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مم المتحدة واالجهزة االحصائية وعدد من مستخدمي البيانات االحصائية بالتعاون مع منظمات األشعبة اإلحصاء عقدت  
 الذي انعقد في االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية
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 .عليه من قبل الدولوالموفقة  العربية الدول في المرأة

 .واالستنتاجات المناقشات االجتماع وملخصعرضاً للتوصيات التي أصدرها ر ويتضمن هذا التقري 
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 مقدمة

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

تحقيق المساواة بين  إلىقضية المساواة بين الجنسين في معظم أهدافها السبعة عشر وفي الهدف الخامس بشكل خاص والذي يدعو الدول 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وتشمل مؤشرات الهدف الخامس حول   .الجنَسين وتمكين كل النساء والفتيات

 أو/  و األرض ملكية في المتساوية المرأة وحقوق، المرأة ضد العنف ومؤشرات ،الوقت واستخدام ،القرار وصنع ،المرأة تمكين مؤشرات
 مؤشرالنوعية والتي تتوفر لها بيانات وصفية تشرح فيها المفاهيم وطرق االحتساب والمصادر الرسمية لكل  والمؤشرات ،عليها السيطرة

اللغة العربية غير  إلى. ولتسهيل عملية تواصل المعلومات قامت االسكوا بترجمة البيانات الوصفية لكل مؤشر المستوى األول والثاني()
 الزالت بعض البلدان تواجه صعوبة في تطبيق هذه المفاهيم الدولية. هأن

ستدعى اأهداف التنمية المستدامة مؤشرات إضافية حول العنف ضد المرأة لم تكن من ضمن الئحة مؤشرات أهداف األلفية مما  شملتكما  -2
لمنظمة الصحة  تالتعديالت الالزمة وآخر المستجدا إدخالوإجراء المراجعة الثانية على استمارة االسكوا  لقياس العنف ضد المرأة 

 العالمية والتي تم مناقشتها في ورشة العمل اإلقليمية حول قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حول العنف ضد المرأة واستخدام الوقت
( ومنظمة UNSDبالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة ) (االسكوا)والتي نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .2018مايو  9إلى  7( تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة، في طنجة، المغرب ، من WHOالصحة العالمية )

كين جميع النساء والفتيات من أهداف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمحول  الخامسمؤشرات الهدف  عن صد واإلبالغريتطلب جمع و -3
الرصد  وخاصة فيفي المنطقة العربية وبين تقييم توافر البيانات الذي أجرته االسكوا التنمية المستدامة بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة. 

وفر لديها جميع تلك المؤشرات بأن هناك بعض البلدان ال يت واإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من المستوى األول والثاني،
أو لم يتم جمع البعض منها كما هو موصى بها من قبل الوكاالت المتخصصة، كما ال يزال الكثير من البلدان يفتقر إلى إجراء المسوح 

من الضروري توفير مبادئ توجيهية وأدلة لتنفيذ عملية جمع البيانات وحساب المؤشرات  نالمتخصصة كمسوح العنف ضد المرأة. بات إذ
 الخاصة بالنوع االجتماعي قابلة للمقارنة وحسب توصيات األمم المتحدة.

آسيا )اإلسكوا( ألجل أن "ال يستثنى منها أحد" عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  2030وفي سياق خطة التنمية المستدامة لعام  -4

 16-15اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية في عمان، األردن 

لمعالجة قضايا قياس وبناء  2006، وهو االجتماع الخامس في سلسلة االجتماعات التي عقدت منذ عام 2018تشرين األول /أكتوبر 

خبراء من المكاتب اإلحصائية الوطنية، ومؤسسات المرأة، وخبراء إقليميين  بيناالجتماع يجمع ت الوطنية في الدول األعضاء. والقدرا
لنسخة واعتماد امؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تحديد وبالودوليين الستعراض ومناقشة إحصاءات النوع االجتماعي 

وذلك استكماال للعمل المنجز تحت مظلة الشريحة العاشرة من  مسح االسكوا لألسر المعيشية حول العنف ضد المرأةالنهائية من استبيان 

  .ةحساب التنمية باألمم المتحد

 التوصيات  -أوال

عمان، وجه االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية  -5
 التوصيات التالية: 2018 ول /أكتوبراألتشرين  16-15األردن من 

ب مؤشرات التنمية المستدامة كما هو موصى بها والبيانات الوصفية في جمع واحتسا التوجيهيةأهمية اتباع وتنفيذ التوصيات والمبادئ  -6
 وتم اعتمادها من قبل الوكاالت المتخصصة وفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بأهداف التنمية المستدامة.

فصيل الالزم ليعكس قضايا وذلك بإضافة الت االجتماعياالستخدام األمثل في تنفيذ استخراج البيانات المفصلة والتي تراعي منظور النوع  -7
 النوع االجتماعي ذات االهتمام والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

سنوات وذلك لتوفير سلسلة  5 إلى 3المعنية باستخراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكل منتظم من  األسريةأهمية إجراء المسوح  -8

رز وأثر السياسات بإعادة تقييم للمسوح الوطنية المتوفرة حاليا، أو التي يمكن أضافتها، وربط لرصد التقدم المحوتواتر منتظم زمنية 
 بالمسح المالئم لها وحسب التوصيات العالمية. أهداف التنمية المستدامةمؤشرات 
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 المتحدة األممة لشعبة اإلحصاء في القاعدة العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامما ينشر عن أرقامها الوطنية في على الدول متابعة  -9
ق البيانات ارفإللوقوف على التفاوت في البيانات الوطنية والعالمية واستكمالها ببيانات صحيحة و تحقق من دقتها واستكمالهاوضرورة ال

التي يتم اعتمادها أهداف التنمية المستدامة والقاعدة العالمية لمؤشرات في القابلة للمقارنة وطنية ال بياناتالجل زيادة وفرة ألذلك الوصفية 
 قبل الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة.من 

قبل من  المساواة بين الجنَسين وتمكين كل النساء والفتيات لهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بتحقيقل إقليمي إنتاج دليل -10
للبيانات الوصفية لكل مؤشر حول المفاهيم، وطريقة االحتساب، والتفصيل، ومصدر البيانات ليشمل المكونات التالية: تقديم مبسط االسكوا 

ممارسات ات من تطبيق إلىباإلضافة  من البرامج والسياسات الوطنية الجيدة األنسب وأهمية المؤشرات من منظور النوع االجتماعي وأمثلة
 .اتالحتساب المؤشروطنية جيدة 

ني الستبيان العنف ضد المرأة على أن تقوم شعبة اإلحصاء في االسكوا بنشر االستبيان الكامل ألدوات قياس العنف ضد اعتماد التنقيح الثا -11
المرأة وملحقاته من ممارسات وطنية جيدة بشكله النهائي ليتضمن جميع مؤشرات العنف ضد المرأة في الهدف الخامس من أهداف التنمية 

حول قياس مؤشرات أهداف لإلسكوا  ورشة العمل اإلقليميةلمنظمة الصحة العالمية والتي تم مناقشتها في  توآخر المستجداالمستدامة 
( ومنظمة الصحة العالمية UNSDالتنمية المستدامة حول العنف ضد المرأة واستخدام الوقت بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة )

(WHOتحت مظلة الشريحة العاشرة من حسا ) 2018مايو  9إلى  7ب التنمية باألمم المتحدة، في طنجة، المغرب ، من.  

