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نوع االجتماعيبإحصاءات ال ةالمعني الورشة الوطنية الثانية  
 2019 يناير / الثاني كانون 20-23 

 

 موجـز

)األسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيامع  نسيقبالت الجهاز المركزي لإلحصاء عقد 
 في 2019 يناير / ثانيال كانون 23-20للفترة من بإحصاءات النوع االجتماعي  ةالمعني الورشة الوطنية الثانية

 . زي لإلحصاءمقر الجهاز المرك

االجتماعي الجديد الذي أطلقته منهاج التعلم بإحصاءات النوع  فعاليات الورشة الوطنيةوتضّمن جدول  
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احتساب المؤشرات الممارسات الجيدة في طرق لتعرف على حصائيين العاملين في الجهاز لوتدريب اإلوالفتيات 
 . ق الحديثة ائونشرها بالطر

 . المناقشات وملخصمنتها الورشة الوطنية تضالتي  فعالياتلل ا  عرضر ويتضمن هذا التقري
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 مقدمة

ألجندة  العالمية الجهود تحشيدنصب أعينهم  2015في القمة التاريخية أيلول /  193وضع قادة العالم الـــ 

 والعنف التمييز زال فما الجنسين بينأال يتخلف أحد عن الركب وتحقيق المساواة  2030التنمية المستدامة 

 إذ،  والفتاة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق يسهم وسوف العالم بقاع شتى في النساء أزياء يلون
 وفرص االقتصادية والموارد الجيد التعليم على الحصول فرص في بالمساواة والفتيات النساء تتمتع أن يجب

 جميع على القرار وصنع القيادة وتولي العمل فرص في الرجال مع المساواة عن فضال السياسية المشاركة
 سليمة سياسات إعتماد دون المستدامة التنمية وتحقيق البشرية اإلمكانات كامل تحقيق إلى سبيل فال المستويات
 المستويات جميع على والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين بين بالمساواة للنهوض لإلنفاذ قابلة وتشريعات

وإتساقا  مع تلك الجهود بادر الجهاز المركزي لإلحصاء وبالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول 
  -غرب آسيا )األسكوا( للمساهمة في األنشطة اآلتية :

م المتحدة " التعاون بين األقاليم لتعزيز القدرات الوطنية لقياس التقدم المحرز في ضمن سياق مشروع األم -1
شعبة  هاعقدتمن حساب األمم المتحدة للتنمية التي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " والممول 

ورشة عمل لتدريب شارك الجهاز في اإلحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا )األسكوا( 
( في 2016آيار / مايو  13 – 11المدربين الوطنيين حول مناهج إحصاءات النوع االجتماعي للفترة من )

لورشة التدريبية الثانية في المملكة ومتابعة أعمال ا( TOT 1المملكة اإلردنية الهاشمية / البحر الميت )
استهدفت من خاللهما تحسين ( TOT 2( ) 2018آيار / مايو  10 – 7العربية المغربية / طنجة للفترة من )

القدرات اإلحصائية للمكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان العربية حول إحصاءات النوع االجتماعي من 
 .هج تعليمية موحدة خالل منا

رش الوطنية والتي ستعقبها عدد من الو( 26/12/2018-23)للورشة الوطنية األولى  إعداد خطة عمل -2
تحسين قدرة المؤسسات الوطنية في مجال توفير إحصاءات بإحصاءات النوع االجتماعي تهدف جميعا  الى 

أفضل وأوسع عن النوع االجتماعي ومؤشرات مراعية له لقياس وتحليل التقدم المحرز مستقبال  في تحقيق 
 . ين الجنسين وتمكين المرأةالمساواة ب

 / مكان وتاريخ اإلنعقاد الحضور  - أ

مقر الجهاز المركزي لإلحصاء / بإحصاءات النوع االجتماعي في  ةالمعني الورشة الوطنية الثانية تقدع
 من (18) روحضبو  2019 يناير / ثانيال كانون 23-20 للفترة من الطابق التاسع –قاعة االجتماعات 

باإلضافة الى مشاركين من ديوان   اإلحصائيين العاملين في الدوائر الفنية التابعة للجهاز المركزي لإلحصاء
 وزارة التخطيط / دائرة التنمية البشرية . 
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 التنظيم –ب 

  -تناولت الورشة الوطنية على مدار أيامها األربع المواضيع التالية :

  -منهاج التعلم بإحصاءات النوع االجتماعي والذي يتضمن المواد المرجعية المتعلقة بالنوع االجتماعي :

 إلحصاءات النوع االجتماعيعروض مستندة على وحدات التعلم االلكتروني والدليل العملي  5 -

 مواضيع التدريبأجندة  -

 المشروع عملخطة استعراض  -

 تمارين ، ألعاب ، مناقشات  -

 األهداف –ج 

 تحديث النظام اإلحصائي الوطني وزيادة المعلومات واإلحصاءات . ➢

 دعم متخذي القرار وصانعي السياسات إلتخاذ التدخالت المراعية للنوع االجتماعي .  ➢

 صياغة القوانين والتشريعات التي تضمن حماية حقوق اإلنسان والمرأة والفتاة .  ➢

المجدداالت بتطوير مهدداراتهم علز تعزيز مفدداهيم النوع تدددريددب اإلحصدددددددددائيين العدداملين في مختل   ➢
االجتماعي إلنتاج بيانات مصدددددنفة حسدددددب الجنس واإلسدددددتفادة من البيانات والموشدددددرات التي يتناولها 

 التدريب .

