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 مقدمة
 
لقد أصبح واضحًا أن جهودًا آثيرة بذلت في مجال تطوير إحصاءات النوع االجتماعي على الصعيدين  -١

فعلى الصعيد الدولي، أآد إعالن ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع .  الوطني والدولي
االجتماعي في آافة السياسات والبرامج وأشار  على أهمية إدماج منظور النوع ١٩٩٥المعني بالمرأة في عام 

الهدف (إلى ضرورة توفير ونشر إحصاءات ومؤشرات عن المرأة والرجل ألغراض صياغة السياسات والتقييم 
 تشرين ١٣آما أآد األمين العام لألمم المتحدة في رسالة له مؤرخة في ).  ٣-االستراتيجي حاء

 منظور النوع االجتماعي في آافة القضايا والسياسات، وحث رؤساء  على االلتزام بإدماج١٩٩٧أآتوبر/األول
 .اإلدارات والبرامج واللجان اإلقليمية على ضرورة صياغة استراتيجيات محددة من أجل ذلك الغرض

 
.  ، دعا إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة٢٠٠٠وفي عام  -٢

 دولة العمل على تحقيق المساواة في العديد من المجاالت مثل التعليم واألجور والمشارآة في ١٨٩ وتعهدت
وقد حدد اإلعالن عددًا من المؤشرات الكمية لقياس التقدم الذي تحرزه الدول نحو األهداف .  اتخاذ القرار

 .والغايات التي تضمنها اإلعالن
 
 من البلدان باتخاذ إجراءات نحو تطوير أنظمتهم اإلحصائية لتبيان أما على الصعيد الوطني، فقد قام عدد -٣

آما بذلت جهود على المستوى الوطني إلعداد تقارير عن التقدم المحرز من أجل .  الفروق بين المرأة والرجل
 .تحقيق هدف المساواة الذي تضمنه إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية

  
إلسكوا، ضمن برنامج قامت التعاون مع منظمات األمم المتحدة المتخصصة، واستكماًال لهذه الجهود، وبا -٤

، بتنظيم ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات النوع االجتماعي آأداة لصياغة ٢٠٠٣-٢٠٠٢العمل للفترة 
 .٢٠٠٣يونيو / حزيران١٩ إلى ١٧السياسات والتحليل، في بيت األمم المتحدة ببيروت خالل الفترة من 

 
 لتوصيات الصادرة عن االجتماع  ا-أوًال

 
 : في ختام ورشة العمل، خلص المشارآون إلى اعتماد التوجهات المستقبلية التالية -٥
 

   قضايا النوع االجتماعي واإلحصاءات والمؤشرات المرتبطة بها-ألف
 
 :عتبار القضايا التالية ذات أولوية للعمل على الصعيدين اإلقليمي والوطنييوصى با -٦
 

 اتخاذ القرار والمشارآة السياسية؛ )أ( 
 العمل واالقتصاد؛ )ب( 
 العنف وتكلفته االقتصادية؛ )ج( 
 الفقر؛ )د( 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛ )•( 
 ؛)مع الترآيز على الشباب(الحياة العامة  )و( 
 نوعية التعليم؛ )ز( 
 .الميزانية المالية على أساس النوع االجتماعي )ح( 

 ير المفاهيمتطو  -باء
 

 :في مجال تطوير المفاهيم، ُيوصى بما يلي -٧



 -٣-

 
التعليم والعمل  اعتبار عملية مراجعة المفاهيم والتعاريف المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي مثل )أ(

 والفقر والعنف عملية مستمرة يجب إيالؤها قدرًا آبيرًا من االهتمام؛
 

بما يتناسب مع )  األنشطة االقتصادية وتصنيف المهنمثل تصنيف(تكييف التصانيف اإلحصائية  )ب( 
 االحتياجات الوطنية مع الحفاظ على إمكانية إجراء المقارنة الدولية؛

 
تطوير مؤشرات وأرقام قياسية لقياس التقدم نحو المساواة في المجاالت المختلفة على الصعيدين  )ج( 

 الوطني واإلقليمي؛
 

ن وراسمي السياسات على استخدام اإلحصاءات والمؤشرات في تشجيع الباحثين واألآاديميي )د( 
 .صياغة السياسات الهادفة إلى إدماج النوع االجتماعي في عملية التنمية

 
   جمع البيانات-جيم

 
 :في مجال جمع البيانات، ُيوصى بما يلي -٨
 

باحثين والدارسين من تحديث وتطوير أساليب جمع البيانات من أجل توفير اإلحصاءات الكفيلة بتمكين ال 
 :إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالنوع االجتماعي، وذلك من خالل ما يلي

