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 مقدمة

، حيث تتناول خطة التنمية المستدامة 17وأهدافها ال  2030خطة التنمية المستدامة  2015اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  -1

الجنسين في معظم أهدافها السبعة عشر وفي الهدف الخامس بشكل خاص والذي يدعو الدول الى تحقيق المساواة بين قضية المساواة بين 
ازداد الطلب على إحصاءات النوع االجتماعي من أجل استخدامها في التخطيط للبرامج التنموية حيث  تالجنَسين وتمكين كل النساء والفتيا

رئيسي، إلى االعتراف بأهمية إنصاف المرأة كما الرجل، وتحقيق المساواة بينهما، باعتبار ذلك أساسيا  ورصدها.  ويعود هذا الزخم، بشكل 
في عملية التنمية المستدامة وفي إعداد برامج وسياسات إنمائية وطنية فّعالة.  وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والموارد الضخمة التي 

الجتماعي في معظم أنحاء العالم، ال تزال تحديات كبيرة تحول دون تنمية القدرات في هذا اسُتثمرت من أجل تطوير إحصاءات النوع ا
 الحقل اإلحصائي.

إلنتاج بيانات دقيقة وغير تدريب اإلحصائيين العاملين في مختلف المجاالت على قضايا مراعاة منظور النوع االجتماعي ضروري أن  -2
بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالنوع االجتماعي وأوجه تقاطعها مع المجاالت األخرى، وبالمؤشرات ذات الصلة اإللمام مهم متحيزة.  ومن ال
االجتماعي.  فهذه المعرفة تسهم، بال شك، في  علمنظور النوعرض البيانات المراعية والطرق الفنية المستخدمة في وسُبل احتسابها، 

ير والتحليالت وموجزات رالجتماعي، على اختالف فئاتهم، وفي تأهيل الباحثين لكتابة التقاتطوير مهارات مستخدمي إحصاءات النوع ا
 .السياسات بشكل أفضل

ومن منطلق تمكين األجهزة اإلحصائية الوطنية ورفع قدرات العاملين على أنتاج اإلحصاءات بشكل عام وإحصاءات النوع االجتماعي  -3
 2018أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في عام الفئات، و بشكل خاص والمستخدمين من جميع الجهات

تتألّف هذه المجموعة الصادرة عن شعبة اإلحصاء في اإلسكوا من   مجموعة متكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية.
وبرنامج التعلّم اإللكتروني حول إحصاءات  منهاج تدريبيأول العربية كحول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة عملي دليل أداتين هما: 

واستخدام تهدف المجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي إلى تعزيز قدرات جميع الجهات المعنية بإنتاج  .النوع االجتماعي
نة.رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الإحصاءات النوع االجتماعي   لجنسين وتمكين المرأة من خالل البرامج والسياسات المحسَّ

، تحت مظلة الشريحة في االسكوا شعبة اإلحصاءعقدت ألجل أن "ال يستثنى منها أحد"  2030وفي سياق خطة التنمية المستدامة لعام  -4

 الجنسين بين المساواة لرصد الحالية البيانات استخدام لتحسين اإلقليمية التدريبية العمل ورشة باألمم المتحدة،العاشرة من حساب التنمية 
خبراء من  بين اإلقليمية التدريبية العمل ورشة جمعت. و2018أكتوبر/ األول تشرين 18 الى 16عمان، األردن من  المرأة في وتمكين

تدريب المنتجين والمستخدمين على المفاهيم ل والصحفيين والمنظمات غير الحكوميةالمكاتب اإلحصائية الوطنية، ومؤسسات المرأة، 
في التدريب المشاركين  حول إحصاءات النوع االجتماعياالسكوا منهاج دليل .  وتم اعتماد إحصاءات النوع االجتماعياألساسية حول 

  .في الورشة لالشتراك أساسي بنجاح كشرط لتعلّم اإللكتروني حول إحصاءات النوع االجتماعيل االسكوا مجعلى أن يتم استكمال برنا

 

 والتنظيم الحضور  -ألف

 لتحسين اإلقليمية التدريبية العمل ورشة مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة،شعبة اإلحصاء في االسكوا، تحت عقدت  -5
 2018 أكتوبر/ األول تشرين 18الى  16عمان، األردن من  المرأة في وتمكين الجنسين بين المساواة لرصد الحالية البيانات استخدام

من بلدا   ثمانيةن م ومستخدمي اإلحصاءات منتجي منمشارك  31ورشة العمل  وحضروباستضافة دائرة االحصاءات العامة في االردن. 

