
الوحدة التدريبية الثانية

حصاءات النوع االجتماعيإ
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جتماعي االجتماع الخامس المشترك بين فريق الخبراء والوكاالت المعنية بإحصاءات النوع اال

2018أكتوبر/تشرين األول 18-17في البلدان العربية 



مقدمة

 1975أهمية انتاج احصاءات عن المرأة بعد مؤتمر المكسيك في العام

والرجل ضرورة تسليط الضؤ على التباينات االجتماعية واالقتصادية ألدوار المرأة
.1995في المجتمع بعد مؤتمر بيجين في العام 

 صائص نيف حسب الجنس والخمستوى كبير من التص  ضرورة انتاج احصاءات على
.االجتماعية واالقتصادية والبيئية



أهداف الوحدة التدريبية

:اكتساب معرفة في

تاريخ تطو ر إحصاءات النوع االجتماعي

إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصهاتعريف

 إحصاءات النوع االجتماعي واستخداماتهاأهمية

مستخدمو إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجوها

 نتاج إحصاءات النوع االجتماعيإالتحديات في

طار وطني إلحصاءات النوع االجتماعيإعداد إ



ةاحصاءات النوع االجتماعي في المحافل والصكوك الدولي
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الهدف 
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تعزيز »
المساواة 

بين 
الجنسين 
وتمكين 
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19952000197920081985197520151980

اهداف التنمية المستدامة

المؤتمر العالمي الثالث للمرأة نيروبي

المؤتمر العالمي الثاني للمرأة كوبنهاغن

المؤتمرالعالمي االول المعني بالمراة مكسيك

المؤتمر العالمي الرابع للمرأة

مؤتمر بيجين

األهداف اإلنمائية لاللفية

دورة االسكوا الخامسة والعشرين 

أةاإلتفاقيات الدولية المعنية بالمر



ما هي احصاءات النوع االجتماعي؟

تهدف إلى

إعداد وانتاج 
احصاءات تحدد 
الفوارق بين 
الجنسين

رصد تطور وتأثير 
السياسات العامة 
المتصلة بقضايا 
المساواة بين 
الجنسين

معنية بقضايا النوع االجتماعي

تقيس وضع المرأة والرجل

لها منهجيات وأدوات قياس خاصة

تتقاطع مع الفروع اإلحصائية التقليدية كالتعليم، االقتصاد، الصحة  ...



خصائص احصاءات النوع االجتماعي

بيانات عن 
االحتياجات الخاصة 
لكل من المرأة 
والرجل والفرص 
المتاحة لهما 

ومساهماتهما  في 
المجتمع

جمع بيانات 
وتصنيفها حسب 

الجنس

تطوير المفاهيم 
ووضوحها حتى تأخذ 
بعين االعتبار تنو ع 
المجموعات 
المختلفة من 
النساء والرجال

األخذ بعين االعتبار 
القوالب النمطية 

والعوامل االجتماعية 
والثقافية

هذا األمر يتطلب



تعلمين ؟/ هل تعلم 

مفاهيم غير صحيحة                    مفاهيم صحيحة

التصنيف حسب النوع االجتماعي                   البيانات المصنفة حسب الجنس

البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي        مؤشرات النوع االجتماعي

البيانات المصنفة حسب النوع                       إحصاءات النوع االجتماعي



مفهوم النوع االجتماعي في اإلحصاءات

مفاهيم غير 
صحيحة

التصنيف حسب 
النوع

التصنيف حسب 
النوع االجتماعي

البيانات المصنفة 
حسب النوع 
االجتماعي

مفاهيم 
صحيحة

التصنيف 
حسب الجنس

ذكر / أنثى 

مؤشرات النوع 
االجتماعي

احصاءات النوع 
االجتماعي

النوعحسبالبياناتتصنفال
ثقافيمفهوملكونهاالجتماعي،
منمجموعةمستوىعلىواجتماعي
الفردمستوىعلىوليسالسكان