تنظم االسكوا دورة تدريبية حول دليل مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة مع مواد تدريبية )مثل برنامج تعليمي  -12
 .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةالكتروني( وبالتعاون مع 

االحصائية الوطنية وتوفير الموارد الالزمة لها من أجل  األجهزةأهمية العمل على مأسسة وحدة النوع االجتماعي في  إلىول دعوة الد -13
مؤشرات النوع االجتماعي في  إلنتاجسرية وذلك تنفيذ البرامج والمسوح المتخصصة وادماج منظور النوع االجتماعي في المسوح األ

 أهداف التنمية المستدامة وترشيح الشخص المالئم للمشاركة في االجتماعات المقبلة إلثراء المناقشات واالستفادة من تجارب الدول.

 

 والمناقشة البحث مواضيع -ثانيا  

 مناقشة عامة -ألف

 التنمية أهداف مؤشرات عن واإلبالغ الرصد وتعزيز االجتماعي النوع إحصاءات إنتاج في الوطنية القدرات تعزيز الى االجتماع يهدف -14
 وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق حول الخامس الهدف مؤشرات لقياس الدولية الطرق واعتماد ، والثاني األول المستوى من المستدامة

 للمعايير وفقًا الجيدة الوطنية الممارسات على االطالع خالل من توافرها لزيادة وذلك المستدامة، التنمية أهداف من والفتيات النساء جميع
 العنف حول اإلقليمي االستبيان من الثانية المراجعة واعتماد مناقشة الى باإلضافة لقياسها الدولية الطرق واعتماد بها الموصىي الدولية

، على باالجتماعواستند بعض النقاشات إلى عدد من الوثائق الخاصة  .2011 عام في االسكوا طورته والذي العربية الدول في المرأة ضد

  meeting-5th-countries-arab-statistics-https://www.unescwa.org/events/gender الرابط

تقديم على ركزت عروض األمم المتحدة والوكاالت المعنية وأهمية تطبيق البيانات الوصفية بشكل صحيح ودقيق  تم استعراض ومناقشة -15
والمعني بتحقيق المساواة بين الجنَسين في المستوى األول والثاني  معلومات قيمة حول البيانات الوصفية لكل من مؤشرات الهدف الخامس

 المعيقات إلىت الالزم جمعها باإلضافة تفصيالالو االحتسابمفهوم كل مؤشر وطرق تعريف وشرح . كما تم وتمكين كل النساء والفتيات
شملت العروض األسئلة التي يجب مراعاتها في استبيانات المسوح أو التعدادات كما هو موصى كما . لكل منها واالخطاء الشائعةوالقيود 

مهمة مثل تحديد الفئة العمرية المستهدفة والفترة المرجعية إلنتاج بيانات الالتفصيالت إلى  باإلضافةمن قبل الوكاالت المتخصصة به 
 موحدة وقابلة للمقارنة بين الدول تخدم واضعي السياسات. 

وقامت االسكوا قبل االجتماع بتقييم ممارسات الدول في جمع واحتساب مؤشرات الهدف الخامس وتحديد ما هو صحيح منها ودعوة الدول  -16
طرق عرض السؤال تشمل  الوطنية االستبيانات عنأمثلة تقديم خالل تجاربها وذلك من عرض  إلىذات الممارسات الجيدة والصحيحة 

 التي تخدم التحليل.الالزمة وعرض التفصيالت  وطنيةالبيانات المن ب المؤشرات حول احتسا وتطبيق عملي

https://www.unescwa.org/events/gender-statistics-arab-countries-5th-meeting
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خصوصا المؤشرات الجديدة في الهدف الخامس من أهداف العنف ضد المرأة و اإلقليمي حول التنقيح الثاني لالستبيانت االسكوا عرض كما -17
المغرب هما  انت دولتعرضمن قبل الخبراء.  و االستبيان بشكله النهائيوتم األخذ باالعتبار جميع المالحظات واعتماد  التنمية المستدامة

حول  منظمة الصحة العالميةقامت االسكوا بتذكير الحاضرين بأهمية أتباع معايير . وفلسطين أحدث التطورات في أجراء المسوح الوطنية
د المرأة بمكونات ال لزوم لها من أجل عدم تعريض جودة ُحذرت البلدان من زيادة تحميل استبيان العنف ضات العمل، ومن وأخالقياأل

 البيانات للخطر بسبب طول االستبيان، على سبيل المثال، بما في ذلك تقدير التكلفة االقتصادية للعنف، والتي ال توجد لها منهجية موحدة
ول العنف ضد المرأة واستخدام الوقت والتي ورشة العمل اإلقليمية حول قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حكما جاء في توصية 

( ومنظمة الصحة UNSDنظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( بالتعاون مع شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة )

 .(WHOالعالمية )

الوصفية التابعة لها واستكمالها ببعض السياسات وستقوم االسكوا بنشر الممارسات الجيدة في احتساب مؤشرات الهدف الخامس والبيانات  -18
شكل دليل إقليمي متكامل يساعد الدول في توفير مؤشرات لالستخدام الفعال في وضع تأو نشاطات من المجتمع المحلي ل\الوطنية و

 السياسات وتنفيذ البرامج.

