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 تقرير األمين العام  

 

 موجز  
والممارســا   224/ 2021يعرض هذا التقرير، الذي أُعّد وفقا لمقرر المجلس االقتصــا ي واالجتماع    

ــتر    ن الو اال    ــااا  وفرير اليبراا الم ـ ــ وم اق صـ ــيلعت  شا مؤارا اـ ــيم الت  ابـ ــا،قم، موجزا لطة ـ السـ
لتعزيز البااةا  الجنســــاةام المعن  ،اق صــــااا  الجنســــاةام ف  رنار البرةامي العالم  لا صــــااا  الجنســــاةام 

ــتدامم  ويقدم التقرير، عل    ــد أهداد التنمام المســـ ــ ن ورلـــ ــاواة   ن الجنســـ  عما للتقدم المحرز ةحو تحق ر المســـ
وجه اليصــــــوو، معلوما  مســــــتمملم عن وبــــــح موا ن توج شام لتحســــــ ن رةتاخ البااةا  المتعلقم ،اســــــتيدام 

ــصــــــــــ   ن ف  هذا المجال، والقاام،  ما نلبت اللجنم ف  مقرريشا  الوقت، ،التعاون مح فرير من اليبراا المتيصــــــــ
(،  وبـــــح لـــــادم  ةاا لط اة المنســـــقم لجمح  E/2020/24)اةظر   115/ 51( و  E/2017/24)اةظر   109/ 48

ــتيدام الوقت، وااارا  لتحد   رةتاخ البااةا  المتعلقم ،ا  ــااا  اســــــ ــتقصــــــ ــتيدام الوقت، واعتوارا  لجو ة اســــــ ســــــ
البااةا  المتعلقم ،اســتيدام الوقت  ويقدم التقرير أي ــا معلوما  عن ةتالي المنتدع العالم  ال امن لا صــااا   

لو اال ، ،ما ف  ذلك  الجنســــــــــاةام واســــــــــتنتاجا  االجتماعا  األا رة الت  عقدها فرير اليبراا الم ــــــــــتر    ن ا 
مجموعم الحد األ ة  المنقحم من المؤاــــــرا  الجنســــــاةامإ و عوة رل  رجراا  راســــــم اســــــتقصــــــالام عالمام لبرامي 

، عندما أجريت أ دث  راســـم اســـتقصـــالام عن هذا 2012اق صـــااا  الجنســـاةام لتق ام التقدم المحرز منذ عام 
   115/ 51للجنم، عل  النحو الميلوب ف  مقررها  الموبوعإ ومقتر ا ق ماخ منظور جنساة  ف  عمل ا 

  من التقرير اقجرااا  الميلوب من اللجنم اتياذها  39وتر  ف  الفقرة  
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 مقدمة  -   أوال  

 ل من اــــــ وم   2021و   2020يعرض هذا التقرير موجزا لطعمال الت  ابــــــيلعت  شا ف  عام   - 1
اق صــــااا  التا،عم ق ارة ال ــــؤون االقتصــــا يم واالجتماةام ف  األماةم العامم وفرير اليبراا الم ــــتر    ن 

  42/102اتشا  الو اال  المعن  ،اق صـــــــــــااا  الجنســـــــــــاةام  ناا عل  ما نلبته اللجنم اق صـــــــــــالام ف  مقرر 
، فامـــا  تعلر ،مـــا  ل و )أ( وبــــــــــــــح موـــا ن توج شاـــم منشجاـــم قةتـــاخ 51/115و    48/109و    44/109 و

اق صـــــااا  الجنســـــاةام واســـــتيدامشا، ،ما ف  ذلك لقااس اســـــتيدام الوقت واألعمال المنزلام وأعمال الرعايم  
ااا  الجنســــــــــــــاةاـم من ا ل  غ ر المـدفوعـم األجرإ )ب( العمـل  ـ لاـم تنســــــــــــــ ر للبرـةامي العـالم  لا صــــــــــــــ 

ــااا    ــنويم لفرير اليبرااإ )خ( تنظام المنتدع العالم  لا صــــ االبــــــي ع ،مشام منشا عقد االجتماعا  الســــ
ــالر األة ــــيم الجاريم والمقررة الت  ت ــــيلح  شا  ــنت ن  وع وة عل  ذلك، يصــــئ التقرير ســ ــاةام  ل ســ الجنســ

الو اال ، ،ما ف  ذلك العمل المقترح ق راخ منظور   من اــ وم اق صــااا  وفرير اليبراا الم ــتر    ن كل
  51/115جنساة  ف  عمل اللجنم، عم  ،مقررها 

  
وضععععععع  مجادي توجيجية منججية لتتسعععععععين  نتاي واتعععععععتخدام ال يانات المتعلقة  -  ثانيا  

 باتتخدام الوقت 

جل قااس أعمال اليدمم   تزا د االعتراد ،قامم البااةا  المتعلقم ،اســـــــــتيدام الوقت، وال ســـــــــاما من أ - 2
ــتيدام الوقت   ــ  البااةا  المتعلقم ،اســـ ــ ن  وتمتســـ ــاواة   ن الجنســـ المنزلام غ ر المدفوعم األجر، والرفاه، والمســـ
أهمام ،الدم ف  توجاه الســــــــااســــــــا  والوحوث المتصــــــــلم ،ممارســــــــا  العمل المتد رة والتنقل   ن الب ت والعمل 

ــافم رل  التعلام والصــــــــحم وال ــافم رل  ذلك، يمفن أن توفر ( 1)  قافم والب ئم والريابــــــــموالنقل، ،اقبــــــ   وباقبــــــ
ــام لوع  فئا  الســـــــفان، م ل  وار الســـــــن   البااةا  المتعلقم ،اســـــــتيدام الوقت رقع تتعلر ،الظرود الم ا ـــــ

 ذلك اســــتقصــــااا  اســــتيدام الوقت، رذا ما أجريت ،اةتظام،  ل     واألنفال واألاــــياو ذوي اقعاقم  وتقدم
أةماط اســــــــــــتيدام الناس للوقت، ،ما ف  ذلك ةتاجم الســــــــــــتيدام التمنولوجاا  الجد دة  ولذلك، ف ن عل  تد ر  

تحل ل البااةا  المتعلقم ،اسـتيدام الوقت أمر أسـاسـ  لوبـح وتنف ذ ورلـد وتق ام نالفم واسـعم من السـااسـا   
ة ف  ايم التنمام المســتدامم  العامم، ،ما ف  ذلك الســااســا  ال زمم لتحق ر أهداد التنمام المســتدامم المحد 

  وعل  وجه اليصـــــــوو، ف ن البااةا  المتعلقم ،اســـــــتيدام الوقت بـــــــروريم من أجل المدا    2030لعام 
)ةســــوم الوقت الميصــــ  لطعمال المنزلام وأعمال الرعايم غ ر المدفوعم األجر،   1-4-5الموااــــرة للمؤاــــر 

ــاواة   ن  ،حســــج الجنس والعمر والمفان(، الذي يفتســــ  أهمام ،ال دم ف  تق ام التقدم المحرز ةحو تحق ر المســ
ــ ن ــاا والرجال  ( 2) الجنســـــ ــار م النســـــ ــروريم جدا لقااس م ـــــ ــتيدام الوقت بـــــ   والواقح أن البااةا  المتعلقم ،اســـــ

العمل غ ر المأجور وإســـــــشامشم ف  االقتصـــــــا ،  ما أةشا توفر األ لم ال زمم لرلـــــــد العد د من األهداد   ف 

 __________ 

ــر (1)  ــظـــــ  Economic Commission for Europe (ECE), Guidelines for Harmonizing Time-Use Surveys  :اةـــــ

(Geneva, 2013) متا م عل  الرا،ط التال  : https://unece.org/info/Statistics/pub/21855  

ال وم العا ي ما يقارب ث ثم أبـــــــــعاد عد  ســـــــــاعا  األعمال المنزلام وأعمال الرعايم غ ر المدفوعم األجر الت   تق ـــــــــ  المرأة ف   (2) 
( الرجــــــل  -https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/time-spent-in-unpaidيق ــــــــــــــ شــــــا 

work-total-work-burden-and-work-life-balance/explore   ةســــــــــــــوم الوقت   1-4-5(  ويســــــــــــــتيدم المؤاــــــــــــــر العالم(
ر والمفان( لقااس ورلــد التقدم المحرز ةحو الميصــ  لطعمال المنزلام وأعمال الرعايم غ ر المدفوعم األجر، ،حســج الجنس والعم

 توزيح أف ل للعمل غ ر المدفوع األجر   ن المرأة والرجل 

https://unece.org/info/Statistics/pub/21855
https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/time-spent-in-unpaid-work-total-work-burden-and-work-life-balance/explore
https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/time-spent-in-unpaid-work-total-work-burden-and-work-life-balance/explore
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  وتم ل البااةا  المتعلقم ،اســــتيدام الوقت أي ــــا عنالــــر هامم لقااس ( 3) والدايا  األارع للتنمام المســــتدامم
ســــاما ف  ســــااا أاذ رفاه الناس   وال -وهو مجال يحظ  ،اهتمام  ب ر ف  مجال الســــااســــا    -ةوةام الحااة 

  وباقبـــافم رل  ذلك،  ( 4) ،الحســـوان الســـتممال قااس األ اا االقتصـــا ي، ،ما يســـت ن  الناتي المحل  اقجمال 
 “  ســــــــــا،ا  موســــــــــعم”، ر راخ  ( 5) 2008من المتوقح أن  تم، ف  رنار تحد   ةظام الحســــــــــا،ا  القومام لعام 

 ف  ذلك تدا  ر العمل المنزل  غ ر المدفوع األجر  ربافام لتحس ن رلد الرفاه وتحل له، ،ما

ــا ر عن اللجنم ف  مقرريشا   - 3 ــااا   51/115و  48/109ووفقا للتملاف الصــــ ــ وم اق صــــ ، تعمل اــــ
، من أجل  2018، منذ عام  ( 6) وفرير اليبراا المعن  ،السـبل المبتمرة والفعالم لجمح ر صـااا  اسـتيدام الوقت

ــااا  اســـــتيدام الوقت لعام تنف ذ التصـــــناف الدول  لطة ـــــ  ــااا    2016يم ألغراض ر صـــ ــتقصـــ وتحد   اســـ
ــتممال  ــااا اســ ــتيدام الوقت، وذلك ف  ســ ــتيدام الوقتو قااس العمل  اســ ــااا  المتعلقم ،اســ  ل ل رةتاخ اق صــ

،  شدد عام  ( 7) )الم ــــــــار رلاه هنا ،اســــــــم الموا ن التوج شام لطمم المتحدة(المدفوع األجر وغ ر المدفوع األجر
موالــــــــــــــلـــم تعزيز جمح هــذه الباـــاةــا  الوـــالدـــم األهماـــم ف  جماح البلـــدان وعل  مر الزمن  وعل  وجــه  هو  

اليصــوو،  توقح أن  ؤ ي الترويي لحلول وأ وا  افافم تقترح اســتيدام ال وماا  واألســئلم المنميم، المبنام 
ةاا لط اة المنســـــــقم، رل  عل  مجموعم م ـــــــتر م من الحد األ ة  للمعا  ر عل  النحو المب ن ف  الصـــــــادم الد