األردن، والعراق، وجمهورية مصر، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، وتشمل الدول التالية:  البلدان األعضاء في اإلسكوا
 والسودان.

إحصاءات النوع  حول تدريبياالسكوا في الدليل ال منهاجالوطنيين على المدربين من قبل م برامج عمل الفرق الوطنية والتدريب وتم تقدي -6
 : يتألّف من خمس وحدات هي التاليةوالذي  االجتماعي

 )قدم من قبل الفريق الوطني للعراق( قضايا النوع االجتماعي؛ •

 )قدم من قبل الفريق الوطني للعراق( إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

 )قدم من قبل الفريق الوطني لمصر( المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتماعي؛اإلطار  •
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 ردن(قدم من قبل الفريق الوطني لأل) قياس قضايا النوع االجتماعي؛ •

 )قدم من قبل الفريق الوطني للمغرب( عرض بيانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئية. •

 انعقاده وتاريخ جتماعاال مكان  -باء

 لتحسين اإلقليمية التدريبية العمل ورشة شعبة اإلحصاء في االسكوا، تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة،عقدت  -7
 2018 أكتوبر/ األول تشرين 18الى  16عمان، األردن من  المرأة في وتمكين الجنسين بين المساواة لرصد الحالية البيانات استخدام

 األردن.وباستضافة دائرة االحصاءات العامة في 

 األهداف -جيم

تعزيز الرصد عن مؤشرات أهداف التنمية و تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج إحصاءات النوع االجتماعيالى ورشة العمل هدف ت -8
اعتماد و ،من قبل الوكاالت المتخصصة منشورةومن المؤشرات التي لها بيانات وصفية عالمية  المستدامة من المستوى األول والثاني

 .هاالطرق الدولية لقياس واعتماد بها الموصي ةللمعايير الدوليوفق ا  هازيادة توافرذلك ل، والنوع االجتماعيالطرق الدولية لقياس مؤشرات 

  المناقشات ملخص -دال

 ،ندى جعفرالسيدة افتتحت ، (اإلسكوا)سيا آجتماعية لغربي قتصادية واإلن مدير شعبة اإلحصاء في اللجنة اإلجنيابة عن السيد يوراي ري -9
 الوطنية في انتاج احصاءات النوع االجتماعي الى تعزيز القدراتهدف ورشة العمل والتي ت والتنسيق ئيةحصااإلالسياسات رئيسة وحدة 

منهاج االسكوا في الدليل التدريبي عتماد . وتم افي المستوى االول والثانية رالمتوف التنمية المستدامةالرصد واالبالغ عن مؤشرات تعزيز و
يتألّف من خمس وحدات هي التالية: قضايا النوع االجتماعي؛ إحصاءات النوع االجتماعي؛ الذي حول إحصاءات النوع االجتماعي و

 عي؛ قياس قضايا النوع االجتماعي؛ عرض بيانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئية. اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتما

لبرنامج لخططها الوطنية  متكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعيالمجموعة عرضت الدول المشاركة في تنفيذ الفي اليوم األول   -10
وشاركت الدول بتقديم استراتيجياتها في الدعوة الى تطبيق التعلم االلكتروني وما تم تحقيقه على المستوى الوطني. على مدى سنتين التدريبي 

 وإطالق البرنامج التدريبي على مختلف الجهات من منتجي ومستخدمي اإلحصاءات.

العالمي بقضية تنمية  ممراحل تطور االهتما استعراضبالوحدة األولى  على تناول التدريبوبدأ التدريب للمشاركين في اليوم الثاني و -11
، عندما أدرك المجتمع الدولي أن مشاركة المرأة في العملية التنموية هي العامل الحاسم من القرن العشرين في السبعيناتوالذي بدأ المرأة 

جل، وأدوار كل منهما، في تحقيق التنمية المستدامة.  وَترّكز االهتمام في السنوات الماضية على تحليل العالقات القائمة بين المرأة والر
والفرص المتاحة لهما، لضمان العدالة في حصول الجميع على موارد التنمية. وقد أُطلق على هذا النهج اسم "النوع االجتماعي والتنمية". 