 :نان التاليااألساسي انوعموضال في االجتماع نوقش -19

 وتشمل: تحقيق المساواة بين الجنَسين وتمكين كل النساء والفتياتوالمعني ب هداف التنمية المستدامةأ من مؤشرات الهدف الخامس -أ

o الوقت واستخدام القرار وصنع المرأة تمكين مؤشرات 

o المرأة ضد العنف مؤشرات 

o عليها السيطرة أو/  و األرض ملكية في المتساوية المرأة وحقوق القانوني اإلطار مؤشرات 

o النوعية المؤشرات 

 )المراجعة الثانية( العربية الدول في المرأة ضد العنف حول اإلقليمي االستبيان -ب

 

 الوقت واستخدام القرار وصنع المرأة تمكين مؤشرات -باء

o 5.نسبة األفراد الذين يملكون هواتف خلويةً محمولة، بحسب الجنس 1.ب 

على  المحمول لتعقّب المساواة بين الجنسين وتحسينهايلقي الضوء على أهمية امتالك الهاتف  1.ب.5مؤشر 

وان تكون هذه الشريحة ناشطة أي تم استعمالها خالل شريحة اشتراك واحدة على األقل أن يحمل الهاتف 

منتظمة وال يتم جمع بيانات  دوريةبسرية االمسوح ال خالل منللمؤشر  بياناتالتجمع . األشهر الثالثة الماضية

المدة  بتحديد ناشطةاللشريحة تعريف ا ويجب تاالتصاالة وزارالت اإلدارية مثل سجالت المؤشر من السج

الممارسات الوطنية  توأظهر. إلنتاج بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة "األشهر الثالثة الماضية" لها وهي الزمنية

 في فلسطين االفراد تضمنت العينةفمثال ، الفئة العمرية للمجموعة المستهدفة بوجود تباين بين الدول في اعتماد

 الممارسات الوطنية بوجود تظهرأو. األسرةافراد  جميعمصر وفي  +15بعمر  وفي األردن+ 10 بعمر

ي طرح وصياغة السؤال في ، وفالسودانبعض البلدان مثل المحمول في الخلوي الهاتف تباين في تعريف 

بشكل دوري من مسوح أسرية  للمؤشر بجمع البيانات توصي التوجيهات الدولية. المسوح األسرية استبيانات

أو  خمسةجري كل تي تمسوح استخدام الوقت البدل من طويلة األجل مثل  ة سنواتخمسأو  ةكل ثالثمثل 

 .واتسنعشرة 
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o 1.4.5 نسبة الوقت المخّصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، بحسب الجنس 

 الجغرافيوالعمر، والموقع 

الوقت المخّصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية إلى متوسط معدّل الوقت الذي  الى 1.4.5يشير مؤشر 

في التصنيف الواردة األنشطة حسب  تمضيه النساء والرجال لتوفير الخدمات األسرية لالستهالك الذاتي

الممارسات  توأظهر.  2016للعام  ICATUS استخدام الوقت بإحصاءاتالدولي لألنشطة المتعلقة 

في  لها، فمثالً تضمنت العينة والفئة العمريةالمستهدفة فئة السكان الوطنية بوجود تباين بين الدول في 

تمثل جميع  أسرة 9200سحب في المغرب تم و ،+10 بعمر االفرادمن  اعتياديةبصورة  ونالمقيمفلسطين 

اختيار امرأة واحدة أي  ميم طبقي من ثالث درجاتجهات المملكة ومختلف الطبقات االجتماعية وفق تص

اختيار طفل واحد حسب المقاييس التالية: سحب خمس أسر لديها و ورجل واحد من كل أسرة تم سحبها

تم استهداف و أسرة مسحوبة وسحب طفل واحد من كل أسرة ليكون موضوع البحث 15أطفال من بين 

في مصر مثالً  ،اجازة االمومة أو االبوةحول قوانين لوضع بيانات هذا المؤشر ستخدم +. ت15السكان بعمر 

وتم تخفيض ، تم تخصيص مبلغ من المال لدعم المرأة العاملة من خالل انشاء حضانات داخل المؤسسات

ً واحدة ساعة عمل  شهور  4الى  3وزيادة اجازة االمومة من  ،للمرأة العاملة التي لديها ولد معاق يوميا

 .هم على أهمية مشاركتهم في االعمال المنزليةثوكذلك اعداد حمالت توعية تستهدف الرجال لح

 

o 1.5.5 أ( نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية( 

تُعدّ و .النيابية القرارات صنع ناحية من متساوية حقوق على النساء حصول درجة )أ( 1.5.5 المؤّشر يقيس

المرأة في البرلمانات من المظاهر األساسية لفرص النساء في الحياة السياسية والعامة وبالتالي هو مشاركة 

يغطي هذا . %50مرتبط بتمكين المرأة. فتساوي عدد الرجال والنساء في الغرف األدنى يشير إلى قيمة تبلغ 

ى من البرلمانات جلس األدنالمؤشر المجلس األحادي من البرلمانات ذات النظام التشريعي األحادي والم

. مؤلفة من مجلَسين . وال يغطي المجلس األعلى في البرلمانات الثنائية المجلسالثنائي التشريعيذات النظام 

ذات لبرلمان األردني على سبيل المثال ا. ال تشمل البرلمانات التي تم حلّها أو تعليقها لفترة غير محددةكذلك 

يتألف من مجلس نواب ومجلس أعييان. يتم اعتماد الية تعيين النساء في مجلس األعيان  تشريعي ثنائي نظام

 تشريعي نظام مصر وفلسطين. وبرلمان كل من أما في مجلس النواب يتم انتخاب النساء حسب نظام الكوتا

لمثال تم في األردن على سبيل ا ،هناك اختالف بين الدول في شروط الترشيح للمقاعد البرلمانية أحادي.

يكون المرشح متعلم غير امي. وفي مصر ال يتم + على أن 35تحديد أهلية المرشح عن سن ال يقل عن عمر 

 .في شروط الترشيح تحديد العمر

 

o 1.5.5 )نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية )ب 

تتألف على سبيل المثال اختالف في مستويات الحكومة المحلية. في المغرب  تبين من خالل مناقشات الدول

وأعضاء  مجالس الجهات، رؤساءنواب و ،لحكومة المحلية من ثالثة مستويات: رؤساء مجالس الجهاتا

تتألف الحكومة المحلية مستويين فقط. وفي مصر تتألف الحكومة المحلية من . أما في األردن مجالس الجهات

عة مستويات ومنها المنتخبة والمعينة. المنتخبون هم بمثابة استشاريون يساعدون المعينين باتخاذ أرب من

 القرارات، أما المعينين فهم من ينفذ القرارات المالية واإلدارية.