ــتيدام الوقت، رل  رةتاخ  ــأن جو ة ورقمنم رةتاخ البااةا  المتعلقم ،اســـــــــــ جاةج االعتوارا  الوالدم األهمام ، ـــــــــــ
 المزيد من البلدان ر صااا  عن استيدام الوقت، ،ما ف  ذلك الوقت الميص  للعمل غ ر المدفوع األجر 

اتي األولاــم ذا  األولويــم الت  وبــــــــــــــعشــا فرير اليبراا  النو   2020وبعــد أن أقر  اللجنــم ف  عــام   - 4
التر  ز عل  عنالــــــــر ميتارة من الموا ن التوج شام لطمم المتحدة )األهمام الســــــــااســــــــاتامو رثوا  جدوع   مح

اسـتقصـااا  اسـتيدام الوقت  عما لرلـد أهداد التنمام المسـتدامم، ووبـح المفالام والتعاريف المتصـلم  شا، 
ــااا  ــتقصـــــــ ــااا  وتحد   اســـــــ ــقم، وبـــــــــمان الجو ة ف  ســـــــ ــادم الدةاا لط اة المنســـــــ اســـــــــتيدام الوقت، والصـــــــ

، والـــــــل الفرير توســـــــاح ةياا العمل المتعلر ( 8) االســـــــتقصـــــــااا  واق صـــــــااا  المتعلقم ،اســـــــتيدام الوقت(
ح ذلك   ــ  ــتيدام الوقت، ووبــ ــقم وبجو ة وتحد   رةتاخ البااةا  المتعلقم ،اســ ــادم الدةاا لط اة المنســ العمل  ،الصــ

(، وبــح فرير اليبراا أي ــا أ اة للتق ام  19-،صــادته النشالام  وف   ل جالحم مرض ف روس  وروةا )كوف د
الســــريح لجمح البااةا  المتعلقم ،اســــتيدام الوقت أثناا األزما ، اســــتنا ا رل  أف ــــل الممارســــا  المتوعم لدع  

هذه  وتر  معلوما  ربــــــافام عن هذه    وير  أ ةاه ولــــــئ موجز لمل من مســــــارا  العمل( 9) أع ــــــاا الفرير
العنالـر ف  وثالر ميصـصـم توفر معلوما  أسـاسـام، وه  متا م عل  اقةترةت عل  الموقح ال ـوف  للجنم  

 __________ 

 /https://unstats.un.org  :اةظر وثاقم المعلوما  األساسام المقدمم ف  الدورة الحا يم واليمس ن للجنم، والمتا م عل  الرا،ط التال  (3) 

unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf  

 (4) Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi, Report by the Commission on the  

Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009) إ واةظر أي اA/75/982  

  https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/towards2025.asp :متاح عل  الرا،ط التال  (5) 

  /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-groupاةظر  (6) 

  https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_93e.pdf :عل  الرا،ط التال متاح  (7) 

  /https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents :متاح عل  الرا،ط التال  (8) 

  /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-groupاةظر (9) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://undocs.org/ar/A/75/982
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/towards2025.asp
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_93e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/
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(https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/وُترفح هذه ال  ) عنالـــــر األســـــاســـــام للموا ن
 التوج شام الت  ستصدرها األمم المتحدة رل  اللجنم ققرارها 

 
 الصيغة الدنيا لألداة المنسقة لجم  ال يانات المتعلقة باتتخدام الوقت -  ألف 

ــتيدام الوقت، وتحد دا   -   5 ــااا  اســ ــول عل  الدعم ف  مجال جمح ر صــ ــتجا،م ليلوا  البلدان ،الحصــ اســ
رلـد أهداد التنمام المسـتدامم، وبـح فرير اليبراا الصـادم الدةاا أل اة منسـقم لجمح البااةا  المتعلقم ف  سـااا 

، تم ــاا مح التصــناف الدول  لطة ــيم ألغراض  1- 4- 5،اســتيدام الوقت، ،ما ف  ذلك من أجل قااس المؤاــر  
ام المقارةم   ن البلدان  ويمفن  والمعا  ر الدولام األارع، لمفالم قا ل   2016ر صــــــــــــااا  اســــــــــــتيدام الوقت لعام 

ــاا الوننام اســــــــــتيدام األ اة ف  ال ــــــــــفل المقترح، أو يمفن اعتوارها األســــــــــاس أو الحد األ ة   لمفاتج اق صــــــــ
المتيلوا  ال زمم لتصــــــــــمام أ اة أك ر تفصــــــــــ   لجمح البااةا  المتعلقم ،اســــــــــتيدام الوقت وذلك من ا ل   من 

 م  وقد أُعد  الصادم الدةاا لط اة المنسقم لجمح البااةا  ،صورة رقمام  استيدام ال وماا  أو األسئلم المنمي 

ووافر فرير اليبراا عل  قالمم األة ــــيم المحد ة مســــوقا المدرجم ف  الصــــادم الدةاا لط اة المنســــقم  - 6
ــاس ما  ل و )أ( المعلوما  المتا م ف  قرا،م   ــتيدمشا البلدان ف  جماح أةحا 15عل  أســــــــ ا  ومام موجزة تســــــــ

ــئلم المنميم ف   ــتيدمم ف  األســ  لدا من  لدان أمريفا ال ت نام ومنيقم الوحر  15العالمإ )ب( األة ــــيم المســ
الماريب   وت ــمل قالمم األة ــيم المحد ة مســوقا جماح األة ــيم الممفنم الت  يمفن أن ي ــيلح  شا اــي   

ــيم أارع“ لتديام األ 25ف  ال وم وتتألئ من   ــانا )،ما ف  ذلك ”أة ــــ ة ــــــيم غ ر المدرجم ف  القالمم(  ة ــــ
ــئلم المنميم، وتمّ ل الحد األ ة   ــتيدامشا ف  ال وماا  الموجزة واألســــ ــعت قالمم األة ــــــيم هذه الســــ وقد ُوبــــ

ــناف الدول  لطة ــــــيم   من ــتيدام الوقت ،ما  تمااــــــ  مح التصــــ ــااا  اســــ المتيلوا  للتمف ن من رةتاخ ر صــــ
 ة يم المستوع ال اة ( )أ 2016ألغراض ر صااا  استيدام الوقت لعام 

والصــادم الدةاا لط اة المنســقم،  نســيتشا الحالام، تحدث النســيم الت  اســتعربــتشا اللجنم ف   ورتشا   - 7
  وقد ُأةجز  اآلن هذه األ اة الت  ُتسـتيدم قجراا االسـتقصـااا   ( 10) الحا يم واليمسـ ن وتوسـعشا رل   د  ب ر
ف  رةتاخ ر صـااا  اسـتيدام الوقت الت  اكتسـبتشا البلدان والو اال   الموجزة، وه  تسـتند رل  اليبرة الواسـعم

،      1-4-5األع ـاا ف  فرير اليبراا، وتوفر الحد األ ة  من المعلوما  ال زمم لقااس ورلـد المؤاـر 
ــ   9تتصل  المحد ة مسوقا ،األعمال المنزلام وأعمال الرعايم غ ر المدفوعم األجر،   25أة يم من األة يم الـــــ

 ذلك لمفالم جمح  ااةا  مفصلم قجراا تحل ل جنساة  ذي مدزع و 

وت ــمل العنالــر الجد دة للصــادم الدةاا لط اة المنســقم، الت   ر  اــرح مفصــل لشا ف  تقرير ي ــم   - 8
لتوف ر ااار  د ل للبلدان الت  ال ترغج   -معلوما  أساسام متاح عل  الموقح ال وف  للجنم، استبااةا منميا  

ة ــــــاناإ وقســــــم معلوما   25 ر ز عل  القالمم ةفســــــشا المذ ورة أع ه الت  ت ــــــم   -ف  اســــــتيدام ال وماا  
أساسام، يعرض الحد األ ة  من المتد را  الت  سُتجمح  ولفشا اصال  أساسام ف  استقصااا  استيدام  
الوقتإ ووبـــــح الصـــــادم النشالام لل وماا  الموجزة  ويت ـــــمن تقرير المعلوما  األســـــاســـــام الذي ُتعرض فاه  

و  د القااسـ    ن تصـناف ن  ول  ن يسـتيدمان عل  ةياا  األ اة أي ـا أ اة ربـافام للمقارةم والت ـجاح عل  الت 
ــااا  األوروبام المنســــــقم الســــــتيدام الوقت والتصــــــناف الدول  لطة ــــــيم ألغراض   ــتقصــــ واســــــح، وهماو االســــ

 __________ 

ــالـــــ و   (10)  الـــــتـــــ الـــــرا،ـــــط  عـــــلـــــ   ــاح  -https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3mمـــــتـــــ

MinimumHarmonizedInstrument-E.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-MinimumHarmonizedInstrument-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-MinimumHarmonizedInstrument-E.pdf
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، وذلك لتاســ ر اعتما  الصــادم الدةاا لط اة المنســقم ف  جماح البلدان  2016ر صــااا  اســتيدام الوقت لعام 
ر اليبراا س والل االستفا ة من تجارب البلدان ف  تجريج األ اة واستيدامشا، فاللجنم  وعل  الرغم من أن فري 

 مدعوة رل  استعراض األ اة وإقرارها 

، الرعايم  416وأا را، يعفئ فرير اليبراا عل  مناق ـم جمح المعلوما  عن الرعايم السـلبام )الرمز   - 9
والد ن المعال ن، ،حسج التصناف الدول  لطة يم ألغراض  ، الرعايم السلبام لل425السلبام لطنفال، والرمز  

ر صـااا  اسـتيدام الوقت(  ويو  الفرير أن يعرب عن تقد ره لعمل ه ئم األمم المتحدة للمسـاواة   ن الجنسـ ن 
ــم لجشو هم  ــدة األمريفاـ ــا  المتحـ ــم والواليـ ــدولاـ ــل الـ ــم العمـ ــدة للمرأة( ومنظمـ ــم األمم المتحـ وتمف ن المرأة )ه ئـ

 وسح ةياا تعاريف الرعايم السلبام الوار ة ف  التصناف الدول ،   “اقارافام”تعريف مؤقت للرعايم   وبح ف 
وما قدموه من أفمار أولام ، ــــــأن  افام قااســــــشا  ولاس هذا العمل جزاا من األ اة المقتر م المصــــــممم لمفالم  

  من المتيلوا   ومح ذلك، تدر خ المواامم   ن البلدان من ا ل الت ــــــــــــــجاح عل  التق د ،مجموعم الحد األ ة 
المعلوما  المتعلقم ،الرعايم الســـلبام والتعريف المؤقت للرعايم اقاـــرافام  مرفر لتقرير المعلوما  األســـاســـام،  

 لتمون مرجعا للعمل المحتمل ف  المستقبل 

 

