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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
  

ر ـ   تقري
  

 ي اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع االجتماع
  واألھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية

 2007سبتمبر /أيلول 11-10القاھرة، 
  

  زـموج
  

، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للدول )اإلسكوا(نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
مم المتحدة المتخصصة العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبشراكة مع عدد من وكاالت األ

واللجان اإلقليمية، اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع االجتماعي 
سبتمبر /أيلول 11- 10واألھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية، الذي عقد في القاھرة يومي 

2007.  
  

ذات األولوية والمؤشرات  االجتماعي النوعوقد ھدف االجتماع إلى إرساء إطار مشترك لقضايا   
وجرت خالل  . للنوع االجتماعي وكتابة تقارير أكثر استجابةالالزمة لرصد األھداف اإلنمائية لأللفية 

البيانات الالزمة لقياس ) ب(؛ النوع االجتماعيإعداد إحصاءات ) أ: (االجتماع مناقشة المواضيع التالية
تعزيز القدرات لرصد ) د(مصادر ومناھج البيانات؛ ) ج(؛ جتماعيالنوع االالتقدم المحرز في قضايا 
للنوع االجتماعي، والفرص المتاحة للتعاون في  وكتابة تقارير أكثر استجابةاألھداف اإلنمائية لأللفية 

  .المستقبل
  

ذات األولوية  النوع االجتماعيقضايا الئحة ونتج عن االجتماع عدد من التوصيات التي تحدد   
النوع االجتماعي، والتي تدعو إلى تحسين توافر البيانات،  مراعية منظورالمؤشرات ابلھا من ما يقو

، وإنشاء منتدى مشترك إلدارة المؤشرات وكتابة تقارير أكثر استجابة لمنظور النوع االجتماعيورصد 
  .المعرفة وتبادل المعلومات في المنطقة العربية

  
  .التي اقترحھا المشاركون ويتضمن ھذا التقرير عرضاً للتوصيات  
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  ةـمقدم
  
عمل المشترك بين اجتماع فريق ال) اإلسكوا(نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -1

النوع االجتماعي واألھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية، الذي عقد منظور الوكاالت والخبراء حول 
المكتب اإلقليمي للدول العربية ومرفق  ، وذلك بالتعاون مع2007سبتمبر /أيلول 11- 10في القاھرة يومي 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبالشراكة مع المنظمات الموارد دون اإلقليمي للدول العربية التابعين لب
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة العمل الدولية، : اإلقليمية والدولية التالية

لعلم ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية وا
والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، والبنك الدولي، ومنظمة 

  .الصحة العالمية
  
نحو رصد األھداف اإلنمائية "وقد عقد االجتماع في إطار المشروع المشترك بين الوكاالت المعنون   -2

الذي تقوم " لنوع االجتماعي في المنطقة العربيةلمنظور ا ستجابةكتابة التقارير عنھا بطريقة أكثر اولأللفية 
ويھدف المشروع إلى تحقيق تفاھم مشترك بين األطراف المعنيين الرئيسيين في المنطقة .  اإلسكوا بتنسيقه

 ،وكتابة التقارير عنھافي عمليات رصد األھداف اإلنمائية لأللفية  االجتماعينوع الالعربية حول سبل مراعاة 
ولعل أھم ما سينتج .  وبيانات مصنفة حسب الجنس االجتماعينوع الخصوصاً لدى إعداد مؤشرات تراعي 

لدى الحكومات  النوع االجتماعيصفحة يقدم لإلحصائيين وخبراء قضايا  50عن المشروع دليل فني من 
 لمدني أداة مفاھيمية تسھلوالمنظمات اإلنمائية الدولية واألطراف المعنيين الرئيسيين اآلخرين من المجتمع ا

وھذا .  لنوع االجتماعيا استجابة لمنظورأكثر  على نحو وكتابة التقارير عنھارصد األھداف اإلنمائية لأللفية 
ذات األولوية  هوتتوافق مع قضايا االجتماعينوع اليستلزم تحديد مجموعة أساسية من المؤشرات التي تراعي 

