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 اإلحصاءات اجلنسانية  
  

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
واملمارســا   2019/210يوجز هذا التقرير الذي أُعّد وفقا ملقرر اجمللس االقتصــا ي واالجتماع   

الســــاآقر آألر األ اــــضر ال  ا ــــضلشت ةا إلح من تــــشبر اإلدصــــاشا  التاآشر إل ارة الاــــؤو  االقتصــــا ير 
ابإلدصــاشا  اسنســا يرإ يف   ار واالجتماعير يف األما ر الشامر وفريق اخلرباش املاــ ب آا الوإلاال  املش  

الربانمج الشامل  لإلدصــــــاشا  اسنســــــا يرت ويتناول التقرير  عدا  تــــــشبر اإلدصــــــاشا  و موعر من اخلرباش 
املشنيا مبا ئ توجيهير لتحسا   تاج البياان  املتشلقر ابستخدام الوقت مبا يتماتى مع التصنيف الدويل 

(إ على حنو مــا  لبتــل الل نــر ICATUS 2016قــت )لأل اـــــــــــــــضــر ألدرا   دصــــــــــــــــاشا  اســـــــــــــــتخــدام الو 
(E/2017/24-E/CN.3/2017/35 ت ويغض  التقرير أيضـــــــــا  عدا  48/109جيمإ املقرر  -إ الفصـــــــــح األول)

إ وهو اســـتشرا  و ـــف  تـــامح للتقدم ا ر  حنو : اجتاها  و دصـــاشا 2020مناـــور املرأة يف الشاا عام 
حتقيق املســــــاواة آا اسنســــــا على الصــــــشد الشاملير واإلقليمير والو نيرت وأأللا يســــــّل  التقرير الضــــــوش على 
  تائج االجتماع الثالث عاـــــر لفريق اخلرباش املاـــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــاشا  اسنســـــا ير وتن يم

 املنتدى الشامل  الثامن املش  ابإلدصاشا  اسنسا يرت

 

 * E/CN.3/2020/1ت 

https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
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والل نر اإلدصـــــــــــــــائير مدعوة  ل التشليق على الشمح املضـــــــــــــــضلع آل د  ا   من أجح حتديد  
أليارا    تاج آياان  استخدام الوقت آضريقر أإلثر فشالير من ديث التكلفرإ واملوافقر على األتصا ا  

ة أيضـــــا  ل فريق اخلرباش املش  ابلســـــبح املبتكرة والفشالر سمع  دصـــــاشا  اســـــتخدام الوقتت والل نر مدعو 
إ وتن يم املنتــدى الشــامل  الثــامن 2020مناـــــــــــــــور املرأة يف الشــاا عــام اإلعراب عن آرائهــا آاــــــــــــــــ    عــدا  

لإلدصـــــــاشا  اسنســـــــا ير واألعمال اسارير األألرى واألولوة  املقبلر لاـــــــشبر اإلدصـــــــاشا  وفريق اخلرباش 
البياان  اسنســا ير  عما لر ــد أهداز املاــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصــاشا  اسنســا ير ةدز تشزيز 

اإلجراشا  ال   43التنمير املســــــــتدامرإ يف   ار الربانمج الشامل  لإلدصــــــــاشا  اسنســــــــا يرت وير  يف الفقرة 
 يتشا على الل نر اختاذهات
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 مقدمة - أوال 
إلـــح من تـــــــــــــــشبـــر   2019و  2018يوجز هـــذا التقرير األعمـــال ال  ا ـــــــــــــــضلشـــت ةـــا يف عـــام   - 1

اإلدصــــــاشا  التاآشر إل ارة الاــــــؤو  االقتصــــــا ير واالجتماعير يف األما ر الشامر وفريق اخلرباش املاــــــ ب آا 
 42/102ا الوإلاال  املش  ابإلدصــــــاشا  اسنســــــا ير من أجح تنفيذ ما  لبتل الل نر اإلدصــــــائير يف مقرراه

إ فيما يتشلق مبا يل : )أ( و ـــــــــــــــع مبا ئ توجيهير منه ير إل تاج اإلدصــــــــــــــــاشا  48/109و  44/109 و
اسنســا ير واســتخدامهاإ مبا يف ذلي لقياس اســتخدام الوقت واألعمال املنزلير وأعمال الرعاير دل املدفوعر 

ة آا اإلآالغ عن آألر اإلدصــــــــاشا  والتحليال  املتشلقر ابلتقدم ا ر  حنو حتقيق املســــــــاواو األجر؛ )ب( 
الشمح إلآلير تنســــــيق و ؛ )ج( : اجتاها  و دصــــــاشا 2020املرأة يف الشاا عام  مناــــــوراسنســــــا الوار ة يف 

للربانمج الشامل  لإلدصاشا  اسنسا ير من ألالل اال ضالع مبهام منها عقد االجتماعا  السنوير لفريق 
إلح ســـنتات وعالوة على ذليإ يصـــف   تن يم املنتدى الشامل  املش  ابإلدصـــاشا  اسنســـا يرو اخلرباش؛ ) ( 

التقرير األ اــــــضر اسارير األألرى ال  تضــــــضلع ةا إلح من تــــــشبر اإلدصــــــاشا  وفريق اخلرباش املاــــــ ب آا 
الوإلاال  املش  ابإلدصــــــاشا  اسنســــــا ير والشمح املقرر أ  يقوما آل ةدز تشزيز البياان  اسنســــــا ير على 

 الصشيدين الو   واإلقليم  والدويلت
  

 حتديث مجع بياانت استخدام الوقت - اثنيا 
إ تشمح تـــــــــشبر اإلدصـــــــــاشا  وفريق اخلرباش املش  ابلســـــــــبح املبتكرة والفشالر سمع 2018منذ عام  - 2

 دصـــــاشا  اســـــتخدام الوقت من أجح تنفيذ التصـــــنيف الدويل لأل اـــــضر ألدرا   دصـــــاشا  اســـــتخدام 
ليح ئير الســتخدام الوقتإ يف ســيات اســتكمال  ( وحتديث الدراســا  االســتقصــاICATUS 2016الوقت )

إ ةدز (1)  تاج اإلدصـــــــاشا  املتشلقر ابســـــــتخدام الوقت: قياس الشمح املدفوع األجر ودل املدفوع األجر
 عام هو موا لر تشزيز مجع البياان  البالغر األمهير عرب البلدا  وعلى مر الزمنت

السياسا  ابلتو يا   ووا ش ويهدز الدليح املستكمح  ل تزويد املكاتب اإلدصائير الو نير  - 3
وأفضح املمارسا  سمع  دصاشا  استخدام الوقت وجتهيزها وحتليلها و ارها لالس تا  ةا يف البحوث 

واإل تاج  ويف و ـــــــــــع  موعر واســـــــــــشر من الســـــــــــياســـــــــــا إ مبا فيها تلي املتشلقر ابلشمح دل املدفوع األجر
الســـــوق  والرفاس واملســـــاواة آا اسنســـــات وســـــتشر  املبا ئ التوجيهير مفاهيم وتشاريف رئيســـــير تتشلق  دل

لمكاتب اإلدصــائير الو نير آاــ    تلف املرادح والشمليا  ل وتســدي املاــورةآبياان  اســتخدام الوقتإ 
 (2)زإ والتحليــحإ والناـــــــــــــــرإ والتقييم()االدتيــاجــا  من البيــاان إ والتصـــــــــــــــميمإ والبنــاشإ واسمعإ والت هي

ســــتخدام الوقت ال  صــــصــــر حلات وددة آاــــ   تنفيذ الدراســــا  االســــتقصــــائير لألســــر املشياــــير أو  عند
تكو  منوذجير على الصـــشيد الو  ت وعن  ريق اســـتكاـــاز  إابلدراســـا  االســـتقصـــائير لألســـر املشياـــير

ألالل استخدام التكنولوجياإ ستكفح املبا ئ  سبح حتديث مجع آياان  استخدام الوقتإ مبا يف ذلي من
التوجيهير دصـــول املكاتب اإلدصـــائير الو نير على منوذج مســـتدام إل ـــفاش الضاآع املؤســـســـ  على اسمع 

املبا ئ التوجيهير ملواشمر الدراسـا  االسـتقصائير  املنه   لتلي البياان ت وسـيسـتند الدليح املسـتكمح  ل
 ت2013الل نر االقتصا ير ألورواب يف عام  إ ال   ارهاالستخدام الوقت

__________ 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_93a.pdfمتاح يف املوقع التايل:  (1) 

 وفقا ملرادح النموذج الشام إلجراشا  الشمح اإلدصائيرت (2) 

https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_93a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_93a.pdf
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وابلن ر  ل االســــــــــــــ اتي يا  املتشد ة واألســــــــــــــاليب املختلفر ال  اعتمدها البلدا  سمع آياان   - 4
ادتياجا  مجيع البلدا  من البياان إ وافق الفريق  يلّب دح وادد  ما مناســـتخدام الوقت واالع از   ل 

وســـــــتغض  اخليارا  ت “ســـــــلر من اخليارا ”ع   ار مفاهيم  يق ح على الشمح آداير على و ـــــــع ماـــــــرو 
املق در أ وا   تلفر )مبا يف ذلي اليوميا  الكاملر واليوميا  املوجزة واألســـــــــ(لر اجملر ة( وأســـــــــاليب مجع 
آياان  اســــــتخدام الوقت )من ألالل  جراش املقاآال  الاــــــخصــــــير مبســــــاعدة احلاســــــوبإ واملقاآال  على 