 تتديث اتتقصاءات اتتخدام الوقت -  باء 

ــااا  ا - 10 ــتقصـ ســـتيدام الوقت  واســـيم ال وماا  الورقام موار  مفّ فم،  تيّلج النشي التقل دي قجراا اسـ
وال ســاما أثناا جمح المعلوما  ورقمنتشا وترم ز األة ــيم  وبالنظر رل  ذلك، اتفر فرير اليبراا عل  تحد    
جمح ر صـــــااا  اســـــتيدام الوقت عن نرير ت ـــــجاح االســـــتعابـــــم عن ال وماا  الورقام ،أ وا  رقمام، م ل 

،مســـاعدة الحاســـوب، والمقا    الشاتفام ،مســـاعدة الحاســـوب، والمقا    عل  الموقح المقا    ال ـــيصـــام  
ال ـوف  ،مسـاعدة الحاسـوب، واسـتيدام تيباقا  الشواتئ الذ ام  وباقبـافم رل  ارتفاع تمالاف جمح البااةا  

ــااا  اســـــتيدام الوقت ــتقصـــ ــا تحديا  ف  رجراا اســـ ــاا الوننام أي ـــ ،ســـــبج   وتجش زها، تواجه مفاتج اق صـــ
اةيفاض معدال  االسـتجا،م والتأار ف  ة ـر ةتالي االسـتقصـااا   وي ـجح فرير اليبراا اعتما  ةشي ميتلط  
ي ــــــمل األ وا  الرقمام المذ ورة آةفا الت  تمفن من اســــــتشداد ميتلئ المجموعا  الســــــفاةام وإتا م ااارا   

 الم ار م أمام المستيلع ن،  وس لم للحد من عدم االستجا،م 

، اســــــــتعرض فرير اليبراا التجارب ف  مجال اســــــــتيدام  51/115و   48/109ووفقا لمقرري اللجنم   - 11
ــتيدام التمنولوجاا  ــود اسـ ــتيدام الوقت ف  جماح البلدان  فقد ألـ التمنولوجاا ورقمنم جمح البااةا  المتعلقم ،اسـ

المفااة ف  جمح البااةا ، جزاا ال  تجزأ من رةتاخ ر صــااا  اســتيدام الوقت ف  العد د من البلدان لتحســ ن  
وتحســــــ ن جو ة البااةا  وة ــــــرها ف  الوقت المناســــــج  ويمفن للتمنولوجاا أي ــــــا أن تاســــــر تنف ذ تصــــــنافا  

، ا ل  2016األة ــــيم، ،ما ف  ذلك التصــــناف الدول  لطة ــــيم ألغراض ر صــــااا  اســــتيدام الوقت لعام 
 ز األة يم أثناا تجش ز البااةا  جماح مرا ل االستقصااإ وعل  وجه اليصوو، فش  توسط ترم  

وقـام فرير اليبراا أي ـــــــــــــــا  تحـد ـد التحـديـا  الت  تواجششـا البلـدان وتق امشـا، ،مـا ف  ذلـك رمفـاةاـم   - 12
الولــــــــول رل  التمنولوجاا ومدع تدي تشا )فاما  تعّلر ،أ وا  االســــــــتقصــــــــاا الت  يفملشا ال ــــــــي   نفســــــــه( 

ــاا“ المحتمل الذي  و ــتقصـ ــلوب االسـ ــلوب  ”تأث ر أسـ ــتيدم البلدان ةشي األسـ ــاما عندما تسـ  نود  مراعاته، وال سـ
ــال    الميتلط لجمح البااةا   وف  هذا الصـــــــد ،  رس فرير اليبراا العمل الذي ابـــــــيلح ،ه المفتج اق صـــــ
ل تحا  األوروب  وال ـر اا ، ـأن األ وا  المبتمرة ل سـتقصـااا  المتعلقم ،م زاةام األسـر الم ا ـام واسـتيدام  
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،ما ف  ذلك ريجا   لول ليف  العجا الواقح عل  المســتيلع ن، وزيا ة معدال  االســتجا،م، واف     الوقت،
 رجمال  عجا العمل عل  مفاتج اق صاا الوننام 

ويقدم التقرير المســـــتممل عن عملام التحد  ، المتاح  وثاقم معلوما  أســـــاســـــام عل  الموقح ال ـــــوف   - 13
  ويت ــــــمن تقرير المعلوما  األســــــاســــــام  2021 شا فرير اليبراا ف  عام للجنم، موجزا لطعمال الت  ابــــــيلح  

، ،ما ف  ذلك ( 11) أم لم قيريم ويوســــــــح رل   د  ب ر الم ــــــــروع المقدم رل  اللجنم ف   ورتشا الحا يم واليمســــــــ ن 
ايم البااةا   االعتوارا  المتصــــلم ،التملفم والجو ة واالعتوارا  المنشجام والتنظامام، وإمفاةام تم  ل الســــفان، و م 

ذلك   ف   واليصــــــــولــــــــام  ويقدم التقرير اــــــــر ا للياارا  الحد  م لجمح البااةا  المتعلقم ،اســــــــتيدام الوقت، ،ما 
اســـــــــتيدام الحاســـــــــوب مقا ل الشاتئ الذ  ، والموقح ال ـــــــــوف  مقا ل التيب ر، وتحد د الموقح الجدراف ، وغ رها 

وأا را،  وبـــد التقرير اســـتيدام جمح البااةا  ،األســـلوب  االعتوارا ، مح عرض مزايا وع وب  ل أســـلوب   من 
ب ن  وسـتدر خ وثاقم المعلوما  األسـاسـام المتصـلم  تحد   جمح   الميتلط، سـواا  ان ذاتاا أو من ا ل المسـتجوي

  البااةا  المتعلقم ،استيدام الوقت ف  الموا ن التوج شام الت  ستصدرها األمم المتحدة 

 
 تياق االتتقصاءات واإلحصاءات المتعلقة باتتخدام الوقتضمان الجودة في   -  جيم 

تمتســـــ  جو ة االســـــتقصـــــااا  أهمام قصـــــوع للحصـــــول عل  ةتالي مشمم و قاقم  وثر  شا  وينود    - 14
تنف ذ رجرااا  بـمان الجو ة لمنح الممارسـا  غ ر المقبولم وتقل ل األاياا ف  رةتاخ البااةا  رل  أ ة   د  

ا أولاا لتعريف الجو ة ف  سـااا اسـتقصـااا  اسـتيدام الوقت وقدمه رل  اللجنم ف  عام وقد وبـح الفرير رنار 
،  شدد توجاه عملام جمح البااةا  والتمف ن من رجراا تق ام متعد  األ،عا  لجو ة ر صــااا  اســتيدام  2020

 الوقت المنت جم 

قح ال ـــوف  للجنم، توســـح ةياا  ووثاقم المعلوما  األســـاســـام الحالام عن الجو ة، المتا م عل  المو  - 15
  وير ز التقرير عل  ســـما  ( 12) الم ـــروع المقدم رل  اللجنم ف   ورتشا الحا يم واليمســـ ن وتناق ـــه ،التفصـــ ل

التصــمام الحرجم المرتويم ،اعتوارا  مشمم للجو ة الت  تي  اســتقصــااا  اســتيدام الوقت  ويدي  التقرير 
ســـــــــتقلم المفرســـــــــم لشذا الدرض مقا ل و دة مدرجم ف  رنار  الجو ة ف  اســـــــــتقصـــــــــااا  اســـــــــتيدام الوقت الم

اســـتقصـــاا أوســـح ةياقا، واعتوارا  الجو ة اليالـــم ،أســـلوب جمح البااةا  )ســـواا من ا ل مقا لم اـــيصـــام  
وتناق ش ف  وثاقم   اســــتقصــــاا هاتف  أو اســــتقصــــاا عل  اــــوفم اقةترةت أو الجمح   ن أك ر من أســــلوب(  أو

ــام اعتو  ــاســـ ــتيدام الوقت،  المعلوما  األســـ ارا  الجو ة فاما  تعلر ،الفترة المرج ام لجمح البااةا  المتعلقم ،اســـ
ومحتوع االســـــتقصـــــاا ومســـــتوع التفصـــــ ل، واألة ـــــيم ال اةويم والمتزامنم، والمعلوما  الســـــااقام، ،ما ف  ذلك 

  ذلك  ســاب  وأا را، تجري أي ــا مناق ــم عملاا  التجش ز الت  تل  االســتقصــاا، ،ما ف  “مح من”و   “لمن”
ــام   ــاسـ ــتدر خ وثاقم المعلوما  األسـ ــر  وسـ ــاب القام، والن ـ ــتجا،م، وترم ز ال وماا  وتحريرها، وا تسـ معدل االسـ
المتصــــــــــلم ،الجو ة ف  ســــــــــااا عملاا  جمح البااةا  المتعلقم ،اســــــــــتيدام الوقت ف  الموا ن التوج شام الت  

 ستصدرها األمم المتحدة 

 

 __________ 

ــالـــــ  (11)  الـــــتـــــ الـــــرا،ـــــط  عـــــلـــــ   ــاح  -https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m  :مـــــتـــــ

Modernization-E.pdf  

ــالـــــ  (12)  الـــــتـــــ الـــــرا،ـــــط  عـــــلـــــ   ــاح  -https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m  :مـــــتـــــ

Defining_Quality-E.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Modernization-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Modernization-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Defining_Quality-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Defining_Quality-E.pdf
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 زمات: أداة التقييم السري اتتخدام الوقت أثناء األ  -  دال 

العــالماــم، أعــد فرير اليبراا أ اة للتق ام   19-ف  رنــار اقجرااا  المتيــذة لمواجشــم جــالحــم  وف ــد - 16
الســـــــريح لتاســـــــ ر جمح البااةا  وتحل لشا وة ـــــــرها ف  الوقت المناســـــــج ا ل أوقا   دوث أزما   الجالحم  

ــا  عل  أثر األزمم  ــااســــ ــع  الســــ ــتيدام هذه األ اة قن ع وابــــ عل  الحااة ال ومام الحالام  ومن المقرر اســــ
وســــــبل تماف الســــــفان مح الوبــــــح    “التد را  النســــــبام”للناس وروت نشم ال وم ، ألةشا تقدم لمحم موجزة عن  

ــااا جالحم  وف د ، يمفن اســـتيدام األ اة 19-ويمفن تعد لشا ،ما  ناســـج أي ةوع من  اال  األزما   وف  سـ
منزل ، وتق ام الوقت اقبـــــــاف  الميصـــــــ  ألة ـــــــيم  لجمح معلوما  من قب ل أثر العمل عن ،عد والتعلام ال

ــاما رعايم األنفال  وتســــــــتشدد األ اة قالمم ،الحد األ ة  من األة ــــــــيم   الرعايم غ ر المدفوعم األجر، وال ســــــ
ومقدار الوقت الذي ييصــــــــ  لمل منشا، وتقام ما رذا  اةت القامم ةفســــــــشا أو أك ر أو أقل مقارةم ،ما  اةت 

 اة المول   شا ه  أ اة من ةوع األسئلم المنميم مح فئا  رجا،ا  محد ة مسوقا  دال علاه قبل الجالحم  واأل
عل  األة ـيم ال ومام، ولن تمون   19-من األسـئلم المفتو م  والدرض منشا هو تقديم تق ام سـريح لتأث ر  وف د