التي يقوم بها  ويرتبط مفهوم النوع االجتماعي بحاالت الالمساواة الناتجة عن عالقات القوة بين المرأة والرجل، واألدوار والمسؤوليات
كل منهما، ومدى تنفيذ الخيارات المتاحة لهما والوصول إلى الموارد. وقد وضعت صكوك واتفاقيات دولية عديدة حول منظور النوع 

ع مفهوم النو معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدة االجتماعي وقضاياه والمفاهيم المتعلقة به.
قضايا ، والمفاهيم األساسية المتعلقة بالنوع االجتماعي، مراحل تطور مفهوم النوع االجتماعي في الصكوك واالتفاقيات الدولية، االجتماعي

 .النوع االجتماعي في المجتمع

إحصاءات النوع االجتماعي واسُتخدام مصطلح  تاريخ تطّور إحصاءات النوع االجتماعيالوحدة الثانية شرح عن تناول التدريب على كما  -12
في طليعة المحافل التي شهدت الذي كان و ،1975عام في المنعقد في المكسيك  ،المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأةللمرة األولى في 

بيجين  المنعقد في ،ةالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأبعد ذلك بعشرين سنة، في و بأهمية إنتاج إحصاءات عن المرأة. ا  واضحا  اعتراف
النوع ناتجة، بشكل رئيسي، من األفكار المسبقة بشأن االعتراف بالتباينات االجتماعية واالقتصادية البنقطة تحول حاسمة  ،1995عام 

سياسات من الرجل الو واألدوار النمطية للمرأة، والذي ينتج عنه التفاوت الواضح بين المكاسب التي يجنيها كّل من المرأة االجتماعي
 خالل إنتاج إحصاءاتمن على األفراد تدابير العملية والالمعتمدة  تأثير السياساتويستدعي هذا األمر البحث في   االجتماعية واالقتصادية.

التي قد تختلف في مخرجاتها عن فروع  والبيئية، خصائص االجتماعية واالقتصاديةالجنس والبحسب على مستوى كبير من التصنَّيف 
معرفة باألمور  المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدةتتقاطع في نفس الوقت مع العديد منها. ولكنها ءات األخرى، اإلحصا
أهمية إحصاءات النوع االجتماعي  ؛تعريف إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصها ؛تاريخ تطّور إحصاءات النوع االجتماعي التالية:

 وطني إعداد إطارو ؛التحديات في إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي ها؛إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجو مستخدمو ؛واستخداماتها
 االجتماعي. النوع إلحصاءات
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وأهمية  (gender statistical analysis)شرح مفصل حول مفهوم تحليل إحصاءات النوع االجتماعي بالتدريب على الوحدة الثالثة تم  -13

 تحليلاتخاذ خطوة إضافية عالوة على سائر الخطوات المتخذة إلجراء التحليالت اإلحصائية التقليدية األخرى.  وهذه الخطوة هي إجراء 
، بهدف تسليط الضوء على أوجه التباين بين المرأة والرجل في مجاالت متعددة جتماعياال النوع قضايا يراعي منظورمن  إحصائي

ّمى متغيرات.  ويهدف هذا النوع من التحليل أيضا  إلى فهم العوامل التي تؤثر بشكل مختلف على أدوار الجنسين، وإلى تحديد ومتداخلة ُتس
تعريف  معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدةاآلثار المحتملة للسياسات والبرامج على كّل منهما.  

التعرف على ت النوع االجتماعي وعناصره؛ أهداف عملية تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وخطواتها األساسية؛ سُبل تحليل إحصاءا
 وتحديد المؤشرات الالزمة لها؛ كيفية إجراء تحليل إحصاءات النوع االجتماعي عند صياغة السياسات.قضايا النوع االجتماعي 

إلحصاءات النوع االجتماعي في إجراء قياسات بسيطة لعدد من المؤشرات المراعية لمنظور  التحليل الوصفيشرح  تمالوحدة الرابعة في  -14
النوع االجتماعي، باإلضافة إلى تصنيف المتغيرات حسب الجنس.  ويستدعي ذلك اتباع منهجية دولية تعتمدها كل الجهات المعنية، من 

ضع السياسات المرتكزة على األدلة.  وتؤدي أدوات قياس المتغيرات أجل إنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة تسّهل عمليات التخطيط وو
النوعية والكمية دورا  مهما  في رصد اتجاهات التغّير مع مرور الوقت، وبالتالي في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف السياسات 

إتاحة المساءلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتقييم فعالية هذه السياسات، و
استخدامات مؤشرات النوع  قياس قضايا النوع االجتماعي؛ معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدة

األدوات اإلحصائية المستخدمة  والتقييم وخصائصها؛تصنيف المؤشرات المستخدمة في عملية الرصد  االجتماعي ومعايير اختيارها؛
 .لقياس مؤشرات النوع االجتماعي

معلومات أساسية حول الفوارق بين المرأة وذلك باستخدام إحصاءات النوع االجتماعي عرض مبادئ  خامسةتناول التدريب على الوحدة ال -15
راتهم واحتياجاتهم.  ومنذ سنوات عديدة، ُتستخدم العروض المرئية، مستخدمو البيانات، على اختالف خب اليها قد يحتاج والتي والرجل،

مثل الجداول والرسوم البيانية والخرائط البسيطة، لعرض البيانات بشكل واضح وسهل.  فالعروض هي وسيلة الستكمال التحليل النصي 
األهداف   .ي ُيفترض أن توصلها تلك البيانات لمستخدميهاللبيانات المتصلة باالختالفات بين الجنسين وقضايا النوع االجتماعي، وللفكرة الت

سُبل تقديم عرض مرئي ، مبادئ عرض الجداول والرسوم البيانية معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  التعليمية للوحدة
 بل المختلفة لعرض إحصاءات النوع االجتماعي.السُ  واضح وواٍف حول البيانات اإلحصائية؛

ل وتم استخدام وسائل مختلفة في تدريب المشاركين مثل تقديم أمثلة وطنية للتركيز على قضايا ذات األهمية ولشرح أبعادها المختلفة، والعم -16
رك في ااالختبارات واأللعاب. وشتقديم الم هادفة، وفألعرض بجماعات للخروج بحلول يتم تقديمها من قبل ممثل عن المجموعة، و

 ، ومصر، واألردن، والمغرب.العراق منين التدريب مدرب

 التقييم -هاء

 :التالي النحو على االجتماع المشاركون وقيم. لالجتماع التقييم استمارة مشاركا   25 كملأ -17

وأبدى بعض المشاركين المالحظات التالية: الورشة  وسط المائة في 8و وجيدة ممتازة المائة في 92 بنسبة العمل ورشة نوعية تقييم كان -18

معلوماتي اإلحصائية بشكل عام ومفاهيم جديدة لقضايا النوع االجتماعي وطرق حسابها، كانت  ازدادتمهمة جدا لعملنا، ومفيدة جدا فقد 
ا فيها من عرض جيد للمعلومات إلى العروض ممتازة والتمارين جيدة، الورشة ثمينة شاملة دقيقة مفصلة إلحصاءات النوع االجتماعي بم

طرق االحتساب، التعرف على طرق االلقاء المختلفة للدول والوقوف على بعض األخطاء وتصحيحها والحصول على معلومات مفيدة من 
ا درس، السادة الحضور، ممتازة النضباط الجلسات وتوفر وسائط الشرح وتوفير تفسير جيد للمادة العلمية، تدريبات تطبيقية على م

 .االطالع على تجارب وطنية في مجال النوع االجتماعيوتضمنت الورشة معلومات مفيدة وطريقة العرض كانت ممتازة، 

 مالحظات بعض وشملت. وجيدة ممتازة كانت المنشودة أهدافها بلوغ في العمل حلقة نجاح ان المائة في 100 بنسبة المشاركين أفاد -19

التنوع في الخبرات لتوصيل المعلومات بشكل جيد، لقد حقق تبادل الخبرات والتنوع في العروض أهداف الورشة، تبادل : التالية المشاركين
% 100الورشة بنسبة نجاح المعرفة وتبادل الخبرات أدت إلى رفع القدرات، ترسيخ مفاهيم النوع االجتماعي والذي كان معظمها مجهولة، 

ت وتالحق األفكار بين المتدربين والمدربين وتمكين المدربين، تبادل األفكار والمعلومات بين أفراد وذلك يظهر من خالل قوة المناقشا
المجموعة، ممتازة بالنسبة الحتوائها على تنوع بالمعلومات وطريقة العرض المختلفة، حققت ورشة العمل أهدافها وتم الحصول على 

مهارات اكتساب ، و فة وبالتالي تبادل الخبرات والتعرف على التجارب المختلفةمعلومات مفيدة، وفرت التعامل مع الجنسيات المختل
 .العرض والشرح

 ومن. وجيدة ممتازة المائة في 100 بنسبة لالجتماع المقصودة النتيجة إلی للوصول قدمت التي والعروض المدخالت المشاركون قيم  -20