 تل ( تصميم ساعدة احلاسوبإ واملقاآال  اهلاتفير مبساعدة احلاسوب أو ابعتما  هنج تبكر اإل   ت مب
 وأهداز 2016لشام  الوقتمع التصــــــنيف الدويل لأل اــــــضر ألدرا   دصــــــاشا  اســــــتخدام مبا يتماتــــــى 

إ وســـتســـّل  الضـــوش على مزاة اخليارا  وأوجل القصـــور فيهاإ 1-4-5وال ســـيما املؤتـــر  التنمير املســـتدامرإ
ت وســــــــــتكو  التو ــــــــــيا  املتشلقر فيها أي وجل من أوجل القصــــــــــورآاثر فضــــــــــال عن ســــــــــبح التخفيف من 

ابســــتبياان  املشلوما  األســــاســــير على مســــتوى األســــر املشياــــير وعلى مســــتوى األفرا  جزشا من اإل ارت 
مع آياان  اســتخدام الوقت دســب ادتياجاها من البياان  وقدراها وســتتمكن البلدا  من األتيار دح س

وموار هات ود  ا  إ يشمح الفريق على عنا ــــــر  تارة ذا  أولوير يف اإل ار املفاهيم  ســــــتكو إ مب ر  
إ وه : الدليح املنقح إل تاج اإلدصـاشا  املتشلقر ابسـتخدام الوقتو ـشها يف  ـيغتها النهائيرإ يف  ـميم 

تبيا  جدوى آياان  اســـــتخدام الوقت يف الر  على األســـــ(لر ال  قد  -يتها ابلنســـــبر  ل الســـــياســـــا  )أ( أمه
ُتضرح يف   ار الســـــــــــياســـــــــــا  والبحوثإ مبا يف ذلي  عم ر ـــــــــــد أهداز التنمير املســـــــــــتدامر؛ )ب( آياان  

منســــقر ابحلد اســــتخدام الوقت والدراســــا  االســــتقصــــائير الســــتخدام الوقت: املفاهيم والتشاريف؛ )ج( أ اة 
األ ىن سمع آياان  اســـــتخدام الوقت؛ ) (  ـــــما  اسو ة يف ســـــيات الدراســـــا  االســـــتقصـــــائير الســـــتخدام 
الوقتت وســي ري عر  هذس الشنا ــر على الل نر اإلدصــائير آو ــفها واثئق مشلوما  أســاســير لك  تشّلق 

 الل نر عليهات
 

 الوالايت واملعلومات األساسية - ألف 
التفاقا  الدولير  ل أمهير مجع  دصــاشا  اســتخدام الوقت للســياســا  والبحوث تاــل  تلف ا - 5

القائمر على األ لرت ويف  عال  ومنهاج عمح آي ا املشتمدين يف املؤمتر الشامل  الراآع املش  ابملرأةإ املشقو  
ســـــــــتخدام إ  لبت احلكوما   جراش  راســـــــــا  منت مر عن ا1995أيلول/ســـــــــبتمرب  15 ل  4يف الف ة من 

(ت ومؤألراإ ُ عيت الدول يف الغاير 3-الوقت لقياس الشمح دل املدفوع األجر )اهلدز االســـــــــــ اتي   داش
االع از  عمال الرعاير والشمح املنزيل دل مدفوعر ”من أهداز التنمير املســـــــــــــتدامر  ل  5من اهلدز  4

 ع سياسا  احلماير االجتماعير وتشزيز األجر وتقديرها من ألالل توفل اخلدما  الشامر والبىن التحتير وو 
“ت تقاســـــم املســـــؤولير  األح األســـــرة املشياـــــير والشائلرإ دســـــبما يكو  ذلي مناســـــبا على الصـــــشيد الو  

من مؤتــرا  األهداز اإلمنائير لأللفيرإ وهو  1-4-5االتفات على املؤتــر الشامل  ذي الصــلرإ املؤتــر  ومت
 ســــــــــبر الوقت املخصــــــــــم لألعمال املنزلير وأعمال الرعاير دل املدفوعر األجرإ  ســــــــــب اسنس والشمر ”

 لقياس ور د التقدم ا ر  حنو حتسا تو يع الشمح دل املدفوع األجرت “واملكا 
آياان  عالير اسو ة عن استخدام الوقت تكو  ومن املتوقع أ  تنتج املكاتب اإلدصائير الو نير  - 6

وتكو  مناسبر لتحليح  النهائيامفّصلر مبا يكف  إلرتا   يادر السياسا  وتلبير ادتياجا  املستشملا 
االجتاها  و جراش املقاران  آا البلدا ت آيد أ  الشديد من البلدا  تواجل حتدة  يف  جراش  راســـــــــــــــا  

ت وتواجل الدراســا  االســتقصــائير التقليدير تهاكلفآســبب تشقيدها وارتفاع تاســتقصــائير الســتخدام الوقت 
الســــتخدام الوقتإ وال ســــيما تلي ال  تضلب من اجمليبا اســــتكمال مشلوما  يف يوميا  ترســــح الدقاإ 
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الشام للم يبا الذين تشبوا من االخنراط يف  راســـــــــا   “التشب”مشدال  اســـــــــت اآر منخفضـــــــــر آســـــــــبب 
املشياير و ة ة الشبش الثقيح الستكمال اليوميا  على الورتت وعالوة على ذليإ فإ   استقصائير لألسر

  جراشا  ترميز وجتهيز آياان  استخدام الوقت مشقدة وتتضلب استخدام موار  إلثيفرت 
وإلنتي ر مباتــــــــرة للتحدة  املذإلورة أعالسإ هناب  قم يف آياان  اســــــــتخدام الوقت يف الشديد  - 7

يف قاعدة البياان  الشاملير ال  مجشتها تــــــشبر  1-4-5اســــــتنا ا  ل البياان  املتادر للمؤتــــــر من البلدا ت و 
يف  56إ منها 2000آلدا فق   قضر آيا ير واددة على األقح منذ عام  90اإلدصـــــــــــــــاشا إ إلا  لدى حنو 

ائر فق  لديها يف امل 15 و تا آيا ي  يف املائر لديها  قضتا 29املائر إلا  لديها مالد ر واددة فق إ و 
ثالث  قاط آيا ير أو أإلثرإ مما حيد من  مكا ير قياس التقدم ا ر ت و  ـــــافر  ل ذليإ يقوم عد  أقح من 

ناجتها ا ل  اإلمجايل الو   لالبلدا   ســـــــــــــــاب القيمر النقدير لألعمال املنزلير دل املدفوعر األجر تكملر 
األرقـام احلـاجـر امللحـر  ل  ة ة التغضيـر القضريـر ومجع   هـذسمن ألالل جتميع احلســــــــــــــــااب  الفرعيـرت وتبّا 
 آياان  استخدام الوقت آصورة أإلثر ا ت امات

إ  عــت الــدول 2017ويف الــدورة الثــامنــر واألرآشا لل نــر اإلدصــــــــــــــــائيــر املشقو ة يف آذار/مــارس  - 8
األعضـــاش  ل  عم البلدا  يف جهو ها الرامير  ل مجع واســـتخدام آياان  اســـتخدام الوقت لالســـ تـــا  ةا 
يف الســياســا ت ويف تلي املناســبرإ أيد  الدول األعضــاش التصــنيف الدويل لأل اــضر ألدرا   دصــاشا  

فير تنفيذس إل تاج آياان  عن وأيد  و ــع مبا ئ توجيهير منه ير آاــ   إلي 2016اســتخدام الوقت لشام 
اســــــــــتخدام الوقت قاآلر للمقار ر  ولياإ ابســــــــــتخدام أددث التكنولوجيا إ  عما لر ــــــــــد أهداز التنمير 

جيمإ  -إ الفصـــــــــــــــح األول E/2017/24-E/CN.3/2017/35املســـــــــــــــتدامرإ وال ســـــــــــــــيما يف املنا ق النامير )
 (ت48/109 املقرر

واســت اآر للضلب املذإلور أعالسإ  ّ مت تــشبر اإلدصــاشا  االجتماع األول لفريق اخلرباش املش   - 9
 ل  20ابلســــــبح املبتكرة والفشالر سمع  دصــــــاشا  اســــــتخدام الوقتإ الذي عقد يف  يويورب يف الف ة من 

 ت(3)2018 يل دزيرا /يو  22
ويتـ لف الفريق من ألرباش من املن مـا  الو نيـر والـدوليـر ذوي اخلربة الواســـــــــــــــشـر يف الـدراســــــــــــــــا   - 10

االســـــتقصـــــائير الســـــتخدام الوقت من ديث أ وا  وأســـــاليب مجع البياان إ وترميز األ اـــــضر وتصـــــنيفاهاإ 
إ وحتليح البياان ت 2016 لشام ياــــــمح التصــــــنيف الدويل لأل اــــــضر ألدرا   دصــــــاشا  اســــــتخدام الوقت مبا

واألعضــــــــــــاش احلاليو  يف الفريق هم ممثلو  عن املكاتب اإلدصــــــــــــائير للبلدا  واملن ما  )أســــــــــــ الياإ و يضالياإ 
واتيلندإ وجنوب أفريقياإ والصــــاإ وفنلنداإ وإلندا )الر،ســــر(إ واملغربإ واملكســــييإ واململكر املتحدة لربيضا يا 

ومنغولياإ و يو يلنداإ والوالة  املتحدة األمريكيرإ واليااب إ ومن مر الشمح الدوليرإ الش مى وأيرلندا الاماليرإ 
ومن مر األمم املتحدة للضفولرإ والل نر االقتصـــــــــــــا ير ألوروابإ والل نر االقتصـــــــــــــا ير ألمريكا الالتينير ومنضقر 