ــااا    ــتقصـــــ اســـــــتيدام الوقت   النتالي الت   تم الحصـــــــول عل شا مماثلم للنتالي الت  ُتجمح عا ة من ا ل اســـــ
ويصــا ج األ اة اســتباان للمعلوما  األســاســام لجمح المعلوما  األســاســام ال زمم قجراا تحل ل ذي مدزع  

  ( 13) وتوجد هذه األ اة  الاا، رل  جاةج الموا  الدعويم، عل  الموقح ال وف  ل  وم اق صااا 

 
 الخطط المستق لية - هاء 

، وبالتعاون مح فرير اليبراا، تو  د 2023و  2022اق صـــــــااا ، ف  عام  ســـــــتوالـــــــل اـــــــ وم   - 17
المدا   التقنام لوبـح الصـادم النشالام للموا ن التوج شام لطمم المتحدة  وا ل تلك الفترة، سـتسـاعد أي ـا  

وقت ،يرا  ال ــــــــــــ وم وفرير اليبراا البلدان ف  تنف ذ الياارا  المقتر م لجمح البااةا  المتعلقم ،اســــــــــــتيدام ال
م الموا ن التوج شام رل  اللجنم ف  عام  وســــتعفس الدروس المســــتفا ة والتعلاقا  الوار ة  2024فعالم  وســــتقدل

 من البلدان ، أن استيدام األسال ج المقتر م 

  
اتعتنتاجات ومتابعة االجتماعات األييرة التي عقدها فري  الخ راء المشعترب بين   -  ثالثا  

 حصاءات الجنسانية الوكاالت المعني باإل 

، الذي ي ــم مم ل ن  ( 14) أة ــف فرير اليبراا الم ــتر    ن الو اال  المعن  ،اق صــااا  الجنســاةام - 18
من أجل تعزيز  2007عن  رامي اق صـــــااا  الجنســـــاةام ف  المؤســـــســـــا  الدولام واققلامام والوننام، عام 

 __________ 

ــر   (13)  ــظــــــــــ -https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/TU-duringاةــــــــــ

crises-instrument-final.pdf   اةــــــظــــــرو  https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-

expert-group/Background-domains-questionnaire-for-TU-during-crises-final.pdf  

 لدا ه  األر ن، وأوغندا، وإييالاا، والبرازيل، وجمشوريم مولدوفا،   21األع ــاا الحال ون ف  الفرير هم مفاتج اق صــاا الوننام ف   (14) 
وجنوب أفريقاا، وجورجاا، وزموا وي، وســــــــــــويســــــــــــرا )الرلاس الم ــــــــــــار (، وغاةا، والفلب ن، وفنلندا، وف  ت ةام، و ازااســــــــــــتان، و ندا، 

، والمفســـاك، والشند، والواليا  المتحدة األمريفام، والاا،ان )الرلاس الم ـــار (، والمنظما  التالامو منظمم األغذيم و ولومباا، والمدرب
ــاال ، ومنظمـم التعـاون والتنمـام  والزراعـم لطمم المتحـدة، ومنظمـم العمـل اـلدولـام، واالتحـا  البرلمـاة  اـلدول ، واالتحـا  اـلدول  ل تصــــــــــــ

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمام، وبرةامي األمم المتحدة اقةمال ، وبرةامي األمم المتحدة للب ئم، ومعشد  الم دان االقتصا ي، و  ف 
اق صــــاا التا،ح لمنظمم األمم المتحدة للتربام والعلم وال قافم )ال وةســــفو(، ولــــندوا األمم المتحدة للســــفان، ومفوبــــام األمم المتحدة  

م المتحدة لليفولم )ال وةاســــــئ(، ومفتج األمم المتحدة المعن  ،الميدرا  والجريمم، واــــــ وم الســــــفان  ل ــــــؤون ال جئ ن، ومنظمم األم
 التا،عم ق ارة ال ـؤون االقتصـا يم واالجتماةام، واللجان اققلامام، واـ وم اق صـااا  التا،عم ق ارة ال ـؤون االقتصـا يم واالجتماةام

 منظمم الصحم العالمام، ومجموعم البنك الدول  )األماةم(، وه ئم األمم المتحدة للمرأة، و 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/TU-during-crises-instrument-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/TU-during-crises-instrument-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/Background-domains-questionnaire-for-TU-during-crises-final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/time-use-expert-group/Background-domains-questionnaire-for-TU-during-crises-final.pdf
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ذا  األولويم لتعزيز اق صـــــــــااا  الجنســـــــــاةام التعاون   ن الجشا  المعنام الرلاســـــــــام، ومناق ـــــــــم المجاال   
، أولــــــت اللجنم،  2011واالتفاا ، ــــــأةشا، وســــــد ال درا  ف  البااةا  الجنســــــاةام، ،يريقم منســــــقم  وف  عام 

الم ـتر    ن الو اال  لا ـمل  (،  توسـاح ةياا عمل فرير اليبراا E/2011/24)اةظر   42/102مقررها  ف 
 عقد اجتماعا  سنويم للفرير وعقد المنتدع العالم  لا صااا  الجنساةام  ل سنت ن 

، عقد 2020ومنذ أن ةاق ــــــــــت اللجنم مؤارا موبــــــــــوع اق صــــــــــااا  الجنســــــــــاةام ف  آذار/مارس  - 19
ا،ح ع ر للفرير، الذي تر  أ ةاه اجتماعان سنويان لفرير اليبراا الم تر    ن الو اال و االجتماع السنوي الر 

االســــــــــــــتنتـاجـا  الت  ال  رل شـا، واالجتمـاع اليـامس ع ــــــــــــــر الـذي عقـد ،عـد تقـديم هـذا التقرير وســــــــــــــتتـاح  
 االستنتاجا  الت  ال  رل شا ف  وثاقم معلوما  أساسام عل  الموقح ال وف  للجنم 

براا الم ـــــتر    ن الو اال  وعقد  اـــــ وم اق صـــــااا  االجتماع الســـــنوي الرا،ح ع ـــــر لفرير الي - 20
اب را   92  و  ــر االجتماع ما مجموعه 2020 اةون األول/ يســمبر  7و  5و   4اــوفم اقةترةت أيام   عبر

،  ( 15) مفتوا من مفاتج اق صـــــاا الوننام  19م ـــــار ا من   34وإ صـــــالاا ف  ال ـــــؤون الجنســـــاةام، من   نشم  
  واـــــار  ف  رلاســـــم االجتماع مفتج اق صـــــاا الفنلندي  ( 17) منظمم و ااةا  ولاا 15، و ( 16) واللجان اققلامام

ومفتج المد ر العام لتيياط الســـــــــااســـــــــا  )المعا  ر اق صـــــــــالام( ف   فومم الاا،ان  وابـــــــــيلعت اـــــــــ وم  
 اق صااا   دور األماةم 

وجرع ف  االجتماع اســـــــــــتعراض ومناق ـــــــــــم التيورا  المنشجام ف  قااس ورلـــــــــــد مجاال  محد ة   - 21
  وتر  أ ةاه اســتنتاجا  ميتارة من االجتماع  ويمفن  19-اةام واآلثار المتما ز جنســاةاا لموف دلل ــواغل الجنســ 

  ( 18) االن ع عل  تقرير مفصل عن االجتماع عل  الموقح ال وف  ل  وم اق صااا 

وةوه فرير اليبراا الم ــــــــتر    ن الو اال  ،ميتلئ الجشو  والموا را  الت  ابــــــــيلعت  شا مفاتج  - 22
من أجل قااس ورلـــــد الظرود الســـــريعم  19- صـــــاا الوننام لجمح  ااةا  اـــــوه آةام أثناا جالحم  وف داق

ــاا الوننام لمواجشم التحديا    ــعتشا مفاتج اق صــ ــملت التدا  ر المبتمرة الت  وبــ التد ر ،ســــرعم و فااة  واــ
الســت مارا  ف  تمنولوجاا الت  فربــتشا الجالحم رقامم اــراكا  جد دة بــمن المنظما  وفاما   نشا، وتســريح ا

ــالـ ج جمح البـااـةا  وتحـدـ   األنر الت  تعتمـد عل  التمنولوجـاا، وموالـــــــــــــــلم  المعلومـا ، والتحول رل  أســــــــــــ
 استم اد مصا ر البااةا  غ ر التقل ديم والتمم لام م ل السج   اق اريم، وزيا ة المروةم ف  التيياط 

والتيباقا  ال ـــــــــوفام  اةت األســـــــــال ج الت  اعتمدتشا مفاتج وأفا   التقارير أن المقا    الشاتفام   - 23
ــاا الدولام والوننام عل  الســـــواا لجمح المعلوما  أثناا الجالحم  وأاـــــار فرير اليبراا الم ـــــتر    ن  اق صـــ

 __________ 

أوغنــدا، وإييــالاــا، والبرازيــل، وجمشوريــم مولــدوفــا، وجنوب أفريقاــا، وجورجاــا، وزموــا وي، وســــــــــــــويســــــــــــــرا، وغــاةــا، وفنلنــدا، وف  ــت ةــام،   (15) 
 ا،ان و ازااستان، و ندا، و ولومباا، والمدرب، والمفساك، والشند، والواليا  المتحدة األمريفام، والا

اللجنم االقتصــــــــــــا يم ألفريقاا، واللجنم االقتصــــــــــــا يم ألوروبا، واللجنم االقتصــــــــــــا يم ألمريفا ال ت نام ومنيقم الوحر الماريب ، واللجنم   (16) 
 االقتصا يم واالجتماةام آلساا والمحاط الشا ن، واللجنم االقتصا يم واالجتماةام لدرب  آساا 

المتحدة، ومنظمم العمل الدولام، ومر ز التنمام التا،ح لمنظمم التعاون والتنمام ف  الم دان االقتصا ي،    منظمم األغذيم والزراعم لطمم (17) 
ومنظمم التعاون والتنمام ف  الم دان االقتصــــا ي/ال ــــراكم ف  مجال اق صــــاا من أجل التنمام ف  القرن الحا ي والع ــــرين، واــــ وم 

ــااا ، وبرةامي األمم ال ــ وم اق صــــ ــفان، واــــ ــفان،  الســــ ــندوا األمم المتحدة للســــ ــاا، ولــــ ــفو لا صــــ متحدة اقةمال ، ومعشد ال وةســــ
ومفوبـام األمم المتحدة ل ـؤون ال جئ ن، وال وةاسـئ، ومفتج األمم المتحدة المعن  ،الميدرا  والجريمم، وه ئم األمم المتحدة للمرأة،  

 ومنظمم الصحم العالمام، والبنك الدول  

  https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderاةظر  (18) 

https://undocs.org/ar/E/2011/24
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender
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ــاـلل البرـيد اقلمتروة  وأرقـام الشواتئ،  الو ـاال  رل  أهمـام وبــــــــــــــح و/أو تعشـد أنر معـا ـنم رلاســـــــــــــــام لرســــــــــــ
ــتممالشا ،عن  ــن  ااتاار األفرا  واألســــــــر  واســــــ ــاما ف  البلدان النامام، لم   تســــــ اوين  ريديم وقوالم أارع، ال ســــــ