مفهوم النوع االجتماعي في اإلحصاءات

الجنس

ذكر/ أنثى 

المهنة

العمر

المنطقة 
الجغرافية

التعليم

تقاطع البيانات 
المصنفة حسب 
الجنس مع متغيرات

أخرى

عملية تحليل البيانات 
ف المصن فة تسهم في الكش
عن االختالفات في حياة 
المرأة والرجل والناتجة من 

بة المسؤوليات المترتاألدوار و
الجنسينعلى 



رإحصاءات النوع االجتماعي بين الماضي والحاض

النهج الحالي النهج المعتمد سابقا  

إحصاءات النوع االجتماعي إحصاءات عن المرأة

لمن؟

اإلحصاءات صانعو السياسات والمخططون وعامة الناس الذين يستخدمون

التي تجمعها الوزارات والمكاتب اإلحصائية

لقضايا والمنظمات النسائية وتلك المناصرةالوطنية المعنية بالنهوض بالمرأةالهيئات

وتحليلها ونشرهاوالمسؤولة عن جمع اإلحصاءاتالمرأة 

ما هي أبرز المشاكل؟

وضعف المعرفة بالنهج الحالي إزاء قضايا النوع االجتماعي، ضعف الوعي ˗

بالفوارق بين الجنسين؛

عدم إدماجاألخطاء أو أوجه التحيز في البيانات المصنفة حسب الجنس، بسبب ˗

.وعملياتهامنظور النوع االجتماعي في المنهجيات اإلحصائية 

عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس؛˗

.محدودية التحليل، بما أنه ال يتناول إال المؤشرات اإلجمالية˗

ما هي التدابير المطلوبة؟

تمع، إنتاج بيانات مصنفة حسب الجنس تعكس قضايا النوع االجتماعي في المج˗

علقة وتحليل هذه البيانات ونشرها، بهدف استخدامها في صياغة السياسات المت

بالمساواة والتمكين؛

.إدماج منظور النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي بأكمله˗

جمع إحصاءات عن المرأة وتحليلها وتقديمها لمعالجة قضايا المرأة فقط

على من تقع مسؤولية اتخاذ هذه التدابير؟

جهاز اإلحصاء الوطني  الهيئات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة



الحجج المطروحة ضد إحصاءات النوع االجتماعي



أهمية إحصاءات النوع 
واستخداماتهااالجتماعي 

ات قاعدة بيانتوفير

تتضمن كثيراً من
األدلة الالزمة 
يم لصياغة ورصد وتقي

السياسات والبرامج
المرتبطة بقضية 
المساواة بين 
الجنسين 

معرفة تعزيز
الجمهور ووسائل 
اإلعالم بأدوار 
المرأة والرجل 
في المجتمع

رصد التقدم المحرز 
في تحسين أوضاع 
المرأة، وتمت عها 
بحقوق اإلنسان 
كاملة، وتحقيق 
المساواة بين 
الجنسين

دعم تحليل النوع 
االجتماعي باألدلة 
الكمية وإجراء البحوث 
الالزمة لتحديد أبعاد 
التمييز بين المرأة 
والرجل في عدد من 
المجاالت، كالتعليم 

صحة والعمل وال
والمشاركة 
السياسية

إدماج قضايا المرأة 
والرجل في عملية 
التنمية، بما في 
ذلك في سياسات 
وبرامج مكافحة 

الفقر



؟مستخدمونمن هم ال



نتجون؟ممن هم ال



الحوار بين المستخدمين والمنتجين

المستخدمون

رة الوعي بقضايا النوع االجتماعي وضرو

إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي

تعزيز استخدام إحصاءات 

النوع االجتماعي

المستخدمون

قلة الوعي بقضايا النوع االجتماعي وضرورة

إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي

على إنتاج إحصاءاتالحث

النوع االجتماعي ونشرها

المنتجون

إنتاج إحصاءات النوع 

االجتماعي



الحوار بين المنتجين والمنتجين

المنتجونالمنتجون



مهام المنتجين

المجموعة تحديد 
السكانية 

المستهدفة 
واالحتياجات من 

البيانات 

تقييم المفاهيم 
فات والتعاريف والتصني

واساليب القياس 
المستخدمة وإعادة 
ح صياغتها بحيث تسم
ل بالتمييز بين أدوار ك
من المرأة والرجل 