ع المؤشرات التي تم تحديدھا على المستويين اإلقليمي والدولي، بما في ذلك في المنطقة العربية، كما تتوافق م
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنھاج عمل بيجين، وإطار األھداف اإلنمائية لأللفية، 

 ابة لمنظوراستجعلى نحو أكثر  وكتابة التقاريرباإلضافة إلى المنھجيات التي تساعد على التحليل والرصد 
 .لنوع االجتماعيا
  
 ويعتبر اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حجر الزاوية للمشروع ويھدف إلى  -3

ذات األولوية والمؤشرات الالزمة لرصد األھداف اإلنمائية  النوع االجتماعيإرساء إطار مشترك لقضايا 
قائمة ونتج عن االجتماع   .لنوع االجتماعيجابة لمنظور اأكثر استعلى نحو كتابة التقارير عنھا لأللفية و

ذات األولوية والمؤشرات المراعية للنوع االجتماعي، وتوصيات بشأن تحسين توافر  النوع االجتماعيقضايا ب
، وإنشاء منتدى مشترك إلدارة المعرفة النوع االجتماعيمنظور من التقارير عنھا  ورفع ھاالبيانات، ورصد

 .ومن شأن ھذه النتائج أن تساعد في إعداد الدليل الفني. علومات في المنطقة العربيةوتبادل الم
  
  .ويعرض ھذا التقرير أھم المواضيع التي تناولھا النقاش والتوصيات التي صدرت عن االجتماع  -4
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  التوصيات  -أوالً
  
 :ةالتوصيات التاليقدم اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء   -5
  

األھداف والقضايا "اعتبار أن القضايا األساسية ذات األولوية في السياق العام إلطار   )أ(  
مجاالت االھتمام الحاسم باألھداف اإلنمائية لأللفية  يربطالخاص بالبلدان العربية، الذي  (G Is In)" والمؤشرات

تمكين المرأة في االقتصاد ) 3(والتدريب؛  التعليم) 2(الدخل والفقر؛ ) 1: (في منھاج عمل بيجين، ھي التالية
مؤشرات وما يقابلھا من صحة األم؛ ) 5(وفيات األطفال؛ ) 4(واإلعالم ومراكز السلطة وضد العنف؛ 

  مقترحة، مع مراعاة أھداف ومجاالت اھتمام حاسمة أخرى؛
 

والھيئات ة الوطنية إلى أن تقوم، بالتعاون مع الوزارات المعنيالمكاتب اإلحصائية دعوة   )ب( 
مشترك لتبادل المعرفة  والمنظمات غير الحكومية، بتطوير وصيانة منتدى وطني أو موقع إلكتروني النسائية

  التي تُنشر وتُستخدم ألغراض الدعوة وتطوير البرامج؛ النوع االجتماعيحول إحصاءات 
 

إدماج من خالل  تماعياالجنوع الالتشديد للمكاتب اإلحصائية الوطنية على أھمية نشر بيانات   )ج( 
تقارير في التقارير الوطنية عن األھداف اإلنمائية لأللفية ومواصلة نشر سلسلة  النوع االجتماعي منظور

  ؛"المرأة والرجل"
  

من خالل إدماج منظور الوطنية على تطبيق آليات الرصد والتقييم المكاتب اإلحصائية تشجيع   )د(  
  ية؛األنظمة اإلحصائ النوع االجتماعي في

  
البرنامج العالمي دعوة اإلسكوا إلى أن تقوم، بالتنسيق مع الوكاالت األخرى وفي سياق   )•(  

للبلدان العربية من أجل  النوع االجتماعي، بتطوير برنامج إقليمي إلحصاءات النوع االجتماعيإلحصاءات 
رفع اإلنمائية لأللفية و الوطنية لرصد األھدافالمكاتب اإلحصائية  تحسين توافر البيانات وبناء قدرات