الم ا ـــام والمؤســـســـا  ع ـــوالاا  وف  هذا الســـااا، أاـــ ر رل  القدرة عل  االســـتفا ة من البنام التحتام القالمم 
 من أجل االستيدام السريح والفعال 

المرأة أثناا الجالحم أمرا اـــــــد د التعق د  وال ا فرير اليبراا  واعُتبر جمح البااةا  عن العنئ بـــــــد  - 24
الم ــــتر    ن الو اال  الموا را  المقتر م الســــتيدام اســــتقصــــااا  التق ام الســــريح لجمح المعلوما  عن هذا 
الموبــــــوع الحســــــاس، وســــــلط ال ــــــوا عل  التحديا  المحتملم  وعل  وجه اليصــــــوو، ســــــلم فرير اليبراا  

ال  ،أهمام  فالم وجو   روتو وال  أا قام وبروتو وال  للســـــــــــ مم أثناا جمح البااةا  الم ـــــــــــتر    ن الو ا
ا ل المقا    الشاتفام، ،النظر رل  أن ال ــحّام المحتملم قد ال تمون و دها عند اقجا،م عل  األســئلم   من

 ا ل فترا  اقغ ا ال امل 

ــاا    19-أن أزمـم  وفـ دواتفر فرير اليبراا الم ــــــــــــــتر    ن الو ـاال  عل    - 25  فعـت مفـاـتج اق صــــــــــــ
الوننام رل  اســــتم ــــاد واســــتيدام مصــــا ر  ااةا  تمم لام وغ ر تقل ديم يمفن اســــتيدامشا أي ــــا ف  مر لم  

،عد الجالحم  وُأاـ ر  ف  هذا السـااا رل  أن توسـاط رمفاةام الولـول رل  السـج   اق اريم أثناا الجالحم،   ما
فرلـم ج دة لتحسـ ن فشم نباعم المعلوما  ف  النظم اق اريم وتوافرها، ويم ل ايوة  عل  سـب ل الم ال،  تاد  

  19-أول  ةحو  فالم تحس ن تمامل البااةا    ن ميتلئ الوزارا  ف  سااا ما ،عد  وف د

المرأة ف  العـالم عـام ور ـج فرير اليبراا الم ــــــــــــــتر    ن الو ـاال  ـ، ن ا المنصــــــــــــــم اقلمتروةـام   - 26
ــااا  وتعرض مجموعم من و اتجاها  وإ صـــــااا 2020 قصـــــم قصـــــ رة   100، الت  أعدتشا اـــــ وم اق صـــ

  ن  كتبتشا ال ــــــ وم وأع ــــــاا الفرير وتت ــــــمن  ااةا  جنســــــاةام وتدي  التقدم المحرز ةحو تحق ر المســــــاواة 
  (19)   ور ج الفرير أي ـا  تيوير المر ز العالم  للبااةا  الجنسـاةام وإعا ة تصـمامه1995الجنسـ ن منذ عام  

ــد ل المتوا ل ،المامل مح قواعد  ــاةام، ،ح   يفون قا   للت ـ ــرا  الجنسـ ــر مجموعم الحد األ ة  من المؤاـ لن ـ
ج الفرير ،مر ز البااةا   ولــفه م اال ج دا عل  البااةا  األارع المرّمزة جدرافاا الت  تتعشدها ال ــ وم  ور 

 ور ابراا البااةا  ف  تاسـ ر اسـتيدام ألـول البااةا  وف  تعظام قامتشا  وهنأ ال ـ وم عل  التيوير المقرر 
، وأقر ،الدور المر زي ذي األهمام الوالدم الذي ت ـــــــــــــيلح  2021لشذه المنصـــــــــــــم وإن قشا المنتظر ف  عام 

 لبااةا  الجنساةام العالمام ال  وم ف  تحس ن ا ،ه

ــتراتاجام اتصـــــال قويم وتعزيز مشارا    - 27 وأقر فرير اليبراا الم ـــــتر    ن الو اال  ،أهمام وبـــــح اســـ
مفاتج اق صاا الوننام ف  اتواع النشي الفعالم والمعالرة لن ر اق صااا  الجنساةام  وف  أوقا   دوث  

ام قويم أمرا أســاســاا قن ع مســتيدم  البااةا  وعامم الجمشور أزما   الجالحم الحالام، يعد وجو  اســتراتاج
عل  التد  را  الت  اعتمدتشا مفاتج اق صـــــــــــــاا الوننام والمااةا  الدولام ف  المنشجام المســـــــــــــتيدمم لجمح 
البااةا   وينود  أي ــــــا اعتما   ملم رع مام وابــــــحم ومحد ة األهداد عند ة ــــــر ةتالي االســــــتقصــــــااا ،  

قد ال تمون مماثلم لبااةا  ما قبل   19-اط ال ـوا عل  أن البااةا  الت  جمعت ف  وقت  وف دسـاما لتسـل وال
 ، ،سبج الق و  عل  جو ة البااةا  أو التد  را  الت  أ الت عل  أ وا  جمح البااةا  المستيدمم  19-كوف د

 __________ 

  /https://unstats.un.org/unsd/demographic-social :متاح عل  الرا،ط التال  (19) 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/
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ــاا الفنلندي، ُ لئ فرير فرع  منب ر عن فرير اليب  - 28 ــتر    ن  وبتوج شا  من مفتج اق صــ راا الم ــ
 تحد د مؤاـــرا  أهداد التنمام المســـتدامم ذا  الصـــلم من منظور جنســـاة ، وتحد   مجموعم   ( 20) الو اال 

الحد األ ة  من المؤاــرا  الجنســاةام، مح مراعاة قالمم المؤاــرا  المحدثم الت  اعتمد  ف   ورة اللجنم لعام 
فرير اليبراا الم ـتر    ن الو اال  ،أكمله، وبـعت    وبعد عدة جوال  قدمت ف شا آراا وتعلاقا  من  2020

ــادتشا النشالام ف  ت ــــــرين ال اة /ةوفمبر   ــاا  الفرير الفرع  ف  لــــ   وتر  ف  مرفر هذا التقرير  2021تولــــ
ــلم ،ال ـــــــؤون  ــاةام، وتتاح القالمم النشالام للمؤاـــــــرا  ذا  الصـــــ قالمم الحد األ ة  المنقحم للمؤاـــــــرا  الجنســـــ

 معلوما  أساسام عل  الموقح ال وف  للجنم الجنساةام ف  وثاقم 

وتحـت راــــــــــــــراد منظمـم األمم المتحـدة لليفوـلم )ال وةاســــــــــــــئ(، يعمـل فرير فرع  منب ر عن فرير  - 29
عل  وبـــح تولـــاا  ، ـــأن  افام اســـتيدام ةظم البااةا     2018منذ عام    ( 21) اليبراا الم ـــتر    ن الو اال 

ــنفم ــفشا مصــــــدرا للمؤاــــــرا  المصــــ ــاةام ال زمم لرلــــــد  اق اريم  ولــــ  ســــــج ةوع الجنس والمؤاــــــرا  الجنســــ
االلتزاما  العالمام والوننام و ون الوننام ف  مجال السااسا  العامم وإثراا البرامي اقةمالام  وتب ن الوحوث  
ــ ن ألةشا  ــاواة   ن الجنسـ ــد المسـ ــوم تماما لرلـ الت  أجريت  ت  اآلن أن البااةا  اق اريم يمفن أن تمون مناسـ

ث ،استمرار وألن مستوع التفص ل ف شا  تاد التحل ل المتعد  الجواةج للفئا  الفرةام ال  افم  ومح ذلك، تحدل 
ال تزال هنا  تحديا  رلاســـــــــــــام، ،ما ف  ذلك عدم وجو  نلج عل  البااةا  الجنســـــــــــــاةام ف   ل عدم وجو   

  التنســـــــــــ ر   ن القياعا   ســـــــــــااســـــــــــم جنســـــــــــاةام وننام، ومحدو يم القدرا  ف  مجال البااةا ، واالفتقار رل
ــمول واق ماخ،  ــالام، وال ـــــــ ــا ، واالفتقار رل  الميا،قم والتو  د القااســـــــــ  مح التعاريف اق صـــــــ ــســـــــ والمؤســـــــ
ومحدو يم رمفاةام الولــــول رل  ملفا  البااةا  اق اريم، واةعدام ال قم ف  اســــتيدام البااةا  اق اريم  وع وة 

ــار  ،ع  البلدان رل  تحديا  ــاا   عل  ذلك، أاــــــــ ــاةام معّ نم، م ل مدع اةيفاض ا تمال  اازة النســــــــ جنســــــــ
والفتاا  لوثالر هويم أو قدرتشن عل  الحصــــــــــــول عل  اليدما ، مما يقلل من فرو وجو  البااةا  المتعلقم 
 شن ف  النظم اق اريم  وســتنت ي مجموعم من الموا ن التوج شام تت ــمن تولــاا  لتحســ ن اســتيدام البااةا  

ــاةام اق اريم ف  ال ــااا  الجنســـــــــ ــاة ، ،ما ف  ذلك الرقمنم، وتعزيز القدرا  ف  مجال اق صـــــــــ تحل ل الجنســـــــــ
ــاةام  ف  ــااا  الجنســ ــاا آلام تنســــ ر وننام لدعم رةتاخ اق صــ ــااا ، وإة ــ جماح مرافر البن  التحتام لا صــ
 جماح ةظم البااةا  اق اريم ذا  الصلم  ف 

  تفاقم المســـــــالل القديمم العشد المتعلقم ،عدم المســـــــاواة  رل 19-وع وة عل  ذلك، أ   جالحم  وف د - 30
ــل مما ه  علاه  وف  عام   ــاةام أك ر وأف ــــــــ ــ ن وأ رز  الحاجم رل  وجو   ااةا  جنســــــــ ،  2021  ن الجنســــــــ

اـــــرعت اـــــ وم اق صـــــااا ، ،التعاون مح اللجان اققلامام، ف  تجماح واســـــتعراض الممارســـــا  الوننام ف   
  (22)  لدا 12ا  غ ر التقل ديم ألغراض التحل ل الجنســــــــاة   وور   ر و  من  مجال اســــــــتيدام مصــــــــا ر البااة 

ــشمت  تقديم ما مجموعه   ــم  ااةا   ويف ــــــــئ تق ام أول  للمعلوما  الوار ة  ت  اآلن أن هنا    33أســــــ  راســــــ
 __________ 

 تألئ الفرير االســـــــت ـــــــاري المعن  ،المؤاـــــــرا  الجنســـــــاةام من األر ن، وإييالاا، والبرازيل، والفلب ن، وفنلندا )الرلاس(، ومصـــــــر، واللجنم   (20) 
ــام ــاا، وبرةامي األمم المتحدة للب ئم، ومفوبــ ــا يم واالجتماةام لدرب  آســ ــاا والمحاط الشا ن، واللجنم االقتصــ ــا يم واالجتماةام آلســ  االقتصــ