  

o 2.5.5 نسبة النساء في المناصب اإلدارية 

ً في  2.5.5 مؤشراليوفر  معلومات عن نسبة النساء اللواتي يعملن في صنع القرارات ويأخذن مكاناً إداريا

الحكومة والمؤسسات والمنظمات الكبيرة، مما يوفر بعض التبصر في قوة المرأة في صنع القرار وفي 
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لقوى اسح . وتجمع بيانات هذا المؤشر من المسوح األسرية وليس السجالت اإلدارية.  ويعتبر ماالقتصاد

المسح االجتماعي بيانات من اللعراق امع األمثل لهذا المؤشر.  وعلى سبيل المثال ج مصدرال العاملة

وتختلف الدول في طريقة طرح السؤال  .مسح خارطة الفقر ووفيات األمهاتو واالقتصادي لألسرة في العراق

فالبعض منها تطرح السؤال بشكل مفتوح " ما هي مهنتك؟"، ومن الممارسات الجيدة في  ،في االستبيانات

بعض الدول مثل األردن يتم تحديد المهنة بشكل مفصل ودقيق فإذا كان الفرد طبيباً عليه ان يحدد نوع الطب 

 الذي يمارسه وكذلك نوع القطاع. 

 

o 1.6.5  يتّخذن قراراتهّن بأنفسهن بشأن العالقات الجنسية سنة الالتي  49سنة الى  15نسبة النساء من سن

 واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية بالصحة االنجابية

والالتي يتّخذن  49الى  15يلقي الضوء على النساء المتزوجات أو المرتبطات من سن  1.6.5مؤشر ال

جنسية مع زوجهن أو شريكهن الالتي يستطعن رفض العالقة الة: على المستويات الثالث قراراتهّن بأنفسهن

. الالتي يقّررن األنسب للرعاية بصّحتهنّ و الالتي يخترن استخدام وسائل منع الحملو ما لم يكّن يرغبن بذلك

تمكينهّن في هي المفتاح بالمستويات الثالثة النساء والفتيات في صنع القرارات المتعلقة ان استقاللية 

النساء المتزوجات أو  يتم احتساب هذا المؤشر بقسمة جميع كامل.وممارسة حقوقهّن االنجابية بشكل 

على  الالتي تنطبق عليهّن جميع معايير التمكين الثالثةوسنة  49و 15المرتبطات بعالقة الالتي يبلغن بين 

وال يتم استثناء أحد كالحوامل ، سنة المتزوجات أو في عالقة 49و 15النساء الالتي يبلغن بين  جميع

 واللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل. 

 

o 2.6.5 تبلغ الذين والرجال النساء إلى والمتساوي الكامل الوصول قوانين تضمن لديها التي البلدان عدد 

 والتعليم والمعلومات واإلنجابية الجنسية الصحية الرعاية إلى فوق فما سنة 15 أعمارهم

 النساء إلى والمتكافئ الكامل الوصول تضمن وطنية لقوانين البلدان امتالك مدى قياس إلى 5.6.2 المؤشر

 يقيس .واإلنجابية الجنسية والصحة والمعلومات الرعاية إلى فوق فما سنة 15 أعمارهم تبلغ الذين والرجال

 المكونات لكل بيانات المؤشر حساب يتطلب. مجاالت ربعةاأل في مكونًا 13 لـ محددة قانونية عوائقال المؤشر

 قيمة أقل٪ 0 المقياس، نفس على 13 المكونات وضع يتم .القيم تلك من النقاط مجموع حساب ثم عشر، الثالثة

 الخاصة الدرجة احتساب يتم. بالتساوي ومرجح مستقل بشكل مكون كل تسجيل يتم. المثلى القيمة هي٪ 100و

 الموجودة العوائق عدد) -( التمكينية للعوامل الكلي العدد/  التمكين عناصر عدد: ))التالي النحو على ما بعنصر

 .100(( * للحواجز اإلجمالي العدد /

 

 المرأة ضد العنف مؤشرات -جيم

بجميع اشكاله  القضاء على العنف ضد المرأةهدف الى ت 2.3.5و 1.3.5و 2.2.5و 1.2.5المؤشرات 

المساواة وتحقيق حقوق المرأة وكذلك تطبيق  )جسدي، وجنسي، ونفسي، والزواج المبكر والختان(

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ب وذلك واألمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر

 .وتعزيزها

 

o 1.2.5 اتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن لعنف نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللو

 شكل بحسب مصنفة، جسدي أو جنسي أو نفسي من شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة

 والعمر العنف



 
 
8 

 

+ اللواتي تعرضن للعنف من شريك حالي أو سابق 15النساء والفتيات يلقي الضوء على  1.2.5لمؤشر ا

. الفئة العمريةجسدي أو جنسي أو نفسي( و) ل العنفاشكأحسب مفصلة خالل االثني عشر شهرا السابقة و

. في والفترة المرجعيةللمجموعة المستهدفة  تحديد الفئة العمريةفي الممارسات الوطنية اختالف وتبين 

شملت العينة المغرب وفي  (سنة 18-64) العمرية الفئة في النساءسبيل المثال شملت العينة  ىعل مصر

(.  وطبقت كل من مصر والمغرب التوصيات حسب الدليل سنة 74-15) العمرية الفئة فيلرجال النساء وا

قبل و األخيرة،شهرا 12) ةفصلممرجعية ات فتراإلقليمي الستبيان العنف ضد المرأة التابع لإلسكوا بشمول 

ألخالقية وحفظ . ولم تتبع بعض الدول المبادئ ا(سنة 15الطفولة أي قبل بلوغ  األخيرة وفترةشهرا  12

السالمة كأجراء مقابلة المرأة مؤهلة واحدة فقط على سبيل المثال وكما هو محدد في الدليل اإلقليمي لإلسكوا 

 .ة العالميةحمنظمة الصالستبيان العنف ضد المرأة وتوجيهات 

 

o 2.2.5 اص غير والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن للعنف الجنسي من أشخ نسبة النساء

 الشريك، خالل االثني عشر شهراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف

+ اللواتي تعرضن للعنف الجنسي من غير الشريك 15يلقي الضوء على النساء والفتيات  2.2.5المؤشر 

خالل االثني عشر شهرا السابقة. وتبين الممارسات الوطنية اختالف في تحديد الفئة العمرية للمجموعة 

المستهدفة والفترة المرجعية وكذلك مكان حدوث العنف على سبيل المثال في المدرسة، قرب المنزل، في 

 .الشرع الخ باإلضافة الى تحديد الشخص غير الشريك الذي يمكن ان يكون االب، األخ الخ

 

o 1.3.5  ل بلوغ سن سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن قب 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين

 الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

خرق أساسي لحقوق والذي يعتبر عشرة سن الثامنة قبل بلوغ الى الزواج المبكر للنساء  1.3.5يشير المؤشر 

او ارتبطن قبل بلوغ سن فقط فيما إذا تزوجن  سنة 24و 20ويتم سؤال النساء المتزوجات في عمر االنسان.