  لنوع االجتماعي في المنطقة العربية؛التقارير عنھا بطريقة أكثر استجابة لمنظور ا
  

ضمن  النوع االجتماعيدعوة اإلسكوا إلى إنشاء قاعدة بيانات إقليمية إلحصاءات ومؤشرات   )و(  
  ؛"األھداف والقضايا والمؤشرات"إطار 

  
إلدماج منظور بھدف وضع خطة عمل  النوع االجتماعياءات تشكيل فرقة عمل إقليمية إلحص  )ز(  

  في األنظمة اإلحصائية الوطنية؛إحصاءات النوع االجتماعي 
  

دعوة اإلسكوا إلى أن تقوم، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين واإلقليميين، بتطوير وصيانة منتدى   )ح(  
التي تُنشر وتُستخدم  النوع االجتماعيمشترك لتبادل المعرفة حول إحصاءات  إقليمي أو موقع إلكتروني

  ألغراض الدعوة وتطوير البرامج؛
  

الطلب إلى اإلسكوا أن تقوم، بالتعاون مع الوكاالت األخرى، بتقييم عملية تطوير برامج   )ط(  
لمكاتب اإلحصائية ل في المنطقة العربية وبناء القدرات الفنية الالزمة النوع االجتماعيومؤشرات إلحصاءات 

إعداد دليل ) 2(توفير خدمات استشارية؛ ) 1: (وقد يستلزم ذلك إجراءات منھا.  نية في المنطقةالوط
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 النوع االجتماعيلتعريفات، والمفاھيم، والتصنيفات، والمعايير، وعناصر أخرى متصلة بإنتاج إحصاءات ل
 اتتنظيم ورش) 3(ا للمقارنة؛ الوطنية العربية لضمان اتساق البيانات وقابليتھالمكاتب اإلحصائية لكي تعتمدھا 

  ؛النوع االجتماعيعمل وترتيب زماالت دراسية لتدريب اإلحصائيين الوطنيين على إنتاج إحصاءات 
  

تعزيز التعاون بين لجان األمم المتحدة اإلقليمية لتشجيع تبادل الممارسات الجيدة لبناء قدرات   )ي(  
  .يالنوع االجتماعالبلدان األعضاء في مجال إحصاءات 

  
  مواضيع البحث والمناقشة   -ثانياً

  
  الماضي والحاضر والمستقبل: النوع االجتماعيإحصاءات   -ألف

  )الجلسة األولى(
  
إلدماج منظور النوع قُدمت في ھذه الجلسة تسعة عروض تضمنت لمحة عامة عن اإلنجازات   -6

وعرضت اإلسكوا .  جتماعيالنوع االحصاءات إلالعمل اإلحصائي ووضع مبادرات وطنية  االجتماعي في
العمل اإلحصائي على  إلدماج منظور النوع االجتماعي فيالتقدم المحرز إلى ھذا التاريخ في الجھود 

المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما في ذلك تطوير مواد فنية مثل الكتيبات واألدلة، وإعداد 
.  العمل والزماالت الدراسية ورشاتناء القدرات مثل المنشورات اإلحصائية عن المرأة والرجل، وجھود ب

وقدم ممثلو سبعة مكاتب إحصائية وطنية في األردن وتونس والسودان وعمان وفلسطين ومصر واليمن 
، بما في ذلك مصادر البيانات، النوع االجتماعيعروضاً عن تجربتھم في إنتاج ونشر إحصاءات ومؤشرات 

 .ياتوالفجوات في البيانات، والتحد
  
وركزت النقاشات حول ھذا البند على ندرة البيانات المصنفة حسب الجنس، خصوصاً البيانات عن   -7

وشدد المشاركون على الحاجة إلى إطار إقليمي موسع لألھداف اإلنمائية .  والعنف األسري الالنظاميالقطاع 
ة بالصكوك الدولية مثل اتفاقية القضاء ذات األولوية ومؤشراتھا المتصل النوع االجتماعيلأللفية يشمل قضايا 

ولتحقيق ذلك ال بد من إجراء تقييم لتوافر البيانات .  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنھاج عمل بيجين
.  وجودتھا على المستوى الوطني من أجل تحديد الفجوات في البيانات، والحاجات في مجال بناء القدرات