واقعهماالتعبير عنو
بشكل واف 

وفرة قياس 
ة البيانات المتعلق

بالمرأة والرجل 

ي تدريب العاملين ف
المسحعملية 

تطوير التحليالت
وعرض البيانات 

إحصاءات ذات 
ة وقابلعالية جودة 

للمقارنة 

منظور النوع االجتماعي



عملية انتاج البيانات



إعداد وتطوير اإلطار الوطني

مصدر 
رسمي 
لمؤشرات 
النوع 

االجتماعي

يت صف 
ةبالشفافي

يو فر 
البيانات 
الوصفية

يسه ل 
استخدام 
لغة 

مشتركة

إلحصاءات النوع االجتماعياإلطار الوطني خصائص 



إعداد وتطوير اإلطار الوطني

ق نشر تقرير دوري حول التقدم المحرز في تحقي
األهداف المرجوة وتقييم النتائج المحققة

تطوير ونشر إحصاءات قابلة للمقارنة بين 
الجنسين في مجاالت السياسات المختلفة 

رصد االتجاهات واالبالغ عنها لتنفيذ سياسات 
مستندة إلى أدلة

تطوير منهجيات ومؤشرات لتقييم السياسات 
والممارسات



خطوات إعداد اإلطار الوطني

استعراض 
المنشورات 
واالستراتيجيات

والتقارير 
الوطنية 

تقييم أهمية 
المؤشرات 
الحالية 

بالمقارنة مع 
مجاالت 
االهتمام 
الوطنية 

بالتعاون مع 
واضعي 

السياسات 
ذات الصلة ومع 
المستخدمين

الربط مع 
الصكوك 
الدولية 
والوطنية

إضافة 
مجاالت 
أخرى ذات 
أهمية وطنية 
الستكمال 
األطر الوطنية

ربط كل 
المؤشرات 
بمجاالت 
االهتمام 
الوطنية

تحديد 
األهداف 
والغايات 
الوطنية

استعراض 
قواعد 
البيانات 
المتاحة 
إلضافة 
مؤشرات 
ذات العالقة 
وحذف ما هو 
غير مناسب