زواج األطفال والذي سنة ب 18ويعتبر زواج الفتيات أقل من  .بلوغ سن الثامنة عشرة الخامسة عشرة وقبل

ً ما يعترض نمو الفتيات نتيجة الحمل واالنعزال االجتماعي، واالنقطاع عن المدرسة وتقييد فرصها  غالبا

على عدم المساواة  المهنية والتقدّم التعليمي وتعريضها أكثر لخطر العنف من قبل الشريك. وهو دليالً مباشراً 

 .والصحية الديمغرافي حالمسو من المؤشر هذا بيانات جمع يتم الدول معظم وفي .الجنَسين بين

 

o 2.3.5  عاماً، والالتي خضعن لعملية الختان،  49و 15نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين

 بحسب العمر

تشويه/ عملية الختان أي ( الالتي خضعن لعاما 15-49يسلط الضوء على الفتيات والنساء ) 2.3.5المؤشر 

ان التطبيق السليم لهذا  عدم المساواة بين الجنَسين.و والذي يعتبر خرق لحقوق االنسان بتر األعضاء التناسلية

المؤشر يتم عند طرح السؤال بالطريقة الصحيحة في استبيانات المسوح االسرية كالمسوح الديمغرافية 

سنة  49و 15الدراسات المتعددة المؤشرات واستهداف الفتيات والنساء في الفئة العمرية والصحية ومسوح 

على مجموع عدد الفتيات الختان سنة الالتي خضعن لعملية  49و 15عدد الفتيات والنساء بين واحتسابه بقسمة 

مصر والعراق وتجمع بيانات هذا المؤشر في كل من  .100سنة من السكان مضروب ب 49و 15والنساء بين 

واليمن وموريتانيا. جمعت مصر على سبيل المثال بيانات هذا المؤشر من المسوح الديمغرافيا والصحية ومسح 

 العنف ضد المرأة.
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 عليها السيطرة أو/  و األرض ملكية في المتساوية المرأة وحقوق القانوني اإلطار مؤشرات -دال

o 5.يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة فيها، بحسب نسبة مجموع المزارعين الذين  )أ( 1.أ

 الجنس

o 5.حصة المرأة بين المالكين أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة ب() 1.أ 

 .زراعية أرض وحيازة ملكية بحقوق المتعلق التوازن بين الجنسين رصدمعلومات ل 1.أ.5 المؤشروفر ي

مجموع السكان الزراعيين من  من )أ( عدد الرجال/النساء الذين يملكون األراضي يستخدم المؤشر الفرعي

النساء على حصة يرّكز المؤشر الفرعي )ب( ، والنساء الذين يملكون حقوق ملكية/حيازة األراضيو الرجال

. ألراضيالنساء الذين يملكون حقوق ملكية/حيازة او السكان الزراعيين من الرجالمن  يملكن األراضيتي الا

.  قامت المغرب بإدراج نموذج عن الزراعة في وتجمع بيانات هذا المؤشر من المسوح االسرية أو التعدادات

استبيان مسح االسرة وجمعت بعض الدول مثل مصر واألردن بياناتها من التعدادات الزراعية التي تجري 

ومن قضايا النوع االجتماعي ذات الصلة بامتالك السجالت الزراعية مصدرا غير صحيح. . وتعد 10كل 

ضي وخاصة االراضي افالمرأة العربية غير محبذ لها امتالك األراالرث. األراضي الزراعية هي قضية 

ذكور توزيع الميراث واعطاء المرأة مقابل عن حصتها من يحق للعلى سبيل المثال الزراعية ففي المغرب 

 رأة ان ترث الوالدين واخواتها وكذلك ان ترث ابنائها. االرض. اما في األردن يمكن للم

o 5.البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( حقوق المرأة المتساوية  نسبة 2.أ

 في ملكية األراضي و / أو السيطرة عليها

حكام القانونية والتشريعات التنفيذية الوطنية ومسودة االحكام واال اتكافة أهداف السياس 2.أ.5يجمع المؤشر 

 .التي تعكس الممارسات الجيدة في ضمان مساواة حقوق المرأة في ملكية االراضي و/أو السيطرة عليها

 

 المؤشرات النوعية -هاء

o 5.1.1  ما إذا كانت هناك أطر قانونية قائمة لتعزيز وإنفاذ ومراقبة المساواة وعدم التمييز على أساس

 الجنس

 بين المساواة وتنفذ ومراقبة تعزز قانونية أطر لوضع الحكومة تبذلها التي الجهود يقيس 1.1.5 المؤشران 

 باستخدام الجنسين بين المساواة وترصد وتنفذ تعزز التي القانونية لألطر تقييم إلى المؤشر ويستند .الجنسين

 العامة؛ والحياة الشاملة القانونية األطر( 1)) قانونية مجاالت أربعة تحت "ال/  نعم" سؤال 45 يشمل استبيان

 اإلطار من مستمدة( .واألسرة الزواج( 4) و االقتصادية؛ والفوائد التوظيف( 3) المرأة؛ ضد العنف( 2)

 ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية سيما وال الجنسين، بين المساواة بشأن الدولي والسياسي القانوني

اختلفت القوانين التي تقرها الحكومة بين الدول بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين،   .بجين عمل ومنهاج المرأة

على سبيل المثال، في المجال األول المعني باألطر القانونية الشاملة والحياة العامة، حسب القانون فشهادة 

، ومصر، وعمان وكذلك االثبات في المحكمة تكون امرأتين مقابل رجل في العراق، والمغرب، وتونس

الثاني المعني بالعنف ضد المرأة، في المغرب تم اعتماد قانون بالنسبة للعنف ضد النساء المجال األردن. أما 

ولكن مجموعة من المجتمع المدني اعترضوا على  ،أو العنف المنزلي يفرق بين العنف الجسدي والجنسي

يقلل من عقوبة العنف ضد المرأة في حال كان الزواج  أم في مصر ليس هناك قانون العنف الجنسي الزوجي.