انات وجودتھا، شدد المشاركون على أھمية تحسين التعريفات والمفاھيم المتعلقة وبغية دعم تحسين توفر البي
تنفيذ على أھمية ، و"األسر المعيشية التي تعيلھا أنثى"، مثل مفھوم النوع االجتماعيبإحصاءات ومؤشرات 

يع كما جرى التركيز على خطوات أساسية تتمثل في تشج.  عن استخدام الوقتبصورة منتظمة استقصاءات 
بالتوجه إلى صانعي القرار وواضعي السياسات على  النوع االجتماعياستخدام إحصاءات ومؤشرات 

كما .  النوع االجتماعيالمستويين المتوسط والعالي والدعوة إلى إنشاء وحدات وبرامج خاصة بإحصاءات 
بلدان أن تتبادل أبرزت النقاشات أھمية تطوير وصيانة منتدى أو موقع إلكتروني تستطيع من خالله ال

منتجي ؛ وضرورة تحسين التنسيق بين النوع االجتماعيالمعلومات عن تجربتھا في تطوير برامج إحصاءات 
الوطنية والوزارات، المكاتب اإلحصائية على كل من المستوى الوطني، أي بين ومستخدمي البيانات 

المتحدة والبلدان األعضاء؛ والحاجة إلى  والمستوى اإلقليمي والدولي، أي بين المنظمات الدولية مثل األمم
 .وضع آلية لتيسير ضمان التناسق في تقديم البيانات
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  النوع االجتماعيالبيانات المطلوبة لقياس التقدم المحرز في إحصاءات   -باء
 )الجلسة الثانية(

  
  : دة بنوفي ھذه الجلسة، نظر اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء في أربع  -8
النوع االجتماعي واألھداف اإلنمائية لأللفية والتي أعدت مراجعة لألدبيات في مجال /المرجعيةوثيقة ال) أ(

 النوع االجتماعيمؤشرات ) ج(ذات األولوية في المنطقة؛  النوع االجتماعيقضايا ) ب(للنقاش في االجتماع؛ 
وقدمت اإلسكوا .  انات وما يترتب عليھا من تحدياتالفجوات في توافر البي) د(ذات األولوية في المنطقة؛ 

األساسية في المنطقة  النوع االجتماعيأھم ما توصلت إليه وثيقة المعلومات األساسية وعرضت قضايا 
في إطار األھداف اإلنمائية لأللفية، كما عرضت أھم ما توصل إليه في تقييم  النوع االجتماعيومؤشرات 

وقدمت اإلسكوا مقترحھا بشأن إطار .  سب الجنس وما يتصل بھا من مؤشراتتوافر البيانات المصنفة ح
ذات األولوية وما يتصل بھا من مؤشرات في سياق األھداف اإلنمائية لأللفية،  النوع االجتماعيإقليمي لقضايا 
وع نالوتصنيف اإلحصاءات والمؤشرات المقترحة والمتعلقة ب" األھداف والقضايا والمؤشرات"يسمى إطار 
، وحسن تھا، وصحتھاأربع فئات على أساس توافر البيانات، ودق إلىفي األھداف اإلنمائية لأللفية  االجتماعي

وقدم ممثلو بعض .  مع التعريفات والتصنيفات والمعايير والمنھجيات الدولية ھا، واتساقتھا، وجودتھاتوقي
النوع ذات األولوية وطرق قياس حالة قضايا  النوع االجتماعيوكاالت األمم المتحدة مقترحاتھم بشأن قضايا 

 .كماً ونوعاً في مجاالت اھتمام كل من تلك الوكاالت االجتماعي
  
  وأشار المشاركون إلى أن وثيقة المعلومات األساسية أثارت عدداً كبيراً من القضايا، لكنھم رأوا أنه   -9

د توافر البيانات واألولوية وأھميتھا بالنسبة باعتما النوع االجتماعيال بد من تقليص الئحة قضايا ومؤشرات 
وأشار المشاركون إلى أھمية االتفاق على معايير الختيار المؤشرات واعتبروا   .إلى المنطقة معايير لالختيار

