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 (*)  ورشة العمل-أوًال
 

   نظرة عامة-ألف
 

وع    -١ ول إحصاءات الن ة ح ة الثاني ل اإلقليمي ة العم ي األردن ورش ة ف رة اإلحصاءات العام استضافت دائ
ة              ا اللجن ة، ونظمته يط األردني رة التخط راف وزي ت إش ة تح دت الورش ة، وُعق دان العربي ي البل اعي ف االجتم

يا  ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي كوا(االقتص ة  ) اإلس رامج وطني وير ب أن تط ي بش روع اإلقليم ار المش ي إط ف
م ال   امج األم ه برن ذي يمول ة، ال دان العربي ي البل اعي ف وع االجتم ائي ومرإلحصاءات الن دة اإلنم ز متح بحوث آ

 .تنمية الدولية في آنداال
 
ي       -٢ ة ف درات الوطني ز الق تهدف تعزي ذي يس ي، ال روع اإلقليم ت الحاضر عرض المش ي الوق ري ف ويج

ي األردن    اعي، ف وع االجتم ة بقضايا الن ر اإلحصاءات المتعلق تخدام ونش اج واس االت إنت ر مج ونس والجزائ وت
ان    مان و والجمهورية العربية السورية وعُ    يمن ومصر   فلسطين ولبن تثناء          .  وال اطق، باس دان والمن ذه البل ع ه وجمي

ة             ُعمانالجزائر و  داد منشورات وطني رأة والرجل   (، هي في المراحل األخيرة من إع ا   )صورة إحصائية   : الم ، ام
 .في شكل مّسودة واما في شكل منشور

 
ة، ورشة العمل اإل               -٣ ة الثاني رامج          وآانت قد عقدت، قبل ورشة العمل اإلقليمي ى حول تطوير ب ة األول قليمي

رة من                      ٩وطنية لإلحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس في البلدان العربية، وذلك في تونس العاصمة خالل الفت
ى   ران ١٤إل و  / حزي تخدمي        .  ١٩٩٧يوني ائيين ومس ل اإلحص ى، جع ة األول ة، بالدرج ذه الورش تهدفت ه واس

اد حول        اإلحصاءات على بينة من تدابير ومستلزمات تطو       اعي؛ وإسداء اإلرش وع االجتم ير برامج إحصاءات الن
ى   اعي عل وع االجتم ل وعرض إحصاءات الن ع وتحلي اليب تجمي ا؛ واستعراض أس ات ونوعيته وفر البيان يم ت تقي

اعي              وع االجتم ي األهداف      .  جمهور واسع؛ وإعداد خطط عمل وطنية لتطوير برنامج عن إحصاءات الن ا يل وفيم
 :عمل اإلقليمية الثانيةالرئيسية لورشة ال

 
وفرة،            )أ(  ة المت ادر الوطني ن المص ات م ع البيان ق بتجمي ا يتعل ة فيم رات الوطني ادل الخب هيل تب تس

 واستبانة المشاآل التي تواجه في تهيئة قواعد البيانات الوطنية بشأن المرأة والرجل؛ 
 

ا            )ب(  ة         تسهيل تبادل الخبرات بين البلدان المشترآة في المشروع فيم داد المنشورات الوطني ق بإع  يتعل
ة، والكراسات،                 )صورة إحصائية : المرأة والرجل ( ات، والنشرات الدعائي ل الكتيب واتج مث ، وما يتصل بذلك من ن

 ية؛راوالملصقات الجد
 

ة االضطالع،                 )ج(  اعي، بغي تشجيع التداول في أساليب تطوير نظم إحصائية وطنية بشأن النوع االجتم
ع ال اون م اعي ذات   بالتع وع االجتم رز قضايا الن ة تب داد إحصاءات موثوق ة إلع ات وطني اء آلي تخدمين، بإنش مس

 األولوية على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛
 

دان،                )د(  تأمين منتدى القتراح استراتيجيات غايتها تحسين إحصاءات النوع االجتماعي في آل من البل
 ستبان أثناء مرحلة تجميع البيانات؛وتوضع لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي ت

 

                                                      
وردت في النص االنكليزي عبارات وتسميات لم يتسّن تدقيقها على الوثائق العربيـة لعـدم تـوفر هـذه           :  مالحظة المترجم  (*)

 .الوثائق، فترجمت حسب مقتضى الحال
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ًا لتحسين         )•(  ذا المجال توخي ي ه اون اإلقليمي ف ز التع ه تعزي امج عمل إقليمي غايت ى برن اق عل االتف
 .إحصاءات النوع االجتماعي باعتبارها أداة هامة لتشجيع التغيير وتأمين المساواة بين المرأة والرجل

 
   المشارآة-باء

 
اطق التسعة المشمولة بالمشروع                  آان المشارآون ف   -٤ دان والمن ون البل انظر المرفق    (ي ورشة العمل يمثل

وزارة الصحة   )األول ة ل ة التابع ب اإلحصاءات الوطني ا مكات ن بينه داد اإلحصاءات م ات إلع ون مؤسس ، ويمثل
يط، والمؤ         ثًال، إدارات التخط ا، م ي منه تخدمين الت ات المس ة، ومؤسس وزارات القطاعي ن ال ا م ات وغيره سس

دان                    .  الوطنية لآلليات والبحوث المعنية بالمرأة     ان لكل من البل ل واحد، آ ا ممث ان له ر، التي آ ا خال الجزائ وفيم
ل ى األق ثالن عل وطني.  مم ن المكتب اإلحصائي ال ة م نهم ثالث ين، م ألردن خمسة ممثل ان ل ان .  وآ ت عم وُمِثّل
ة احصائيين ثالن م.  بثالث ية مم ة التونس ان للجمهوري رةوآ رأة واألس ؤون الم ين .  ن وزارة ش ين الممثل ان ب وآ

 . ثمانية سبق ان اشترآوا في ورشة العمل اإلقليمية األولى٢١الوطنيين الـ 
 
ب     -٥ ون المكات ل يمثل ة العم ي ورش ارآوا ف ذين ش ة ال ات الدولي ائر المنظم دة وس م المتح و األم ان ممثل وآ

م المتحدة                القطرية لبرنامج األمم المتحدة في األردن والج       ة األم يمن؛ والمكتب القطري لمنظم ر والمغرب وال زائ
رأة؛                     ) اليونيسيف(للطفولة   ائي للم م المتحدة اإلنم ابع لصندوق األم يا الت ي آس في األردن؛ والمكتب اإلقليمي لغرب

 .في بلجيكا) ميداتيم(والشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛ والبرنامج المتوسطي 
 

 شة العمل  هيكل ور-جيم
 
ة،  .  نظمت ورشة العمل، التي استغرقت أربعة أيام، في جلسات عامة وجلسات أفرقة      -٦ وفي الجلسات العام

اطات             مل النش اعي وتش وع االجتم اءات الن داد احص ات إع اول عملي ارير تتن وا تق ارآون وناقش رض المش ع
دانهم              ة في بل واتج المحقق ا   .  المضطلع بها والمشاآل المصادفة والن ين من جلسات              آم ائج في اثنت ادوا عن النت أف

ة ة العامل ة  .  األفرق أن المنشورات الوطني ة بش ارير الوطني ة التق ة العامل ى، استعرضت األفرق ة األول ي الجلس فف
رأة والرجل( ارير )صورة إحصائية: الم ين التق أن تحس ات بش دموا باقتراح ة، ناقشت  .  ، وتق ة الثاني ي الجلس وف

وفي الجلسة   .   الوطنية لتعزيز تطوير إحصاءات النوع االجتماعي على المستوى القطري      األفرقة العاملة الخطط  
مولة   دان المش ا البل ي أعربت عنه ة واالحتياجات الت ية للخطط الوطني ة، ُأدمجت العناصر الرئيس ة الختامي العام

من   روع ض ة؛   ) أ(بالمش تراتيجية وطني ي الس وذج أول اون  ) ب(نم ة للتع تراتيجية إقليمي ال  اس ي مج ي ف اإلقليم
 ).تنظيم األعمال: انظر المرفق الثاني(إحصاءات النوع االجتماعي 

 
ة     -٧ فوية باالنكليزي ة الش أمين الترجم رى ت ة؛ وج ة العربي ي، باللغ و أساس ى نح ة، عل رت الورش وأدي

 .للمشارآين غير الناطقين بالعربية
 

   الوثائق والنواتج-دال
 
 :مشارآين في ورشة العمل ما يليتضمنت الوثائق المقدمة إلى ال -٨
 

ورقات قطرية تبرز التجارب الوطنية في تنفيذ أنشطة المشاريع والتقارير الختامية لورشتي العمل             )أ( 
 الوطنيتين األولى والثانية؛

 
رأة والرجل   (التقارير الوطنية المتعلقة بالمنشورات       )ب(  ذلك من         )صورة إحصائية   : الم ا يتصل ب ، وم

 ؛الجداريةتيبات، والنشرات اإلعالنية، والكراسات، والملصقات نواتج مثل الك
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 .دليل إلعداد تقارير إحصائية وطنية عن المرأة والرجلمشروع صيغة عربية من  )ج( 
 

 .وفي المرفق الثالث قائمة آاملة بالوثائق التي وزعت على المشارآين في ورشة العمل
 
وع              أما الناتج الرئيسي لورشة العمل فهو مجم       -٩ ى تحسين إحصاءات الن ة إل وعة من االستراتيجيات الرامي

 .االجتماعي على المستويين الوطني واإلقليمي، تعرض في الفصل الرابع من هذا التقرير
 

   الجلستان االفتتاحية والختامية-ثانيًا
 

   الجلسة االفتتاحية-ألف
 

ر من               رحب ممثل اإلسكوا بالمشارآين في حلقة العمل، والحظ أن األ          -١٠ ذ أآث دعو، من زال ت م المتحدة ال ت م
اعي           ة           -عقدين، إلى إنفاذ صكوك تشريعية وإطار مفاهيمي واجتم رأة في التنمي وه  .   اقتصادي تصون دور الم ون