 
 االستمرار في تنفيذ وتحديث مضمون التعدادات السكانية لتشمل قضايا جديدة تأخذ  )١(  

 بعين االعتبار قضايا النوع االجتماعي؛
 

ن الباحث من الحصول على معلومات عن تنفيذ المسوح األسرية بشكل دوري بحيث تمك )٢(  
 قضايا مختلفة آالعمل والفقر والصحة وغيرها في الوقت المناسب؛

 
تطوير اإلحصاءات الجارية المعتمدة على السجالت اإلدارية مثل إحصاءات التعليم  )٣(  

 والصحة والخدمة المدنية وغيرها؛
 

ة  )٤(   ات الكيفي رأي والدراس تطالعات ال تعانة باس ال  االس ة حي ات المجتمعي ة االتجاه  لمعرف
 .مواضيع متعلقة بالنوع االجتماعي

 
   البناء المؤسسي-دال

 
 :وفي مجال البناء المؤسسي، ُيوصى بما يلي -٩
 

العمل بوسائل متعددة على إدماج منظور النوع االجتماعي في النظام اإلحصائي الوطني بأآمله  )أ( 
 العمل اإلحصائي وتفرعاته، بدءًا بتصميم البحوث وتنفيذها وتحليل نتائجها بحيث يشمل القوانين التي تحدد وظيفة

 ونشرها؛
ضرورة قيام أطر مؤسسية لتنسيق العمل بين األجهزة اإلحصائية وباقي الوزارات واإلدارات عن  )ب( 

 طريق استحداث وحدات أو نقاط ارتكاز خاصة بالنوع االجتماعي واإلحصاءات المرتبطة بها؛
 



 -٤-

كوين فرق عمل وطنية للمنتجين والمستخدمين لتحديد األولويات الوطنية في مجال جمع البيانات ت )ج( 
 وتعزيز الحوار بين آافة الشرآاء المعنيين؛

 
اعي ُيعنى بتنسيق العمل                   )د(  تكوين فريق عمل إقليمي من منتجي ومستخدمي إحصاءات النوع االجتم

 في هذا المجال؛ 
 

   بناء القدرات-هاء
 

 :وفي مجال بناء القدرات، ُيوصى بما يلي -١٠
 

 :لمجاالت التاليةاتوجيه الطلب إلى اإلسكوا وآافة منظمات األمم المتحدة لعقد دورات تدريبية في  )أ( 
 
 إيجاد الوعي بشأن مفهوم النوع االجتماعي والمؤشرات المرتبطة به؛  )١(   
 تماعي؛التحليل اإلحصائي المتعمق لقضايا النوع االج )٢(   
 .إعداد التقارير والمطويات والرسوم واألشكال البيانية )٣(   

 
توجيه الطلب إلى اإلسكوا ومنظمات األمم المتحدة للعمل على ضرورة تأسيس صندوق لدعم  )ب( 

 .الباحثين الشباب وذلك لتشجيع البحث العلمي حول قضايا النوع االجتماعي واإلحصاءات المرتبطة به
 

 يانات  نشر الب-واو
 

 :أما في مجال نشر البيانات، فقد صدرت التوصيات التالية -١١
 

توجيه الطلب إلى الدول األعضاء لتقوم، وبشكل دوري، بإصدار تقارير عن المرأة والرجل في  )أ( 
 قضايا مختلفة؛

 
طرق مناشدة الدول األعضاء على نشر البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين بكافة الوسائل وال )ب( 

 المتاحة ومن خالل استحداث مواقع وطنية على شبكة اإلنترنت؛
 

ضرورة أن تقوم اإلسكوا بتعريب الموقع الخاص بمشروع إحصاءات النوع االجتماعي على  )ج( 
 اإلنترنت؛

 
ات اإلحصائية بشكل دوري عن طريق                       )د(  د اإلسكوا بالبيان دول األعضاء لتزوي توجيه الطلب إلى ال

تم تيفاء االس رية   اس دادات والمسوح األس ائج التع ارير ونت ة التق دها بكاف ذلك تزوي رض، وآ ذا الغ دة له ارات المع
 .والمنشورات اإلحصائية الدورية وغير الدورية

 
د  -١٢ ا أوصي ب وير     آم ي بتط كوا المعن روع اإلس ا مش ي يوفره دمات الت ن الخ تفادة م ى االس دان إل عوة البل