ألھمية، والتواتر، وحسن التوقيت، في أربع فئات واختيارھا وفقاً لأن النھج المقترح لتصنيف المؤشرات 
وھكذا، ناقش المشاركون الئحة المؤشرات المقترحة وقدموا آراء قيمة  . فيد للغاية، ھو نھج موالدقة

حيث تعالَج  النوع االجتماعيوسيوفر اإلطار أساساً لمتابعة تطوير قاعدة بيانات إقليمية لمؤشرات   .لتحسينھا
ت والحاجات المتعلقة مسائل توافر البيانات والمنھجية من خالل برنامج إقليمي يستھدف الفجوات في البيانا

وركزت النقاشات أيضاً على بدء التدوال بتصميم االستقصاء حول استخدام الوقت وتنفيذه في   .ببناء القدرات
البلدان العربية واالطالع على خبرة البلدان التي نفذت استقصاءات استخدام الوقت وھي العراق، وعمان، 

المتعلقة  (G Is In)الكامل التعريفات والمفاھيم والمنھجيات إعداد دليل يعرض ب وسيتم  .وفلسطين، والمغرب
 ."األھداف والقضايا والمؤشرات" المتفق عليھا في إطار النوع االجتماعيبمؤشرات 

  
  البيانات ومنھجيات مصادر   -جيم

  )الجلسة الثالثة(
  

 تفعرض.  تقُدمت في ھذه الجلسة أربعة عروض اقتصرت على موضوع مصادر ومنھجيات البيانا  - 10
واستُكمل ھذا العرض بعرض آخر  . من مكتب اإلحصاء السويدي مصادر ومنھجيات محددة األھداف ةخبير

ثم   .النوع االجتماعيقدمه ممثل اللجنة االقتصادية ألوروبا عن مصادر أخرى إلحصاءات ومؤشرات 
رب المصادر والمنھجيات عرض ممثال المكتبين اإلحصائيين في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمغ

وشملت كل العروض  . النوع االجتماعيالوطنية المعتمدة في كل من البلدين إلنتاج إحصاءات ومؤشرات 
 .والسجالت اإلداريةوالتعداد  مصادر البيانات الرئيسية الثالثة وھي المسوح
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تخدمة لقياس النتائج وركزت النقاشات في إطار ھذا البند على ضرورة التمييز بين المؤشرات المس  - 11
وشدد المشاركون على ضرورة وضع خطة عمل لخمس سنوات من أجل متابعة تطور  . والتأثيرات والنواتج

على وأكد ممثال مكتب اإلحصاء السويدي ومنظمة الصحة العالمية   .في المنطقة النوع االجتماعيإحصاءات 
عية أخرى مثل اإلثنية والدخل والموقع الجغرافي حسب الجنس ومحددات اجتما المصنفةأھمية جمع البيانات 

 مسوحوحيثما تكون أنظمة تسجيل األحوال المدنية ضعيفة، يكون االستخدام المحسن لل ). ريف حضر أو(
حاسماً في إنتاج بيانات مصنفة حسب  المؤشرات عنقودية متعددةال مسوحالأو /الديمغرافية والصحية الحالية و

وشدد ممثل اللجنة االقتصادية ألوروبا على أھمية السجالت اإلدارية  . االجتماعي لنوعلالجنس ومراعية 
مثل السجالت التجارية والمدرسية بوصفھا مصادر بيانات جيدة تستخدم وتستغل بشكل غير كاف  معتادةال

فراد بينما المسوح ألنھا تكون بمبادرة من األالتعداد ووتعتبر ھذه المصادر مكملة لبيانات   .وغير مناسب
أن  معتادةولذلك يمكن للسجالت اإلدارية ال  .المسوح تكون بمبادرة من الھيئات اإلحصائيةالتعداد وبيانات 

ووافق جميع المشاركين على ضرورة المواءمة والتنسيق على   .افية ودرجة عالية من الدقةضتوفر تفاصيل إ
 .بياناتنحو أفضل في إنتاج البيانات بين الھيئات المنتجة لل