رأة   .  بحصول تطورات هامة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومرآزها في المجتمع        ففي بداية القرن العشرين، آانت الم
رة    محرومة من حق التصويت      دان آثي ى                 .  في بل ل اتسعت مشارآتها حت ط، ب ذا الحق فق ى ه م تحصل عل ا ل لكنه

المي    وطني والع عيدين ال ى الص لطة عل تويات الس ف مس ملت مختل اني .  ش انون الث هر آ هد ش اير /وش  ١٩٩٩ين
ران                        رأة؛ وفي حزي ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل و   /الذآرى السنوية العشرين التفاقي  ،٢٠٠٠يوني

ة، ال               .  سيحتفل بالذآرى السنوية الخامسة إلعالن ومنهاج عمل بيجين        ذه اإلنجازات البّين ه، رغم ه ى أن وأشار إل
ه             ام ب ر يجب القي اك عمل آثي ا ان                     .  يزال هن ة، آم ؤتمرات الدولي د أهداف الم م تتحقق بع ة، ل ة العملي فمن الناحي

دة التي       التحديات، قديمها وحديثها، آثيرة؛ ومن الناحية اإلحصائ       ية، تظهر المؤشرات، رغم إبرازها للجهود الجهي
اة           بذلتها البلدان العربية في ميدان التنمية، ان التقدم المحرز في بعض المجاالت، وضمنها مشارآة المرأة في الحي

ة ٢٥واستشهد على ذلك بأن النساء آن يشكلن     .  العامة، ال يزال في مرحلة طفولية       في   في المائة من القوى العامل
ونوه في ختام آلمته بأن     .   في المائة  ٥، لكن حصتهن من مقاعد الجمعيات التشريعية لم تكن تتعدى الـ            ١٩٩٥عام  

ى                      ة عل ة االقتصادات الوطني ادة هيكل من أضخم المهام الالزم القيام بها مهمة تقييم آثار العولمة والخصخصة وإع
 .المرأة

 
اعي              وقال المدير العام لدائرة اإلحصاءات       -١١ وع االجتم ي إلحصاءات الن العامة في األردن ان الهدف األول

ه في آل جوانب                         ذي تؤدي وي ال دور الحي رأة وال هو، بالمعنى الواسع، تمثيل الوقائع اإلحصائية المتعلقة بحالة الم
ى أساسها التوصيات بشأن                       .  تنمية المجتمع   دم عل يلة تكشف الثغرات وتق ذه اإلحصاءات هي وس وأوضح أن ه

رامج    صوغ اين          .   السياسات وإصالح الب ات اإلحصائية الموجودة اآلن تظهر استمرار التب وذآر أن قواعد البيان
اة االقتصادية     ي الحي يما ف ية، وال س ين آل     .  في مجاالت أساس دة ب رأة واح اك إال ام يس هن ثًال، ل ففي األردن، م

ر، تنشط اقتصادياً         ة         ثماني نساء يبلغ عمرهن خمسة عشر عامًا أو أآث ة رجال في الفئ ين آل ثالث ين ب ل اثن ، مقاب
ى الدهشة          .  العمرية نفسها  اطلين عن          : آما تظهر األرقام الخاصة بالبطالة تباينات تبعث عل ين الع دل النساء ب فمع
ر            .   في المائة، يكاد يبلغ ضعفه بين الرجال       ١٨العمل، وهو    ين النساء أآث وعلى غرار ذلك، تبلغ معدالت األمية ب
والي     ٧ر٥ و   ١٨ر٨: بين الرجال من ضعفها    ات عن              .   في المائة، على الت ك أن النساء شبه غائب ى ذل ويضاف إل

المجاالت االجتماعية والثقافية، ويكاد ال يرى لهن وجود في المناصب التنفيذية والتشريعية وغيرها من المناصب               
 .حزاب السياسيةالعالية في المنظمات المدنية التي منها المجالس المحلية والنقابات واأل

 
ى                        -١٢ ة، وشجع عل ادل التجارب الوطني ة تب ى أهمي د عل وتحدث المدير العام عن موضوع ورشة العمل، فأآ

اعي                 وع االجتم .  التماس أرضية مشترآة فيما يتعلق بمشكالت جمع البيانات وتطوير قواعد بيانات إلحصاءات الن
ًا             وختم آلمته قائًال ان التحسين الشامل إلحصاءات النو        رًا إيجابي وطني سيحقق تغيي ع االجتماعي على المستوى ال

 .وسيشجع التقدم والمساواة بين المرأة والرجل
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ة،                       -١٣ ا االفتتاحي ة الهاشمية، في آلمته ة األردني رة التخطيط، في المملك وزراء، وزي يس ال ة رئ وشددت نائب

ى المنجزات        والحظت ان اإلح  .  على دور اإلحصاءات في إرشاد وتوجيه صنع القرار        م عل صاءات تستخدم للحك
وارد      ة التي ال تتصف فقط بوجود المشاآل والتحديات                       .  ولتقييم فعالية استخدام الم ذه الحقب ه، في ه وأضافت ان

ة  ي        –االجتماعي اواة واالنصاف ف ن المس د م ق المزي ذل لتحقي ي تب ة الت الجهود الدؤوب ًا ب ل أيض ادية، ب  االقتص
دت        .  ن الحاجة إلى إحصاءات دقيقة ومفصلة     المجتمع، ال يمكن التغافل ع     وذّآرت بأن المؤتمرات الدولية التي عق

 .في األعوام األخيرة دعت الحكومات إلى جمع البيانات وتجميع المؤشرات ذات الصلة بالمرأة والرجل آليهما
 

وم              -١٤ ام الواجب لمفه رأة   "وأآدت الوزيرة أن الحكومة األردنية تولي االهتم ين الم ى      و" تمك تنادًا إل ا، اس انه
ع،                        رأة في آل جوانب المجتم د ساندت مشارآة الم ات، ق وق والواجب ين في الحق ع األردني اعتقادها بتساوي جمي

ة أنشئت          .  وضمنها المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية     وأفادت أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة األردني
ات األسرة المالكة، وتضم أعضاء من الحكومة ومن القطاع الخاص            ، وتتولى رئاستها إحدى أمير    ١٩٩٢في عام   

ؤتمر                 .  على السواء  د م ا بعق ا ذروتهم اب تشاور مستفيض واستعراض للدراسات بلغ ه، في أعق ول ان وتابعت تق
ة؛             ١٩٩٢يونيو  /وطني واسع النطاق في حزيران     رأة األردني ة وتعظيم دور الم ، اعُتمدت استراتيجية وطنية لترقي

ة             وإضاف ة االجتماعي ك، اعترفت خطة التنمي رة      –ة إلى ذل ى نحو يتوافق مع         ٢٠٠٠-١٩٩٩ االقتصادية للفت ، عل
ة     رأة أهمي ان لقضية الم ات، ب ع القطاع ار جمي المجرى الرئيسي لمس رأة ب مل الم ي ش ل ف ة المتمث هدف الحكوم

 .محورية في تحقيق التنمية المستدامة وإحقاق حقوق اإلنسان
 

رت نائب -١٥ ر    واعتب ا المنتظ ه أخص ناتجه ل، وبوج ة العم داف ورش وزراء ان أه يس ال تراتيجية : ة رئ اس
ة      دان العربي ا أن    .  للتعاون اإلقليمي، ستوجه على نحو مالئم قدرات ترسيخ الديمقراطية في البل وأعربت عن أمله

ق      ل تحقي ن أج اعي م وع االجتم ين إحصاءات الن و ضروري لتحس ا ه از م درات إلنج ذه الق تخدم ه ة تس  التنمي
 .والرخاء في بلدان المنطقة

 
   الجلسة الختامية-باء

 
ة الهاشمية عن       -١٦ وفي ختام ورشة العمل، أعرب المدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة في المملكة األردني

ع اللج    اون م تعداده لمواصلة التع دى اس ل، وأب ة العم د ورش ًا لعق ا األردن مكان ى اختياره كوا عل ه لإلس ة امتنان ن
ة    ات العربي دة والمنظم م المتح ات األم ائر منظم اد      .  وس دهم اعتم ة لتأيي ي الورش ارآين ف ى المش ى عل ا أثن آم

اعي في                     وع االجتم ى تحسين إحصاءات الن مجموعة من االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية تشكل وسيلة ارشاد إل
 .البلدان العربية

 
يما رئيسها             وبالنيابة عن المشارآين، توجه ممثل فلسط      -١٧ ين بالشكر إلى شعبة اإلحصاء في اإلسكوا، وال س

ة                      اعي في المنطق وع االجتم .  السابق، على التصميم الذي أبدته والجهود التي بذلتها من أجل تطوير إحصاءات الن
دت                       ات االستشارية التي أوف ذلك البعث رة الورشة، وآ ها، وقال ان الدعم الفني المباشر الذي قدمته اإلسكوا طوال فت

 .آانت ضرورية لتقدم العمل في هذا الميدان
 

دان                 -١٨ اعي في البل وأعرب ممثل اإلسكوا، المنسق اإلقليمي لمشروع تطوير برامج إحصاءات النوع االجتم
دادهم       ى إع ل، وعل ة العم ي ورش ارآتهم ف الل مش دوه خ ذي أب اط ال ى النش ارآين عل ه للمش ن امتنان ة، ع العربي

د       ا ق ة وم ة              التقارير الوطني داد المنشورات الوطني رأة والرجل   (موه من مساهمات في إع ).  صورة إحصائية   : الم
ى إنجاز أنشطة المشروع                        ى اآلن، وعل دوه حت ذي أب اني ال نفس التف م ب ة عمله ى متابع ا  .  وحث المشارآين عل آم

أن االستراتيجيات ست     ه ب حسن إحصاءات   دعاهم إلى المساهمة في تنفيذ االستراتيجيات الوطنية، وأعرب عن يقين
 .النوع االجتماعي وستعزز التعاون اإلقليمي



 -٥-

 
وشكر ممثل اإلسكوا دائرة اإلحصاءات العامة في األردن على استضافة ورشة العمل، ووزيرة التخطيط               -١٩

م المتحدة من                    .  على رعايتها إياها   آما أعرب عن امتنانه للدعم الفني الذي قدمه ممثل الشعبة اإلحصائية في األم
م            .  التحضير لورشة العمل وعقدها   أجل   واعترف، مع التقدير، بالدعم المالي الذي قدمه إلى المشروع برنامج األم