  م المتحدة ل ؤون ال جئ ن، وال وةاسئ، ومفتج األمم المتحدة المعن  ،الميدرا  والجريمم، وه ئم األمم المتحدة للمرأة، والبنك الدول  األم 

 تألئ هذا الفرير االســــــــــــت ــــــــــــاري من األر ن، وأوغندا، والبرازيل، وزموا وي، وغاةا، و ندا، والمدرب، والشند، وال وةاســــــــــــئ )الرلاس(،   (21) 
م العمل الدولام، ومر ز التنمام التا،ح لمنظمم التعاون والتنمام ف  الم دان االقتصــــــــــا ي، ولــــــــــندوا األمم المتحدة للســــــــــفان،  ومنظم

ــاا والمحاط الشا ن، واللجنم   ــا يم واالجتماةام آلســـــ ومفتج األمم المتحدة المعن  ،الميدرا  والجريمم، والبنك الدول ، واللجنم االقتصـــــ
 ل ت نام ومنيقم الوحر الماريب ، واللجنم االقتصا يم ألفريقاا، وا وم اق صااا ، وه ئم األمم المتحدة للمرأة االقتصا يم ألمريفا ا

 األرجنت ن، واألر ن، وب رو، وجنوب أفريقاا، وسويسرا، وا ل ، وغاةا، وفنلندا، و ندا، و وبا، و ولومباا، والمفساك  (22) 
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تقل ديا  وتوعا  عد ا متزا دا من البلدان الت  تســـــتف د اآلن من مصـــــا ر للبااةا  الجنســـــاةام لم تمن تســـــتيدمشا  
للتجارب الوننام، يمفن أن ت ـمل المصـا ر األ دث السـج   اق اريم أو البااةا  ال ـيمم أو البااةا  الت  
ــاح ةياا هذا الجر  للتجارب الوننام   ــاجري توســ ــدر وا د  وســ  نتجشا المواننون أو الجمح   ن أك ر من مصــ

 وة ره عل  اقةترةت 

صــــــــــالام العالمام ف  الدورة الحا يم واليمســــــــــ ن للجنم اعتما  منظور وأا را، نلبت األوســــــــــاط اق  - 31
جنســــــــــــــاة  وإ مـاجـه ف  جماح  نو  جـدول أعمـال اللجـنم،  مـا هو الحـال م   ف  الممـارســــــــــــــم الحـالـام المتوعـم 

 ( 51/115المؤتمر اق صال  لطمريفت ن )المقرر  ف 

ــتر   - 32 ــر لفرير اليبراا الم ـــــــــــ ــاعقد االجتماع اليامس ع ـــــــــــ رل   6  ن الو اال  ف  الفترة من وســـــــــــ
لمناق ـــم جملم أمور منشا ســـبل ر ماخ منظور جنســـاة  ف   نو  جدول أعمال  2021كاةون األول/ يســـمبر   8

اللجنم ورلـــــد التقدم ذي الصـــــلم، والقاام ف  الوقت ةفســـــه أي ـــــا ،مناق ـــــم الواليم العامم للفرير ، ـــــأن تعمام 
ل تيياط البااةا  واق صـــــــااا  وإةتاجشا واســـــــتيدامشا ف  جماح مراعاة المنظور الجنســـــــاة  ف  جماح مرا 

المجاال  اق صـــــــــــالام  وســـــــــــتتاح عل  الموقح ال ـــــــــــوف  للجنم االســـــــــــتنتاجا  الت  ييل  رل شا االجتماع، 
لــدعم العمــل الجــاري الــذي   -ي ــــــــــــــمــل النيــاا والمحتوع واقجرااا     -ذلــك مقترح أول  من الفرير   ف  ،مــا

 ق ماخ منظور جنساة  ف  عمل اللجنم  ي يلح ،ه مفتج اللجنم

  
 اتتنتاجات المنتدى العالمي الثامن لإلحصاءات الجنسانية  -  رابعا  

عقد  اــ وم اق صــااا ، ،التعاون مح مفتج اق صــاا االتحا ي الســويســري واللجنم االقتصــا يم   - 33
الم  ال امن لا صااا  الجنساةام ألوروبا، وبتوج شا  من فرير اليبراا الم تر    ن الو اال ، المنتدع الع

الم ـ   ”، ، ـأن موبـوع  2021ت ـرين األول/أكتوبر   1أ لول/سـبتمبر رل   30، ـفل افترابـ  ف  الفترة من 
  وأســـــشم ف  المنتدع ةحو  “قدما ف  البناا عل  ةحو أك ر رةصـــــافا مح رعياا البااةا  الجنســـــاةام  ورا محوريا

من و ـاال   فوماـم أارع  ويمفن   26 صـــــــــــــــاا الونناـم و  من مفـاتـج اق  74م ـــــــــــــــار ، من   نشم    300
  ( 23) االن ع عل  موجز لوقالح المنتدع عل  اوفم اقةترةت

وةســــــــــــج المنتدع العالم  ال امن الف ــــــــــــل رل  المؤتمر العالم  الرا،ح المعن  ،المرأة ف  ال ــــــــــــروع  - 34
ــع د ن   ف  ــاةام عل  الصــ ــااا  الجنســ ــفاا نا،ح منشج  عل  اق صــ الونن  والدول      وافقت  عملام ربــ

الحفوما  عل  وبــح ســااســا  جنســاةام وإجرااا  ذا  لــلم للتصــدي لعدم المســاواة   ن الجنســ ن  وُأاــ ر  
ــح مجموعم الحد   ــبل منشا وبـ ــاةام، ،سـ ــااا  جنسـ ــح ر صـ ــشاما  ب را ف  وبـ ــشم رسـ ــا رل  أن المنتدع أسـ أي ـ

 عل  رثراا مؤارا  أهداد التنمام المستدامم  األ ة  من المؤارا  الجنساةام واق  غ عنشا، مما ساعد

وتر ز  المناق ــــــــــــا  عل  اليلج المتزا د عل  البااةا ، ،ما ف شا تلك الت  تتصــــــــــــل  نياا ومدع  - 35
ــاة   ــار العنئ الجنسـ ــاما عنئ الع ـــ ر  -اةت ـ ــلم ،فوف د -وال سـ ــامل المتصـ ، 19-أثناا عملاا  اقغ ا ال ـ

ــا ــوا عل  الحاجم رل  رة ـ ــليت ال ـ ــا ر وسـ ــتنا ا رل  مصـ ــد المرأة، اسـ ــاملم عن العنئ بـ ا ةظم معلوما  اـ
  ااةا  متعد ة، من أجل التمف ن من توف ر ادما  مساعدة  افام 

 __________ 

 %https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderstat-forum-8/Report%20of%208thاةـــــــــــــظـــــــــــــر   (23) 

20GFGS_2021_FINAL.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderstat-forum-8/Report%20of%208th%20GFGS_2021_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderstat-forum-8/Report%20of%208th%20GFGS_2021_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderstat-forum-8/Report%20of%208th%20GFGS_2021_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/genderstat-forum-8/Report%20of%208th%20GFGS_2021_FINAL.pdf
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 ووع وة عل  ذلك، ف ن المنتدع - 36

اـــــــجح عل  رةتاخ البااةا  المتعلقم ،اســـــــتيدام الوقت ،ما   لم الدرض المن ـــــــو ، ور ج   )أ( 
 المستمرة لوبح وتحد   أ وا  عملام ومرةم لتحس ن جدوع البااةا  وتوافرها وتواترهاإ،الجشو  

ــ ل البااةا  ف  معالجم أوجه عدم  )ب(  ــلط ال ــــــــوا عل  القوة المتولدة عن مســــــــتوع تفصــــــ ســــــ
المســاواة المتقانعم وف  وبــح ســااســا  محد ة األهداد ، ــأن اال تااجا  المحد ة المتعلقم ،ميتلئ الفئا  

ماةام ال ــ افم  وســلم ،أن تمامل البااةا  المســتقاة من ميتلئ المصــا ر ســب ل للم ــ  قدما ف  عدة االجت 
مجاال  تتعلر ،ال ـــــواغل الجنســـــاةام، ما  امت مصـــــا ر البااةا  تعتبر متماملم ولاس ،ع ـــــشا  د   للوع  

غ ر التقل ديم، ال سـاما اآلار، وما  ام المسـتيدمون عل  علم ،م ـاكل الجو ة المحتملم مح مصـا ر البااةا  
 ف  الحاال  الت  جمعت ف شا البااةا  ف  األلل ألغراض غ ر ،ح امإ

اــــد  عل  أهمام رقامم اــــراكم قويم و وار  الم   ن مســــتيدم  ومنتج  البااةا  من أجل   )خ( 
مفاتج رةتاخ  ااةا  جنســـــــاةام جد رة ،ال قم ومناســـــــوم للدرض، وتحد د الفجوا  ف  البااةا ، وتعزيز ســـــــمعم 

اق صـاا الوننام وال قم ف  اق صـااا  الرسـمام  وف  هذا السـااا، أاـ ر رل  أن مفاتج اق صـاا الوننام  
،حاجم رل  تحد   عملاا  وةظم البااةا  لتلبام ا تااجا  المســــتيدم ن النااــــئم و فالم توافر معلوما  ج دة 

 ف  الوقت المناسجإ

م الوعد المتصــل  نوع الجنس ، ــفل افترابــ   أولــ  ،جمح البااةا  ال ــيصــام مح ربــاف ) ( 
لتعزيز االســـتفا ة من البااةا   وقد أ ع تصـــناف البااةا  ، ـــفل افترابـــ   ســـج ةوع الجنس رل  زيا ة غ ر 

 عا يم ف  استيداماتشا المحتملم، وإنالم عمرها، وبالتال  اف  النفقا  اقجمالام ألة يم جمح البااةا إ

المنظور الجنســــــــاة  ،صــــــــورة منشجام ف  جماح مرا ل تيياط   اــــــــجح عل  تعمام مراعاة )هـ( 
ــتنا ا رل  العمل الجاري  ــالام، اســـــــــ ــااا ، ف  جماح المجاال  اق صـــــــــ وإةتاخ واســـــــــــتيدام البااةا  واق صـــــــــ

المؤتمر اق صـال  لطمريفت ن واللجنم  ومن اـأن رقامم اـراكا  ف  مجال البااةا  والتعاون ف  ميتلئ   ف 
 ماخ المنظور الجنساة  ف  جماح أجزاا النظام اق صال  الرسم إالماا  ن أن  اسر ر 

ر ج ،العمل المنشج  الجاري لقااس المواباح الناائم الت  تتقانح مح ةوع الجنس، م ل  )و( 
ــالام   ــاةام والتجارة والب ئم والفجوة الرقمام   ن الجنســــــ ن، و عا رل  وبــــــح موا ن توج شام ر صــــ الشويم الجنســــ

المتحدة ، ـأن اسـتيدام البااةا  ال ـيمم ف  التحل ل الجنسـاة إ وب ـأن رعدا  ر صـااا  عن منظورا   لطمم 
ــواب الجذريم عل  ةحو أف ـــــــلإ وب ـــــــأن  ــااا العنئ، من أجل فشم األســـــ الرجل وتجاربه، ،ما ف  ذلك ف  ســـــ