 
   تقارير أكثر استجابة لمنظور وكتابةتعزيز القدرات لرصد األھداف اإلنمائية لأللفية   -دال

  ، والفرص المتاحة للتعاون في المستقبلاالجتماعينوع لا
 )الجلسة الرابعة(

  
 النوع االجتماعيمؤشرات ) ب(تحسين توافر البيانات؛ ) أ: (قُدمت عروض عن المواضيع التالية  - 12
منتدى مشترك إلدارة المعرفة وتبادل ) د(؛ النوع االجتماعيمنظور تقارير تستجيب ل) ج(نع السياسات؛ لص

قدم ممثل مكتب اإلحصاء السويدي تقييماً لمدى توافر البيانات عن األھداف اإلنمائية لأللفية،  . المعلومات
 النوع االجتماعيحسين توافر إحصاءات بينما عرض ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا التحديات التي تواجه ت

نوع األفريقي لل الدليلفي أفريقيا والجھود التي تبذلھا اللجنة لمعالجة ھذه التحديات، بما في ذلك تطوير 
وناقش ممثل اللجنة االقتصادية ألوروبا أھمية توجيه مصادر البيانات القائمة من أجل   .والتنمية االجتماعي

، والدعوة إلى تطوير منھجيات جديدة لجمع البيانات االجتماعينوع نظور اللمأن تصبح أكثر مراعاة 
وعرض ممثل البنك الدولي خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة  . االجتماعيلنوع لالمراعية 

بين الجنسين التي تھدف إلى تعزيز النھوض بالمرأة في المجال االقتصادي على مستوى السياسات 
النوع ، واالستراتيجية الالزمة إلحصاءات االجتماعيلنوع لالت، وأدوات وضع البرامج المراعية والوكا

للمنطقة  النوع االجتماعيوعرض ممثل منظمة المرأة العربية تجربة المنظمة في رسم خريطة   .االجتماعي
من مصر  ةخبير تعرضو  .العربية وفقاً التفاق بين المنظمة واإلسكوا على وضع نظام جغرافي للمعلومات

نوع العلى نحو يراعي  2006في تصميم االستبيان الخاص بتعداد السكان والمساكن لعام  اتجربة بلدھ
 . النوع االجتماعي، كما عرض البحث الميداني الذي أجري من أجل تعزيز جمع إحصاءات االجتماعي

العمل اإلحصائي الوطني اعي في لدمج منظور النوع االجتموباإلضافة إلى ذلك، جرى أيضاً عرض إطار 
 .وتعميمه في مجاالت السياسات من أجل قياس التأثير والتقدم المحرز

  
وفي ھذه الجلسة، كرر المشاركون التأكيد على ضرورة إجراء تقييم أو جرد لما يتوفر من بيانات   - 13

ي البيانات عن الفقر ف كبيرةفأشاروا إلى وجود فجوات   .النوع االجتماعيمصنفة حسب الجنس ومؤشرات 
وإلى أن مسوح ميزانية األسر المعيشية التي من الممكن أن توفر مثل ھذه البيانات ليست متوفرة في العديد 

كما جرى التشديد على ضرورة   .من البلدان، وأن البيانات عن التعليم بحاجة إلى تحسين رغم أنھا مقبولة
بلداً عربياً ال يملك بيانات عن توظيف النساء في  22من أصل  14تحسين توافر البيانات عن العمالة ألن 
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وأكد المشاركون أيضاً على ضرورة تحديد مجموعة مشتركة من المؤشرات،  . السنوات الخمس الماضية
للمسوح، باإلضافة إلى التنقيب في المسوح  ة موحدةومنھجيات جمع البيانات، وطرق تطوير نماذج وأسئل

وركزت النقاشات أيضاً على أھمية نشر المنھجيات المطورة على  . الموجودة بھدف تحسين توافر البيانات
الوطنية، والدعوة إلى إنشاء وحدات خاصة بإحصاءات المكاتب اإلحصائية  فيالمستويين العالمي واإلقليمي 