امج   (المتحدة اإلنمائي ومرآز بحوث التنمية الدولية في آندا، وآذلك بمشارآة وآاالت األمم المتحدة              وضمنها برن
ة، و  دة للطفول م المتح ة األم ائي، ومنظم دة اإلنم م المتح رأةاألم ائي للم دة اإلنم م المتح امج )صندوق األم ، والبرن

 ).ميداتيم(المتوسطي 
 

   العروض والمناقشات-ثالثًا
 

 جات الوطنية وما يتصل بها من نوات  األنشطة الوطنية المؤدية إلى إعداد المنشور-ألف
 

ل اإلسكوا             -٢٠ دمها ممث اد مم    .  بدأت الجلسة بلمحة عامة عن المشروع وأهدافه، ق م أف اطق      ث دان والمن و البل ثل
ة                  داد المنشورات الوطني ى صياغة أو إع رأة والرجل  (العربية التسعة المشارآة عن األنشطة التي أفضت إل : الم

رأة في          : وآان بين المسائل المعالجة في هذه المنشورات      ).  صورة إحصائية  رأة، ومشارآة الم الحالة القانونية للم
ة، والسكان،         دريب،              الحياة السياسية والعام يم والت واالسكان والمستوطنات البشرية، والصحة واالنجاب، والتعل

ل واالقتصاد ات    .  والعم ع البيان اء جم ي صودفت أثن اآل الت م المش ن أه وجزة ع ادات م روض إف وتضمنت الع
 .وإعداد المنشورات الوطنية

 
ى     وقد أبانت العروض أن جميع البلدان والمناطق المشارآة، باستثناء الجزائر          -٢١  وُعمان، اللتين لم تنضما إل

ة شكل                     د أو منطق داد المنشورات، وان آل بل المشروع إال مؤخرًا، اتبعت خطة العمل التي اقترحتها اإلسكوا إلع
ًا، ونظم ورشتي عمل ل             ة           منتجي لجنة توجيهية وفريق عمل وطني  ومستخدمي اإلحصاءات خالل األشهر الثماني

 .قليمية األولىعشر التي انقضت منذ ورشة العمل اإل
 

 :وفيما يلي األنشطة الرئيسية التي اضطلع بها آل بلد ومنطقة -٢٢
 

ًا                      )أ(  ع المستوى وتعاون دًا رفي تشكيل لجنة توجيهية يتمثل دورها في التثبت من أن المشروع يلقى تأيي
ين     ع المعني اد في تخطيط وتنف                  .  من جمي ه والمشورة واالرش ق العامل التوجي د ُأسدي للفري ذ وتنسيق أنشطة      وق ي

 .مشروع إحصاءات النوع االجتماعي
 

 :إنشاء فريق عامل تتضمن مسؤولياته ما يلي )ب( 
 

 تحديد المشاغل العاجلة الرئيسية المتصلة بوضع المرأة بالنسبة إلى وضع الرجل؛ )١(  
 

 ت؛تحديد اإلحصاءات والمؤشرات الالزمة لمعالجة هذه المشاغل، وتحديد مجموعة أولويا )٢(  
 

ة   )٣(   اعي ذات األولوي وع االجتم اغل الن ار حول مش ادل األفك هيل تب ل لتس يم ورشات عم تنظ
وع         ايا الن ة بقض ات المتعلق تخدمون البيان ّدون ويس ن ُيِع ين َم وعي ب ل وال جيع التفاع ولتش

 االجتماعي؛
 

ى وضع الرجل،                       )٤(   رأة، بالنسبة إل ة عن وضع الم دم لمحة عام  في   إنتاج منشور إحصائي يق
 البلد؛
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وع       )٥(   ات تتصل بقضايا الن إعداد ونشر تقرير عن أوجه الضعف والعجز في ما هنالك من بيان

 .االجتماعي، وتقديم توصيات عن آيفية معالجة الوضع
 

ام      -٢٣ ين النظ ة لتحس ة وضع خط هل عملي ة وس ة التوجيهي ل اللجن ق العام اند الفري ة، س د ومنطق ل بل ي آ ف
 .ويل الالزم لتطبيقهاإلحصائي وتأمين التم

 
ووفقًا لخطة نشاطات اإلسكوا، نظمت، في آل من بلدان ومناطق المشروع السبعة، ورشتا عمل وطنيتان                -٢٤
اعي      منتجيل وع االجتم ى من ورشات                .   ومستخدمي إحصاءات الن ان من األهداف الرئيسية للمجموعة األول وآ

 :العمل، ما يلي
 

 ية للرجل والمرأة في المجتمع؛زيادة وعي األدوار االجتماع )أ( 
 

 مساندة جهود الناشطين في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ )ب( 
 

 المشارآة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن النوع االجتماعي؛ )ج( 
 

اعي                  )د(  وع االجتم دان الن تعزيز االهتمام، لدى صانعي القرارات، بتشجيع الحوار بين العاملين في مي
  البيانات اإلحصائية، من جهة ثانية؛منتجي جهة، ووالتنمية، من

 
ام اإلحصائي    )•(  وير، داخل النظ ى التط ة إل ى الحاج د عل اعي والتأآي وع االجتم يم إحصاءات الن تقي

 الوطني، توخيًا لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات ذات الصلة بقضايا النوع االجتماعي؛
 

 .جتماعي ذات األولوية في المجتمعوضع قائمة تحدد قضايا النوع اال )و( 
 

 :واستهدفت المجموعة الثانية من ورشات العمل الوطنية ما يلي -٢٥
 

 ؛)صورة إحصائية: المرأة والرجل(استعراض وتقييم مسودات المنشورات الوطنية  )أ( 
 

ع ردود  )ب(  يجم مون       منتج كل ومض ق بش ا يتعل اعي فيم وع االجتم اءات الن تخدمي إحص  ومس
 ورات واألساليب الممكن اتباعها لرفع مستواها؛المنش

 
د    )ج(  ة، وتحدي اعي ذات األولوي وع االجتم ة قضايا الن تبانة ومعالج ي اس ور ف اح المنش دى نج يم م تقي

 مجاالت التدخل بشأن السياسات وصياغة هذه السياسات؛
 

وع االج                 )د(  ات إحصاءات الن ا الستكمال قاعدة بيان ا أسهل      اقتراح وسائل يمكن اتباعه اعي وجعله تم
 .تناوًال على المستخدمين النهائيين

 
   المشاآل المصادفة-باء

 
ة                       -٢٦ داد المنشورات الوطني ات وإع ع البيان اء تجمي الحظ المشارآون أن المشكلة الرئيسية التي ووجهت أثن

اعي وأه           منتجي آانت تتمثل في نقص الوعي، لدى        وع االجتم وم الن ه  ومستخدمي اإلحصاءات، بمفه ورغم  .  ميت
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ال                   الي صعبة المن تتة، وبالت ات مش م ان   .  توفر العديد من البيانات اإلحصائية الالزمة للتقرير، ظلت غالبية البيان ث
االً         ات إجم اك   .  بعض البلدان، ومنها، مثًال، الجزائر ولبنان، آان فيها ظروف خاصة تحد من توفر البيان ان هن وآ

بعض   ات المتصلة ب ي البيان ًا شح ف ا ا أيض ي منه اعي الت وع االجتم تخدامقضايا الن ر، س ف، والفق ت، والعن  الوق
النقص، أو الضعف، في اإلبالغ عن النشاطات         : وآان من المشاآل األخرى التي صودفت     .  القطاع غير المنظم  و

ك               ن تل ة ع ات دقيق ى معلوم ول عل ير الحص ن العس كلة م ذه المش ت ه د جعل ة، وق حة االنجابي ة والص الحيوي
 .، وخصوصًا في اليمنالمواضيع

 
 :وخالل المناقشات، الحظ المشارآون ما يلي -٢٧

 
 ينبغي تعزيز القدرات الوطنية على تجميع ونشر إحصاءات النوع االجتماعي؛ )أ( 

 
ك السجالت               )ب(  ينبغي إدراج النوع االجتماعي ضمن المجرى الرئيسي للعملية اإلحصائية، وضمن ذل

 مسوح؛اإلدارية وتعدادات السكان وال
 

 ينبغي تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية، وضمنها نظام اإلحصاءات الحيوية؛ )ج( 
 

 ينبغي تطوير منهجيات جديدة للدراسات والبحوث في هذا الميدان؛ )د( 
 

اس               )•(  ة، وقي اعي ذات األولوي ينبغي تحديد مؤشرات النوع االجتماعي التي تبرز قضايا النوع االجتم
 غية وضع السياسات ذات الصلة بها؛الثغرات وتحليلها ب

 
ات       )و(  ة بالفئ ات المتعلق ن البيان ًال ع ة، فض ع اإلدارات الحكومي ن جمي ات م ع البيان ي تجمي ينبغ

 المستهدفة؛
 

 . المفاهيم والتعاريف واألساليب والتصنيفات المتعلقة بالعنف ضد المرأةطويرينبغي ت )ز( 
 

   استعراض وتقييم المنشورات الوطنية-جيم
 

ة   -٢٨ ورات الوطني ّودات المنش ت استعراضات لمس ة، ُأجري ات األفرق رأة والرجل(خالل جلس صورة : الم
ة السبعة               ).  إحصائية دًا من المنشورات الوطني ا واح ة استعرض آل منه ى سبعة أفرق .  وقد انقسم المشارآون إل

ذي يستعرض منشوره، وممث               ل، من            وآان آل من األفرقة يضم ممثًال واحدًا للبلد ال ى األق ين، عل ين آخرين الثن ل
 .البلدان والمؤسسات الدولية

 
ك ـة بهـم، وضم ـب معينة من المنشورات المنوط    ـوتمثلت مهمة األفرقـة في تقييـم جوان      -٢٩ استخدام  ) أ: (ن ذل

ات؛   ة؛     ) ب(البيان دعم بالرسوم البياني وآانت المسائل   .  تصميم الشكل ومدى سهولة استخدامه     ) ج(العرض الم
 :الية هي التي يجب معالجتهاالت
 

