء مــن الوكــاالت ومعاهــد البحــوث     - ٣٤
الوطنية والدولية، يف حتديث املبادئ التوجيهية إلنتاج إحصاءات استخدام الوقت، مبـا ينسـجم   
مع التصنيف الدويل واملنـهجيات األخـرى املتفـق عليهـا. وسـتوفر املبـادئ التوجيهيـة خيـارات         

  جلمع البيانات عن استخدام الوقت باتباع مقاربات مبتكرة.
بالتعاون مع الشـركاء الرئيسـيني، تنفيـذ برنـامج      وأخريا، ستواصل شعبة اإلحصاءات،  - ٣٥

عملــها بشــأن إحصــاءات اإلعاقــة مــن أجــل مواصــلة حتســني عمليــات قيــاس حــاالت اإلعاقــة،  
 Guidelines and Principles for the Development of Disability Statisticsـــــــــدف تنقــــــــــيح  

  قة).(املبادئ التوجيهية واملبادئ األساسية لوضع إحصاءات اإلعا
    

  النقاط املطروحة للمناقشة    - تاسعاً   
  اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:  - ٣٦

إحصــاءات اســتخدام  املوافقــة علــى التصــنيف الــدويل لألنشــطة مــن أجــل    (أ)  
) بوصفه التصنيف الدويل املوحد إلنتاج إحصـاءات  ٢٠١٦الوقت (التصنيف الدويل لعام 

دئ التوجيهيــة ذات الصــلة للتنفيــذ ومســاعدة اســتخدام الوقــت، وعلــى خطــة حتــديث املبــا
  إلحصاءاا املتعلقة باستخدام الوقت؛ ٢٠١٦البلدان يف استخدام التصنيف الدويل لعام 

ــاج اإلحصــاءات        (ب)   ــة إلنت ــة املنهجي ــادئ التوجيهي ــى مشــروع املب ــق عل التعلي
هائيــة املتعلقــة مبلكيــة األصــول مــن منظــور جنســاين، وأخــذ العلــم خبطــة وضــع الصــيغة الن    

  للمبادئ التوجيهية إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة مبباشرة األعمال احلرة من منظور جنساين؛

أخذ العلم باألنشطة اليت اضطلعت ا شعبة اإلحصاءات يف إطار برناجمهـا    (ج)  
  .٢٠١٧بإحصاءات اإلعاقة، وخبططها لعام  املتعلق

 