مإ وب ــــأن قااس  تحق ر التمامل   ن مصــــا ر البااةا  الميتلفم قة ــــاا ةظام متمامل لا صــــااا  الجنســــاةا 
 القوالج النميامإ

 عا رل  رجراا اســتقصــاا لبرامي اق صــااا  الجنســاةام ف  جماح أةحاا العالم، ت ــيلح  )ز( 
،ه اـــــ وم اق صـــــااا  وفرير اليبراا الم ـــــتر    ن الو اال ، لتق ام الحالم الراهنم لا صـــــااا  الجنســـــاةام 

 إ2012ر استقصاا اامل أجري ف  عام و راسم التقدم المحرز، أو عدم ر راز تقدم، منذ آا

 عا رل  تعبئم الموار  المالام المافام قةتاخ وتحل ل وة ـر اق صـااا  الجنسـاةام، وأاـار  )ح( 
ف  الوقت ةفســــــه رل  بــــــرورة رثوا  قامم البااةا  من ا ل اســــــتيدامشا ف  الســــــااســــــا  ،ال ــــــفل الم لم، 
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وجشا  ةظر ميتلئ المسـتيدم ن  ويم ل تمويل الماةح ن  عا رل  لـااغم اال تااجا  من البااةا  من  كما
 مور ا هاماإ غ ر أن األهمام األكبر تممن ف  تعبئم الموار  المالام المحلام 

  
 2023و    2022ت ل المضي قدما: أولويات عامي  -   يامسا  

، ســـــادي  العمل الذي ت ـــــيلح ،ه اـــــ وم اال صـــــااا  وفرير اليبراا  2023و   2022ف  عام   - 37
لم ــتر    ن الو اال ، ف  رنار البرةامي العالم  لا صــااا  الجنســاةام، األة ــيم الت  اتفر عل شا الفرير ا

ف  اجتماةاه الرا،ح ع ر واليامس ع ر  وبصورة االم، ستعي  األولويم لوبح الصادم النشالام للموا ن 
ــتيدام الوقت وغ رها من المو  ــااا  اســ ــأن ر صــ ــيم  ناا القدرا   التوج شام لطمم المتحدة ، ــ ا  المنشجام وأة ــ

ذا  الصــلمإ وإجراا  راســم اســتقصــالام عالمام للبرامي الوننام لا صــااا  الجنســاةام وة ــر النتاليإ ووبــح 
 ، أن  افام ر ماخ المنظور الجنساة  ف  عمل اللجنم  -استنا ا رل  أم لم ملموسم  -وتجريج مقترح  

ــ وم اق صــــ  - 38 ــتقوم اــ ــتر    ن الو اال ، وع وة عل  ذلك، ســ ااا ، ،التعاون مح فرير اليبراا الم ــ
 تنظام وعقد االجتماع ن الســــــــا س ع ــــــــر والســــــــا،ح ع ــــــــر للفرير والمنتدع العالم  التاســــــــح لا صــــــــااا   

   والبلدان مدعوة رل  اقعراب عن اهتمامشا ،است افته 2023الجنساةام، المزمح عقده ف  عام 
  

 ن اللجنة اإلحصائية اتخاذها اإلجراءات المطلوب م  -  تادتا  

 اللجنة مدعوة  لى القيام بما يلي: - 39

 قرار عمل شعععععإلجة اإلحصعععععاءات وفري  الخ راء المعني بالسععععع ل الم تمرة وال عالة لجم    )أ( 
 حصععاءات اتععتخدام الوقتا بما في ذلص الصععيغة الدنيا لألداة المنسععقة لجم  ال يانات المتعلقة باتععتخدام  

واعتجارات الجودة في اتععععععتقصععععععاءات اتععععععتخدام الوقتا والخيارات المتاحة لتتديث  نتاي ال يانات  الوقتا  
المتعلقة باتععتخدام الوقتا بوهعع جا العناهععر األتععاتععية للتتديث المق ل للمجادي التوجيجية لألمم المتتدة  

 دولية؛من أجل  نتاي  حصاءات اتتخدام الوقت بطريقة فعالة م  تعزيز قابلية المقارنة ال

الموافقة على الخطط المسعععتق لية المقترحة لشعععإلجة االحصعععاءات وفري  الخ راء لوضععع    )ب( 
الصععععيغة النجائية للمجادي التوجيجية لألمم المتتدة و ناء القدرات القطرية في مجال  حصععععاءات اتععععتخدام  

 دنيا لألداة المنسقة؛وإبداء االهتمام باتتخدام األتاليب المقترحةا بس ل منجا تجريب الصيغة ال؛ الوقت

توفير التوجيه بشعععععععع ن كيجية  دماي المنسور الجنسععععععععاني في جمي  بنود جدول أعمال   )خ( 
والتذكير بالدور المتوري الذي يضعطل  به فري  الخ راء المشعترب بين الوكاالت   (؛51/115اللجنة )المقرر  

الجنسعانيةا والترحيب بالمناقشات    المعني باإلحصعاءات الجنسعانية في جمي  المسعائل المتصعلة باإلحصعاءات
  2024والطلعب  لى ال ري  أن يقعدم تقريرا في ععام   األوليعة التي يجريجعا ال ري  بشععععععععع ن هعذا الموضعععععععععو ؛

يطته المقترحة وتوهعياته بشع ن كيجية تن يذ المقرر ورهعد تن يذاا اتعتنادا  لى العمل التجري ي المن ذ   عن
 اضيإلية أيرى؛مجاالت مختارة بالتعاون م  أفرقة مو  في

اإلحاطة علما ب ولويات العمل األيرى لشععععإلجة اإلحصععععاءات وفري  الخ راء المشععععترب بين   ) ( 
الوكاالت ودعمجاا تتت مسلة ال رنامج العالمي لإلحصعاءات الجنسعانيةا بما في ذلص  جراء دراتعة اتعتقصعائية  

؛  العالمي التاتع  لإلحصعاءات الجنسعانية عالمية ثانية لل رامج الوطنية لإلحصعاءات الجنسعانية وتنسيم المنتدى  
  .والطلب  لى ال لدان اإلعراب عن اهتمامجا باتتضافة المنتدى 
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 المرف 
 *مجموعة التد األدنى من المؤشرات الجنسانية  

 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

 الجياكل االقتصاديةا والمشاركة في األنشطة اإلنتاجيةا والتصول على الموارد - أوال     

متوســــــــط عد  الســــــــاعا  الميصــــــــصــــــــم لطعمال المنزلام   1-أوال
ــج الجنس  وأعمــال الرعــايــم غ ر المــدفوعــم األجر، ،حســـــــــــــ

 والعمر والمفان

 ا وم اق صااا / 2 5-4-1

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة 

متوســــــــــط عد  الســــــــــاعا  الميصــــــــــصــــــــــم قجمال  العمل  2-أوال
 )رجمال  عجا العمل(، ،حسج الجنس

 ا وم اق صااا  2 

ــار م ف  القوع العاملم لطاـــياو الذ ن تتراوح   3-أوال معدل الم ـ
ســـــــــــنم   15ســـــــــــنم والوالد ن   24ســـــــــــنم و  15أعمارهم   ن  

 فأك ر، ،حسج الجنس

 منظمم العمل الدولام 1 

ةســـــــوم العامل ن الذ ن يعملون لحســـــــا شم الياو، ،حســـــــج  4-أوال
 الجنس

 منظمم العمل الدولام 1 

ــريم، ،حســــــــج   5-أوال ــاهم ن ف  أعمال أســــــ ــوم العامل ن المســــــ ةســــــ
 الجنس

 منظمم العمل الدولام 1 

 منظمم العمل الدولام 1  ،حسج الجنسةسوم العامل ن الذ ن هم أرباب عمل،  6-أوال

 24ســـــنم و  15ةســـــوم ال ـــــواب )الذ ن تتراوح أعمارهم   ن   7-أوال
 سنم( اارخ  الرة التعلام والعمالم والتدريج

 منظمم العمل الدولام 1 8-6-1

ــج القياع، لمل جنس  8-أوال ــفان العامل ن ،حســــ ــوم توزع الســــ ةســــ
 والصناعمإ واليدما ()القياعا  هنا ت  ر رل  الزراعمإ 

 منظمم العمل الدولام 1 

ــوم العمالم غ ر الرســـــــــــــمام ف  العمالم غ ر الزراةام،  9-أوال ةســـــــــــ
 ،حسج الجنس

 منظمم العمل الدولام 2 8-3-1

معدل الويالم، ،حســـــــــج الجنس والعمر واألاـــــــــياو ذوي   10-أوال
 اقعاقم

 منظمم العمل الدولام 1 8-5-2

 

تيتلئ مجموعم الحد األ ة  من المؤاـــــــرا  الجنســـــــاةام هذه عن القالمم المقدمم ف  الدورا  الســـــــا،قم للجنم اق صـــــــالام  فقد جرع   * 
التولل رل شا ف  االجتماع الرا،ح ع ر لفرير اليبراا الم تر    ن الو اال  المعن  ،اق صااا  تحد  شا لتعفس االتفاقا  الت  تم 

 الجنساةام، استنا ا رل  مقترح من الفرير االست اري المعن  ،المؤارا  الجنساةام التا،ح له 
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 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

ســــــــــــنم فأك ر( الذ ن لد شم  ســــــــــــاب   15الوالد ن )ةســــــــــــوم  11-أوال     
مصــرف  أو  ســاب ف  مؤســســم مالام أارع أو لدع مقدم  

 ادما  مالام متنقلم، ،حسج الجنس

 البنك الدول  1 8-10-2

ــوم مجموع المزارع ن الذ ن يمتلمون أراض زراةام   12-أوال )أ( ةســــــــــ
أو لد شم  قوا م ــــــــــــــموةم ف شا، ،حســــــــــــــج الجنسإ )ب( 

ن مّ   األرابــــــــ  الزراةام أو ألــــــــحاب   صــــــــم المرأة    
 الحقوا ف شا، ،حسج ةوع الحاازة

منظمـم األغـذـيم والزراعـم لطمم  2 1-أ-5
 المتحدة

الفجوة   ن الجنســـــــــ ن ف  األجور، ،حســـــــــج المشنم والعمر   13-أوال
 واألاياو ذوي اقعاقم

 منظمم العمل الدولام 2 8-5-1

 منظمم العمل الدولام 2  ،حسج الجنسةسوم العامل ن  دوام جزل ،   14-أوال

ــوم العمالم ف  ســـــــن الذروة رل  عد  الســـــــفان ،حســـــــج   15-أوال ةســـــ
 الجنس وةوع األسرة الم ا ام ووجو  األنفال

 منظمم العمل الدولام 1 

ةســـــــــــوم الســـــــــــفان الذ ن ي ا ـــــــــــون  ون اط الفقر الدول ،   16-أوال
الجدراف   ،حســج الجنس والعمر والوبــح الو اف  والموقح 

 )  ري/ريف (

 مولل األمم المتحدة 1 1-1-1

 االتحا  الدول  ل تصاال  1 1-8-17 ةسوم األفرا  الذ ن يستيدمون اقةترةت، ،حسج الجنس 17-أوال