كما ناقش المشاركون أھمية وضع برنامج إقليمي يشمل   .الوطنيةالمكاتب اإلحصائية في  النوع االجتماعي
واختتمت الجلسة بمناقشة . النوع االجتماعيالتمويل، والتعاون والمساعدة الفنيين، من أجل إعداد إحصاءات 

 .حول الفرص المتاحة للتعاون في المستقبل
  

  تقارير أكثر استجابة لمنظور  وكتابةلفية اإلنمائية لأل رصد األھداف نحوتوصيات   -ھاء
  ، والفرص المتاحة للتعاون في المستقبلاالجتماعيالنوع 

  )الجلسة الرابعة(
  

المقترح بشأن قضايا  (G Is In) "األھداف والقضايا والمؤشرات"ناقش المشاركون مطوالً إطار   - 14
 . درجة في الفصل األول من ھذا التقريرذات األولوية، وقدموا التوصيات الم النوع االجتماعيومؤشرات 

المكاتب سيوزع على الوكاالت و (G Is In) "األھداف والقضايا والمؤشرات"وتم التوافق على أن إطار 
  .الوطنية العتمادهالمكاتب اإلحصائية الوطنية لمزيد من المراجعة قبل تقديمه إلى مدراء اإلحصائية 

  
  تنظيم االجتماع  -ثالثاً

  
  يخ ومكان انعقاد االجتماعتار  -ألف

  
اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء حول النوع االجتماعي واألھداف اإلنمائية  عقد  - 15

 .2007سبتمبر /أيلول 11و 10لأللفية في المنطقة العربية في فندق شيراتون في القاھرة يومي 
  

  تتاحاالف  -باء
  

فر، الخبيرة اإلحصائية لدى اإلسكوا، فرحبت بالمشاركين وعرضت افتتحت االجتماع السيدة ندى جع  - 16
ذات أولوية وما يتصل بھا  النوع االجتماعيقضايا  االجتماع وإنجازاته المتوقعة وھي التوصية بالئحةأھداف 

من مؤشرات جنسانية؛ وتوصيات بشأن تحسين توافر البيانات؛ وإنشاء منتدى مشترك إلدارة المعرفة وتبادل 
أيضاً وأكدت السيدة جعفر  . لومات في المنطقة العربية؛ وتحديد الفرص المتاحة للتعاون في المستقبلالمع

بذل والحاجة إلى  وتقاريرھاالنوع االجتماعي في رصد األھداف اإلنمائية لأللفية  دمج منظورعلى أھمية 
 .في ھذا المضمار من العمل التعاونجھود 

  
في مرفق الموارد دون  النوع االجتماعيقضايا سياسة بوت، مستشارة ثم ألقت السيدة جوسلين تال  - 17

اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كلمة شددت فيھا على أھمية االجتماع وضرورة 
طقة لمنفي ااالجتماعي لنوع عن االتعاون في الجھود المشتركة بين الوكاالت لتطوير قياسات كمية ونوعية 

 .العربية
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  المشاركون  -جيم
  

األردن، : بلداً عربياً 11مشاركاً من  32حضر اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء   - 18
والسودان، وعمان، وفلسطين، ولبنان،  والجمھورية العربية السورية، واإلمارات العربية المتحدة، وتونس،

الجتماع ممثلون عن تسع وكاالت متخصصة تابعة لألمم المتحدة كما حضر ا . ومصر، والمغرب، واليمن
والمكتب اإلقليمي للدول العربية ومرفق  منظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، :ھي

يئة، وبرنامج األمم المتحدة للب الموارد دون اإلقليمي للدول العربية التابعين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي 
للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية؛ ومنظمتان إقليميتان تابعتان لألمم المتحدة ھما اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

إضافة إلى ذلك، شارك في االجتماع ممثلون  . ي البنك الدوليواللجنة االقتصادية ألوروبا؛ ومنظمة شقيقة ھ
وترد . النوع االجتماعيعن عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية وأربعة خبراء في قضايا 