 .إحصاءات النوع االجتماعي
 

  أهداف االجتماع -ثانيًا
 

 : ورشة العمل على تحقيق األهداف التاليةعملت -١٣
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تقييم التقدم الذي أحرزته البلدان المشارآة في مشروع اإلسكوا في مجال تطوير برامج وطنية  )أ( 
 :إلحصاءات النوع االجتماعي من خالل

 
دا          )١(   ات      ا ن لسد  التعرف على االستراتيجيات واألنشطة التي تم تنفيذها في البل لثغرات في البيان

 اإلحصائية المتعلقة بالمرأة والرجل؛
 

وع                      )٢(   اج منظور الن دان من أجل إدم دتها البل إلقاء الضوء على الترتيبات المؤسسية التي اعتم
 االجتماعي في آافة العمليات اإلحصائية؛

 
وع         )٣(   اعي والوقوف    التعرف على االحتياجات الوطنية واإلقليمية لتطوير إحصاءات الن  االجتم

 على ما تم إنجازه في هذا المجال؛
 

االطالع على التجارب الوطنية الناجحة في مجال استخدام مؤشرات النوع االجتماعي في صياغة  )ب( 
 السياسات الهادفة إلى تحقيق الخطط الوطنية وأهداف إعالن ومنهاج عمل بيجين وآذا األهداف اإلنمائية لأللفية؛

 
المشارآين بموقع إحصاءات النوع االجتماعي الذي استحدثته اإلسكوا على شبكة تعريف  )ج( 

اإلنترنت، وذلك بهدف أن تساهم بلدانهم في دعم وتطوير الموقع المذآور بالمعلومات والمؤشرات واإلحصاءات 
 الوطنية المتوفرة؛

 
إدماج منظور النوع التعرف على تجارب منظمات ووآاالت األمم المتحدة المتخصصة في مجال  )د( 

االجتماعي في عمليات إنتاج اإلحصاءات المتعلقة بالمرأة والرجل في العديد من القضايا آسوق العمل وقضايا 
السكان والتعليم والعنف والزراعة وذلك بهدف استخدامها في التحليل وصياغة السياسات االجتماعية وقياس 

 .تأثيرها
 

   المشـارآون -ثالثًا
 

من األجهزة اإلحصائية ورشة العمل منتجون ومستخدمون إلحصاءات النوع االجتماعي  شارك في -١٤
آما حضرها خبراء من منظمات ووآاالت األمم المتحدة المعنية بهذا المجال .  (*)الوطنية في الدول األعضاء

مائي، وصندوق وهي منظمة األغذية والزراعة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األمم المتحدة اإلن
 . بمعالجة قضايا المرأةمن المهتمين وباحثون األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، وآذلك إعالميون 

 
   االفتتـاح-رابعًا

 
ورشة العمل بكلمة أآد فيها على أهمية إنتاج ، مدير إدارة التنمية االجتماعية،  عقيل عقيلالسيدفتتح ا -١٥

في صياغة ومراقبة وتقييم السياسات المتعلقة بتمكين المرأة وإدماجها في واستخدام إحصاءات النوع االجتماعي 
وأوضح ان اإلحصاءات تمثل مؤشرًا واضحًا لجدية الجهود التي تقوم بها اإلسكوا في مجال .  عملية التنمية

أخذ بعين االعتبار تدعيم مكانة المرأة غير أنها ال تعكس الواقع الحقيقي لمساهمة المرأة في عملية التنمية، إذ ال ت
وعلى الرغم من أن .  عمل المرأة في القطاع غير المأجور، حيث تتحمل األخيرة عبئًا آبيرًا بدون مقابل نقدي

البلدان العربية قد أحرزت تقدمًا في مجال تطوير قدرات المرأة في التعليم والرعاية الصحية، فإن فرص العمل 

                                                      
 . لم يتمكن الوفد الرسمي لفلسطين من الحضور(*)
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ودعا السيد عقيل المشارآين إلى العمل من أجل تطوير أدوات .   محدودةوالمراآز السياسية المتاحة لها ما زالت
  .إحصائية مناسبة لجمع ونشر وتحليل البيانات التي تعكس مساهمة المرأة والرجل في آافة القطاعات

 
المشروع اإلقليمي حول ، رئيس فريق اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعيةثم عرض السيد أحمد حسين،  -١٦

وقد تناول العرض .   بلدًا عربيًا١٢امج وطنية إلحصاءات النوع االجتماعي والذي تنفذه اإلسكوا في تطوير بر
وتحدث السيد حسين عن التوجهات .  المشروع واألنشطة الوطنية واإلقليمية المتعلقة به وأهم منتجاتهأهداف 