التمارين واألمثلة ، أسلوب مقدمي العروض كان جيدا وطرق التفاعل ممتازة، جدا مهمةو جدا ةجيد :التالية المشاركين مالحظات بعض
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، ممتازة وضمن الوقت المطلوب، وهناك بعد التوضيحات التي يجب إضافتها أثناء العروض وإعطاء التمارين ، كانت جيدة وترسخ المفهوم
ض المقدمة فقد كانت ممتازة أيضا من حيث طريقة المدخالت كانت جيدة كون مقدمي العروض من ذوي االختصاص أما بالنسبة للعرو

جيدة ولكن العروض بشكل عام تعاني من عدم وضوح ، العرض وإيصال المعلومات والنقاش واالجابة على األسئلة من قبل المتدربين
جهات واختالف المداخالت كانت جيدة وموضوعية ومفيدة نظرا الختالف ال، األلوان وبعض العروض كانت تحوي الكثير من السرد

تجربة ممتازة لالستفادة ، تم استخدام العديد من الطرق إلرسال المعلومات، تمكن مقدمة العروض من إلمامهم بالمادة المعروضة، الدول
 .من مهارات العرض للزمالء

حرصت على أن تأخذ الدول ، وال يوجد مالحظات بممتاز لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظيم قيموا المشاركون من المائة في 100 -21

االحتياجات جميع فرصها من المشاركة، وليس هناك أي مشاكل سواء من التنظيم العام والعمل اللوجستي الذي سار بشكل أكثر من ممتاز، و
 .متوفرة باإلضافة إلى توفير سهولة التواصل وإجابة أي طلبات على وجه السرعة
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 المشاركينة قائم :المرفق األول

 الدول األعضاء في االسكوا -ألف

 

 المملكة األردنية الهاشمية 

 

 السيدة منال سويدان

 رئيس قسم احصاءات النوع االجتماعي

 دائرة االحصاءات العامة

 0096265300700هاتف: 

 00962797194154خليوي: 

 manal@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 بثينة علي العالونةالسيدة 

 ةاحصائي

 دائرة االحصاءات العامة

 0096265300700هاتف: 

 00962799550712خليوي: 

 bothyna@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة أماني داود جودة

 ةاحصائي

 دائرة االحصاءات العامة

 0096265300700هاتف: 

 00962798686153خليوي: 

  amanij@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 السيد فصل عبد الحميد الرشيد

 احصائي

 دائرة االحصاءات العامة

   0096265300700هاتف: 

 00962797980099خليوي: 

 Fasil.AlAbadi@DOS.GOV.JOالبريد االلكتروني: 

 

ريفطالسيدة بشرى مشهور بن   

 رئيس قسم النوع االجتماعي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 Ext: 530 ,0096264644466هاتف: 

 00962778833330 خليوي:

  boshraa200@gmail.comالبريد االلكتروني: 

Boshra.bintareef@mop.gov.jo 

 

 محمد الطراونة االسيدة دان

 ضابط الشكاوى والرصد

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 0096265560741هاتف: 

mailto:manal@dos.gov.jo
mailto:bothyna@dos.gov.jo
mailto:amanij@dos.gov.jo
mailto:Fasil.AlAbadi@DOS.GOV.JO
mailto:boshraa200@gmail.com


 
 
8 

 

 00962780325303خليوي: 

 dana.t@johud.org.joبريد الكتروني: 

 

 المعايطة معبد الرحيالسيدة روان 

 منسقة برامج ادماج النوع االجتماعي

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 0096265560741هاتف: 

 00962797387778خليوي: 

 rawan@johud.org.joبريد الكتروني: 

 

 السيد كفا مشعل العكروش

 رئيسة قسم النوع االجتماعي

 وزارة التربية والتعليم

 00962795343165خليوي: 

 kafaakroush2003@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 منير حنا إدعيبس السيد

 المدير التنفيذي

 جمعية معهد تضامن النساء األردني

 5549494 6 00962هاتف: 

 962795511206+خليوي: 
   muniridaibes@yahoo.comبريد االلكتروني: 

 

 وسام توفيق الشريدةالسيد 

 احصائي

 دائرة االحصاءات العامة

   0096265300700هاتف: 

   00962777743941خليوي: 

 wessamshraideh@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 سمر هتلر حدادينالسيدة 