تأهيل المتدربين )مستخدمي اإلحصاءات ( بمختل  فئاتهم وتقوية مهاراتهم لكتابة التقارير المبنية علز   ➢
 ائية المرتكزة علز األدلة والمراعية للنوع االجتماعي بشكل أفضل .التحليالت اإلحص
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 التوصيات  -د 

  -دعت الورشة الوطنية المشاركين فيها الى :

مواصلة اإلحصائيين العاملين في الدوائر اإلحصائية الفنية في الجهاز المركزي لإلحصاء أهمية  .1
اتباع وتنفيذ التوصيات والمبادئ التوجهية على التعلم ونشر المعرفة بإحصاءات النوع االجتماعي و

كما هو موصى بها وتم اعتمادها من قبل الوكاالت المتخصصة وفريق المتعلقة بالنوع االجتماعي 
 .المعني بإحصاءات النوع االجتماعي  العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء

بإحصاءات النوع  تدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من مستخدمي اإلحصاءات لنشر المعرفة .2
 .االجتماعي 

 واالستنتاجات المناقشات ملخص -هــ 

المعنية بإحصاءات النوع االجتماعي  وا فعاليات الورشة الوطنية الثانيةافتتح فريق المدربين الوطنيين جد .1
 وقدم السيد أزهر عباس استعراضا  موجزا  لخطة عمل المشروع وما أنجز منه والفعاليات الالحقة له .

فريق المدربين الوطنيين العروض التقديمية التدريبية في الورشة حيث قدم السيد أزهر عباس الوحدة قدم  .2
التدريبية الثالثة واألولى مناصفة مع السيدة سهاد صادق التي قدمت الوحدة التدريبية الخامسة كذلك 

اب الوحدة التدريبية الرابعة وقدمت السيدة أغادير فاضل الوحدة التدريبية الثانية والسيدة ايمان عبد الوه
 مع إجراء التمارين المطبوعة واأللعاب والمناقشات مع المشاركين .

عرض فريق المدربين الوطنيين بعضا  من مقاطع الفيديو التي تالمس قضايا النوع االجتماعي في المجتمع  .3
 ي . وتبين الطرق الحديثة في نشر وعرض البيانات اإلحصائية وقضايا النوع االجتماع

المعنية  زي لإلحصاء الورشة الوطنية الثانيةضياء عواد كاظم المحترم رئيس الجهاز المركالدكتور  اختتم .4
تثمين جهود الشراكة مع )األسكوا( في تطوير إحصاءات على  اأكد فيهوبإحصاءات النوع االجتماعي 

ل طريق المعرفة بالنوع االجتماعي والتهيؤ للمرحلة النوع االجتماعي وتمنى للمشاركين النجاح إلستكما
. وثمن سيادته دور المشروع كونه النواة األساسية إلعداد مدربين القادمة إلستكمال خطة المشروع 

 .   وفي الختام تنمى النجاح والتوفيق لجميع المشاركينوطنيين للتدريب مستقبال  

 

 

 

 

 



 
 
6 

 

 التقييم –و 

 -: التالي النحو على الورشة المشاركون قيمقد و.  للورشة الوطنية الثانية التقييم إستمارة مشاركا   (18) أكمل

 11.1و جيدة المائة في 61.1 بنسبةفي المائة ممتازة و 27.8الورشة الوطنية عموما  بنسبة  تقييم كان .1

 بطريقة المواد عرض وتم بدقة االعمال جدول تغطيةوقد قامت الورشة الوطنية ب وسط المائة في
آراء  من جيدة استفادة هناك وكان لبس فيها كان التي المفاهيم توضيح تم وكذلك إعدادها حسب سهلة

 .وأمثلة المشاركين 

 كانت المنشودة أهدافها بلوغ في الورشة الوطنية نجاح ان المائة في 27.8 بنسبة المشاركين أفاد .2

 .في المائة كانت وسط  16.6جيدة و كانت المائة في 55.5و ممتازة

قيم المشاركون المدخالت والعروض التي قدمت للوصول إلی النتيجة المقصودة لالجتماع بنسبة  .3
 .في المائة وسط  5.5و في المائة جيدة  38.9وفي المائة ممتازة  55.5