، في مصر هناك قانون االقتصادية والفوائد التوظيفسنة. ما يخص المجال الثالث المعني ب 18مدته أكثر من 

يسمى قانون الخدمة المدنية مبني على عدم التمييز ضد النساء والرجال ويعطي بعض المحفزات للمرأة وكذلك 

واالسرة، بالنسبة الى المجال الرابع المعني بالزواج افؤ الفرص على مستوى القطاع الخاص.   لديهم وحدة تك

سنوات والولد حتى 10في حالة الطالق، تكون الوصاية في فلسطين لالب أي ان تبقى البنت مع امها حتى تبلغ 

وتعقد جلسة امام القاضي  سنة للولد 18سنة للبنت و 15سنة ومن بعدها له حرية االختيار، في مصر  15يبلغ 

اختلفت بين الدول، في مصر يمكن للمرأة العاملة ان تفتح حساب أيضا فالقوانين المصرفية  ويخيروا االطفال.
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سنة. أما في  18ألوالدها باسمهم وتكون هي وصية عليه اي تقوم بأي عملية مصرفية لغاية ما يبلغوا االوالد 

باإلضافة اب مصرفي ألوالدها حتى ولو تعمل اال بحضور وموافقة االب. لبنان ال يمكن للمرأة ان تفتح أي حس

في فلسطين ال يحق للمرأة ان تصدر جواز سفر ألوالدها اال بتصريح وال يمكنها ان تنقلهم من مدرسة الى ذلك 

 الى مدرسة خاصة إذا كانت مطلقة.

o 5.العامة وتحقيق المساواة بين الجنسين النسبة المئوية للبلدان التي لديها نظم لتتبع المخصصات  1.ج

 وتخصيصها للجمهور

 جميع في الجنسين بين للمساواة الميزانية مخصصات لتتبع الحكومية الجهود قياس إلى 1.ج.5المؤشر  يسعى

 تشجيع إلى المؤشر يهدف. كمي مؤشرا ليس وهو. للجمهور وإتاحتها العامة المالية إدارة دورة مراحل

 حول المعلومات بجعل وااللتزام الميزانية ومراقبة لمتابعة مالئمة أنظمة تطوير على الوطنية الحكومات

 النظام هذا قيادة المالية وزارة تتولى أن وينبغي. بسهولة للجمهور متاحة الجنسين بين للمساواة المخصصات

 أو البرلمان مثل مناسبة هيئة عليها وتشرف الوطنية المرأة ومؤسسات القطاعية الوزارات مع بالتعاون

 هذا حول البيانات لجمع المراقبة إرشادات مع إلكتروني استبيان استخدام سيتم .العامين الحسابات مراجعي

على العدد اإلجمالي للبلدان مضروب  بالكامل المتطلبات تلبي التي البلدان عددويتم احتسابه بقسمة  المؤشر

 .100ب 

 

 ً  تنظيم االجتماع -ثالثا

 االجتماع وتاريخ انعقادهمكان   -ألف

االجتماع الخامس المتحدة واالجهزة االحصائية وعدد من مستخدمي البيانات االحصائية  األممشعبة اإلحصاء بالتعاون مع منظمات عقدت  -20
تشرين  16-15، األردنعمان،  في لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربية

 وباستضافة دائرة االحصاءات العامة في االردن. 2018 ول /أكتوبراأل

 االفتتاح -باء

 والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل لفريق الخامس االجتماع األردن العامة في اإلحصاءات دائرة عام مدير الزعبي قاسم الدكتور افتتح -21
 إذ ان. المتحدةاألمم  مستوى على تعقد التي االجتماعات أهم من نهأ على فيه وأكد العربية البلدان في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني

 الهدف مجال في وخاصة االجتماعي النوع احصاءات انتاج في الوطنية القدرات وتعزيز وبناء الخبرات تبادل الى يهدف االجتماع أن
 اخراج على الدائرة حرصت البيانات مأسسة جلأ من انهن وأضاف. والثانية األول المستوى من المستدامة التنمية مؤشرات من الخامس

 العامة اإلحصاءات هيئة لمعايير وفقا البيانات تعد جهة أو منصة 12 واعداد الدولة، مؤسسات كل بها معني لإلحصاء وطنية استراتيجية

 البيانات وأيضا العامة اإلحصاءات دائرة تنتجها التي البيانات في معنية البيانات ادارة مديرية وتشكيل مؤشرات، لتوفير الدولية والمعايير
 الوزارات مع التنسيق دورها المستدامة التنمية مؤشرات لمتابعة خاصة وحدة تشكيل الى باإلضافة العمل ومؤسسات الوزارات تنتجها التي

 تنسيق وكيفية القدرات بناء توفيق على تعمل الدولية فالمؤسسات. المؤشرات تحقيق ومتابعة لتوفير العامة اإلحصاءات وهيئة والمؤسسات
 .المؤسسات بين العمل

 جعفر، ندى السيدة افتتحت ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في اإلحصاء شعبة مدير ريجن يوراي السيد عن نيابة -22
 االجتماع، الستضافتها األردن في العامة اإلحصاءات لدائرة الشكر وقدمت العمل فريق اجتماع والتنسيق، السياسات إحصاءات وحدة رئيسة

 يهدف االجتماع ان الى وأشارت اإلحصائية األجهزة عن وممثلين المتحدة األمم منظمات مع بالتعاون يتم االجتماع هذا أن إلى وأشارت
 في المتوفرة المستدامة التنمية مؤشرات عن واالبالغ الرصد وتعزيز االجتماعي النوع إحصاءات انتاج في الوطنية القدرات تعزيز الى

. الدولية المقارنة عملية لتوثيق االجتماعي بالنوع المتعلقة البيانات جمع في الدولية الطرق اعتماد الى إضافة والثاني، االول المستوى
 الخامس للهدف الوصفية البيانات مناقشة الى االعضاء دول مع وبالتعاون االجتماع هذا في تهدف االسكوا أن إلى جعفر ندى السيدة أشارت

 االجتماع يهدف كمل الدول كافة من التطبيق سهل العربية وباللغة ومرن متكامل دليل تطوير أسس لوضع المستدامة التنمية أهداف من
 .النهائية بصيغتها واعتمادها المرأة ضد العنف الستمارة الثاني التنقيح مناقشة إلى
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 الحضور  -جيم

عمان،  في االجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربيةقد ع -23
 21 من قبل االجتماع في مشاركةالوتم الخبراء الوطنيين والدوليين.   من 26 ، وحضره2018 ول /أكتوبراألتشرين  16-15، األردن

األردن، والعراق، وجمهورية مصر، والمغرب، وسلطنة وتشمل الدول التالية:  من البلدان األعضاء في اإلسكوابلداً  ثمانيةن م خبير وطني
 عمان، وفلسطين، وقطر، والسودان.