 .قائمة كاملة بالمشاركين في المرفق الثاني لھذا التقرير
  

 اعتماد جدول األعمال  -دال
  

 .شترك بين الوكاالت والخبراء جدول األعمالاعتمد فريق العمل الم  - 19
  

  التقييم  -ھاء
  

وترد نتائج استبيان  . مشاركاً 19وقد مأل االستبيان  . استبيان لتقييم االجتماعوزع على المشاركين   - 20
 .التقييم في المرفق األول لھذا التقرير

  
  الوثائق  -واو

  
العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء في المرفق ترد قائمة الوثائق التي قدمت الجتماع فريق   - 21

  .الثالث لھذا التقرير
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  المرفق األول
  
  التقييم
  

مشاركاً في االجتماع بملء استبيان التقييم الذي يضع تقديرات للجوانب التنظيمية  32مشاركاً من أصل  19قام   
  ).جيد جداً( 5و) ضعيف جداً( 1خمس درجات تتراوح بين على مقياس من الفنية لالجتماع /والموضوعية

  
 ؛عاماً يتراوح بين جيد وجيد جداً في المائة من المجيبين أعطوا االجتماع تقديراً 75 •

 ؛منتدى لتبادل المعلومات والمعرفةكفي المائة من المجيبين قدروا االجتماع بالجيد أو الجيد جداً  80 •

في المائة أعطوا التقدير  79لجيدة أو الجيدة جداً وقدروا جودة العروض المقدمة با جيبينفي المائة من الم 89 •
 ؛ذاته لجودة المواد المطبوعة التي وزعت في االجتماع

في المائة من المجيبين، أي أغلبية ذات داللة ھامة، اعتبروا أن الترتيبات التنظيمية لالجتماع وخالله كانت  84 •
 ؛جيدة أو جيدة جداً

أو نقلھا /نھم يستطيعون استخدام المعرفة التي حصلوا عليھا في عملھم وأكثر من ثلثي المجيبين وافقوا على أ •
 ؛إلى زمالئھم

 :جميع المجيبين تقريباً طالبوا بإجراءات متابعة لالجتماع، منھا •
 

  تحسين واستكمال قائمة المؤشرات المقترحة وتوزيعھا على المشاركين؛  )أ(   
 ؛المشاركةلمكاتب اإلحصائية الوطنية نقل التوصيات والمؤشرات المقترحة لرؤساء ا  )ب(    
 .المقترحة النوع االجتماعيإعداد ونشر دليل التعريفات والمفاھيم المتعلقة بمؤشرات   )ج(    

  
 :كما قدم المجيبون التوصيات التالية •

  
  للقضايا؛ أفضل تنظيماًأو تقديم عروض أقل ونقاشات /تخصيص مزيد من الوقت للعروض و  )أ(    
 ؛النوع االجتماعيمؤشرات  تطويرب البلدان في تبادل تجار  )ب(    
  ؛النوع االجتماعيإحصاءات  تطويرفي البيني تعاون التشجيع   )ج(    
  .إتاحة وثائق االجتماع باللغتين العربية واإلنكليزية  )د(    
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Ms. Ghada Mostafa Abd-alla 
Manager 
Family Formation Unit 
Population Studies and Research Center 
CAPMAS 
Salah Salem St., Nasr City 
Cairo, Egypt 
Tel.: +20233451487 
Mobile: + 2016650078 
Fax: +2024024099 
E-mail: capmas_presaffr@yahoo.com 
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P.O. Box 2015 
Amman 11181 
Jordan – Jubaiha 
Tel.: + 962 653 00 700 or + 962 777624497 
Fax: +962 65300710 
E-mail: stat@dos.gov.jo 
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_____________________  

  .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)    
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Amman P.O. Box 393 Al Jobeiha 
11941 Jordan 
Tel.: +962 6 5154944 
Mobile: +962 795 575365 
E-mail: najwa.kefaya@gmail.com 
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Ms. Joanna Vogel 
Technical Officer for Women in Health and 

Development 
WHO-EMRO 
Aboul Razzak Al Sanhouri St. 
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