)ماردريتا دليرو و دناس  البحر الكاريبإ واملكتب اإلدصــــــــــــــائ  لالحتا  األورواإ وألرباش اســــــــــــــتخدام الوقت
 ت2020 و 2019 سهاما ماليا يف الشمح الذي ا ضلع آل الفريق يف عام   Data2Xدلوريو(ت وقّدمت 

__________ 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2018/newyork-egm-tus.cshtmlا  ر  (3) 

https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/E/2017/24
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2018/newyork-egm-tus.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2018/newyork-egm-tus.cshtml
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 وآشـــــد االجتمـــــاع األولإ اجتمع الفريق ثالث مرا  عن آشـــــد ومرتا وجهـــــا لوجـــــل )يف أةر/ - 11
( ملوا ــــلر عملير و ــــع اإلرتــــا ا  الشملير لتنفيذ التصــــنيف (5)2019وتاــــرين الثاف/ وفمرب  (4)2019 مايو

و  تاج  دصــــــاشا  اســــــتخدام الوقت  2016الدويل لأل اــــــضر ألدرا   دصــــــاشا  اســــــتخدام الوقت لشام 
 ابستخدام أددث التكنولوجيا ت

وســــــتقدم األتصــــــا ــــــا  الفريق إلوثيقر مشلوما  أســــــاســــــير متادر على آواآر الل نر اإلدصــــــائير  - 12
(https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/ت) 
 

 النواتج املقرتحة ذات األولوية - ابء 
دّد  فريق اخلرباش املش  ابلســبح املبتكرة والفشالر سمع  دصــاشا  اســتخدام الوقت الشنا ــر ال   - 13

على سبيح األولويرإ على النحو املبا   ليح   تاج اإلدصاشا  املتشلقر ابستخدام الوقتيف  يتشا حتديثها
أ انست وتر  مشلوما    ــــــافير عن هذس الشنا ــــــر يف واثئق املشلوما  األســــــاســــــير املتادر على آواآر الل نر 

 اإلدصائيرت
 

اسبببببتخدام الوقت   دع  ردبببببد أ دا  ت يان جدوى بياانت  -األمهية ابلنسببببب ة سي السبببببياسبببببات  )أ( 
 التنمية املستدامة

يتزايد االع از آقيمر آياان  اســــــــــــــتخدام الوقتإ وال ســــــــــــــيما فيما يتشّلق آقياس أعمال اخلدمر  - 14
املنزلير دل املدفوعر األجرإ والرفاسإ واملســــــــاواة آا اسنســــــــات إلما أ  آياان  اســــــــتخدام الوقت دا ر يف 

وث املتصـــلر ابلتنقح والنقحإ فضـــال عن التشليم والصـــحر والثقافر والبي(ر والرة ـــرت توجيل الســـياســـا  والبح
ولذلي فإ  حتليح آياان  اســـــــتخدام الوقت أســـــــاســـــــ  لتصـــــــميم وتنفيذ ور ـــــــد وتقييم  ائفر واســـــــشر من 
 الســـياســـا  الشامرإ مبا يف ذلي الســـياســـا  الال مر لتحقيق التنمير املســـتدامر وأهداز التنمير املســـتدامرت
وآوجل ألاصإ فإ  آياان  استخدام الوقت  رورير وتاكح مدألال مباترا لر د التقدم ا ر  حنو حتقيق 

 إ وتسهم يف األ لر الال مر لر د األهداز والغاة  األألرىت1-4-5املؤتر 
 

 املفا ي  والتعاريف )ب( 
اســـــتشر  الفريق يف البداير التشاريف الرئيســـــير للمصـــــضلحا  املتصـــــلر آبياان  اســـــتخدام الوقت  - 15

والدراســـا  االســـتقصـــائير الســـتخدام الوقت ووافق عليها لتيســـل املناقاـــا  والتفاهم آا أعضـــاش الفريقإ 
 والتاــــــــــــ يع على لدليح   تاج اإلدصــــــــــــاشا  املتشلقر ابســــــــــــتخدام الوقتولتوفل مصــــــــــــضلحا  متســــــــــــقر 

استخدامهات وجرى توسيع  ضات هذا اسهد فيما آشد ليامح أمثلر وممارسا  قضرير ابإل افر  ل مفاهيم 
وتشاريف متصـــــــــلر  مع آياان  اســـــــــتخدام الوقتت وقد أوجز ذلي يف وثيقر مشلوما  أســـــــــاســـــــــير ُقّدمت 

 لل نرإ وسيتوا ح تضويرها لتصبح فصال واددا يف الدليح املستكمحت
 

__________ 

 ت/https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-tusا  ر  (4) 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-tus-nov.cshtmlا  ر  (5) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-tus/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2019/newyork-egm-tus-nov.cshtml
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 اسات االستقصائية الستخدام الوقتحتديث الدر  )ج( 
اليوميا  املكتوآر موار   آواسضرالنهج التقليدي للدراسر االستقصائير الستخدام الوقت يتضّلب  - 16

مكثّفرإ وال سيما أثناش مجع املشلوما  ورقمنتها وترميز األ اضرت و  افر  ل ارتفاع تكاليف مجع البياان  
ير الو نير أيضـــــا حتدة  يف  جراش  راســـــا  اســـــتقصـــــائير الســـــتخدام وجتهيزهاإ تواجل املكاتب اإلدصـــــائ

الوقت آســـبب اخنفا  مشدال  االســـت اآر والت ألر يف  اـــر  تائج الدراســـا  االســـتقصـــائيرت ويف ســـيات 
حتديث   مها اإلدصــــــائير الو نيرإ تســــــتكاــــــف املكاتب اإلدصــــــائير الو نير ســــــبال آديلر سمع آياان  

تخدام التكنولوجياإ مما يؤ ي  ل رقمنر  موعا  البياان ت فشلى ســــــبيح اســــــتخدام الوقت من ألالل اســــــ
للم يبا املثالإ يتيح اعتما  هنج التصـــــــــميم املختل  اســـــــــتهداز  تلف ف(ا  الســـــــــكا  وتوفل أليارا  

 املاارإلرإ إلوسيلر للحد من عدم االست اآرتآا   سبح  املختارين
وعالوة على ذليإ أ ــــبح اســــتخدام التكنولوجيا جزشا ال يت زأ من   تاج  دصــــاشا  اســــتخدام  - 17

الوقــت يف إلثل من البلــدا  وذلــي من أجــح  ة ة الكفــاشة يف مجع البيــاان  وحتســـــــــــــــا  وعيتهــات و كن 
ر تنفيذ تصـــــنيفا  األ اـــــضرإ مبا يف ذلي التصـــــنيف الدويل لأل اـــــضر ألدر  ا  للتكنولوجيا أيضـــــا أ  تيســـــّ

إ وال ســــيما تبســــي  الدراســــر االســــتقصــــائيرإ ألالل مجيع مرادح 2016 دصــــاشا  اســــتخدام الوقت لشام 
 ترميز األ اضر أثناش جتهيز البياان ت

وآينما يســــــتكاــــــف الفريق اســــــتخدام التكنولوجيا ويو ــــــ  آرقمنر عملير مجع آياان  اســــــتخدام  - 18
تقييمهاإ مبا يف ذلي  مكا ير الو ول  ل التكنولوجيا الوقتإ فإ ل يقوم أيضا آتحديد التحدة  ا تملر و 

ا تمح  “أتثل من  االســــتقصــــاش”  ( وو اجمليب  لؤهاال   فيما يتشّلق   وا  االســــتقصــــاشومدى تغضيتها )
الذي ينبغ  مراعاتلإ وال ســــــــيما عندما تســــــــتشمح البلدا  هنج التصــــــــميم املختل  سمع البياان ت ويف هذا 

لفريق من الشمح الذي يضـــضلع آل املكتب اإلدصـــائ  لالحتا  األوروا والاـــرإلاش آاـــ   الصـــد إ يســـتفيد ا
املتشلقر مبيزا ير األسر املشياير واستخدام الوقتإ مبا يف ذلي  جيا  املبتكرة لدراسا  االستقصائير اأ وا  

عمـــح دلول خلفض الشـــبش الواقع على اجمليباإ و ة ة مشـــدال  االســـــــــــــــت ـــاآـــرإ وألفض  مجـــايل عـــبش 
 املكاتب اإلدصائير الو نيرت

 
 أداة منّسقة ابحلد األدىن )د( 

اســـــــــت اآر لضلبا  البلدا  ابحلصـــــــــول على الدعم آاـــــــــ   مجع  دصـــــــــاشا  اســـــــــتخدام الوقتإ  - 19
ســـيما يف ســـيات ر ـــد أهداز التنمير املســـتدامرإ و ـــع الفريق أ اة منســـقر ابحلد األ ىن سمع آياان   وال

إ متاـــــــيات مع التصـــــــنيف الدويل لأل اـــــــضر ألدرا  1-4-5لي لقياس املؤتـــــــر اســـــــتخدام الوقتإ مبا يف ذ
)أ اضر املستوى الثاف( واملشايل الدولير األألرىإ لضما   مكا ير  2016 دصاشا  استخدام الوقت لشام 

املقار ر آا البلدا ت وتت لف األ اة من قســما:  موعر من األســ(لر تســّ ح اخلصــائم األســاســير املتشّلقر 
 اـــا ات ةد ة مســـبقا  25حلالر االقتصـــا ير من ألالل اســـتبيا  مشلوما  أســـاســـير؛ وقائمر مصـــّغرة تضـــم اب