لخبرات في مجال إحصاءات النوع المستقبلية للمشروع والتي تشمل متابعة بناء القدرات الوطنية وتبادل ا
االجتماعي وإعداد دراسات تحليلية معمقة في العديد من القضايا ذات األولوية آالحياة العامة واتخاذ القرار 
باإلضافة إلى التطرق إلى قضايا جديدة في مجال إحصاءات النوع االجتماعي لم تبحث من قبل آالعنف ضد 

 .المرأة واستخدام الوقت
 

 نشاطات االجتماع  -خامسًا
 

المعنية بإحصاءات النوع منظمات ووآاالت األمم المتحدة لممثلين من تناولت الجلسة األولى عروضًا  -١٧
 .االجتماعي حول تجاربهم في عملية إدماج النوع االجتماعي في اإلحصاء وفي برامج التنمية الوطنية واإلقليمية

 
دة ورقة حول آيفية استخدام مسوح إحصاءات الوقت في شعبة اإلحصاء باألمم المتحوقدمت ممثلة  -١٨

  وأوضحت ان هذه المسوح تحدد الوقت الذي يكرسه آل من المرأة .صياغة السياسات المتعلقة بسوق العمل
وتناولت الورقة أيضًا أهم .  والرجل لنشاطهم اليومي بهدف تحديد العمل المدفوع األجر والعمل بدون أجر

ثم عرضت .  الوقت آنوع المسح وطريقة جمع البيانات واختيار العينة وتصنيف النشاطمكونات مسح استخدام 
ممثلة شعبة اإلحصاء تجارب المغرب وفلسطين وُعمان في تنفيذ مسوح استخدام الوقت وأآدت على أهمية 

 صياغة إجراء هذه المسوح لقياس مدى مشارآة المرأة والرجل في النشاط االقتصادي، خاصة الخفي منه، بهدف
 .السياسات المناسبة

 
عرضًا لمفهوم إحصاءات النوع  )اليونيفم (صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ممثلةقدمت و -١٩

االجتماعي أآدت فيه على أهمية إنتاج المؤشرات الخاصة بالمرأة والرجل لقياس التقدم وصياغة السياسات 
اإلحصائية الوطنية بإدماج منظور النوع االجتماعي في آافة وأشارت إلى ضرورة أن تقوم األجهزة .  المناسبة

أنشطتها، على سبيل المثال عند تحديد األدوات اإلحصائية وتدريب الباحثين، وعند جمع البيانات والتحليل 
وأوضحت انه ال يزال هناك نقص في البيانات حول المرأة والرجل في بعض القضايا أهمها .  وطريقة العرض

 .وقت واألجور والحياة العامة والقيادة والعنف ضد المرأة، وأآدت على ضرورة توفير هذه البياناتاستخدام ال
 

تناولت ممثلة منظمة األغذية والزراعة موضوع استخدام إحصاءات النوع االجتماعي في القطاع و -٢٠
تماعي، فإن البيانات   وأوضحت انه على الرغم من التقدم الذي حصل في مجال إحصاءات النوع االج.الزراعي

واستعرضت بعض نشاطات .  المتعلقة بمشارآة المرأة والرجل في القطاع الزراعي ما زالت غير متوفرة
المنظمة في دعم إنتاج ونشر هذه البيانات ومن أهمها برنامج التحليل االقتصادي االجتماعي حسب النوع 

وأآدت على ضرورة أن .   آل من المرأة والرجلاالجتماعي والذي يأخذ بعين االعتبار احتياجات وأولويات
يستخدم متخذو القرار إحصاءات النوع االجتماعي في صياغة ومراقبة البرامج التنموية خاصة تلك المتعلقة 

 .بالتنمية الريفية والحد من الفقر
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إلى أهمية تحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية عن إحصاءات النوع االجتماعي وسوق العمل فأشارت ثم  -٢١
وأآدت على ضرورة أن تشمل .  إدماج النوع االجتماعي في آافة عمليات إنتاج ونشر إحصاءات القوى العاملة

وأضافت أن . عملية جمع البيانات آافة العاملين ونوع نشاطهم االقتصادي وأن تأخذ مبدأ الشمولية بعين االعتبار
  .المؤتمر الدولي لإلحصائيين المقرر عقده هذا العام في جنيفآافة المواضيع المتعلقة بهذا الجانب ستعالج خالل 

 
استعرضت ممثلة منظمة األمم المتحدة للطفولة جهود المنظمة في مجال نشر إحصاءات النوع بعد ذلك  -٢٢