ة؟ هل                   : استخدام البيانات  )أ(  الغرض ومتماسكة وذات صلة بالموضوع وآافي ة ب ات وافي هل ان البيان
ات                  ان البيانات معروضة بحسب التوزيع الجغرافي؟ هل ان الجداول مراعية للفوارق بين الجنسين؟ وهل ان البيان

  جنب؟ وهل ان البيانات تظهر الفجوة الفاصلة بين الجنسين؟المتعلقة بالمرأة والرجل مقدمة جنبًا إلى
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ة      )ب(  ى        /هل ان المخططات التوضيحية      : العرض المدعم بالرسوم البياني ة مستخدمة عل الرسوم البياني
نحو آاٍف؟ هل هي مالئمة وفعالة في توضيح المؤشر واستبانة الفجوة الفاصلة بين الجنسين؟ هل ان المخططات                    

ات                 الر/التوضيحية سوم البيانية تعطي صورة واضحة عما يجري تمثيله، أو تعكس التحليل بوضوح؟ هل ان الخان
 تبرز التبليغات الرئيسية وتذآر االتفاقيات الدولية أو برامج العمل الوطنية؟

 
ا            : التصميم وسهولة االستخدام   )ج(  م، أم انه هل ان المخططات التوضيحية بسيطة وواضحة وسهلة الفه

ة   ر مرتب ة، ومحاور المخططات التوضيحية مؤشرة، وخطوط الجداول         غي اوين مبّين ة؟ هل ان العن دًا ومبهم  جي
دورة                  مالئمة؟ هل ان هناك إفراطًا في استخدام شبكات المصبعات واالشارات واألطر واألنماط؟ هل ان األعداد م

ى ا     دورة حت ة م ل ان النسب المئوي وف، وه ات أو األل رات أو المئ ة العش ى مرتب ل ان  حت داد الصحيحة؟ ه ألع
 المصادر آاملة؟

 
 المنشورات الوطنية  -١

 
 مصـر )أ(
 

د  .   عددًا من الفصول  صورة إحصائية : المرأة والرجل في مصر   تضمن المنشور المعنون     -٣٠ ولم ُيعتبر تحدي
ه ينبغ                      اك شعور بأن ان هن ه؛ وآ ه   األجزاء بهذه الطريقة مالئمًا لمثل هذا المنشور، بسبب ضخامته وطول ي تجزئت

 :وقد تضمنت التعليقات المتصلة بتحسين المنشور ما يلي.  إلى أقسام ال إلى فصول
 

د  . ينبغي ذآر آامل اإلشارات إلى مصادر البيانات أو المعلومات، وضمن ذلك البيانات المحددة              )أ(  وق
ل بالتشكيل األ         ٤الحظ الفريق أن بعض البيانات الواردة في الصفحة            اريخ         من المنشور ُعلِّ وزارة، لكن ت ر لل خي

اج،              ذالتشكيل لم ُيبّين، ثم ان اإلشارات المرجعية إلى ما           ًا وتحت ق إبهام آر سابقًا، الواردة في النص، يمكن أن تخل
ثالً : بالتالي، إلى أن ُيعاد النظر فيها بعناية       واردة في قسم الملّخص،             ٢٢في الصفحة     : م ى المعلومات ال ارة إل  إش

 لصلة ُأدرجت ضمن إطار؛لكن المعلومات ذات ا
 

 ؛"السكان القاطنون في مصر"بحيث يصبح " السكان داخل الجمهورية"ينبغي تغيير عنوان  )ب( 
 

اء     )ج(  ة للنس دل اإلعال ثًال، مع ا، م ي منه اريف المصطلحات الت ة بتع ق قائم ي المرف دم ف ي أن تق ينبغ
 والرجال، ومؤشرات التعادل، وحجم األسرة؛

 
 لجداول قرب النصوص التي تحلل فيها؛ينبغي ادراج ا )د( 

 
ين                   )•(  ل ب ينبغي أن يكون قياس الجداول متناسبًا مع حجم المعلومات المقدمة، وترك حيِّز ذي حجم أمث

 األعمدة والصفوف، حسب االقتضاء، لجعل الجداول أآثر تراصًا؛
 ذات المحاور األفقية متناسبة      ينبغي إعادة النظر في الرسوم البيانية الخطية للتثبت من أن المقاييس           )و( 

ًا في مجمل الرسم                  مع مقاييس المحاور الرأسية ومن أن الحيِّز الزمني المفترض معروض عرضًا صحيحًا ودقيق
 .البياني

 
ا المهن                      -٣١ ام، ومنه ا االهتم ل مهن    (لم يتضمن المنشور بيانات عن عدد من المجاالت التي ينصب عليه مث

يما الجرائم التي ُترتكب ضد           (؛ والجرائم   )ختصاصيي القانون، والمهندسين  األطباء، وموظفي الشرطة، وا    وال س
اء راض )النس دم والسرطان(؛ وبعض األم ر ال ل فق ال  )مث ها رج اء أو يرأس ها نس ي ترأس مصّنفة (؛ واألسر الت
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اء                 ة، والكهرب اه الشرب المأمون ة   ؛ والتدفئ  )حسب توفر المرافق العامة التي منها شبكات المجاري، ومي ة المرآزي
 .ونوع المسكن؛ وايجارات المنازل

 
 األردن )ب(
 

 : تعليقات تضمنت ما يليصورة إحصائية: المرأة والرجل في األردنُأبديت على مسّودة منشور  -٣٢
 

 ينبغي عرض المفاهيم والتعاريف في بداية آل فصل؛ )أ( 

ذآور   ينبغي التزام التماسك الداخلي في استخدام المصطلحات التي م         )ب(  ا ال اث والرجال   /نه النساء  /اإلن
 في مجمل التقرير؛

رات والمؤشرات   )ج(  ائر المتغي ا بس ل عالقته ي المواضيع المعروضة وتحلي زام التماسك ف ينبغي الت
 ذات الصلة؛

 ؛)التفاوت بين الجنسين: مثًال(ينبغي أن تبرز الجداول منظورًا يتعلق بالنوع االجمالي  )د( 

 صادر والمراجع في آل الجداول؛ينبغي إدراج الم )•( 

 .ينبغي التقليل من استخدام األرقام المطلقة )و( 
 
 لبنـان )ج(
 

ون   -٣٣ ور المعن مل المنش ان  ش ي لبن ل ف رأة والرج ائية : الم ورة إحص ًا   ص كل أساس ات، وش م القطاع  معظ
اول     ومع أن المو  .  القطاع غير المنظم  إحصائيا آافيًا لجميع المواضيع المقترحة باستثناء        اضيع المشمولة آانت تتن

د          اول انعكاسات الحرب في البل ا يتصل   .  الحالة في لبنان، أمكن أن تضم اليها أيضًا مواضيع مخصصة تتن وفيم
ين الرجل                بعرض اإلحصاءات، أظهر الجدول التوزعات المرتبطة بالنوع االجتماعي تحديدًا، وعرض الفوارق ب

 .والمرأة من أجل إبراز الثغرات الموجودة
 

د                        -٣٤ ى مستوى البل ان في بعضها اآلخر عل وفي بعض الجداول، آان التوزع على مستوى المحافظات، وآ
، بسبب ضآلة العيِّنة، إجراء المزيد من التفصيل بحيث تشمل التقسيمات االدارية األصغر؛ وبسبب              ذروقد تع .  آله

د         .  ي ريف –صعوبة تطبيق مفهوم النوع االجتماعي، لم يدرج تفصيل حضري           وينبغي تضمين النص خريطة للبل
ا            وينبغي أيضًا إدراج جزء خاص         .  تظهر التقسيمات اإلدارية، بغية إيضاح أسماء ومواقع المناطق المنظور فيه

ات والتوضيحات في             .  لشرح المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المنشور        ذلك إدراج بعض التعليق وينبغي آ
 ).نة بمنشور الجمهورية التونسية مثًالمع االستعا(هوامش بعض الفقرات 

رأة               -٣٥ ين الرجل والم اوت ب ى          .  وآانت هناك رسوم بيانية آافية إليضاح التف اج إل ان يحت ر أن بعضها آ غي
ثًال، المخططان التوضيحيان                     ك، م ين الجنسين، ومن ذل ان  .  ٥-٤ و   ٥-٦إعادة تصميم لكي تكشف الفوارق ب وآ

 .لى شيء من التعديلهرم السكان يحتاج، هو أيضًا، إ
 

وآانت العناوين المستخدمة للجداول والرسوم البيانية تتسم باإليجاز والوضوح وسهولة الفهم، وقد ذآرت              -٣٦
اني                 ة آل جدول أو رسم بي ى تحسين عرض       .  المصادر بوضوح في جزء خاص في نهاي دعو إل ولكن الحاجة ت

 .عمدةالبيانات في الجداول فيما يتعلق برصف البيانات في أ
 
 فلسطين )د(
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ر مدرجة              صورة إحصائية  :المرأة والرجل في فلسطين   اعُتبر منشور    -٣٧ زًا يشمل مواضيع غي  منشورًا ممي

ذا المنشور                .  في سائر المنشورات الوطنية    اول ه دان، تن ا آل البل ة التي عالجته ى المواضيع المعياري وإضافة إل
ة   ا االنتفاض ي أدت إليه داث الت ورة الف(األح طينيةالث زاب   )لس ات أو األح ارآة الحرآ ديًا، ومش وقين جس ، والمع

ة         -السياسية   ائدة في المنطق ل      .   وهي مواضيع وثيقة الصلة بالتاريخ وبالحالة الس ل مواضيع مث لكن المنشور أغف
النوع   ا ب ي ارتباطه ر، ف دريب، والفق ة، والت ق العام رة، والمراف ة، والهج رية والبيئي توطنات البش كان والمس  اإلس

 .تماعيجالا
 

وح المتصلة      -٣٨ يم المس ادة تقي ى إع ة إل ى الحاج ددت عل ات أخرى ش ور مالحظ ديت بخصوص المنش وُأب
ة                وُذآرت أيضًا الحاجة      .  بالمواضيع المحددة والى تقديم تحليل أوسع شموًال للقضايا المرتبطة بالصحة اإلنجابي