ألألذ األ اـــــضر دل املدرجر يف القائمر يف احلســـــبا (إ ومشلوما  ســـــياقير  “أ اـــــضر أألرى”يف ذلي  )مبا
 كن للمكاتب  ذا  أمهير وأســــــــــــــ(لر حتقيق   ــــــــــــــافيرت وتق ح األ اة  موعر مصــــــــــــــّغرة من املتضلبا  ال 

اإلدصـــــائير الو نير أ  تســـــتخدمها يف مجع آياان  اســـــتخدام الوقت أو إل ســـــاس لتصـــــميم هن ها يف مجع 
 البياان  ابستخدام اليوميا  أو األس(لر اجملر ةت
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  موعر األس(لر ال  تسّ ح اخلصائم األساسير املتشلّقر ابحلالر االقتصا ير والشمح للم يبا  
ويتضلب اإلآالغ عن آياان  استخدام الوقت مبا يتماتى مع التصنيف الدويل لأل اضر ألدرا   - 20

مجع ألصــــــــائم اجمليبا يف اســــــــتبياان  املشلوما  األســــــــاســــــــير  2016 دصــــــــاشا  اســــــــتخدام الوقت لشام 
ر من الســـــــــتكمال املشلوما  ال  مت احلصـــــــــول عليها يف اليوميا ت ويف البدايرإ رإّلز الفريقإ آتوجيل مباتـــــــــ

من مر الشمح الدوليرإ أدد أعضـــــــائلإ على ترميز األ اـــــــضر يف   ار الفرعا الرئيســـــــيا للتصـــــــنيف الدويل 
 “الشمالر واأل اـــــــــضر ذا  الصـــــــــلر”ومها  2016لأل اـــــــــضر ألدرا   دصـــــــــاشا  اســـــــــتخدام الوقت لشام 

ر االقتصــــــا ير ودد  اخلصــــــائم األســــــاســــــير املتشّلقر ابحلال “  تاج الســــــلع ألدرا  االســــــتخدام الذاي” و
للم يبا ال  ينبغ  تســـــ يلها يف اســـــتبيا  املشلوما  األســـــاســـــير من أجح تيســـــل ال ميز الصـــــحيح لتلي 

ت وتر  األســـــ(لر والتســـــلســـــال  النموذجير ال  تســـــّ ح تلي اخلصـــــائم إل مثلر وتتماتـــــى مع (6)األ اـــــضر
ســــــلع لالســــــتخدام النهائ إ على تو ــــــيا  من مر الشمح الدولير املتشلقر ابحلصــــــول على الشمالر و  تاج ال

من املؤمتر الدويل التاســــع عاــــر خلرباش  دصــــاشا  الشمح آاــــ    دصــــاشا  الشمح  1النحو ا د  يف القرار 
والشمالر واالســـتغالل الناقم للشمحت ويو ـــى    تســـتخدم البلدا  النهج الذي و ـــع ابلفشح على الصـــشيد 

قصــــائيرإ وال ســــيما الدراســــا  االســــتقصــــائير للقوى الو   لتســــ يح تلي اخلصــــائم يف الدراســــا  االســــت
الشاملرإ تريضر أ  يتم تس يح التفا يح املضلوآر ل ميز أ اضر استخدام الوقتإ أو أ  تكّيف النهج الو   

 مبا يتماتى مع اخلصائم املو وفر أعالس لتكو  مناسبر للدراسا  االستقصائير الستخدام الوقتت
 

 قائمر مصغّرة لأل اضر  
ووافق الفريق على قائمر األ اـــــضر ا د ة مســـــبقا على أســـــاس ما يل : )أ( املشلوما  املتادر يف  - 21

األ اضر املستخدمر يف األس(لر يوميا  موجزة تستخدمها البلدا  يف مجيع أحناش الشاا؛ و )ب(  15دوايل 
غض  قائمر األ اـــــــضر ا د ة مســـــــبقا آلدا من آلدا  أمريكا الالتينير ومنضقر البحر الكاريبت وت 15اجملر ة يف 

 اـــا ا )مبا يف ذلي  25مجيع األ اـــضر املمكنر ال   كن أ  يضـــضلع ةا تـــخم يف يوم وادد وتت لف من 
ألألذ األ اــــضر دل املدرجر يف القائمر يف احلســــبا (ت وقد ُو ــــشت قائمر األ اــــضر هذس  “أ اــــضر أألرى”

ر ةإ ومتّثح احلد األ ىن من املتضلبا  للتمكا من   تاج الســــــــــــــتخدامها يف اليوميا  املوجزة واألســــــــــــــ(لر اجمل
 دصاشا  استخدام الوقت مبا يتماتى مع التصنيف الدويل لأل اضر ألدرا   دصاشا  استخدام الوقت 

 اــــــا ا ابألعمال املنزلير دل املدفوعر األجر  25من أ ــــــح  9)أ اــــــضر املســــــتوى الثاف(ت وتتشلق  2016لشام 
 ت1-4-5الرعاير ) اا ا ( ويو ى  ألذها يف احلسبا  عند مجع البياان  لقياس املؤتر أ اضر( وأعمال  7)

قر ابحلد األ ىن عملير الرآ   - 22 ر رقمنر هذس األ اة املنســــــّ وفيما يتشلق آضريقر مجع البياان إ ســــــتيســــــّ
 املضلوآر آا أس(لر املشلوما  األساسير واليوميرت

 
 الدراسات االستقصائية واإلحصاءات املتعلقة ابستخدام الوقتضمان اجلودة   سياق  )ه( 

   سو ة الدراسر االستقصائير أمهير قصوى للحصول على  تائج ذا   لر و قيقر وموثوت ةات  - 23
وينبغ  تنفيذ  جراشا   ــــــــما  اسو ة ملنع املمارســــــــا  دل املقبولر وتقليح األألضاش يف   تاج البياان   ل 

__________ 

ألســـــاســـــيرإ ابلنســـــبر للشاملا منهمإ وال ســـــيما الو ـــــع حتديد اجمليبا الشاملا؛ وحتديد دالر تشد  الوظائف وألصـــــائصـــــها ا (6) 
الوظيف  واملهنر والصـناعر والقضاع املؤسـسـ  والاـرإلر الت ارير؛ وحتديد األتـخاص الذين يشملو  يف الزراعر وترآير احليواان  

 و يد األ اب حلساةم اخلاصإ والقصد الرئيس  من اإل تاج والسلع الرئيسير املنت رت
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ب الفريق على و ع   ار لتشريف اسو ة يف سيات الدراسا  االستقصائير واإلدصاشا  أ ىن ددت وينك
املتشلقر ابستخدام الوقت ةدز توجيل عملير مجع البياان  والتمكا من  جراش تقييم متشد  األآشا  سو ة 
ار  دصــــــــاشا  اســــــــتخدام الوقت املنت رت وســــــــلتكز اإل ار على أ ر ذا   ــــــــلر متفق عليهاإ مثح اإل 

الو   لضــــــــما  اسو ةإ لكح عنصــــــــر من عنا ــــــــر  ورة الدراســــــــر االســــــــتقصــــــــائير ومرادح النموذج الشام 
إلجراشا  الشمح اإلدصــــــــــائيرت وســــــــــيق ح مشايل لضــــــــــما  اسو ة من ألالل حتديد  موعر مصــــــــــّغرة من 

املقبولرإ  “الفا ـــــلر”الشنا ـــــر ال  يتشا  ـــــماهناإ واألتيار  موعر أســـــاســـــير من مؤتـــــرا  اسو ة والقيم 
 ومشاسر مس لر قاآلير البياان  للمقار ر عرب الزمن وآا البلدا ت

 
 اخلطط املستق لية - جي  

إ ســـــتوا ـــــح تـــــشبر اإلدصـــــاشا إ ابلتشاو  مع فريق اخلرباش املش  ابلســـــبح املبتكرة 2020يف عام  - 24
ب املنه ير املتصـــــــــــــلر والفشالر سمع  دصــــــــــــــاشا  اســــــــــــــتخدام الوقتإ توديد املدألال  التقنير عن اسوا 

آتحديث سـيات الدراسـا  االسـتقصـائير واإلدصـاشا  املتشلقر ابسـتخدام الوقتإ إلما هو مو ـح أعالست 
إ ســــــتتمكن البلدا  من االألتيار من آا اخليارا  املق در سمع آياان  اســــــتخدام 2021واعتبارا من عام 

 ليح   تاج اإلدصــاشا  على اســتكمال الوقت آضرت فشالرت وســتوا ــح تــشبر االدصــاشا  والفريق الشمح 
ويقدم  ل الل نر اإلدصائير يف  2022إ الذي سيو ع يف  يغتل النهائير يف عام املتشلقر ابستخدام الوقت

 إ مع مراعاة التشليقا  الوار ة من البلدا  آا   تنفيذها وتكييف األساليب املق درت2023عام 
  

 : اجتا ات وسحصاءات2020 املرأة   العامل عام - اثلثا 
وتقوم تــشبر اإلدصــاشا إ ابلتشاو  مع الاــرإلاش الرئيســياإ وآتوجيل من فريق اخلرباش املاــ ب آا  - 25

املرأة يف الشاا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــــاشا  اسنســـــــا يرإ لعدا  الضبشر الســـــــاآشر من تقرير املرأة يف الشااإ 
ضـــــمن اإلدصـــــاشا  والتحليال  املتشلقر آو ـــــع املرأة والرجح إ الذي يت: اجتاها  و دصـــــاشا 2020عام 