 االتحا  الدول  ل تصاال  2 1-ب-5 ةسوم األفرا  الذ ن يملمون هاتفا محموال، ،حسج الجنس 18-أوال

ــر النوع    المؤاــ
 1-أوال

 منظمم العمل الدولام 1  مدع التزام البلد ،المساواة   ن الجنس ن ف  مجال العمالم

ــر النوع    المؤاــ
 2-أوال

 منظمم العمل الدولام 1  مدع التزام البلد  دعم التوف ر   ن العمل والحااة األسريم

ــر النوع    المؤاــ
 3-أوال

 منظمم العمل الدولام 1  مدة رجازة األمومم

ــر النوع    المؤاــ
 4-أوال

 منظمم العمل الدولام 1  النسوم المئويم لطجور المدفوعم ا ل رجازة األمومم

 التعليم - ثانيا

معدل الم ـار م ف  التعلمم المنظلم )قبل سـنم وا دة من سـن   1-ثاةاا
 االلتحاا الرسم  ،التعلام اال تدال (، ،حسج الجنس

 لا صاامعشد ال وةسفو   1 4-2-2
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 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

رجمــال  لــــــــــــــــاف  معــدل االلتحــاا ،ــالمــدارس اال تــدالاــم،   2-ثاةاا     
 ،حسج الجنس

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 

 معشد ال وةسفو لا صاا 1  المعدل اقجمال  ل لتحاا ،التعلام ال اةوي، ،حسج الجنس 3-ثاةاا

ــج   4-ثاةاا المعــدل اقجمــال  ل لتحــاا ،ــالتعلام الجــامع ، ،حســـــــــــــ
 الجنس

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 2-1-4 معدل اقكمال )التعلام اال تدال ( 5-ثاةاا

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 2-1-4 معدل اقكمال )التعلام اقعدا ي( 6-ثاةاا

 معشد ال وةسفو لا صاا 1  المعدل اقجمال  للتيرخ من التعلام العال  7-ثاةاا

 معشد ال وةسفو لا صاا 1  ةسوم اقةاث   ن المعلم ن أو األساتذة ف  التعلام العال  8-ثاةاا

سنم(،   24-15معدل اقلمام ،القرااة والمتا،م   ن ال واب ) 9-ثاةاا
 ،حسج الجنس

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 

ةســــــــــــــوــم ال ــــــــــــــوــاب والوــالد ن الــذ ن تتوافر لــد شم مشــارا    10-ثاةاا
 المعلوما  واالتصاال ، ،حسج ةوع المشارةتمنولوجاا 

 معشد ال وةســــــــفو لا صــــــــاا/ 2 4-4-1

 االتحا  الدول  ل تصاال 

 25التحصــــــــ ل التعلام  لدع الســــــــفان الذ ن تبل  أعمارهم  11-ثاةاا
 سنم فما فوا، ،حسج الجنس

 معشد ال وةسفو لا صاا 1 

 الخدمات الصتية والخدمات ذات الصلة - ثالثا

سـنم( ال ت  ُلّب ت   49-15ةسـوم النسـاا ف  سـن اقةجاب ) 1-ثال ا
  اجُتشن رل  تنظام األسرة ،يرا  د  م

 ا وم السفان 1 3-7-1

 ال وةاسئ/ 1 1-2-3 معدل وفاا  األنفال  ون سن اليامسم، ،حسج الجنس 2-ثال ا

 ا وم السفان/

 منظمم الصحم العالمام

 منظمم الصحم العالمام/ 1 1-1-3 األموممةسوم وفاا   3-ثال ا

 ال وةاسئ/

 لندوا األمم المتحدة للسفان

 ال وةاسئ 1  تديام الرعايم الصحام قبل الوال ة 4-ثال ا

 ال وةاسئ 1 2-1-3 ةسوم الوال ا  الت  ي رد عل شا أاصال ون لّح ون م ش رة  5-ثال ا
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 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

الســــــتعمال التو   الاا لدع معدل االةت ــــــار المو د الســــــن  6-ثال ا     
ســـــــنم فأك ر، ،حســـــــج  15األاـــــــياو الذ ن تبل  أعمارهم 

 الجنس

 منظمم الصحم العالمام 1 1-أ-3

 منظمم الصحم العالمام 1  ةسوم الوالد ن الذ ن يعاةون من السمنم، ،حسج الجنس 7-ثال ا

ــريم   8-ثال ا ــا،ا  الجد دة ،ف روس ةق  المناعم الو ـــــــ عد  اقلـــــــ
اـــــي  غ ر مصـــــاب من الســـــفان، ،حســــج   1  000لمل 

 الجنس والعمر والفئا  الرلاسام من السفان

 رةامي األمم المتحدة الم ــتر   1 3-3-1
المعن  ،ف روس ةق  المنـاعـم 

 اق دز الو ريم/

رمفاةام الحصــــــــــــول عل  العقاق ر الم ــــــــــــا ة للف روســــــــــــا    9-ثال ا
 العفوسم، ،حسج الجنس 

 منظمم الصحم العالمام 1 

 ا وم السفان 1  متوسط العمر المتوقح عند سن الست ن، ،حسج الجنس 10-ثال ا

 منظمم الصحم العالمام 1 1-4-3 وفاا  الوالد ن  سج السبج والفئا  العمريم 11-ثال ا

 التياة العامة وهن  القرارات -رابعا 

 البرلماة  الدول االتحا   1   صم المرأة ف  المنالج الوزاريم الحفومام 1-را،عا

ةســـــــــــوم المقاعد الت  ت ـــــــــــدلشا النســـــــــــاا ف  )أ( البرلماةا    2-را،عا
 الوننام، و )ب( الحفوما  المحلام

 االتحا  البرلماة  الدول / 1 5-5-1

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة 

 منظمم العمل الدولام 1 2-5-5 ةسوم النساا ف  المنالج اق اريم 3-را،عا

ــدة المعن   2  النسوم المئويم لل رناا  4-را،عا المتحــ ــج األمم  مفتــ
 ،الميدرا  والجريمم

ــدة المعن   2  النسوم المئويم للقاباا  5-را،عا المتحــ ــج األمم  مفتــ
 ،الميدرا  والجريمم

سـنم   49سـنم و  15ةسـوم النسـاا ممن تتراوح أعمارهن   ن   6-را،عا
، ـــــــأن الع قا  ال ت   تيذن ،أةفســـــــشن قرارا  مســـــــتن رة 

ــالل منح الحمل، والرعايم المتعلقم   ــتيدام وســ ــام، واســ الجنســ
 ،الصحم اقةجا ام

 لندوا األمم المتحدة للسفان 2 5-6-1

ــر النوع    المؤاــ
 1-را،عا

وجو  تحصــــــــــــــا  جنســـــــــــــــاة  للبرلمــان )مقــاعــد محجوزة  
 و ص  قاةوةام للمراح ن(

 االتحا  البرلماة  الدول  1 

ــر النوع    المؤاــ
 2-را،عا

وجو  تحصــــــــــا  جنســــــــــاة  للبرلمان ) صــــــــــ  نوةام  
 لط زاب(

 االتحا  البرلماة  الدول  1 
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 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

ــر النوع         المؤاــ
 3-را،عا

ــاا   2  وجو  قاةون ، أن اق صااا  الجنساةام  ــراكم ف  مجال اق صــــ ال ــــ
القرن  ف   التنماـــــــم  أجـــــــل  من 
د   ــل ) ؤ ــــ والع ــــــــــــــرين  ــا ي  الحــــ

 ال قًا(

 للنساء وال تياتحقوق اإلنسان  -يامسا 

ــرة  1-اامسا ــم ع ـ ــاا والفتاا  ف  اليامسـ ــرا  من النسـ ــوم المعااـ ةسـ
وما فوا ال ت  تعربــــن لعنئ  دة  أو جنســــ  أو ةفســــ  
من ع ــــــــ ر  ال  أو ســــــــا ر، ا ل االثن  ع ــــــــر اــــــــشرا 

 السا،قم، مصنفم ،حسج افل العنئ والعمر

 منظمم الصحم العالمام/ 2 5-2-1

 اق صااا /ا وم 

 ال وةاسئ/

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة/

المعن    ــدة  المتحـــ األمم  مفتـــــج 
 ،الميدرا  والجريمم/

 لندوا األمم المتحدة للسفان

ةســـوم النســـاا والفتاا  ف  اليامســـم ع ـــرة وما فوا ال ت    2-اامسا
تعربــــن لعنئ جنســــ  من أاــــياو غ ر الع ــــ ر، ا ل 

،حســــج العمر ومفان  دوث االثن  ع ــــر اــــشرا الســــا،قم،  
 العنئ

 منظمم الصحم العالمام/ 2 

 ا وم اق صااا /

 ال وةاسئ/

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة/

المعن    ــدة  المتحـــ األمم  مفتـــــج 
 ،الميدرا  والجريمم/

 لندوا األمم المتحدة للسفان

سـنم و  15ةسـوم الفتاا  والنسـاا ممن تتراوح أعمارهن   ن   3-اامسا
ــنم   49 ــاا ســـــ ــويه/ تر األع ـــــ ــعن لعملام ت ـــــ ال ت  ا ـــــ

 التناسلام األة ويم، ،حسج العمر

 ال وةاسئ 2 5-3-2

سـنم   24سـنم و  20ةسـوم النسـاا ممن تتراوح أعمارهن   ن   4-اامسا
ــم   ال ت  تزوجن أو ارتوين ،قرين قبل  لوغ ســـــــــن اليامســـــــ

 ع رة وقبل  لوغ سن ال امنم ع رة

 ال وةاسئ 2 5-3-1

ــنمإ و   14-10معدل الوال ا  لدع المراهقا  )ف  ســــن  5-اامسا ســ
 امرأة ف  تلك الفئم العمريم 1 000سنم( لمل  15-19

 ا وم السفان 1 3-7-2

ــر النوع    المؤاــ
 1-اامسا

مـا رذا  ـان ثمـم أنر قـاةوةـام قـالمـم، أم ال، من أجـل تعزيز  
 وإةفاذ ورلد المساواة وعدم التم  ز عل  أساس الجنس

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة/ 2 5-1-1
 البنك الدول /
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 المؤار المؤار  رقم
  را  ،مؤاــــــ   المتصــــــل  المرجح
 الرالدة  الو الم  الفئم  المستدامم  التنمام  أهداد

ــم ف         والتنماــ ــاون  التعــ ــم  منظمــ
 الم دان االقتصا ي

ــر النوع    المؤاــ
 2-اامسا

 ه ئم األمم المتحدة للمرأة  1  وجو  قواة ن ، أن العنئ العالل 

ــر النوع    المؤاــ
 3-اامسا

ف    1  ما رذا  اةت  قوا اقرث تم ز بد النساا والفتاا  أم ال والتنماـــــم  التعـــــاون  منظمـــــم 
 الم دان االقتصا ي/

 البنك الدول 

ــر النوع    المؤاــ
 4-اامسا

 ا وم اق صااا  1  الحد األ ة  القاةوة  للسن عند الزواخ، ،حسج الجنس

 
 