 مديرة تحرير

 المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي(

 0096265600800هاتف:  

 00962795133807خليوي: 

 s_haddadin_jour@yahoo.comوني: بريد الكتر

 

 بادي سهيل البقاعينالسيد 

 مدير

 المحفزون للتدريب

 0096264636665هاتف:  

 00962797724906خليوي: 

 b.baqain@motivatorsfoundation.comبريد الكتروني: 

 

 السيدة إيمان ناصر عكور

 قسم التمكين االقتصادي للمرأةرئيس 

 العملوزارة 

mailto:dana.t@johud.org.jo
mailto:rawan@johud.org.jo
mailto:kafaakroush2003@yahoo.com
mailto:muniridaibes@yahoo.com
mailto:wessamshraideh@gmail.com
mailto:s_haddadin_jour@yahoo.com
mailto:b.baqain@motivatorsfoundation.com
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 0096258026666هاتف: 

 00962777455850 خليوي:

 akoremannn@gmail.comالكتروني: بريد 

 

 ة ميسون عزالدين برهومةالسيد

 والمسوحات الدراسات قسمرئيس 

 وزارة العمل

 00962795895492خليوي: 

 cvding@yahoo.comالكتروني:  بريد

 

 السيدة سوسن جرادات

 قسم إدارة األزماترئيس 

 وزارة التنمية االجتماعية

 00962790645654خليوي: 

 Sawsan.j@mosd.gov.joالكتروني: بريد 

 

 جمهورية السودان

 

 عبد الخالقسعاد خليل السيدة 

 مسؤول إحصاءات النوع االجتماعي -احصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 0024983777131هاتف: 

 00249967651773خليوي: 

 Soadosman17@gmail.comبريد االلكتروني: 

 

 جمهورية العراق

 

 السيدة سهاد صادق إبراهيم

 إحصائي أول

 لإلحصاءوزارة التخطيط، الجهاز المركزي 

 00964-07905166733هاتف: 

 0096407905166733خليوي: 

 iraq.genderunit@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 السيد أزهر عباس محمد العالق

 إحصائي أول

 وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء

 009647708508541هاتف: 

 009647708508541خليوي: 

 azherazher2000@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة صبا هاتف عباس

 رئيس مبرمجين

 دائرة تمكين المرأة

 هاتف: 

 009647901880849خليوي: 

mailto:akoremannn@gmail.com
mailto:Soadosman17@gmail.com
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 iq.net-saba.h.abbas@govالبريد االلكتروني: 

 

 سلطنة عمان

 

 خلفان الوحشيالسيد طالب بن محمد بن 

 رئيس قسم احصاءات األطفال والشباب والمسنين

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 0096824223654هاتف: 

 0096899517611خليوي: 

 twahshi@ncsi.gov.omالبريد االلكتروني: 

al_wshsh_85@hotmail.com 

 

 المخيني هللاعبد السيدة رجاء 

 رئيسة قسم المؤشرات االجتماعية

 التنمية االجتماعيةوزارة 

 0096824962410هاتف: 

 0096899809300خليوي: 

 rajaa@mosd.gov.omبريد الكتروني: 

 

 دولة فلسطين

  

 السيدة فاتن مفيد بدوان

 االجتماعيدائرة إحصاءات النوع  -رئيس قسم

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 (970/972) 22982700هاتف: 

 (599597914 (970/972خليوي: 

 haleema@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة مهيرة علي قنداح

 احصائي في دائرة احصاءات النوع االجتماعي

 لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي 

 (972/970) 22982700هاتف: 

 (972/970) 599777961خليوي: 

 haleema@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني:  

 

 السالم براغثة شمالوي السيدة شذى عبد

 رئيسة قسم الحكم الرشيد

 وزارة شؤون المرأة

 00972022816405هاتف: 

 00972599283218خليوي: 

 shathabr@hotmail.comبريد الكتروني: 

 

 دولة قطر

 

 حصة علي المالكي ةالسيد

 االحصاءات االجتماعيةرئيس قسم 

mailto:saba.h.abbas@gov-iq.net
mailto:al_wshsh_85@hotmail.com
mailto:rajaa@mosd.gov.om
mailto:haleema@pcbs.gov.ps
mailto:haleema@pcbs.gov.ps
mailto:shathabr@hotmail.com
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 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

 0097444958521هاتف: 

 0097455887227خليوي: 

 halmalki@mdps.gov.qaبريد إلكتروني: 