على الصـــــشد الشاملير واإلقليمير والو نير و و  الو نير وفقا  ألر البياان  املتادر مع تســـــلي  الضـــــوش على 
ت وســـــيغض  املناـــــور  اال   تارة من  اال  الســـــياســـــر الشامر ذا  الصـــــلر 1995التقدم ا ر  منذ عام 

ت 2030دح اسنســــــا يرإ متاــــــيا مع  عال  ومنهاج عمح آي ا وألضر التنمير املســــــتدامر لشام مبشاسر الاــــــوا
وســـــــيتضـــــــمن حتليال يســـــــتند أســـــــاســـــــا  ل اإلدصـــــــاشا  املتادر من املصـــــــا ر اإلدصـــــــائير الو نير والدولير 
ة واملــدألال  واملســـــــــــــــــامهــا  املقــدمــر من اخلرباش الو نيا والــدولياإ مبــا يف ذلــي مكــاتــب األمم املتحــد

 الصلر واملكاتب الو نير اإلدصائيرت ذا 
وقد أعد  تـــــشبر االدصـــــاشا  تقارير املرأة يف الشاا ابلتشاو  مع الوإلاال  الدولير املتخصـــــصـــــر  - 26

ت وقد ُ ار  د  (7)والارإلاش ا ألرين مرة إلح مخس سنوا إ على النحو املضلوب يف منهاج عمح آي ا
( دالر املرأة 2005ت وحتلح مجيع التقاريرإ ابســـتثناش تقرير وادد )ا   ســـتر تقارير إل زش من هذس الســـلســـلر

ودللت  2005مقار ر  الر الرجح يف مجيع أحناش الشاا يف  ائفر واسشر من امليا ينت واستشر ت  بشر عام 
القدرا  الو نير على مجع البياان  املصـــــــنفر دســـــــب  وع اسنس عن املوا ـــــــيع االجتماعير واالقتصـــــــا ير 

إ 2020املرأة يف الشاا عام ابملســــــــــاواة آا اسنســــــــــا واإلآالغ عنهات ولن تتاح الضبشر الســــــــــاآشرإ  املتصــــــــــلر
__________ 

)مناـــــــــــــــورا  األمم املتحــــــدةإ رقم املبيع  1995أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  15-4إ آي اإ متر الشــــــامل  الراآع املش  ابملرأةتقرير املؤ  (7) 
A.96.IV.13 ت208(إ الفصح الراآعإ الفقرة 
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على تـبكر اإل   تإ وسـتتضـمنإ متاـيا مع املمارسـا  السـاآقرإ أددث اإلدصـاشا  وتقييما للتقدم   ال
ا ر  على مر الزمن آاـ   القضـاة اسنسـا ير الرئيسـيرت وسـيتكّو  التقرير من منت ا  متشد ة متادر على 

 تبكر اإل   ت مجشت يف آواآر  صصرت 
اإل   ت ما يل : )أ( مســــــــــتو ع للبياان  والبياان   وســــــــــتاــــــــــمح املنت ا  املتادر على تــــــــــبكر - 27

إ (8)الو ــــفير  كن البحث فيل وســــهح االســــتشمالإ يســــتند  ل اجملموعر املصــــّغرة من املؤتــــرا  اسنســــا ير
يتيح الو ــــول  ل أددث البياان  واالجتاها  من ألالل رســــوم آيا ير وجداول  يناميكيرإ فضــــال عن  مما

ير ال  تقدمها الوإلاال  الراعير ملؤتـرا   تارة؛ )ب( ألرائ  قصـم عن تـؤو  البياان  والبياان  الو ـف
جنســا ير ترآ  آا البياان  اإلدصــائير والبياان  اسغرافير املكا ير لبلدا   تارةإ مما يثري التحليح وحيســن 

)ج(  موعر من القصـــم املوجزة وقصـــم من  ـــحفتا تتضـــمن ســـر ا ســـهح مســـتوى التصـــنيف اسغرايف؛ 
لقراشة دل تق  عن القضـــاة اسنســـا ير احلا رإ  مشر يف   ار املوا ـــيع األولير التالير: اهلياإلح االقتصـــا يرإ ا

واملاــــــــــارإلر يف األ اــــــــــضر اإل تاجير و مكا ير الو ــــــــــول  ل املوار ؛ والتشليم؛ واخلدما  الصــــــــــحير واخلدما  
(ر؛ والتغلا  يف السكا  و من األسرت وعالوة الصلر؛ والسلضر و نع القرار؛ والشنف  د املرأة؛ والبي ذا 

على ذليإ ســــــتســــــل  القصــــــم املؤلفر من  ــــــحفتا الضــــــوش على توافر البياان  وعلى الثغرا  والتضورا  
 ت2020املنه ير ذا  الصلرإ ديثما إلا ت متادرت ومن املتوقع أ  ُتضلق هذس البواآر يف تارين األول/أإلتوآر 

  
الثبببببالبببببث عشببببببببببر لفريك اخل اء املشببببببببببرت  بني الو ببببباالت املع  االجتمبببببا   - رابعا 

 اجلنسانية ابإلحصاءات
أ اـــر فريق اخلرباش املاـــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــاشا  اسنســـا يرإ الذي يضـــم ممثلا عن  - 28

لتشاو  إ من أجح تشزيز ا2007آرامج اإلدصاشا  اسنسا ير يف املؤسسا  الدولير واإلقليمير والو نير عام 
آا اسها  املشنير الرئيسير ومناقار اجملاال  ذا  األولوير لتشزيز اإلدصاشا  اسنسا ير وسد الثغرا  يف 
البياان  اسنســـــا يرإ واالتفات آاـــــ هنا آضريقر منســـــقرت وتاـــــمح مهامل الرئيســـــير تقييم دالر اإلدصـــــاشا  

تياجا  الناتــ(رإ واق اح تداآل للنهو  ةا اسنســا ير واســتشرا  التقدم ا ر  آاــ هناإ والتحدة إ واالد
 على الصشد الدولير واإلقليمير والو نيرت

إ تـشبر اإلدصـاشا  2011ودثت الل نر اإلدصـائيرإ يف  ورها الثا ير واألرآشا املشقو ة يف عام  - 29
دور على تشزيز  ورهـا القيـا ي يف تضوير اإلدصــــــــــــــــاشا  اسنســــــــــــــــا يـر على الصـــــــــــــــشيـد الشـامل إ وأقر  ابلـ

االســـــــ اتي   لفريق اخلرباش املاـــــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــــاشا  اسنســـــــا يرت وأو ـــــــت الل نرإ يف 
إ آتوســيع  ضات عمح الفريق لياــمح ما يل : )أ( اســتشرا  اإلدصــاشا  اسنســا ير ةدز 42/102مقررها 

ن املؤتــــرا  اسنســــا ير؛ )ب( توجيل و ــــع أ لر ومبا ئ توجيهير منه ير إل تاج و ــــع  موعر مصــــّغرة م
اإلدصـــاشا  اسنســـا ير واســـتخدامها؛ )ج( الشمح إلآلير تنســـيق للربانمج الشامل  لإلدصـــاشا  اسنســـا ير؛ 

__________ 

 ت وقد دّد http://genderstats.un.orgاجملموعر املصغرة من املؤترا  اسنسا ير متادر على اإل   ت على املوقع الابك :  (8) 
فريق اخلرباش املاـــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــاشا  اسنســـا ير اجملموعر املصـــغرة من املؤتـــرا  اسنســـا ير واتفقت الل نر 
اإلدصــــــائير على أ  تســــــتخدم هذس اجملموعر ابعتبارها  ليال  رتــــــا ة إل تاج اإلدصــــــاشا  اسنســــــا ير على الصــــــشيد الو   

 ت2013الذي اختذتل الل نر يف عام  44/109 وجب القراروجتميشها على الصشيد الدويلإ وذلي مب

https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/42/102
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
https://undocs.org/ar/A/RES/44/109
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) ( موا ــــلر عقد االجتماعا  الســــنوير للفريق؛ )مل( عقد املنتدى الشامل  املش  ابإلدصــــاشا  اسنســــا ير 
 مرة إلح سنتا؛ )و( تقدمي الدعم التق  لتشزيز آرامج اإلدصاشا  اسنسا ير يف البلدا ت

آلداإ ه  األر  إ  20ومن آا األعضـــــــــــــــاش احلاليا يف الفريق املكاتب اإلدصـــــــــــــــائير الو نير يف  - 30
انإ والفلباإ وأودنــداإ و يضــاليــاإ والربا يــحإ ومجهوريــر مولــدوفــاإ وجنوب أفريقيــاإ وجورجيــاإ و مبــاآويإ ودــا

وفنلنداإ وفييت انمإ وإلا األســــــــــــتا إ وإلنداإ وإلولومبياإ واملغربإ واملكســــــــــــييإ واهلندإ والوالة  املتحدةإ 
واليــااب إ واملن مــا  التــاليــر: من مــر األمم املتحــدة لألدــذيــر والزراعــرإ ومن مــر الشمــح الــدوليــرإ واالحتــا  

كير والالســـــــــلكيرإ ومن مر من مر التشاو  والتنمير يف الربملاف الدويلإ واالحتا  الدويل لالتصـــــــــاال  الســـــــــل
امليدا  االقتصـــــــــــــــا يإ ومؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنمير )األو كتا (إ وآرانمج األمم املتحدة اإلمنائ إ 
وآرانمج األمم املتحــدة للبي(ــرإ ومشهــد اإلدصــــــــــــــــاشا  التــاآع ملن مــر األمم املتحــدة لل آيــر والشلم والثقـافـرإ 

