
ورشة عمل إقليمية حول

بتنفيذ المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة

إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عاما  

2019يناير / كانون الثاني15-16

بيروت-بيت األمم المتحدة 



: الجلسة السادسة

البيانات واإلحصاءات 

(القسم الرابع)



Page 3

أهداف الجلسة

المشاركين والمشاركات يناقشون اإلحصاءات والبيانات المشتركة والخاصة 

سيداوالباالستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين، وتقرير لجنة 

.واالستعراض الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة
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مصادر البيانات الحساسة للنوع االجتماعي

ما في جميع مصادر البيانات المتعلقة باألفراد ب

على )ذلك المصادر المستخدمة ألغراض أخرى 

(سبيل المثال ، اقتصادية

:المصادر األولية

التعدادات▪

الدراسات االستقصائية▪

المصادر اإلدارية▪

:المصادر المشتقة

اناتالمنشورات والمواقع اإللكترونية وقواعد البي▪

منظمات دولية▪

...المجتمع المدني ، ▪
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(1)اآلليات : مصادر البيانات الحساسة للنوع االجتماعي

:التعداد العام للسكان

oتعدادات السكان والمساكن

oالتعدادات الزراعية

oالتعدادات االقتصادية

(أمثلة): الحساسة للنوع االجتماعيالمسوحات

o(مثل الدخل والنفقات ، إلخ)األسرية المسوحات

o مسح صحة األسرة العربية(PAPFAM)

oالقوى العاملة مسوحات(LFS)

o المسح السكاني الصحي(DHS)

o المسح العنقودي متعدد المؤشرات(MICS)

oاستخدام الوقتمسوحات

oالعنف ضد المرأة
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(2)اآلليات : مصادر البيانات الحساسة للنوع االجتماعي

:أمثلة  عن السجالت االدارية الحساسة للنوع االجتماعي

oالسجل السكاني

o الصحة ، السكان ، الضمان االجتماعي ،)سجالت متخصصة

(التعليم، العمل ، االنتخابات، األجانب ، األعمال ، إلخ

((Random Samplingتصميم عينة عشوائية 

o عينة جيدة...

o جل التعداد العام للسكان ، س)يعتمد على إطار محيّن

(السكان ، الخ

o حسب الموضوع ، وليس نسبة )له حجم مناسب

(مئوية من السكان

o (الحفاظ على توزيع االحتماالت)التصميم السليم
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المقاصد والمؤشرات الخاصة بالهدف الخامس من أهداف التنمية

أمثلة: المستدامة 

.القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان5.1

نوع رصد المساواة وعدم التمييز على أساسما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ و5.1.1

.الجنس

ذلك االتجار القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في5.2

.بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل
أو نفسي من والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسيالمعاشراتنسبة النساء 5.2.1

.العنف والفئة العمريةعشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهرا الماضية، مصنفة بحسب شكل 

مة االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات العا5.4

ية والعائلة، حسبما والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيش

.يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
جنس، ير مدفوعة األجر، بحسب نوع الالنسبة المئوية من الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غ5.4.1

.والفئة العمرية، والموقع

الرجل على كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع5.5

.جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
.المحليةنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات 5.5.1

ين ، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكالتمكينيةتعزيز استخدام التكنولوجيا (ب.)5

.المرأة

5.B.1خلوية، بحسب نوع الجنس/نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة.

http://sdg.humanrights.dk/ar/targets2?target=5.1
http://sdg.humanrights.dk/ar/targets2?target=5.2
http://sdg.humanrights.dk/ar/targets2?target=5.4
http://sdg.humanrights.dk/ar/targets2?target=5.5
http://sdg.humanrights.dk/ar/targets2?target=5.(%D8%A8)
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المستويات الثالثة :المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

ر المؤشر واضح من الناحية النظرية ، وله منهجية محددة دوليا والمعايي: 1المستوى ▪

في المائة من 50الخاصة به متوفرة، وتقوم البلدان بإنتاج البيانات بانتظام لما ال يقل عن 

 ً .البلدان والسكان في كل منطقة يكون فيها المؤشر مناسبا
.نسبة النساء في المناصب اإلدارية5.5.2: مثال

يها المؤشر واضح من الناحية النظرية ، وله منهجية ومعايير متعارف عل: 2المستوى ▪

.دوليا ، لكن البيانات ال تنتجها البلدان بانتظام
وأعمال الرعاية غيرالمترليةالنسبة المئوية من الوقت المخصص لألعمال 5.4.1:مثال

.مدفوعة األجر، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والموقع

ييجرلكنو، ليادوبهالمعمومعاييرمنهجية أو للمؤشربعدتوجدال : 3ىلمستوا▪

.معايير/ منهجيةأو اختبار ادعدإ( سيتمأو )
ة عاما الالتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنير49إلى 15نسبة النساء من سن 5.6.1:مثال

ابيةالصحة اإلنجبشأن العالقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة ب
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نقاش عام

من أهداف 5فيما يتعلق بكل من مؤشرات الهدف جمع البيانات وتجميعهاكيفية ▪

تدامة المؤشرات المتعلقة بالجنسين في إطار أهداف التنمية المسوالتنمية المستدامة 

.األخرى

.االستعانة بمختلف مصادر البيانات لصياغة التقرير الوطني▪