طلحات      تخدام المص ي اس ك ف ى التماس طلحين   (إل تخدام مص ب اس ها،     تجن اهرة نفس ى الظ ة عل ين للدالل مختلف
المرأة، آليهما، في أجزاء مختلفة من الوثيقة، واالفراط في استعمال            /اإلناث والرجل /واستخدام مصطلحي الذآور  
 ).الضمائر بدًال من أسماء العلم

 
ة،   -٣٩ األجزاء أو بالنسب المئوي ة ال ب ام المطلق ان التوزعات باألرق داول، جرى تبي ي بعض الج وآانت وف

تنتاجات الرئيسية أن يكون                     ات ولالس ي للبيان بعض التحليالت مفرطة في التوسع، والمفروض في التفسير التحليل
 .موجزًا، الجتناب التكرار

 
 الجمهورية العربية السورية )•(
 

ور  -٤٠ مل منش ورية ش ة الس ة العربي ي الجمهوري ل ف رأة والرج ائية: الم ي صورة إحص ع الفصول الت  جمي
المرأة    اقترح ق ب ريع المتعل تعرض التش ى فصل اس افة إل كوا، إض ا اإلس ات  .  ته ة محتوي ور قائم وتضمن المنش

.  آما ُأدرجت، في آخر المنشور، خالصة له، وذآرت جميع المصادر والمراجع            .  وجداول ومخططات توضيحية  
 :وآان من النواحي اإليجابية للمنشور ما يلي

 
 تجاهات ووصف إحصائي لكل موضوع؛إدراج بيانات آافية ُتظهر اال )أ( 
 .عرض المفاهيم والتعاريف في النص، حسب االقتضاء )ب( 

 
ة               -٤١ ة مرجعي لكن هناك مواضيع، مثل العنف والفقر، لم تشمل بالمنشور، الذي جاء مماثًال، في شكله، لوثيق

ة ية       .  عام اعي الرئيس وع االجتم ايا الن راز قض ل إلب ن العم د م زم المزي د عر.  ويل ات   وق واقص البيان ضت ن
والصعوبات المواجهة ضمن تقرير مفصل اقترحت فيه استراتيجية لتحسين حالة إحصاءات النوع االجتماعي في     

 .البلد؛ وينبغي مناقشة بعض هذه النواقص في المنشور
 

 :وتوخيًا لجعل المخططات التوضيحية الواردة في المنشور أسهل تناوًال، قدمت االقتراحات التالية -٤٢
 

 ينبغي استخدام مخططات توضيحية ثنائية األبعاد، ال مخططات ثالثية األبعاد تصعب قراءتها؛ )أ( 
 

ع           )ب(  ى عرض جمي ا إل ة، وال يسعى فيه ة وبسيطة وتام ينبغي أن تكون المخططات التوضيحية جلي
 المعلومات الواردة في الجداول؛ وُيفترض فيها أن ترآز على تبليغ محدد؛
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ة، وإال                  ينبغي أ  )ج(  ة في المخططات التوضيحية الخطي ن يكون هناك تناسب في مقياس المحاور األفقي
ة، في استخدام الحروف                    توجب استعمال مخططات توضيحية شريطية؛ وينبغي تأمين التماسك، في مجمل الوثيق

 التي ُتختار لعرض األرقام؛
 

 .ويلها إلى أجزاء أو معدالتمن الصعب المقارنة بين األرقام المطلقة، ولذلك ينبغي تح )د( 
 
 تونـس )و(
 

رأة والرجل في            اعُتبر نطاق قاعدة البيانات اإلحصائية المستخدمة في منشور            -٤٣ وطني حول الم ر ال التقري
ة، واأللعاب        .   آافيًا وشامًال الحتياجات المستخدمين    صورة إحصائية : تونس ل الثقاف فقد تضمن مواضيع جديدة مث

ى التماسك          .  عالم، والنقابات، وجرى فيه تعريف مصطلحات أساسية         الرياضية، ووسائط اإل   اك حاجة إل لكن هن
االت    ي بعض الح ماء ف تخدام األس تخدما اس ى اس ذآر واألنث ذه المصطلحات، إذ ان مصطلحي ال تخدام ه ي اس ف

 ).بالنسبة للتلميذة والتلميذ: مثًال(واستخدام الصفات في حاالت أخرى 
 

ة  وقد راعى المنشور ا    -٤٤ وجاءت  . لنوع االجتماعي، وأظهر بوضوح التفاوت بين الجنسين في ميادين مختلف
م                 .  األرقام المستخدمة في الجداول مدورة تدويرًا صحيحاً        ه ل ة، لكن ًا من الرسوم البياني ددًا آافي ر المنشور ع ووف

 .دائمًايعِط تبليغًا واضحًا ُيبرز الفجوات بين الجنسين، آما ان مصادر المعلومات لم توضح 
 

 :وآان بين المواضيع والقضايا اإلضافية التي اقُترح النظر فيها ما يلي -٤٥
 

 تحليل المسؤوليات النسبية للمرأة والرجل في ميادين مثل وسائط اإلعالم، والثقافة، والجمعيات؛ )أ( 
 

ذلك في ا                )ب(  ين    زيادة التعمق في األسباب الكامنة وراء العنف المنزلي بجميع أشكاله، وآ ات ب الختالف
 مجموعات محددة؛

 
 .تقّصي األسباب الكامنة وراء الطالق، والتعليم المستمر للمرأة بعد الزواج )ج( 

 
د من المعلومات           -٤٦ وزع الجنسين في حاالت الطالق           : ومن القضايا التي تستلزم جمع المزي عدد النساء   (ت

الق  ون الط ذين يطلب ال ال ي ا )والرج ال ف اء والرج وزع النس ى   ؛ وت رارات عل انعي الق جون؛ وخصائص ص لس
زواج، واستخدام                        د ال رأة بع ة الم ين الجنسين؛ وعمال وزعهم ب مستوى األسرة، مع إيالء االعتبار لعدد األطفال وت
ذي يقضى                      ى الوقت ال الوقت، مع إيالء االعتبار لمهام المرأة المنزلية غير المدفوعة األجر، ومع إشارة خاصة إل

 .ياسًا باألرقام المقابلة لدى الرجال العاملينداخل المنزل وخارجه ق
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 اليمـن )ز(
 

ة         آان الشكل اإلجمالي الذي وضع فيه منشور          -٤٧ ة اليمني ، صورة إحصائية   : النساء والرجال في الجمهوري
د دعم      .  مثيرًا لإلعجاب، وخصوصًا صفحة الغالف  دًا من نوعه، وق وآان الشكل المستخدم في الفصل األول فري

ارزة الرئيسية ضمن أطر                   آل موض  رًا بعرض المواضيع الب .  وع بالقوانين المختصة به، وعززت التحليالت آثي
ل   .  وقدم موجز خاص لتدوير األرقام     ومن أجل تعزيز المنشور، استخدمت بفعالية، في بداية آل فصل، سمات مث

ة ية والرسوم التخطيطي ام القياس رًا .  األرق ه ظل مفتق ددًا من إال أن الموضوع بمجمل م يشمل ع ز، ول ى الترآي إل
ة، و                      رأة في وسائط اإلعالم، والسلك الدبلوماسي، والثقاف ا دور الم نظم     القضايا الهامة التي منه ر الم ؛ القطاع غي

رأة ضمن                   ر المدفوعة األجر للم ة غي اعي لموضوع الشباب واأللعاب الرياضية، والعمال وجوانب النوع االجتم
 .األسرة

 
اك حاجة -٤٨ ان هن ارة وآ دًال من إش امًال ب ات آ ذآر مصدر البيان ينات ب ى إجراء بعض التحس ي " إل ا ف آم

رطة        "المصدر السابق  ل الشَّ ة     ) -(، وبشرح رموز مث اط المتتالي والمفترض  .  المستخدمة في المنشور     ) …(والنق
ة            بحروف  في التحليالت واالستنتاجات المقدمة آنصوص موضوعة في أطر أن تكون بسيطة وموجزة، ومكتوب

رأة "وينبغي المواظبة على استخدام مصطلحي   .  تختلف عن حروف المتن    د     " الرجل "و " الم ة، فق في آل الوثيق
 .الذآور في بعض الفصول، ومصطلح النساء والرجال في بعضها اآلخر/اسُتخدم مصطلح اإلناث

 
 :ومن التوصيات األخرى التي ترمي إلى تحسين المنشور، ما يلي -٤٩

 
ليط الضوء  ينبغي  )أ(  ا، صفحة أو صفحتان لتس أن ُتضاف، لمصلحة صانعي السياسات ومخططيه

 على المسائل األساسية؛
 

ذي                         )ب(  ى، تحت الجدول ال ه، أو، حت ا في نهايت ر وإم ة التقري ينبغي تعريف المصطلحات، إما في بداي
 تظهر فيه؛

 
 ينبغي عرض خريطة لكل دولة في بداية المنشور؛ )ج( 

 
ي تق  )د(  اعي      ينبغ وع االجتم ايا الن ة بقض تنتاجات المتعلق روج باالس ل الخ ن أج في م ل وص ديم تحلي

 والفجوات والتفاوت بين الجنسين؛
 

 .ينبغي توضيح تعاريف بعض المفاهيم اإلحصائية )•( 
 

 توصيات عامة  -٢
 

دان وم          -٥٠ ة التي أصدرتها بل اطق المشروع،   إضافة إلى التعليقات المحددة المبداة بشأن المنشورات الوطني ن
 :تضمنت التوصيات العامة ما يلي

 
 ينبغي إعداد آل المنشورات الوطنية في أشكال جذابة، بغية إثارة اهتمام القارئ وانتباهه؛ )أ( 

 
اول                      )ب(  ة إلدراج، أو عدم إدراج، جزء يتن اد صيغة معياري ة، اعتم ينبغي، في آل المنشورات الوطني

 منهجية العمل؛
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ي أن يك )ج(  النوع    ينبغ تخدام المصطلحات الخاصة ب ي اس ور، ف ل المنش ي مجم ك، ف اك تماس ون هن
 االجتماعي، التي منها، مثًال، الذآور واإلناث، والرجال والنساء، والجنس أو النوع االجتماعي؛