األمم املتحدة للســـكا إ ومفو ـــير األمم املتحدة لاـــؤو  الالج(اإ واليو يســـفإ ومكتب األمم  و ـــندوت
املتحدة املش  ابملخدرا  واسر رإ وتــــــــــــشبر الســــــــــــكا إ والل ا  اإلقليمير التاآشر لألمم املتحدةإ وتــــــــــــشبر 

م املتحدة للمرأة(إ اإلدصــــــــــــاشا إ وهي(ر األمم املتحدة للمســــــــــــاواة آا اسنســــــــــــا ومتكا املرأة )هي(ر األم
 ومن مر الصحر الشامليرإ و موعر البني الدويلت 

و  مت تـــــشبر اإلدصـــــاشا  االجتماع الســـــنوي الثالث عاـــــر للفريق الذي ُعقد يف  يويورب يوم   - 31
ألبلا يف الاـــؤو  اسنســـا ير و دصـــائياإ  57ت ودضـــر االجتماع ما  موعل 2019تاـــرين الثاف/ وفمرب  8و  7

من مر  ولير تت لف من  15إ و (10)إ وأرآع سا   قليمير(9)مكتبا  دصــائيا و نيا 20ماــارإلا من  23فيهم  مبن
ت وترأس االجتماع (11)وإلاال  راعير سميع مؤترا  أهداز التنمير املستدامر ذا  الصلر ابملسائح اسنسا ير

الفنلندي ومكتب املدير الشام لتخضي  الســــياســــا  املتشلقر ابملشايل اإلدصــــائيرإ املكتب اإلدصــــائ  الو   
 وو ارة الداأللير واالتصاال  يف دكومر اليااب ت وتقوم تشبر اإلدصاشا  آدور أما ر الفريق الشامحت

وألالل االجتماعإ أجرى الفريق تقييما وقّدم تشليقاتل على عنا ـــــــــــــــر  تارة من الشمح املنه    - 32
ساري الذي تضــضلع آل تــشبر اإلدصــاشا  وفريق اخلرباش املش  ابلســبح املبتكرة والفشالر سمع  دصــاشا  ا

ى مع املشايل الدولير وابســـتخدام  اســـتخدام الوقت إل تاج آياان  عن اســـتخدام الوقت عالير اسو ة تتماـــّ
 أددث التكنولوجيا  )ا  ر الفرع الثاف(ت

شرا  ومناقاــر التضورا  املنه ير لقياس ور ــد  اال  ةد ة من و  ــافر  ل ذليإ جرى اســت - 33
الاــــــــــوادح اسنســــــــــا يرإ من آينها  دصــــــــــاشا  عن قتح اإلانث واالجتار ابألتــــــــــخاص واألمهير اسنســــــــــا ير 
لإلدصـــــــــــــــاشا  املتشلقر ابملخدرا  )مكتب األمم املتحدة املش  ابملخدرا  واسر ر(؛ ومجع واســـــــــــــــتخدام 

__________ 

األر  إ وأســـــــــــــــ الياإ وأودنداإ و يضالياإ والربا يحإ ومجهورير مولدوفاإ وجنوب أفريقياإ وجورجياإ و مباآويإ وداانإ والفلباإ  (9) 
 وإلا األستا إ وإلولومبياإ واملغربإ واملكسييإ واهلندإ والوالة  املتحدة األمريكيرإ واليااب توفنلنداإ وفييت انمإ 

الل نر االقتصـــــا ير ألفريقياإ والل نر االقتصـــــا ير ألمريكا الالتينير ومنضقر البحر الكاريبإ والل نر االقتصـــــا ير واالجتماعير  (10) 
 الجتماعير لغرا آسيات سيا وا ي  اهلا ئإ والل نر االقتصا ير وا

من مـــر األمم املتحـــدة لألدـــذيـــر والزراعـــرإ من مـــر الشمـــح الـــدوليـــرإ مرإلز التنميـــر التـــاآع ملن مـــر التشـــاو  والتنميـــر يف امليـــدا   (11) 
االقتصا يإ والاراإلر يف  ال اإلدصاش من أجح التنمير يف القر  احلا ي والشارينإ وتشبر السكا إ وتشبر اإلدصاشا  

الاــؤو  االقتصــا ير واالجتماعير ابألما ر الشامرإ وآرانمج األمم املتحدة اإلمنائ إ ومشهد اإلدصــاشا  التاآع ملن مر  يف   ارة
األمم املتحدة لل آير والشلم والثقافرإ و ــــــــــــــندوت األمم املتحدة للســــــــــــــكا إ ومن مر األمم املتحدة للضفولر )اليو يســــــــــــــف(إ 

واسر رإ وهي(ر األمم املتحدة للمســـــــــــــــاواة آا اسنســـــــــــــــا ومتكا املرأة )هي(ر األمم ومكتب األمم املتحدة املش  ابملخدرا  
 املتحدة للمرأة(إ ومن مر الصحر الشامليرإ والبني الدويلت
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الشنف  ـــــد املرأة )هي(ر األمم املتحدة للمرأة(؛ والصـــــلر آا اإلدصـــــاشا  اسنســـــا ير  البياان  اإل ارير عن
والبي(ير )الل نر االقتصـــــــا ير واالجتماعير  ســـــــيا وا ي  اهلا ئإ وهي(ر األمم املتحدة للمرأة وآرانمج األمم 

أثر الت ارة على املساواة املتحدة للبي(ر(؛ وقياس عمق الفقر  األح األسرة املشياير )البني الدويل(؛ وقياس 
 آا اسنسا )األو كتا (ت

 
 الفريك االستشاري املع  بتعزيز النظ  اإلدارية لسد الثغرات   ال ياانت اجلنسانية - ألف 

  را  دو ير البحوث املتشلقر ابالســـتخدام احلايل وا تمح لن م البياان  اإل ارير لالســـ تـــا  ةا  - 34
يف التحليح والسياسا  اسنسا يرإ تكح فريق اخلرباش املا ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصاشا  اسنسا ير 

ت ويتمثح 2018  اسنســــــــا ير يف عام فريقا اســــــــتاــــــــارة مشنيا آتشزيز الن م اإل ارير لســــــــد الثغرا  يف البياان
اهلدز الشام للفريق االســـتاـــاريإ الذي ت أســـل اليو يســـف ويت لف من ممثلا مشينا ذاتيا من  ا ير آلدا  

إ يف توفل التوجيل آاـــــــ   إليفير االســـــــتفا ة  ل أقصـــــــى دد من   م (13)وإلالر تـــــــريكر 11و  (12)أعضـــــــاش
ر دســـــب  وع اسنس واملؤتـــــرا  اسنســـــا ير الال مر لر ـــــد البياان  اإل ارير إلمصـــــدر للمؤتـــــرا  املصـــــنف

 االلتزاما  الشاملير والو نير يف  ال السياسر الشامر و رتا  الربامج اإلمنائيرت
وتاــــمح األ اــــضر ال  يضــــضلع ةا الفريق االســــتاــــاري د  ا   ما يل : )أ( اســــتشرا  تــــامح  - 35

يصــف آاــكح عام املؤتــرا  املصــنفر دســب  وع اسنس و  (14)للمؤلفا إ يوثق األعمال الســاآقر واسارير
واملؤتـــــــرا  اخلا ـــــــر اسنســـــــا ير ال   كن اســـــــتقامبها من   م البياان  اإل اريرإ مبا يف ذلي حتليح الشوائق 
والقضـــاة املاـــ إلر عند اســـتقاش البياان  اسنســـا ير من الن م اإل ارير وو ـــع األولوة  ةدز التحســـا؛ 

أعضاش الفريق االستااري لتحسا فهم توافر البياان  واإلدصاشا  اسنسا ير  )ب(  جراش مااورا  مع
املستمدة من الن م اإل ارير يف البلدا  األعضاش وجو ها وآراش اجمليبا آا   استخدام هذس الن م إلمصدر 

ير والو ارا  للبياان  اسنسا ير؛ )ج(  جراش سلسلر من املقاآال  تبل املقننر مع املكاتب اإلدصائير الو ن
التنفيذير الرئيسير يف ثالثر آلدا  أعضاش يف الفريق االستااري )الربا يح وداان وإلندا( لتحسا فهم الفرص 
املتادر لالســـــتفا ة من حتســـــينا  الن ام من أجح احلصـــــول على آياان  جنســـــا ير أجو ت وترإلز املقاآال  

اإل ارير ال  ينبغ   يالمبها األولوير على وجل اخلصـــــــــــــوص على مســـــــــــــائح رئيســـــــــــــير من قبيح ما ه  الن م 
الســـــــتقاش البياان  اسنســـــــا ير وملاذاإ وما ه  جداول التصـــــــنيف األســـــــاســـــــير ال  ينبغ    راجها يف الن م 
اإل اريرإ وإليف  كن لإلدصـــائيا املختصـــا يف الاـــؤو  اسنســـا ير أ  ياـــارإلوا يف هذس البياان  اإل ارير 

دتياجا  من البياان  اسنســـــــــا يرت ومن املتوقع أ  تاـــــــــمح املنت ا  آصـــــــــورها األعم لضـــــــــما  مراعاة اال
النهائير وثيقر توجيهير قضرير وورقر اسـتشر ـها األقرا  آاـ   التحدة  الرئيسـير والفرص املسـتقبلير املتشلقر 