االجتماعي وهي تشمل برامج تستهدف األطفال وتتعلق بتحسين نوعية التعليم والحياة بشكل عام باإلضافة إلى 
.  والحماية من جميع أنواع العنف وسوء المعاملة) السيدا/اإليدز( مرض متالزمة نقص المناعة المكتسب مكافحة

وتحدثت عن برنامج معلومات عن الطفل يحتوي على بيانات خاصة بالطفل مصنفة حسب النوع االجتماعي في 
ه البيانات في صياغة السياسات وتساعد هذ.  مجاالت مختلفة آالتعليم والصحة والتغذية والحماية من األمراض

 .  الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة لدى الطفل
 

استعرض ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق األهداف اإلنمائية و -٢٣
الهدف المتعلق وأوضح أن المنطقة العربية قد حققت تقدمًا في تحقيق .  لأللفية والمتعلقة بالنوع االجتماعي

بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي غير أنه ال بد من بذل جهود 
إلزالة التفاوت بين حصة النساء والرجال من الوظائف ذات األجر في القطاع الزراعي ونسبة المقاعد التي 

 .تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية
 

عرضت ممثلة لجنة الصليب األحمر الدولية دراسة حول أثر النزاعات المسلحة على المرأة ودورها م ث -٢٤
وهدفت الدراسة إلى تحديد احتياجات النساء المترتبة على النزاعات المسلحة واختبار القانون .  في بناء السالم

م صورة عن استجابة اللجنة عمليًا الحتياجات بغية تقييم مدى الحماية التي توفر للمرأة باإلضافة إلى تقدي الدولي
 .النساء المتأثرات بالنزاع المسلح

 
استعرض ممثل برنامج األغذية العالمي جهود المنظمة في تنفيذ مشاريع تنموية تستهدف المرأة و -٢٥

وتشمل هذه المشاريع مشروع تعزيز فرص حصول الفتيات على التعليم األساسي ومشروع توفير .  والطفل
وقد تم توفير .  الدعم التغذوي للنساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ومشروع تمكين المرأة اقتصاديًا

 .بيانات ثانوية حول واقع المرأة ساهمت في تحديد أولويات العمل وإعداد خطة مستقبلية
 

 في تنمية القدرات ورفع أهداف المرآز) آوتر(عرضت ممثلة مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث و -٢٦
. مستوى الوعي في مجال النوع االجتماعي باإلضافة إلى تبادل المعلومات من أجل النهوض بأوضاع المرأة

وأضافت أنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته إحصاءات النوع االجتماعي ما زالت هناك ثغرات في 
بلدان مما يضعف القدرة على التعامل مع بعض القضايا البيانات اإلحصائية وصعوبة في مقارنتها بين ال

وأوصت بضرورة تعميم األدلة .  والظواهر ذات العالقة بالمرأة آالفقر والعنف والهجرة الخارجية وغيرها
  .اإلحصائية التي توضح المفاهيم والتعاريف وطرق القياس والتبويب والنشر

 
وقد تناولت .  ضوع العنف ضد المرأة، أهميته وطرق قياسهممثلة اإلسكوا فقد قدمت ورقة حول موأما  -٢٧

الورقة تعريف ماهية العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة والتي تشمل العنف الجسدي والجنسي واالقتصادي 
آما استعرضت أساليب قياس العنف الكمية والكيفية من خالل إجراء المسوح المختلفة باإلضافة إلى .  والنفسي

وخلصت الورقة إلى أهمية التزام آافة الجهات بإنتاج .  منظمات الحكومية وغير الحكوميةإحصاءات ال
 .إحصاءات العنف ضد المرأة من أجل صياغة السياسات الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة



 -٨-

 
استخدام إحصاءات النوع االجتماعي في عملية إدماج منظور النوع وتناولت الجلسة الثانية موضوع  -٢٨
وتحدث رئيس فريق اإلحصاءات والمؤشرات االجتماعية عن آيفية إدماج منظور .  جتماعي في اإلحصاءاتاال

النوع االجتماعي في األجهزة اإلحصائية الوطنية من خالل رفع مستوى الوعي لدى اإلحصائيين بقضايا النوع 
باإلضافة إلى تهيئة آافة العمليات االجتماعي وتهيئة المفاهيم والتعاريف بحيث تحدد طبيعة الموضوع وتفاصيله 

 . واألدوات اإلحصائية العتماد منظور النوع االجتماعي
 

ثم قدم ممثلون من اإلسكوا عرضين لنظام اإلسكوا حول معلومات إحصاءات النوع االجتماعي وهو  -٢٩
  .نظام يشتمل على موقع على شبكة اإلنترنت وقاعدة بيانات خاصة بهذه اإلحصاءات