 
راد    .  ينبغي عرض المفاهيم والتعاريف في المنشور      )د(  وقد تنوعت اآلراء بشأن المكان الذي ينبغي اي

ة المنشور أو           .  شروح فيه هذه ال  ا في بداي رح آخرون ايراده ا اقت فالبعض اقترح إيرادها في بداية آل فصل، بينم
 نهايته؛

 
دًا،              )•(  ينبغي عرض جداول تسلط الضوء على التوزعات والتباينات الخاصة بالنوع االجتماعي، تحدي

 بين النساء والرجال، بغية إبراز الفجوات الموجودة؛
 

ا في آل أنحاء النص              هناك مال  )و(  رات المتصلة به ديمها في حواشي الفق اريف ينبغي تق حظات وتع
 ).آما حصل في منشور تونس(
 

ة          -٥١ ذه         .  وقد بذلت جهود ضخمة في إعداد المنشورات الوطني دة من ه وغ أقصى الفائ ين، لبل وينبغي للممثل
كالً  ارًا وش ورات معي ذه المنش ة ه ع درج ى رف عوا إل ود، أن يس داد .  الجه ة إلع وال المخصص ا أن األم وبم

ة               ة الدول ة من ميزاني ذه المخصصات يمكن أن     .  المنشورات آانت غير آافية، ينبغي طلب مخصصات معقول وه
ة                ُتستخدم للمنشور، إنما يمكن ايضًا، بشكل أعم، تأمين األموال، في مختلف ميادين العمل، من أجل النهوض بحال

رأة ين الم  .  الم ون ب ي أن يك ُتدعم  وينبغ ي س االت الت تص      : ج اعي وتخ وع االجتم اول الن اءات تتن داد إحص إع
النوع     ة ب دة معين اء وح دريب؛ وإنش ة والت ل والنوعي ا التحلي ؤمن فيه راء مسوح خاصة ي ددة؛ وإج بمواضيع مح

اعي   وع االجتم ائل الن ن مس ا م الفقر وغيره ة ب ائل المتعلق الج المس اعي لتع ى  .  االجتم ددًا عل د مج وجرى التأآي
 .لحاجة إلى استبانة وتعريف آليات لتأمين بيانات عن مواضيع مثل العنف والفقرا

 
   الخبرة الدولية في مجال إحصاءات النوع االجتماعي-دال

 
ه األنشطة    -٥٢ ا وصلت الي ى آخر م ارآين عل دة المش م المتح ة لألم عبة اإلحصائية التابع ة الش َأطلعت ممثل

أن األهداف الرئيسية           المضطلع بها لتحسين إحصاءات النوع      ًا ب الم، وأحاطتهم علم اعي في آل أنحاء الع االجتم
ه   ي من الفجوات وأوج ا رئ ى م تناد إل د حددت باالس دولي ق ى الصعيد ال اعي عل وع االجتم لعمل إحصاءات الن

ا حقق من إنجازات                ه، رغم م رة  القصور في النظم اإلحصائية الوطنية والدولية؛ وقد تمثل التقييم العام في أن آبي
ام          ي، في ع ، )١(١٩٨٥في تطوير إحصاءات النوع االجتماعي منذ عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في نيروب

ا ان                 .  ال يزال التقدم بطيئًا جداً     اعي؛ آم وع االجتم رامج إلحصاءات الن ى اآلن ب ديها حت فهناك بلدان عديدة ليس ل
ين        المنشورات اإلحصائية الوطنية ال تزال توجه، في غ        ى جمهور محدود من المستخدمين الفني .  الب الحاالت، إل

وطني؛ وال وجود ألي             وهناك ثغرات في شمل المشارآة االقتصادية للمرأة بعمليات جمع البيانات على الصعيد ال
ل العنف ضد    اعي الخاصة مث وع االجتم ات الن بعض اهتمام ة ب اليب المتعلق اهيم واألس أن المف ة بش ايير دولي مع

 .والفقر، والعمل غير المأجورالمرأة، 
 

ى                   -٥٣ م المتحدة عل ة األم وتتعاون الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة مع مؤسسات أخرى ضمن منظوم
اعي           وع االجتم اج ونشر إحصاءات الن ام       .  مواجهة المشاآل المرتبطة بإنت ا اهتم ومن القضايا التي ينصب عليه

                                                      
، بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر العالمي      تقبة للنهوض بالمرأة  استراتيجيات نيروبي المر    إدارة شؤون اإلعالم، األمم المتحدة،        )١(

 ١٩٨٥يوليـو   / تمـوز  ٢٦-١٥المسـاواة والتنميـة والسـلم، نيروبـي، كينيـا،           : الستعراض وتقييم منجزات عقد األمم المتحدة للمـرأة       
)DPI/926/41761 –10 – ١٩٩٣سبتمبر / أيلولM.( 
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وجودة؛ والثغرات التي تشوب البيانات؛ والمفاهيم واألساليب والتصنيفات         االستخدام المنقوص للبيانات الم   : خاص
 . ومستخدمي اإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتماعي تحديدًامنتجيالمتحيزة أو الناقصة؛ وضعف الروابط بين 

 
ى جعل     وفيما يتعلق بتحسين استخدام البيانات الموجودة، سعت الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتح            -٥٤ دة إل

 :البيانات أسهل تناوًال على المستخدمين، بواسطة ما يلي
 

م المتحدة                 )أ(  دعم من صندوق األم اعي؛ وب وع االجتم استكمال قاعدة بياناتها الخاصة بإحصاءات الن
المرأة                     ة ب ات المؤشرات واإلحصاءات المتعلق دة بيان ع لقاع يح الراب ى   (WISTAT)للسكان، سيصدر قريبًا التنق  عل

 قراص مضغوطة؛أ
 

ع       )ب(  ى موق اعي عل النوع االجتم ارة تتصل ب ايا مخت ة بقض رات المرتبط اءات والمؤش ر اإلحص نش
 الشبكة الخاص بالشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة؛

 
الم   تهيئة اإلصدار الثالث من      )ج(  ران    المرأة في الع و   / في حزي تثنائية      ٢٠٠٠يوني دورة االس  من أجل ال

ة الع ة للجمعي ة المعنون ام  "ام ي ع رأة ف ادي    : ٢٠٠٠الم رن الح ي الق الم ف ة والس ين والتنمي ين الجنس اواة ب المس
االت ودعم                      "والعشرين ين الوآ دعم مشترك ب م المتحدة وب ، وذلك بالتعاون مع ُشعبة النهوض بالمرأة التابعة لألم

 .حكومي دولي
 

م ال          -٥٥ ة لألم ة              وتتعاون الُشعبة أيضًا مع اللجان اإلقليمي ة، وأمان ة العربي ل اإلسكوا بالنسبة للمنطق متحدة، مث
اريكوم (االتحاد الكاريبي    رامج                    ) الك ى صياغة ب دان، عل ائر المنظمات والبل اريبي، وس ة البحر الك بالنسبة لمنطق

امج                    .  إلحصاءات النوع االجتماعي   رات، مع برن ا ثغ اول مجاالت محددة توجد فيه عبة، في تن اون الُش آذلك تتع
ة            األمم ا  ة الدولي ائي ومرآز بحوث التنمي دا (لمتحدة اإلنم اعي            ) آن وع االجتم ذ مشروع بشأن قضايا الن ى تنفي عل

 :ويضم المشروع ثالثة عناصر رئيسية.  والعمل غير المأجور
 

 وضع إحصاءات عن استخدام الوقت؛ )أ( 
 

 ة؛تحسين قياس العمل المأجور والعمل غير المأجور في إحصاءات القوى العامل )ب( 
 

ال   )ج(  ال تضم عم ن العم ددة م ات مح ع إحصاءات عن فئ نظمتجمي ر الم اع غي ي القط املين ف ، والع
 منازلهم، والباعة المتجولين؛

 
ل          -٥٦ ان العم ة بمك نيف المتعلق اليب التص اهيم وأس ين مف ى تحس ًا إل روع أيض عى المش ارة  (ويس ع اإلش م

 . واإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت)خصوصًا إلى العاملين في منازلهم والباعة المتجولين
 

دادات                          -٥٧ ة بخصائص التع ات المتعلق يًال عن جمع البيان ّد الشعبة دل ة، ُتع وبالتعاون مع منظمة العمل الدولي
ادم        ام الق ين           .  السكانية، سينشر خالل الع روابط ب ًا لتحسين االتصاالت وال  ومستخدمي إحصاءات     منتجي وتوخي

ـع                        النوع االجتماعي، تر   راء، وم ة الخب ريقين، وتعمل مع أفرق ذين الف ين ه وج الشعبة لعقد ورشات عمل تجمع ب
ا                منتجيال ات وم اعي، مع قاعدة بيان ن والمستخدمين على السواء، لصياغة منشورات عن إحصاءات النوع االجتم

 .يتصل بها من مواد فنية
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 اعي  االستراتيجيات الوطنية لتحسين إحصاءات النوع االجتم-هاء
 

ين عن                -٥٨ ة ضمت ممثل ة أفرق ى ثالث ونس؛      ) أ(توزع المشارآون عل ر وت ة  ) ب(األردن والجزائ الجمهوري
م         .  فلسطين ولبنان واليمن  ) ج(العربية السورية وُعمان ومصر؛      وناقشت األفرقة الخطط الوطنية آًال على حدة، ث

 .يجيات المقترحة لبلده أو منطقتهعمل آل من ممثلي البلدان، منفردًا، على تعديل وايجاز االسترات
 

 :وبغية إسداء التوجيه الالزم والتشجيع على تقاسم الخبرات، دارت مناقشات األفرقة حول المسائل التالية -٥٩
 

 وما هي استخداماتها؟" إحصاءات النوع االجتماعي"ما هي  )أ( 
 

ا لتحقيق الهدف المنشود             )ب(  ين     : ما هي النشاطات التي يمكن االضطالع به هدف تساوي الفرص ب
 المرأة والرجل؟

 
وع           ) ١: (ما هي الترتيبات المؤسسية الالزم اعتمادها؟ مثالً       )ج(  هل ينبغي إنشاء وحدة إلحصاءات الن