، المكتب االقليمي للمنظمة  (FAO)المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم شارك ممثلون عن ثالثة منظمات تابعة لألمم المتحدة وتشمل و -24

المتحدة للمرأة  األممهيئة مم المتحدة و. كما شاركت شعبة االحصاء باأل(UNFPA)ن صندوق األمم المتحدة للسكا، و(ILO)الدولية للعمالة 

(UNWOMEN) ية تم مناقشتها خالل االجتماع.ئمن خالل عروض مر 

المركز الدنماركي للبحوث والدراسات عن و (AITRS) اإلحصائية والبحوث للتدريب العربي المعهد عن خبراءكما وحضر االجتماع   -25

 .هذا التقريرمن وترد قائمة المشاركين في المرفق األول   (.KVINFOالجندرية )

 

 التقييم -دال

ً  23 أكمل -26  :التالي النحو على االجتماع المشاركون وقيم. لالجتماع التقييم استمارة مشاركا

 وتم بدقة عمالاأل جدول تغطية االجتماعفي  فتم، وسط المائة في 4و وجيدة ممتازة المائة في 96 بنسبة العمل ورشة نوعية تقييم كان -27

 الدول تجارب من جيدة استفادة هناك وكان لبس، فيها كان التي المفاهيم توضيح تم وكذلك إعدادها حسب سهلة بطريقة المواد عرض
 .المشاركة

. وسط كانت المائة في 35و وجيدة ممتازة كانت المنشودة أهدافها بلوغ في العمل حلقة نجاح نأ المائة في 65 بنسبة ونالمشارك أفاد -28

 يسمح لما المناقشة باب وفتح نظرهم وجهات عرض من المشاركين لكل ةالفرص إلتاحة ممتاز: التالية المشاركين مالحظات بعض وشملت
 إلى الوصول تم لقد عنها، نبحث كنا التي ألسئلةا إجابات لبت العروض المقترحة، المجاالت كافة تغطية تم البلدان، بين الخبرات بتبادل

 .المؤشرات سابتحال واألمثلة الجيدة الممارسات مشاهدة جدا مفيد المنشودة، األهداف

 ومن. وجيدة ممتازة المائة في 100 بنسبة لالجتماع المقصودة النتيجة الى للوصول قدمت التي والعروض المدخالت المشاركون قيم  -29

 معظم كانت عليها، والنقاش التعليق بعد أكثر المطلوبة للفكرة وتوصلنا جيدة العروض ممتاز، تقديم :التالية المشاركين مالحظات بعض
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 أسس اتباع يجبو المعروضة المؤشرات تلبي المداخالت كانت واحتسابها، المؤشرات فهم وتعزز كثيرة المعلومات متميزة، العروض
 .للمدخالت موحدة

 الجزيل بالشكر وتقدموا وسط المائة في 4 ،وجيد بممتاز لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظيم قيموا نيالمشارك من المائة في 96 -30

 .التفاصيل بكافة الهتمامهم العاملين ولكل نادين والسيدة جعفر ندى للسيدة

 من المختصين تحديد المطلوب، بالشكل العمل ستكمالال المشارك للشخص إشارة القادمة االجتماعات في يكون أن المشاركون طالب كما
 إثراءركة المختصين واوذلك لمش بلد كل في المعنية للجهاتاالشتراك  شروط وذكر االجتماعي النوع إحصاءات تعمل على جهة كل

 .االجتماعات
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 المشاركينة قائم :المرفق األول

 الدول األعضاء في اإلسكوا -ألف

 المملكة األردنية الهاشمية 

 السيدة منال سويدان

 رئيس قسم احصاءات النوع االجتماعي

 دائرة االحصاءات العامة
 0096265300700هاتف: 

 00962797194154خليوي: 

 manal@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 السيدة بثينة علي العالونة
 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: 

 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  

 السيد تامر سلطان الروسان

 احصائي

 دائرة االحصاءات العامة

   0096265300700هاتف: 

 00962790484287خليوي: 

   tamer.alrosan@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 جمهورية السودان

 سعاد خليل عبد الخالق

 مسؤول إحصاءات النوع االجتماعي -احصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 0024983777131هاتف: 

 00249967651773خليوي: 

 Soadosman17@gmail.comبريد االلكتروني: 

mailto:manal@dos.gov.jo
mailto:bothyna@dos.gov.jo
mailto:amanij@dos.gov.jo
mailto:boshraa200@gmail.com
mailto:Boshra.bintareef@mop.gov.jo
mailto:tamer.alrosan@dos.gov.jo
mailto:Soadosman17@gmail.com
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 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

 009647901880849خليوي: 

 iq.net-saba.h.abbas@govالبريد االلكتروني: 

 سلطنة عمان

 طالب بن محمد بن خلفان الوحشي السيد

 رئيس قسم احصاءات األطفال والشباب والمسنين

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 0096824223654هاتف: 

 0096899517611خليوي: 

 twahshi@ncsi.gov.omالبريد االلكتروني: 

al_wshsh_85@hotmail.com 

 المخيني عبد هللاالسيدة رجاء 

 رئيسة قسم المؤشرات االجتماعية

 التنمية االجتماعيةوزارة 

 0096824962410هاتف: 

 0096899809300خليوي: 

 rajaa@mosd.gov.omبريد الكتروني: 

 دولة فلسطين

 

 السيدة فاتن مفيد بدوان

 إحصاءات النوع االجتماعيدائرة  -رئيس قسم

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 2700 298 2 (970/972)هاتف: 

 (599597914 (970/972خليوي: 

 haleema@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني: 

mailto:iraq.genderunit@yahoo.com
mailto:azherazher2000@yahoo.com
mailto:saba.h.abbas@gov-iq.net
mailto:al_wshsh_85@hotmail.com
mailto:rajaa@mosd.gov.om
mailto:haleema@pcbs.gov.ps
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 السيدة مهيرة علي قنداح

 احصائي في دائرة احصاءات النوع االجتماعي

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 (972/970) 22982700هاتف: 

 (972/970) 599777961خليوي: 

 haleema@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني:  

 براغثة شمالوي معبد السالالسيدة شذى 

 رئيسة قسم الحكم الرشيد

 وزارة شؤون المرأة

 00972022816405هاتف: 

 00972599283218خليوي: 

 shathabr@hotmail.comبريد الكتروني: 

 دولة قطر

 السيد حصة علي المالكي

 يةاالجتماعي اترئيس قسم اإلحصاء

 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.comلكتروني: البريد اال

 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.comالبريد الكتروني: 

 المملكة المغربية

 

mailto:haleema@pcbs.gov.ps
mailto:shathabr@hotmail.com
mailto:halmalki@mdps.gov.qa
mailto:maged_wafaa@yahoo.com
mailto:sh15111977@yahoo.com
mailto:noha_houssin2006@yahoo.com
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 السيدة بشرى بوزياني

 رئيسة مصلحة المؤشرات االجتماعية

 ضابط االرتباط إلحصاءات النوع االجتماعي

 المندوبية السامية للتخطيط

 00212537272900هاتف: 

 00212660102205خليوي: 

 b.bouziani@hcp.maالبريد االلكتروني: 

 عياديلسيدة فاطمة البوا

 إحصائية بقسم البحوث لدى األسر 

 مصلحة البحوث السوسيواقتصادية لدى األسر

 المندوبية السامية للتخطيط

 مديرية اإلحصاء

 00212537272900هاتف: 