 
مصر، اإلسكوا في إدماج منظور النوع االجتماعي وهي  بعض بلدان لتجارب ذلك عرض وتال -٣٠

االستراتيجيات واألنشطة وقد ترآزت العروض حول .  والجمهورية العربية السوريةواألردن، وفلسطين، 
الوحدات التي اإلحصائية التي تم تنفيذها في مجال إحصاءات النوع االجتماعي باإلضافة إلى التدابير المؤسسية و

وتناولت العروض أيضًا لمحة عن البرامج المتعلقة ببناء القدرات .  تم إنشاؤها إلدماج منظور النوع االجتماعي
اإلحصائية في مجال إنتاج ونشر البيانات المتعلقة بالنوع االجتماعي والتي تم تنظيمها في بلدان مختارة من 

 . أعضاء اإلسكوا
 

م تشكيل ثالث فرق عمل لمناقشة موضوع تحسين إحصاءات النوع االجتماعي  توفي الجلسة الثالثة -٣١
االستراتيجيات والتدابير : وقد تمحورت المناقشات حول المواضيع التالية.  اعتمادًا على التجارب الوطنية

  .المؤسسية، وبناء القدرات واالحتياجات الوطنية واإلقليمية المستقبلية
 

 المناقشات  -سادسًا
 

 :خالل مناقشات ورشة العمل، شدد المشارآون على النقاط التالية -٣٢
  
وآذلك الحاجة إلى إنتاج " الجنس"و" النوع االجتماعي " مصطلحالحاجة إلى التمييز بين )أ( 

 إحصاءات مصنفة حسب النوع االجتماعي لغرض التحليل االجتماعي واالقتصادي؛
 

المقارنة مع المحافظة على األولويات ضرورة تكييف التصانيف الدولية ألغراض  )ب( 
 واالستراتيجيات الوطنية؛

 
 ضرورة استخدام اإلحصاءات الكمية والمعلومات الكيفية في عملية التحليل؛ )ج( 
معالجة قضايا جديدة  و لقياس نشاط وعمل المرأة اليومي أهمية تنفيذ مسوح استخدام الوقت آأداة )د( 
وآذلك االهتمام  المبني على أساس النوع االجتماعي في المسوح األسرية،  بالنوع االجتماعي آالعنفمتعلقة

 بالمصادر األخرى؛
 

 إلقاء الضوء على صعوبة جمع البيانات في المناطق المعّرضة لعدم االستقرار؛ )•( 
  
ضرورة تطوير موقع اإلنترنت إلحصاءات النوع االجتماعي الذي استحدثته اإلسكوا باللغة  )و( 
 العربية؛
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تطوير آلية تضم اإلحصائيين وراسمي السياسات والباحثين لتطوير وتحديث موقع إحصاءات  )ز( 

 النوع االجتماعي على اإلنترنت؛
 

أهمية إشراك المرأة والرجل معا في تحديد األولويات لصياغة االستراتيجيات والسياسات  )ح( 
 والبرامج؛
  
 .الوطنيةمن أولويات التنمية  ت المرتبطة بها والمؤشرايا النوع االجتماعياعتبار قضا )ط( 
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 المرفق األول
 

 قائمة المشارآين
 

   البلدان المشارآة-ألف
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد حميد علي الكوس الزعابي
 مدير الشعبة اإلحصائية

 دائرة التخطيط
 ، أبو ظبي١٢.: ب.ص

 ٦٧٢٧٧٥٢: هاتف
 ٦٧٢٧١٥٥: فاآس

  ae.gov.alkous@addop: ترونيالبريد اإللك
 

 المهيري السيد عارف عبيد راشد
 مدير مرآز اإلحصاء

 بلدية دبي
 ، دبي٦٧.: ب.ص

 ٢٠٦٤٤١٨: هاتف
 ٢٢٢٥٨٣٠: فاآس

 ae.gov.info@dm: البريد اإللكتروني
 

  حسن محمد حسين الشماليالسيد
 رئيس شعبة جمع البيانات اإلحصائية

 مرآز اإلحصاء
 بلدية دبي

 ، دبي٦٧.: ب.ص
 ٢٠٦٤٤١٨: هاتف
 ٢٢٢٥٨٣٠: فاآس

 ae.gov.info@dm: البريد اإللكتروني
 

 مملكة البحرين
 

 السيدة هدى إبراهيم الشروقي
 صاءات السكانية واالجتماعيةرئيسة قسم اإلح

 الجهاز المرآزي للمعلومات
 ٥٨٣٥.: ب.ص

 ٧٢٦٧٩٠: هاتف
 ٨٢٥٧٥٢: فاآس

 bh.gov.alshrooqih@bahrain : البريد اإللكتروني

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيدة دعد األسعد
 اءات السكانية واالجتماعيةمعاونة مدير التعداد واإلحص
 المكتب المرآزي لإلحصاء