يَّن،         ان، هل ينبغي أن ُتع ونس ولبن االجتماعي في إدارة اإلحصاء أو في وزارة التخطيط؟ أو، آما هي الحال في ت
ة         ) ٢(معّينة بالنوع االجتماعي؟    في آل وزارة، جهة اتصال       ة   /أي جهة ينبغي أن ُيناط بها النظر في حال دور اللجن
 ؟ الوطنيالتوجيهية والفريق العامل

 
  ومستخدمي اإلحصاءات؟منتجيما هي اآللية األنسب لتأمين التعاون بين  )د( 

 
ًا للدرجة     ولوحظ أن البلدان والمناطق المشترآة في المشروع يمكن أن تصّنف إلى ثالث مجم             -٦٠ وعات، وفق

 :التي بلغت في تنفيذ نشاطاته
 

داد   )أ(  يرية إلع ة التحض ي المرحل زاالن ف روع، وال ت ى المش ديثًا إل متا ح ان انض الجزائر وُعم ف
منشوريهما الوطنيين، وآل منهما يعتزم تشكيل لجنة توجيهية، وعقد اجتماع لفريق عامل وطني، وتنظيم ورشتي                

 تدريب؛عمل أوليتين للتوعية وال
 

وتونس والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر أعدت مسّودات لمنشوراتها الوطنية ُنظر فيها             )ب( 
ات          ى تعليق تناد إل أثناء ورشات العمل الوطنية المخصصة للتدريب، ويرتقب أن توضع صيغها النهائية قريبًا باالس

 ؛ورشات العمل الوطنية وآذلك ورشة العمل اإلقليمية الثانية
 

ع  )ج(  ا المباشرة توزي درج ضمن اهتماماته ة، وين ا الوطني يمن نشرت تقاريره واألردن وفلسطين وال
د   ذي سيشمل تحدي اعي، ال وع االجتم ي تطوير إحصاءات الن ن أجل المضي ف ه م اندة ل المنشور والتماس المس

 .لفعاليةمفاهيم وأساليب لجمع البيانات تتيح معالجة ثغرات ومشاآل البيانات بمزيد من ا
 

ة     -٦١ تراتيجيات الوطني روع واالس از المش ة بإنج ة المتعلق ع عناصر الخطط الوطني ق الراب ي المرف رد ف وت
ل    ة العم ي ورش ة ف اعي المعروضة والمناقش وع االجتم اءات الن ين إحص ذه   .  لتحس ن ه دت خالصة ع د ُأع وق

 ).لتقريرانظر الجزء الرابع من هذا ا(المساهمات لتكون من مدخالت ورشة العمل 
 

وع       -٦٢ ي إلحصاءات الن امج وطن مات لبرن دة س ك ع ت ذل ي أعقب ات الت ي المناقش ارآون ف دد المش د ح وق
ور   ع المنش د لتوزي دة التحدي تراتيجيات جي ى وضع اس ة إل ى الحاج ز عل اعي؛ وجرى الترآي ين .  االجتم ان ب وآ

ًا إلشهار         االستراتيجيات المقترحة واحدة تتمثل في ترجمة المنشورات الوطنية من           العربية إلى سائر اللغات توخي
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دولي             ة من المجتمع ال ذه االستراتيجية ينبغي أن    .  جهود ومنجزات المشروع وللحصول على المساندة الالزم وه
ة                   رارات والجمهور عام انحين وصانعي الق ى الم ولعل مدخالت    .  تعالج مسألة الكيفية التي يمكن بها الوصول إل

ق          ( تتناول مواضيع محددة مشمولة بالمنشورات       أخرى، مثل الكراسات التي    ا يتعل على غرار تلك التي اعدت فيم
اس       ) بالمنشور الفلسطيني  ر من الن ذه      .  يمكن، لهذه الغاية، أن تصل إلى عدد أآب ر ه ا اقترحت استراتيجية غي آم

املة من األهداف واالهتمامات                تبانة مجموعة ش ل في اس ه    .  للتوزيع تتمث دريب فتلزم ا الت استراتيجية إلدراج  أم
 .إحصاءات النوع االجتماعي، وقضايا النوع االجتماعي إجماًال، في المناهج المدرسية

 
 :وتضمنت بعض األنشطة المقترحة في خطط البلدان والمناطق المشارآة ما يلي -٦٣

 
ين ا         )أ(  اواة ب ة المس ات إقام رأة  التشجيع على صياغة واعتماد قوانين توجب على المؤسسات والهيئ لم
 والرجل؛

 
ة                    )ب(  ا جه ة الموجودة اآلن، باعتباره تنشيط الدور الذي تقوم به اللجنة االستشارية اإلحصائية الوطني

 اتصال بين اإلدارات، من أجل دعم سائر األنشطة المتعلقة بإحصاءات النوع االجتماعي؛
 

اهج      )ج(  اعي بمن وع االجتم ية الن مل قض ة وش ة وترويجي واد تعليمي داد م ع  إع ى جمي يم عل التعل
 المستويات؛

 
رى،           )د(  واتج األخ ورات والن ن المنش ة م واع متنوع داد أن ى إع وطني عل ل ال ق العام جيع الفري تش

ايا       ن القض ا م ل وغيره يم والصحة والعم ايا التعل ة لقض ات معّمق دم دراس ة تق رامج إعالمي ارير وب وضمنها تق
 المرتبطة بالنوع االجتماعي؛

 
نظم   ستخدام الوقت يبين مساهمة المرأة في  إجراء مسح عن ا    )•(  ر الم وم    القطاع غي  واألنشطة التي تق

 بها المرأة وال يعترف بها؛
 

ثًال، العنف                        )و(  ا، م اعي التي منه وع االجتم اليب معالجة قضايا الن العمل من أجل تحسين مفاهيم وأس
 إجماًال، وبمزيد من التحديد العنف في النطاق المنزلي؛

 
تنمية التعاون مع المنظمات الدولية، وال سيما اإلسكوا واليونيسيف، في مجال إحصاءات              تشجيع و  )ز( 

 .النوع اإلجتماعي
 

   النواتج الرئيسية لورشة العمل-رابعًا
 

 ع االجتماعيون  البرامج الوطنية إلحصاءات ال-ألف
 

ة               -٦٤ البرامج الوطني ق ب اعي،      اتفق رأي المشارآين على ترآيز االهتمام، فيما يتعل وع االجتم إلحصاءات الن
 :على النواتج الرئيسية التالية

 
 
 

 :الدعوة والتماس الدعم لبرامج إحصاءات النوع االجتماعي )أ( 
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 ؛)صورة إحصائية: الرجلالمرأة و(استكمال وإصدار المنشور الوطني  )١(  
 

ائع، والم         (إعداد مواد مساندة     )٢(   ات، والكراسات، وصحائف الوق ة   مثل الكتيب ) لصقات الجداري
ل الطالب، والمخططين، واالقتصاديين،                لنشرها على نطاق واسع بين الفئات المستهدفة مث

 والرابطات المهنية؛
 

 إعداد منشورات إضافية تتناول مواضيع محددة ذات صلة بإحصاءات النوع االجتماعي؛ )٣(  
 

رض في    )٤(   ات ُتع ر المعلوم ات لنش ة وحلق ات إعالمي يم اجتماع ية  تنظ تنتاجات الرئيس ا االس ه
 المتوصل اليها في التقارير الوطنية؛

 
ة لتطوير                        )٥(   ى خطط العمل الوطني تند إل وال، تس وضع مقترحات مشاريع من أجل جمع األم

 إحصاءات النوع االجتماعي؛
 

 .إنشاء موقع إلحصاءات النوع االجتماعي على الشبكة المعلوماتية )٦(  
 

 :صاءات الموجودة اآلن في المجاالت التاليةتحسين استخدام اإلح )ب( 
 

 :التدريب والتوعية )١(  
 

س ال   -أ    اء ح يإذآ توياتهم    منتج ف مس ى مختل تخدمين، عل اء  (ن والمس نهم رؤس وبي
رامج           وظفين، والمسؤولين عن الب ار الم اعي،      ) المنظمات، وآب وع االجتم بقضايا الن

 وتشجيع التعاون بين المستخدمين والمنتجين؛
 

تخدمين   -ب    دريب المس ة،     (ت ات المهني اديون، والرابط ممون، واالقتص نهم المص وبي
 ، على استخدام إحصاءات النوع االجتماعي؛)والطالب

 
 . االحصاءات على إعداد ونشر إحصاءات النوع االجتماعيمنتجيتدريب  -ج   

 
 :نمنتجيالتعاون بين المستخدمين وال )٢(  

 
ن الم  -أ    الع م داد     االط ون إع ذي يطلب كل ال ى الش اتهم وعل ى احتياج تخدمين عل س

 اإلحصاءات به؛
 

 إحاطة المستخدمين علمًا بالمشاآل المرتبطة بإعداد إحصاءات النوع االجتماعي؛ -ب   
 

ار            منتجيإقامة شبكة ل   -ج    ادل األفك  ومستخدمي إحصاءات النوع االجتماعي، من أجل تب
 ًا لتجنب االزدواجية؛والخبرات وتجميع الموارد توخي

 
 

 :الجدولة والتحليل )٣(  
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 تفصيل جميع اإلحصاءات المرتبطة باألفراد حسب النوع االجتماعي؛ -أ   
 

اعي وتظهر                   -ب    وع االجتم ى أساس منظور الن التثبت من أن جميع التحليالت تجري عل
 الثغرة بين الجنسين؛

 
مع ما يرتبط بها من إحصاءات ومؤشرات        استبانة قضايا النوع االجتماعي األخرى،       -ج   

 لم ُتتناول في المنشورات أو التقارير السابقة، وشملها بالجدولة والتحليالت؛
 

النوع         -د    لة ب ات ذات الص ار السياس تنتاجات وآث وغ االس يالت لص ى التحل تناد إل االس
 االجتماعي؛

 
 :العرض )٤(  

 
 اوًال؛عرض اإلحصاءات الموجودة بطريقة أسهل تن -أ   

 
داول     -ب    ن أن الج ت م وح للتثب كانية والمس دادات الس ة بالتع ارير المتعلق تعراض التق اس