 

 جمهورية مصر العربية

 

 السيدة وفاء ماجد أحمد ماجد

 مدير عام إحصاءات النوع االجتماعي

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 00202-4024393هاتف: 

 00202-01204959514خليوي: 

 maged_wafaa@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة شيماء نعيم

 مدير عام سياسات التخطيط

 القومي للمرأة المجلس

 00202-23490060هاتف: 

    002-01224550379خليوي: 

 sh15111977@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 ة نهى سيد محمد حسينالسيد

 صحفية

 مجلة نصف الدنيا -مؤسسة األهرام الصحفية

   0227705341هاتف: 

 0201005003262خليوي: 

 noha_houssin2006@yahoo.com البريد الكتروني: 

 

 المملكة المغربية

 

 السيدة بشرى بوزياني

 رئيسة مصلحة المؤشرات االجتماعية

 ضابط االرتباط إلحصاءات النوع االجتماعي

 المندوبية السامية للتخطيط

 00212537272900هاتف: 

 00212660102205خليوي: 

 b.bouziani@hcp.maالبريد االلكتروني: 

 

 البوعياديالسيدة فاطمة 

 إحصائية بقسم البحوث لدى األسر 

 مصلحة البحوث السوسيواقتصادية لدى األسر

 المندوبية السامية للتخطيط

 مديرية اإلحصاء

 00212537272900هاتف: 

 00212672932423خليوي: 

 f.elbouayadi@hcp.maبريد الكتروني: 

mailto:halmalki@mdps.gov.qa
mailto:maged_wafaa@yahoo.com
mailto:sh15111977@yahoo.com
mailto:noha_houssin2006@yahoo.com
mailto:b.bouziani@hcp.ma
mailto:f.elbouayadi@hcp.ma
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 ة صبريالسيدة الحسني

 رئيسة مصلحة المرأة والطفل

 المندوبية السامية للتخطيط

 مديرية اإلحصاء

 00212537270078هاتف: 

 00212666913468خليوي: 

 e.sabry@hcp.maبريد الكتروني: 

 

 

 المنظمات غير الحكومية -باء

 

 )اسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 السيدة ندى جعفر

 رئيس وحدة السياسات االحصائية والتنسيق

 شعبة االحصاء

 961-1-978344هاتف: 

 jafarn@un.orgبريد إلكتروني: 

 

 سوسيال االسيدة دان

 باحثة احصائية

 شعبة اإلحصاء

 961-1-978767هاتف: 

 soussi@un.orgبريد إلكتروني: 

 

 السيدة نادين الحالق

 مساعدة إدارية

 مكتب رئيس شعبة اإلحصاء

 961-1-978274هاتف: 

 hallak@un.org-alبريد إلكتروني: 

 

  

mailto:e.sabry@hcp.ma
mailto:jafarn@un.org
mailto:soussi@un.org
mailto:al-hallak@un.org
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 برنامج العمل: المرفق الثاني

  (2018 أكتوبر 16) األول اليوم

 افتتاح االجتماع 14:00

 عروض الدول لبرامجها التدريبية الوطنية واإلنجازات: األولى الجلسة 14:15

  لكل من الدول التالية: العراق، مصر، األردن، والمغرب عرض

 ةمناقش

 االنتهاء من اليوم األول 17:00

  (2018 أكتوبر 17)الثاني  اليوم

 النوع االجتماعيقضايا الجلسة الثانية:  9:00

 الفريق الوطني للعراق

 وحلقة عمل مناقشة

 قهوة استراحة 11:00

 إحصاءات النوع االجتماعي: الثالثة الجلسة 11:15

 الفريق الوطني للعراق

 وحلقة عمل مناقشة

 غذاء استراحة 13:30

 اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتماعي: الرابعة الجلسة 14:30

 مصرالوطني ل الفريق

 وحلقة عمل مناقشة

 ثانياالنتهاء من اليوم ال 17:00

  (2018 أكتوبر 18) لثالثا اليوم

 قياس قضايا النوع االجتماعي :خامسةال الجلسة 9:00

 الفريق الوطني لألردن

 وحلقة عمل مناقشة

 استراحة غداء 13:00

 بالوسائل المرئيةعرض بيانات النوع االجتماعي  :سادسةال الجلسة 14:00

 الفريق الوطني للمغرب

 وحلقة عمل مناقشة



 
 

14 
 

 إختام الورشة 17:00

 

 

 

 
 

 