 ، دمشق٢٣١٧.: ب.ص
 ٣٣٣٥٨٣٠: هاتف
 ٣٣٢٢٢٩٢: فاآس

 sy.cbs@mail : البريد اإللكتروني
 

 المملكة العربية السعودية
 

 السيد عبد اللطيف بن إبراهيم الخميس
 أخصائي إحصاء

  اإلحصاءات االجتماعيةإدارة
 مصلحة اإلحصاءات العامة

 ١١٤٨١ الرياض ٣٧٣٥.: ب.ص
  ٤٠١٤١٣٨: هاتف
 ٤٠٥٩٤٩٣: فاآس

 _com.@hotmail124khamis: البريد اإللكتروني
 

 السيد عبد الرحمن بن عبد اهللا الشويقي
 أخصائي إحصاء

 جتماعيةإدارة اإلحصاءات اال
 مصلحة اإلحصاءات العامة

 ١١٤٨١ الرياض ٣٧٣٥.: ب.ص
  ٤٠١٤١٣٨: هاتف
  ٤٠٥٠٧٩٨: فاآس

 com.alshuwiqi@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 سلطنة ُعمان
 

 السيد علي بن محبوب بن حسن الرئيسي 
 مدير عام اإلحصاءات االجتماعية

  االقتصاد الوطنيوزارة
 ١١٣، مسقط ٨٨١.: ب.ص

 ٦٩٨٨٢٥: هاتف
 ٦٩٨٩٠٩: فاآس

 com.alimahbub@hotmail: البريد اإللكتروني
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 )تابع (سلطنة ُعمان
 

 السيد حبيب بن جعفر بن عزيز اللواتيا
  مدير دائرة إحصاءات القوى العاملة

 لوطنيوزارة االقتصاد ا
 ١١٣ مسقط ٨٨١.: ب.ص

  ٦٩٣١٤٠: هاتف
 ٦٩٨٩٠٩: فاآس

 com.hallwatya@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 دولة الكويت
 

 السيدة عواطف محمد يوسف السليم
 مراقبة إحصاءات العمل والمعيشة

 وزارة التخطيط
 ١٣٠٠١ الصفاة، الرمز البريدي ١٥.: ب.ص

 ٢٤١٧٢٢٦: هاتف
 ٧٩٧٩١٠٧: فاآس

 com.awatfj_kut@hotmail: البريد اإللكتروني
 
 لجمهورية اللبنانيةا
 

 السيد عصام عيراني
 اقتصادي

 إدارة اإلحصاء المرآزي
 ١٤ بيروت ٥٢٢٥.: ب.ص

   ٣٧٣١٦٨: هاتف
 ١/٣٧٣١٦٠: فاآس

 lb.com.center@inco: يالبريد اإللكترون
 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيدة بثينة محمود الديب 
 وآيل وزارة ورئيس مرآز األبحاث والدراسات السكانية

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ، القاهرة٢٠٨٦.: ب.ص

 ٤٠٢٤٠٩٩: هاتف
 ٤٠٢٤٣٩٣: فاآس

 com.capmas_presaffr@hotmail: اإللكترونيالبريد 

 الجمهورية اليمنية
 

 السيدة تهاني سعيد الخيبة
 مدير إدارة إحصاءات النوع االجتماعي

 الجهاز المرآزي لإلحصاء
 ، صنعاء١٣٤٣٤.: ب.ص

 ٢٥٠١٠٨: هاتف
 ٢٥٠٦٦٤: فاآس

 com.tahani_alkhaibah@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 المملكة المغربية
 

 السيد محمد بريش
 رئيس مصلحة المؤشرات االجتماعية 

 مديرية اإلحصاء
 ، الرباط١٧٨.: ب.ص

 ٣٧٧٧٣٦٠٦: هاتف
 ٣٧٧٧٣٢١٧: فاآس

 ma.gov.mbarrech@statistic: البريد اإللكتروني
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد عبد الرحمن جمور
 مدير عام البرامج والتخطيط

 وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة 
 ٢١٢-٧١-٣٤٩٢٤٢: هاتف
 ٢١٢-٧١-٣٤١٩٠٢: فاآس

 tn.ati.maffe@email.prhdgp: البريد اإللكتروني
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 السيد عمر بن بله
 رئيس دراسات