 والرسوم البيانية والتحليالت ُتَعّد على أساس منظور النوع االجتماعي؛
 

 شمل إحصاءات النوع االجتماعي بالمنشورات التي تصدر بانتظام؛ -ج   
 

وع        ) ث أو خمس سنوات     آل ثال   (ضمان اإلنتاج المنتظم     -د    لمنشور عن إحصاءات الن
 االجتماعي يالئم مجموعة واسعة النطاق من المستخدمين غير الفنيين؛

 
 :النشر )٥(  

 
اعي       -أ    وع االجتم اءات الن تخدمي إحص ف مس تبانة مختل ممون،  (اس نهم المص وبي

 ؛)واالقتصاديون، والباحثون، والطالب
 

ًا بإح   -ب    تخدمين علم ة المس ات     إحاط وفرة وبالمنتج اعي المت وع االجتم اءات الن ص
 اإلحصائية المقبلة؛

 
اليب االتصال التي                      -ج    ثًال، استخدام أس ا، م ذه اإلحصاءات، ومنه اليب نشر ه تحديد أس

 تستخدمها وسائل اإلعالم، والحلقات الصحفية، والحلقات الدراسية، وورشات العمل؛
 

ات وبمجمو      -د    ا إذا آانت            ـعات البيان   إجراء جرد بمصادر البيان ه م يَُّن في ات المتاحة، ُيَب
 المتغيرات مفصلة حسب النوع االجتماعي؛

 
ام إتاحة البيانات ا   -•    ين                 لخ اء أسماء المجيب ائدة، وإبق اهيم الس ًا للمف  ألغراض البحث وفق

 .سرية
 

 :تقييس وتحسين المفاهيم والتعاريف )ج( 
 



 -١٩-

اريف ا   )١(   اهيم والتع تعراض المف ودة اآلن اس ثًال(لموج ادي و : م اط االقتص ر  النش اع غي القط
 لتحديد المشاآل المفاهيمية المرتبطة بقضايا النوع االجتماعي؛) المنظم

 
 استكمال التعاريف باالستناد إلى المعايير الدولية المنقحة والمتطلبات الوطنية؛ )٢(  

 
  ميدان إحصاءات محددة؛تعديل التعاريف بالتشاور مع المستخدمين والخبراء في )٣(  

 
 استكمال األدلة مع أخذ التعديالت في االعتبار؛ )٤(  

 
 الترويج، في جمع البيانات الوطنية، الستخدام تعاريف موحدة؛ )٥(  

 
 . ومستخدمي االحصاءات على تطبيق مختلف المفاهيم والتعاريفمنتجيتدريب  )٦(  

 
 :تحسين القياسات )د( 

 
 : جمع البيانات، مضمونًا وتصميمًااستكمال أدوات )١(  

 
 النظر في محتوى ونوعية البيانات الموجودة؛ -أ   

 
اهيم      -ب    ق المف ة بتطبي اآل المرتبط د المش ودة اآلن لتحدي تبيانات الموج تعراض االس اس

 والتعاريف ذات الصلة؛
 

اعي، في    االحصاءات وأهم مستخدميها، وال سيما خبراء النوع االجت      منتجيإشراك   -ج    م
 تصميم االستبيانات؛

 
تعراض ا -د    تمارات اس تبيانات الس ة واالس ة، اإلداري لطات المعني ع الس تراك م باالش

راز قضايا   اريف وإلب اهيم والتع مولة بالمف ائع المش م الوق زم لفه يح يل وإجراء أي تنق
 النوع االجتماعي؛

 
ة واختبار   -•    اع الوطني ع األوض دة م تبيانات الموح ف االس ات  تكيي طة دراس ا بواس ه

 .تجريبية
 

 :تدريب الموظفين على جمع البيانات ومعالجتها )٢(  
 

اريف التي               -أ    اهيم والتع ات وبالمف إعالم الُمَعدِّدين وموظفي المعالجة بأهداف جمع البيان
 يجب استخراجها من االستبيانات؛

 
ة بالقضايا ا  -ب    ات المتعلق ع البيان ى جم دِّدين عل دريب الُمَع ار ت اب األفك ة، واجتن لحساس

 المسبقة والتحّيز الثقافي؛
 

دًا                -ج    اعي تحدي النوع االجتم تدريب موظفي المعالجة لتمكينهم من إيجاد نواتج مرتبطة ب
 ولجعل التحليالت تبرز منظور النوع االجتماعي؛



 -٢٠-

 
ائل معال   -د    اعي وبوس وع االجتم ايا الن دانيين بقض رفين المي دربين والمش ة الم ة توعي ج

 المشاآل المرتبطة بالقياس؛
 

ين     -•    اليب تحس ي أس داول ف ة للت ا إدارات مختلف ترك فيه ية تش ات دراس يم حلق تنظ
 السجالت االدارية وتجميع البيانات؛

 
 :تنظيم حملة دعائية ألنشطة جمع البيانات )٣(  

 
 يانات؛إعالم المستخدمين وسائر المنتجين بالنتائج الرئيسية لعمليات جمع الب -أ   

 
د                 -ب    ائل اإلعالم، وعق إعالم الجمهور باألنشطة اإلحصائية المقبلة، وذلك من خالل وس

 االجتماعات المحلية، والملصقات؛
 

 :جمع البيانات الجديدة )٤(  
 

 استبانة مصادر جديدة للبيانات؛ -أ   
 

اءات و  -ب    تخدمي االحص م مس ق يض ع فري ات المس منتجيجم د البيان ا لتحدي تخدمة ه
ة( ة الالزم ات الحديث وع ) البيان ايا الن ي قض ئة ف ات الناش ق باألولوي ا يتعل فيم

 االجتماعي؛
 

دة، للحصول          -ج    تبيانات جدي شمل المسائل الجديدة باالستبيانات الموجودة، أو تصميم اس
 .على بيانات عن مشاغل النوع االجتماعي

 
 :اتخاذ التدابير المؤسسية )•( 

 
ل، ضمن           إنشاء وحد  )١(   دوام آام ون ب ون يعمل ا موظف ين له اعي، يع ة إلحصاءات النوع االجتم

 مكتب اإلحصاءات الوطني؛
 

ا من أداء دور                    )٢(   إنشاء وحدات إحصائية، أو تحسين الوحدات اإلحصائية الموجودة، لتمكينه
 أآثر فعالية؛

 
دة إ    )٣(   ل وح ي آ اعي ف وع االجتم ة بإحصاءات الن ات اتصال معني ين جه ل تعي ائية داخ حص

داد                وخارج مكتب اإلحصاءات الوطني، وذلك في مختلف القطاعات، لتأمين التنسيق في إع
 إحصاءات النوع االجتماعي؛

 
ارية ُتعن )٤(   ة استش كيل لجن م  ىتش وطني وتض عيد ال ى الص اعي عل النوع االجتم ي ب  منتج

 ار؛ومستخدمي اإلحصاءات على المستويات الرفيعة نسبيًا التخاذ القر
 

ين   )٥(   ق ب اون وثي ة تع يإقام ات مخصصة   منتج الل اجتماع ن خ تخدمي اإلحصاءات م  ومس
 وحلقات دراسية وورشات عمل حول إحصاءات النوع االجتماعي؛



 -٢١-

 
 .تنقيح النظم اإلحصائية الوطنية لتحسين جمع إحصاءات النوع االجتماعي )٦(  

 
 يز التعاون اإلقليميعز  استراتيجيات ت-باء

 
 :شملت استراتيجيات التعاون اإلقليمي ما يلي -٦٥

 
ة،                 )أ(  ة والدولي االت الوطني الحفاظ على الدور التنسيقي الذي تؤديه اإلسكوا، بالتعاون مع مختلف الوآ

 :في تطوير إحصاءات النوع االجتماعي في المنطقة العربية؛ وينبغي إيالء اهتمام خاص لما يلي

 علومات والخبرات بين البلدان المشترآة؛تسهيل التشبيك وتبادل الم )١(  
 تقديم الخدمات االستشارية الفنية الالزمة لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية؛ )٢(  
 نشر إحصاءات مقارنة إقليمية عن النوع االجتماعي؛ )٣(  

 
ي، ل     )ب(  ي ودون اإلقليم عيدين اإلقليم ى الص دريب، عل ات ت يم ورش يتنظ اءات منتج  االحص
تخدم وع    ومس ة إلحصاءات الن رامج الوطني ي الب ات، ف ذلك أفضل الممارس رز، وآ دم المح تعراض التق يها، الس
 االجتماعي؛

 صوغ وتنفيذ منهاج لتدريب المدربين في مجال إحصاءات النوع االجتماعي؛ )ج( 

 توزيع مواد التدريب وسائر المنشورات المتعلقة بإحصاءات النوع االجتماعي؛ )د( 

وا                    ترتيب جوال  )•(  وطنيين، لكي يتعلم ادل، للموظفين ال ات التب رامج لعملي ة، أو ب ت دراسية أو تدريبي
 من نظرائهم في المنطقة؛

ات عن مجاالت                 )و(  إجراء استعراض شامل للمفاهيم والتعاريف واألساليب المستخدمة في جمع البيان
 ؛القطاع غير المنظممثل النشاط االقتصادي، والعمل غير المأجور، و

 تصميم استبيانات موحدة لجمع البيانات تتخذ أساسًا نموذجيًا لالستخدام على الصعيد الوطني؛ )ز( 

ف،                   )ح(  ر، والعن ت، والفق اس استخدام الوق اليب لقي عقد اجتماعات ألفرقة خبراء مختلفة الستحداث أس
 وغيرها من القضايا التي تضم بين عناصرها عنصر النوع االجتماعي؛

ًا الحتياجات              استعراض واس  )ط(  اعي، تبع وع االجتم تكمال قاعدة البيانات اإلقليمية بشأن إحصاءات الن
 المستخدمين والتصنيف األولوي للنوع االجتماعي في المنطقة؛

لمعالجة  ) آل ثالث إلى خمس سنوات     (إصدار منشور إقليمي إلحصاءات النوع االجتماعي منتظم         )ي( 
 مواضيع إنمائية محددة؛

 .ع إلحصاءات النوع االجتماعي على الشبكة المعلوماتيةإنشاء موق )ك( 