 61.1وجيد  في المائة من المشاركون قيموا التنظيم العام والعمل اللوجستي لالجتماع بممتاز 27.8 .4

 للسادة المدربين للجهوذ المبذولة .وتقدموا بالشكر الجزيل في المائة وسط  11.1و في المائة 

ام( قياسا  بكثافة المواد أي 3مدة الورشة الوطنية كافية )اكثر من  كونت أن المشاركون طالب كما .5

أن واقترح المشاركون في الورشة والحاجة الى عقد المزيد من الورش الوطنية مستقبال   المعروضة
حيث أن  يكون االمتحان في اليوم التالي من شرح الوحدة لكي يتسنى للمتدرب اإلجابة بشكل صحيح

واالمتحان بعد الشرح مباشرة يؤدي الى إرباك المتدرب لعدم توفر وقت للمراجعة الوقت ضيق جدا  
جيدة الدورة  المشاركين يموبشكل عام ق .المحاضرة يؤثر على االمتحان إضافة الى المجهود في 

 روض كافية وتفي بالغرض .والوقت والع

وضع استبيان حول المواضيع األكثر أهمية حول النوع االجتماعي إلقامة اقترح بعض المشاركين  .6
دورات حولها وكذلك تقديم عروض حول النوع االجتماعي ويحدد الموضوع صاحب العرض لبيان 

  إمكانية التقديم .
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أجندة الورشة الوطنية -المرفق األول :  
 

                                  

 إلحصاءات النوع االجتماعي ثانيةالورشة الوطنية ال

20 –23  /1  /2019  
         أجندة فعاليات الورشة
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 قائمة بالمشاركين في الورشة الوطنية -المرفق :

 ديوان وزارة التخطيط / دائرة التنمية البشرية 

 إسراء عبد الجواد عبد الحسين .1

 رئيس أبحاث

 دائرة التنمية البشرية

  -الهاتف :

  -البريد األلكتروني :

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 سرى محمد عمران الجنابي .1

 معاون باحث

 التنمية البشريةقسم إحصاءات 

 07708790483 -الهاتف :

 sura.2014@yahoo.com -البريد األلكتروني :         
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 رنا سعدي خليل النعيمي .2

 رئيس إحصائيين

 قسم إحصاءات التنمية البشرية

 77366755320 -الهاتف :

  rana46red@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 

 إباء صالح مهدي الجبيلي .3

 رئيس إحصائيين معاون

 مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

 78016252080 -الهاتف :

 Ebaa_2005@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 إبراهيم خليل مجيد العبيدي .4

 إحصائي

 مديرية إحصاءات أحوال المعيشة

  -الهاتف :

  -البريد األلكتروني :

 

 بان فاروق المندالوي .5

 مهندس اقدم

 اإلحصاء الصناعيمديرية 

  -الهاتف :

 ban faroq86@gmail.com -البريد األلكتروني :         

 

 زينة عبد هللا مجيد المطيري .6

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية اإلحصاء الزراعي

  -الهاتف :

 Zeinaabdalla1978@gmail.com -البريد األلكتروني :         

 

 سارة جبار عبد الكريم .7

 مبرمج

 قسم التحليل اإلحصائي

 07719405659 -الهاتف :

 Sarah.jabbar88@gmail.com  -البريد األلكتروني :         
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 سمير رشيد حميد الخزرجي .8

 إحصائي اقدم

 البناء والتشييدمديرية إحصاءات 

 07712713685 -الهاتف :

 sammer.alkhazrje@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 سوسن عبد الرزاق إبراهيم الشيخلي .9

 رئيس إحصائيين اقدم

 مديرية إحصاءات أحوال المعيشة

  -الهاتف :

  -البريد األلكتروني :

 

 شيماء فاخر علي الياسري .10

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

 07702636661 -الهاتف :

 Shymafakhra@gmail.com -البريد األلكتروني :         

 

 صادقة سلمان علوان الجنابي .11

 رئيس إحصائيين 

 مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة 

 07703924561 -الهاتف :         

 Sadika97_2006@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 

 محمد موجد حسين .12

 محاسب اقدم

 مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

 78080401550 -الهاتف :

  Mohamed.mojed1981@gmail.com -البريد األلكتروني :         

 

 هديل عبيد فارس الجوراني .13

 رئيس مالحظين فنيين

 مديرية إحصاءات أحوال المعيشة

  -الهاتف :

 hadel_hadol@yahoo.com -البريد األلكتروني :        
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 وفاء عبد الرضا همت الباوي .14

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي

 77284055760 -الهاتف :

 hemetwafa@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 زينب سفاح عبد .15

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية إحصاءات التجارة 

 07708899061 -الهاتف : 

 zainabsaffah@yahoo.com -البريد األلكتروني : 

 