اإلطار الوطني لمؤشرات النوع االجتماعي

ءاتحصاإتطوير"حولعملورشة(االسكوا)اسياغربلدولواالقتصاديةاالجتماعيةاللجنةعقدت

الجتماعياالنوعإلحصاءاتاقليميإطارالتطويراسطنبولفي"العربيةالبلدانفياالجتماعيالنوع

دولالمعوالتشاوربالتعاونوذلكالدوليةاإلطرمعويتواءماالولويةذاتالراهنةللقضاياتلبية

.اإلعضاءالعربية

للنوعإطارإحصاءاتتحضيروخطواتمفاهيميإطاروضعمناالنتهاءهواالجتماعنتائجأهممن

ياتتوصأبرزومن.االجتماعيالنوعإلحصاءاتالعربياإلطاروتحديثاستكمالتم،كمااالجتماعي

نعوطنيةبياناتقواعدإلنشاءومؤائمةشاملةأطروضعفياألعضاءالدولمنالطلبهوالتقرير

السكوااوستقوموالعالميالوطنيالصعيدينعلىواإلبالغالرصدعمليةلتسهيلاالجتماعيالنوع

.الوطنيةأطرهااستكمالفياألعضاءللدولالفنيةالمساعدةتقديمعلى

النوعإحصاءاتمجالتطويرفياالولىالخطوةبمثابةاالجتماعيالنوعإحصاءاتإطارتطويريعتبر

جاتاالحتيالتلبيةوذلكعنهاواإلبالغأدلةعلىالمستندةالسياساتلرصدمهمةوأاداةاالجتماعي

.والدوليةواإلقليميةالوطنية



أهمية اإلطار الوطني لقياس قضايا النوع االجتماعي

واقعنتحسيفيإستراتيجيةأهميةلهاالجتماعيالنوعقضايالقياسشاملوطنيإطاروضعأن

منوليةوالدالوطنيةاالحتياجاتسيلبيأنهكما.المجاالتكافةفياإلحصائيةالبياناتوإنتاج

لجهوداتنسيقفيسيسهماالجتماعيالنوعقضايالقياسشاملوطنيإطاروتطوير.البيانات

حليلوالتللرصداالجتماعيالنوعحولبياناتقاعدةأعدادويسهلوالتقاريروالمفاهيمالوطنية

.واحدآنفيالبياناتمستخدميجميعالىالمعلوماتتوفر

المرأة،كينلتموالقطاعيةالتنمويةباإلستراتيجيةالعالقةذاتالقضاياالىالوطنياإلطاريستند

واقعتعكسوالتيالمتوفرةالوطنيةالبياناتاالعتباربنظريأخذكما.الخسيداوتقريرومؤشرات

والتيليةوالدواإلقليميةالمؤشراتمنالمتطلباتيلبيالوقتنفسوفي.البلدفيوالرجلالمرأة

.المرأةوتمكيناالجتماعيالنوعلقضاياالعالميالرصدعمليةتنسق

الوطنيةريروالتقاواالستراتيجياتالمنشوراتكافةاستعراضيستوجبوطنيإطارأيتكييفوألجل

لعالقةاذاتالمؤشراتإلضافةالمتاحةالبياناتوقواعدسيداو،واتفاقية،والرجلالمرأةتقريرمثل

.استراتيجياتوضعأودراسةمنهايتطلبومامتوفرغيرهوماوحذف



مستويات اإلطار الوطني لمؤشرات النوع االجتماعي

المستوى
-:الثالث 

مؤشر24

-:المستوى األول 
مؤشر174

المستوى 
55-:الثاني 

مؤشر



تقييم وفرة المؤشرات وجودتها

المؤشرات المتوفرة والمنشورة

المؤشرات التي يتم جمعها سابقاً 

المؤشرات غير المنشورة

المستوى 
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى 
األول



دورة صيانة اإلطار الوطني

المصادر

األدوات

المخرجات 
واألنشطة

ت
نا
يا
لب
 ا
دة
جو

ت
نا
يا
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 ا
فر
تو

مراجعة اإلطار الوطني



تقويم منهجية إحصاءات النوع االجتماعي

الغايةالمعيار

هل تم استخدام تحليل النوع االجتماعي في عملية إعداد اإلحصاءات؟تحليل النوع االجتماعي

آليات جمع بيانات النوع االجتماعي
هل تضمنت عملية جمع البيانات أدوات أو وسائل مناسبة لدمج منظور النوع 

االجتماعي فيها؟

هل تم تصنيف البيانات حسب الجنس حيث أمكن ذلك؟جمع البيانات المصنفة حسب الجنس

هل استخدمت طرق مختلفة لفحص التفاوتات في النوع االجتماعي؟ طرق فحص التفاوتات النوع االجتماعي

؟هل أعدت اإلحصاءات وفقاً للمعايير الدولية، مما يوفر إمكانية المقارنة الدوليةالمقارنة الدولية

ى؟هل تتسم اإلحصاءات بالمصداقية والموثوقية، وهل تمت مطابقتها مع مسوح أخرالموثوقية

هل تناولت اإلحصاءات فترات زمنية تمتد على عدة سنوات؟اإلطار الزمني

هل تم عرض اإلحصاءات بطريقة مناسبة لجميع المستخدمين؟سهولة الوصول

هل تتضمن المنشورات مؤشرات تقيس األثر، أم أنها مجرد إحصاءات وبيانات؟قياس األثر

دور المرأة في جمع : المشاركة النسائية

اإلحصاءات؛ دور المرأة في تقديم المشورة

ة هل تم إشراك عناصر نسائية في عملية جمع اإلحصاءات وتحليلها؟ وما هي طبيع

هذه المشاركة؟