 00212672932423خليوي: 

 f.elbouayadi@hcp.maبريد الكتروني: 

 صبريالسيدة الحسنية 

 والطفل المرأةرئيسة مصلحة 
 المندوبية السامية للتخطيط

 تخطيطمديرية ال

 00212537270078هاتف: 

 00212666913468خليوي: 

 e.sabry@hcp.maبريد الكتروني: 

 

 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة -باء

 (UNFPA)ن صندوق األمم المتحدة للسكا

 السيد حيدر حسين رشيد

 صي متابعة وتقييم وضمان جودةاختصا

 0096265930689هاتف: 

 00962790871826خليوي: 

 hrasheed@unfpa.orgالكتروني: بريد 

 (FAO)ة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد

Leman Yonca Gurbuzer 

Statistician, Statistics Division (ESS) 

Economic and Social Development Department 

Tel :  

Mobile: (+39) 0657050087 

Email : Yonca.Gurbuzer@fao.org 

  (ILO)المكتب االقليمي للمنظمة الدولية للعمالة  

mailto:b.bouziani@hcp.ma
mailto:f.elbouayadi@hcp.ma
mailto:e.sabry@hcp.ma
mailto:hrasheed@unfpa.org
mailto:Yonca.Gurbuzer@fao.org
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Ms. Frida Khan 

Senior Specialist on Non-Discrimination and Gender Equality 

Tel: 009611752400 

Mobile: 0096181995168 

E-mail: khanf@ilo.org 

 

 المنظمات الحكومية وغير الحكومية -جيم

 (KVINFOالمركز الدنماركي للبحوث والدراسات الجندرية )

Ms. Cecilie Poulsen-Hansen Mehyar 

Senior Programme Adviser 

Middle East and North Africa Department 

Mobile: 00962 790984504 

Email: cecilie.ph.mehyar@kvinfo.dk 

 (AITRS)المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

 عيسى سليم المصاروه

 خبير ديموغرافي

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 0096265549805هاتف: 

 00962795644514 خليوي:

 issa@aitrs.org: يالبريد اإللكترون

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(

 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:khanf@ilo.org
mailto:cecilie.ph.mehyar@kvinfo.dk
mailto:issa@aitrs.org
mailto:jafarn@un.org
mailto:soussi@un.org
mailto:al-hallak@un.org
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 برنامج العمل: المرفق الثاني

  (2018 أكتوبر 15) األول اليوم

 تسجيل المشاركين 8:30

 الترحيب 9:00

 األردن في ات العامةحصاءاإل دائرة -

 

 افتتاح االجتماع

 االسكوا -

 مقدمة من المشاركين وطاقم العمل -

 الوقت واستخدام القرار وصنع المرأة تمكين: األولى الجلسة 10:00

 

 نسبة األفراد الذين يملكون هواتف خلويةً محمولة، بحسب الجنس 1.ب.5

نسبة الوقت المخّصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر،  1.4.5

 والعمر، والموقع الجغرافي بحسب الجنس

 )أ( نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 1.5.5

 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الحكومات المحلية )ب( 1.5.5

 في المناصب اإلدارية نسبة النساء 2.5.5

سنة الالتي يتّخذن قراراتهّن بأنفسهن بشأن  49 إلىسنة  15نسبة النساء من سن  1.6.5

 العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية بالصحة االنجابية

 والرجال النساء إلى والمتساوي الكامل الوصول تضمن قوانين لديها التي البلدان عدد 2.6.5

 والمعلومات واإلنجابية الجنسية الصحية الرعاية إلى فوق فما سنة 15 أعمارهم تبلغ الذين

 والتعليم

 

منظمة العمل الدولية وشعبة اإلحصاء واالسكوا ومصر وفلسطين والعراق والمغرب عرض 

 واألردن
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 ةمناقش

 استراحة قهوة 11:15

 المرأة ضد العنفالجلسة الثانية:  11:30

 

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللواتي سبق لهن المعاشرة وتعّرضن  1.2.5

، لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شريك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة

 والعمر العنف شكل بحسب مصنفة

الجنسي من  نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعّرضن للعنف 2.2.5

 أشخاص غير الشريك، خالل االثني عشر شهراً السابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنف

سنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن  24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  1.3.5

 قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة

عاماً، والالتي خضعن  49و 15تتراوح أعمارهن بين نسبة الفتيات والنساء الالتي  2.3.5

 لعملية الختان، بحسب العمر

 

 مصر واألردن وسكوا عرض اإل

 

 ةمناقش

 استراحة غداء 13:00

 العربية الدول في المرأة ضد العنف حول اإلقليمي االستبيان: الثالثة الجلسة 14:00-17:00

 

 المرأة ضد العنف الستبيان سكوااال نموذج - االسكوا

 المرأة ضد مراجعة نموذج االسكوا حول العنفو وطنيال استبيان - المغرب

 وطنيال استبيان - فلسطين

 

 ةمناقش

  (2018 أكتوبر 16)الثاني  اليوم

 السيطرة أو/  و األرض ملكية في المتساوية المرأة وحقوق القانوني اإلطار: الرابعة الجلسة 8:30

 عليها
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المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة نسبة مجموع  )أ( 1.أ.5

 فيها، بحسب الجنس

حصة المرأة بين المالكين أو أصحاب الحقوق في األراضي الزراعية، بحسب  ب() 1.أ.5

 نوع الحيازة

 المساواة للمرأة( العرفي القانون ذلك في بما) القانوني اإلطار فيها يكفل التي البلدان نسبة 2.أ.5

 عليها السيطرة أو/و األراضي ملكية في الحقوق في

 

 منظمة الزراعة العالمية واألردنعرض 

 

 ةمناقش

 5c1, 5a2 ,511 الخامس الهدف في النوعية المؤشرات :خامسةال الجلسة 10:00

 أمور أخرى

 

ما إذا كانت هناك أطر قانونية قائمة لتعزيز وإنفاذ ومراقبة المساواة وعدم التمييز على  5.1.1

 أساس الجنس

النسبة المئوية للبلدان التي لديها نظم لتتبع المخصصات العامة وتحقيق المساواة بين  1.ج.5

 الجنسين وتخصيصها للجمهور

)بما في ذلك القانون العرفي( حقوق المرأة نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوني  2.أ.5

 المتساوية في ملكية األراضي و / أو السيطرة عليها

 استراحة قهوة 11:15

 صورة جماعية

 الخاتمة والتوصيات 11:30

 استراحة غداء 13:00

 

 

 

 
 