 ابستخدام البياان  اإل ارير لتحسا اإلدصاشا  اسنسا يرت

__________ 

 األر   وأودندا والربا يح و مباآوي وداان وإلندا واملغرب واهلندت (12) 

التنمير التاآع ملن مر التشاو  والتنمير يف امليدا  االقتصـــا يإ و ـــندوت اليو يســـف )الر،ســـر(إ ومن مر الشمح الدوليرإ ومرإلز  (13) 
األمم املتحدة للســـــكا إ ومكتب األمم املتحدة املش  ابملخدرا  واسر رإ والبني الدويلإ والل نر االقتصـــــا ير واالجتماعير 

لكاريبإ والل نر االقتصــــــا ير ألفريقياإ وتــــــشبر  ســــــيا وا ي  اهلا ئإ والل نر االقتصــــــا ير ألمريكا الالتينير ومنضقر البحر ا
 اإلدصاشا إ وهي(ر األمم املتحدة للمرأةت

مبا يف ذلي البحوث اسارير آاـ   البياان  املتشلقر ابلشنف  ـد املرأة وقتح اإلانث املسـتقاة من الن م اإل اريرإ ال  تضـضلع  (14) 
 ملش  ابملخدرا  واسر رإ على التوايلتةا هي(ر األمم املتحدة للمرأة ومكتب األمم املتحدة ا
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و ــــــــح  ليها د  ا   آاــــــــ   اســــــــتخدام   م البياان  اإل ارير وترب  النتائج الرئيســــــــير ال  مت الت - 36
للبياان  اسنسا ير فيما آا البلدا  األعضاش يف الفريق االستااري التحدة  الواسشر النضات والشامر مثح 
الرقمنرإ ومحاير املشلوما  الاـــخصـــيرإ وتوديد املفاهيم والتشاريفإ واالفتقار  ل البياان  الو ـــفير ودياب 

نســــــــــيق آا الن مت دل أ  آشض البلدا  أتــــــــــار  أيضــــــــــا  ل حتدة  جنســــــــــا ير مشّينرإ من قبيح تدف الت
ادتمال دصــــول النســــاش والفتيا  على واثئق هوير أو قدرهن على احلصــــول على اخلدما إ مما يقلح من 

كثلو  على فرص وجو  البيـــاان  املتشلقـــر ةن يف الن م اإل اريـــرت وعالوة على ذلـــيإ فف  دا عّلق ال
مقار ر ابملتغلا  األألرىإ إلا  هناب توافق يف  “اسنس”الســهولر النســبير سمع البياان  املصــّنفر دســب 

ا راش على أ ــل  ذا إلــا ــت هنــاب دــاجــر  ل مشلومــا  مراعيــر لالعتبــارا  اسنســــــــــــــــا يــر دل تلــي املتشّلقــر 
 اخلا ر ابلن م اإل اريرتابسنسإ فمن الصشب   راج أس(لر جديدة يف مناذج مجع البياان  

 
 املمارسات الوطنية   قياس وردد أ دا  التنمية املستدامة من منظور جنساين - ابء 

وألالل االجتماع أيضـــــاإ قام فريق اخلرباش املاـــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــاشا  اسنســـــا ير  - 37
املســتدامر من من ور جنســاف ويف  ابســتشرا  ومناقاــر املمارســا  الو نير يف قياس ور ــد أهداز التنمير

التفاعح مع وا ش  السياسا  والتنسيق مع الوإلاال  الو نير األألرى لالس تا  ةا يف و ع السياسا  
ذا  الصـــــــــــلر آنوع اسنسإ على أســـــــــــاس اخلربا  ال  عر ـــــــــــتها املكاتب اإلدصـــــــــــائير الو نير يف األر   

ر   يف عمح الفريق على مدى عقد من الزمنإ وجورجيا وإلا األســـــــــــــــتا ت وأثىن الفريق على مســـــــــــــــامهر األ
وأداط علما ابلتحســــــــــن الذي  رأ على اإلدصــــــــــاشا  اسنســــــــــا ير يف البلد وابسهو  املبذولر لقياس أآشا  
التقا ع آا املتغلا إ ومن آينها التقا ع آا  وع اسنس والو ـــــــــع من ديث اهل رةت وأُآلأ الفريق أيضـــــــــا 

إلا األســـــتا  لقياس  وعير دياة النســـــاش ذوا  اإلعاقر و اـــــر البياان  آضريقر   وأثىن على اسهو  ال  تبذهلا
آرايح وعن  ريق التســـ يال  الصـــوتيرإ وعلى التقدم الذي أدر تل جورجيا يف   ماج املن ور اسنســـاف يف 

 تمجيع مهام الن ام اإلدصائ  الو   و االتل لتلبير االدتياجا  اإلدصائير يف ددو  املوار  املتادر
 

 تنسيك برامج العمل وامل ادرات اإلقليمية والدولية املتعلقة ابإلحصاءات اجلنسانية - جي  
استشر  الفريق وانقش املبا را  اإلقليمير والدولير اسارير لتقدمي املساعدة التقنير وآناش القدرا   - 38

املســـتفا ة يف تنفيذ عنصـــر اإلدصـــاشا  اإلدصـــائير على الصـــشيد القضريت وأجرى الفريق تقييما للدروس 
واملؤتــرا  اسنســا ير يف آرانمج اإلدصــاشا  والبياان  يف   ار الدورة الشاتــرة من دســاب األمم املتحدة 

إ واملبا را  اإلقليميرإ واأل اـــضر الدولير املتشلقر ابإلدصـــاشا  اسنســـا يرإ والنتائج املســـتخلصــر (15)للتنمير
ابســـتخدام البياان  اسنســـا يرت وانقش الفريق أيضـــا  تائج عملير مســـح أجريت من التقارير الصـــا رة  وليا 

وحتديد فرص التشاو إ وتشزيز الاـــراإلا إ واحلد من  “من يفشح ماذا” األح الفريق من أجح حتســـا فهم 

__________ 

ت وآرانمج اإلدصاشا  والبياان  ماروع تامح 2019-2016تغض  الدورة الشاترة من دساب األمم املتحدة للتنمير الف ة  (15) 
اــ ب يتمحور دول تشزيز قدرة الن م اإلدصــائير الو نير على قياس أهداز التنمير املســتدامر ور ــدها واإلآالغ آاــ هنات وي

إلياان  ه : تـــــــــــــــشبر اإلدصــــــــــــــــاشا إ وآرانمج األمم املتحدة للبي(رإ ومؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنميرإ   10يف تنفيذس 
ومكتب األمم املتحدة املش  ابملخدرا  واسر رإ وآرانمج األمم املتحدة للمســتو نا  الباــريرإ والل نر االقتصــا ير ألوروابإ 

ياإ والل نر االقتصـــــا ير واالجتماعير  ســـــيا وا ي  اهلا ئإ والل نر االقتصـــــا ير ألمريكا الالتينير والل نر االقتصـــــا ير ألفريق
 ومنضقر البحر الكاريبإ والل نر االقتصا ير واالجتماعير لغرا آسيات
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التداألحإ وجتنب ا  واجير اسهو إ وإلفالر التنســــــــــــــيق  األح الفريق وتــــــــــــــارب اســــــــــــــ اتي ير من أجح تشزيز 
 اسنسا يرت البياان 

 
مسببببببامهة خلريك اخل اء املشببببببرت  بني الو االت املع  ابإلحصبببببباءات اجلنسببببببانية   سعداد  - دال 

 2020املرأة   العامل عام  دور
إ أجري مترين مجاع  لتحديد ومناقاــر تقييما  2020 للمرأة يف الشاا عامويف الدورة املخصــصــر  - 39

ش يف فريق اخلرباش املاــــــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصــــــــاشا  املســــــــاواة آا اسنســــــــا ال  أجراها أعضــــــــا
اسنســـــــــــا يرإ الذين أعرب الشديد منهم عن اهتمامهم ابملســـــــــــامهر يف التقييم الشامل  للتقدم ا ر  حنو حتقيق 

والوار  يف املناــورت وتضــّمنت األمثلر على الســر ة  اسنســا ير ال   1995املســاواة آا اسنســا منذ عام 
 دت البلدا   ارها على الصشيد الشامل  ما يل : ال تيبا  املشياير للفتيا  والفتيا  الذين يشياو  يف اق

منزلا يف فنلندا؛ ومهارا  القراشة واحلســاب وتكنولوجيا املشلوما  واالتصــاال  لدى الفتيا  والفتيا  يف 
شاملا وال امللتحقا يف التشليم وال التدريب املنا ق احلضرير والريفير يف  مباآوي؛ والاااب  والابا  دل ال

يف املغرب؛ والتوا   آا الشمح واحلياة اخلا ـــــر للنســـــاش والرجال دســـــب الشرت واأل ـــــح اإلث  يف الربا يح؛ 
ودالر النســــاش والرجال املاــــر ين دســــب و ــــشهم من ديث اهل رة؛ واألمن االقتصــــا ي لكبار الســــن من 

القوى الشاملر يف أســــــ اليات و كن أ  تاــــــمح املســــــامها  أيضــــــا ألرائ   النســــــاش والرجال الذين ليســــــوا يف
قصـــم عن تـــؤو  جنســـا ير للبلدا إ اســـتنا ا  ل اخلرائ  ال  و ـــشتها أيرلندا و ولر فلســـضا واملكســـيي 

 ت(16)إ إل  اة لتوجيل املستشملا  ل ف(ا  فرعير سكا ير ومنا ق  و  و نير ةد ة2018عام 
ووافق فريق اخلرباش املاـــــــــــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــــــــــاشا  اسنســـــــــــــا ير على آرانمج عملل  - 40

 إ الذي يامح ما يل :2020السنوي لشام 
ســـــــتكفح تـــــــشبر اإلدصـــــــاشا  التشاو  آا الفريق وفريق اخلرباش املش  ابلســـــــبح املبتكرة  )أ( 

البلدا  األعضـــــاش ال  ه  آصـــــد   جراش  والفشالر سمع  دصـــــاشا  اســـــتخدام الوقتإ وال ســـــيما فيما آا
 راســــا  اســــتقصــــائير عن اســــتخدام الوقتت وســــتكفح الل نر االقتصــــا ير ألمريكا الالتينير ومنضقر البحر 
الكاريبإ آو فها عضوا يف الفريقاإ املواشمر آا املبا ئ التوجيهير املنه ير الشاملير إلدصاشا  استخدام 

 و وعر يف املنضقر؛الوقت واملبا ئ التوجيهير امل
وســــــيســــــتشر  الفريق ورقر املشلوما  األســــــاســــــير ال  أعدها هي(ر األمم املتحدة للمرأة  )ب( 

والتو ـــــــــــــــيــا  املنبثقــر عن اجتمــاع فريق اخلرباش التــاآع هلي(ــر األمم املتحــدة للمرأة املش   مع واســـــــــــــــتخــدام 
 البياان  اإل ارير املتشلقر ابلشنف  د املرأة ويشلق عليها؛ 

وســيقدم البني الدويل تقريرا عن التقدم الذي أدر س يف قياس عمق الفقر  األح األســرة  )ج( 
املشياــيرإ وســي ح الفريق على اســتشدا  لتقدمي تشليقاتل آاــ   االف ا ــا  ال  أُعد  للبياان  النموذجير 

 من من ور  دصائ  ابستخدام من ور جنساف؛
أدر ها األو كتا  آاــ   الصــلر آا اإلدصــاشا   وســيســتشر  الفريق أوجل التقدم ال  ) ( 

 اسنسا ير و دصاشا  الت ارة؛

__________ 

 تhttps://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/index.cshtmlمتاح على الراآ  التايل:  (16) 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/index.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/index.cshtml
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وســـــــيوســـــــع الفريق االســـــــتاـــــــاري املش  آتشزيز الن م اإل ارير لســـــــد الثغرا  يف البياان   )مل( 
اسنسا ير )آر،سر اليو يسف(  ضات عملل ليامح آلداان أعضاش   افير مهتمرإ وسيقدم تقريرا عن التقدم 

   عم التحليال  اسنسا ير ابستخدام البياان  اسنسا ير املستمدة من مصا ر آياان    ارير؛ا ر  يف
وســــــيشيد الفريق االســــــتاــــــاري املش  ابملؤتــــــرا  اسنســــــا ير )آر،ســــــر األر  ( الن ر يف  )و( 

را  مؤتـرا ال  سـبق أ  دد ها الفريق آو ـفها مؤتـ 80مؤتـرا  أهداز التنمير املسـتدامر البالأ عد ها 
ــــــــــــ  ال  دد ها هي(ر األمم املتحدة للمرأةإ عقب التغيلا  ا تملر  54ذا   لر آنوع اسنس واملؤترا  الـ

ت ومب ر  االتفات على 2020ال   كن أ   تنج عن االســـــتشرا  الاـــــامح ألهداز التنمير املســـــتدامر لشام 
قدمها الرئيســـا  املاـــارإلا  للفريق قائمر مؤتـــرا  أهداز التنمير املســـتدامر ذا  الصـــلر آنوع اسنسإ ســـي

)فنلندا واليااب ( ر يا  ل فريق اخلرباش املاـــــــــ ب آا الوإلاال  املش  مبؤتـــــــــرا  أهداز التنمير املســـــــــتدامر 
 للمسامهر يف عملل آا   تصنيف البياان ؛

ها وســـتقدم الل نر االقتصـــا ير ألورواب والبلدا  الاـــريكر تقريرا عن التقدم ا ر  يف عمل ) ( 
 األويل املتشلق آقياس اهلوير اسنسا ير؛

 ور املرأة وســـتتاآع تـــشبر اإلدصـــاشا  مع أعضـــاش الفريق الرادبا يف املســـامهر يف تقرير  )ح( 
من ألالل عر  ما لديهم من قصـم تتناول تـؤو  جنسـا ير وآياان   اعمر سـتنار  2020 يف الشاا عام

 سنوير اخلامسر والشارين إلعال  ومنهاج عمح آي ا؛يف هذس الوثيقر الشاملير ادتفاال ابلذإلرى ال
وسيقدم الفريق مدألال  وسيسهم يف تن يم املنتدى الشامل  الثامن املش  ابإلدصاشا   )ط( 

 اسنسا ير املقرر عقدس يف سويسرا؛ 
 ت 2020وسيشقد االجتماع السنوي الراآع عار للفريق يف عام  )ي( 

  
 س ل املضي قدما - خامسا 

إ ويف   ار الربانمج الشامل  لإلدصاشا  اسنسا يرإ سيغض  عمح تشبر اإلدصاشا  2020يف عام  - 41
وفريق اخلرباش املاــــــــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصــــــــــاشا  اسنســــــــــا ير األ اــــــــــضر ال  اتفق عليها الفريق يف 

إ واســـــــــتشرا  مؤتـــــــــرا  2020 املرأة يف الشاا عاماجتماعل الثالث عاـــــــــرت وســـــــــتشضى األولوير إلعدا  تقرير 
أهداز التنمير املســـــتدامر ذا  الصـــــلر آنوع اسنس واالتفات عليهاإ ولشمح الفريق االســـــتاـــــاري املش  آتشزيز 

 الن م اإل ارير لسد الثغرا  يف البياان  اسنسا يرإ مبا يف ذلي ما يتشّلق منها ابلشنف  د املرأةت
ابلتشاو  مع دكومر ســويســرا والوإلاال  الدولير وعالوة على ذليإ ســتقوم تــشبر اإلدصــاشا إ  - 42

ذا  الصـــــــــلر والاـــــــــرإلاش اإلمنائياإ وآتوجيل من فريق اخلرباش املاـــــــــ ب آا الوإلاال  املش  ابإلدصـــــــــاشا  
إ واملنتدى 2020تاــرين األول/أإلتوآر  17اسنســا يرإ آتن يم االجتماع الراآع عاــر للفريقإ املقرر عقدس يف 

 تاـــــــــــــــرين األول/ 16و  15ابإلدصـــــــــــــــاشا  اسنســـــــــــــــا يرإ املقرر عقدس يف آر  يوم   الشامل  الثامن املش 
 على هامش منتدى األمم املتحدة الشامل  الثالث للبياان ت 2020 أإلتوآر
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 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه - سادسا 
 اللجنة مدعوة سي القيام مبا يلي: - 43

اإلحصببباءات وخلريك اخل اء املع  ابلسببب ل امل تلرة والفعالة جلمع سقرار عمل شبببع ة  )أ( 
سحصبباءات اسببتخدام الوقتل والتعليك علع العنادببر املختارة لملطار املفا يمي لتحديث سحصبباءات 

 استخدام الوقت اليت يوجه انت اه اللجنة سليها؛
لقة ابسبببتخدام دليل سنتاج اإلحصببباءات املتعاإلحاطة علماً خبطة العمل السبببتلمال  )ب( 

ل واإلعراب عن اال تمبببام ابسبببببببببببتخبببدام الوقبببت: قيببباس العمبببل املبببدخلو  األجر وجر املبببدخلو  األجر
 األساليب املقرتحة واملسامهة   وضعها   ديغتها النهائية؛

اإلعراب عن آرائها واملواخلقة علع اختصادات خلريك اخل اء املع  ابلس ل امل تلرة  )ج( 
 استخدام الوقت؛والفعالة جلمع سحصاءات 

: اجتبببا بببات 2020 سعبببداد تقرير املرأة   العبببامل عبببامالتعليك علع املسببببببببببببببامهبببة    ) ( 
ل مما سببيقّدم حتليو ودببفيا للتقدم احنر  قو حتقيك واإلعراب عن اال تمام ابملسببامهة خليهوسحصبباءات 

الوطنية ويسببببّلط الضببببوء علع املسبببباواة بني اجلنسببببني علع الصببببعد العاملية واإلقليمية والوطنية ودون 
الفجوات بني اجلنسبببببببني خول دورة احلياة وع  اجملموعات الفرعية السبببببببلانية الضبببببببعيفةل من خول 
سبببردايت قصبببرة متصبببلة بشبببوون جنسبببانية وما يتصبببل  ا من خرائط قصببب  عن شبببوون جنسبببانيةل 

 بني منتجات أخرى علع اإلنرتنت؛ من
خرى لشببع ة اإلحصبباءات وخلريك اخل اء املشببرت  اإلحاطة علما أبولوايت العمل األ )مل( 

بني الو االت املع  ابإلحصببباءات اجلنسبببانية   سطار ال انمج العاملي لملحصببباءات اجلنسبببانية ودع  
للمنتدى العاملي الثامن املع  ابإلحصبباءات اجلنسببانيةل  أولوايت العمل األخرىل مبا   ذلك اإلعداد

ل ابلتعاون مع امللتب اإلحصببببببببببائي 2020تشببببببببببرين األول أ توبر  16و  15املقرر عقده   برن يومي 
 الوط  السويسري.

 