 الديوان الوطني لإلحصاء
 ،  شارع المسبلين، الجزائر١٠٨
 ٢١١ مكتب ٢١٣ ٢١ ٧٦/٧٥/٦٣٩٩٧٤:هاتف
 ٢١٣ ٢١ ٦٣٧٩٥٥: فاآس

 dz.ns@onso: البريد اإللكتروني
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   منظمات األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة-باء
 

  United Nations Statistics Division  
 

  Ms. Clare Menozzi 
  Associate Statistician 

  235 E, New York 10017 
  Phone: (212) 9634985 

  Email: menozzi@un.org 
 

  International Labour Organization 
 

  Ms. Adriana Mata-Greenwood 
  Senior Statistician 

    CH-1211 Geneva 22, Switzerland 
    Phone: 41-22-7996040 

  Fax: 41-22-79969570 
  Email: mata@ilo.org 

 
 كانبرنامج األمم المتحدة للس

 
 السيدة سهير عبد الهادي

 أخصائية
 )٢١٢ (٢٩٧٥١٤٧: هاتف
 )٢١٢ (٢٩٧٥١٤٥: فاآس

 org.hadi@unfpa: البريد اإللكتروني
 

 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
 

 السيدة شيرين شكري
 مديرة مشروع

 ١١١٨٣، عّمان ٨٣٠٨٩٦.: ب.ص
 ٥٦٧٨٥٨٦: هاتف
 ٥٦٧٨٥٩٤: فاآس

 jo.org.shirin@unifem: البريد اإللكتروني
 

 السيدة مايا مرسي
 منسقة برنامج

 ، الدقي، القاهرة٣١١.: ب.ص
 )٠١٢ (٢٢٣٣٩٩٠: هاتف
 ٣٣٦١٢١٤: فاآس

 eg.com.widfi_unifem@misrnet: البريد اإللكتروني
 

 السيدة لينا العيلي
 منسقة تدريب

 مكتب اليونيفم في بيروت
 )٠٣ (٧٦٠٠٣٨: هاتف

 com.lealaily@hotmail: البريد اإللكتروني
 

 )SURFبرنامج (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

 يزالسيد غيث فر
 خبير في استراتيجيات الحد من الفقر

 بيت األمم المتحدة
 ١٧٥٠، مقسم ٩٨١٣١١: هاتف
 ٩٨١٥٢١: فاآس

 org.fariz@undp.ghaith : البريد اإللكتروني
 

 )اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 

 السيدة منى إدريس الداوود
 ة المراقبة والتقييممدير

 مكتب اليونيسيف في األردن بالنيابة عن المكتب اإلقليمي
   لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 عّمان
 ٩٦٢-٦-٥٥٠٢٤٥٢: هاتف
 ٩٦٢-٦-٥٥٣١١١٢: فاآس

 org.midris@unicef : البريد اإللكتروني
 

 ميبرنامج األغذية العال
 

 السيد أحمد عبد اللطيف إسماعيل
 ضابط تحليالت الهشاشة وأنظمة الخرائط

 ، صنعاء٧١٨١.: ب.ص
 ٤٤٩١٩٩: هاتف
 ٤٤٨٧٢٩: فاآس

 org.ismail@wfp.ahmed : البريد اإللكتروني
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 

 حة بوصالحالسيدة فتي
 أخصائية إقليمية 
 المرأة في التنمية

  شارع اإلصالح الزراعي، الدقي، القاهرة١١
 ٣٣١٦١٣٣: هاتف
 ٧٤٩٥٩٨١: فاآس

 org.bousalah@fao.fatiha: البريد اإللكتروني
 



 

 

-١٣-

 الصليب األحمر الدوليةلجنة 
 

 السيد محسن الجمال
 بيروت
 ٧٣٩٢٩٧: هاتف
 ٧٤٠٠٨٧: فاآس

 org.bey@idrc.Jammal-mohsen_Al: البريد اإللكتروني
 

 السيدة فلورنس ترسيير
 ٧٣٩٢٩٧: هاتف
 ٧٤٠٠٨٧: فاآس

 
 

 

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 

 السيد ربحي محمد ضيف اهللا
 طبيب
 )٠٣ (٦٩٤٣٢٩: هاتف
  ٨٣٤٨٥٩: فاآس

 org.hdaifallah@unrwa : البريد اإللكتروني
 

 مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 

 السيد أمين مكي مدني
 الممثل اإلقليمي في الدول العربية

 مبنى األمم المتحدة
 ٩٨١٤١٤: هاتف
 ٩٨١٥٢٦: فاآس

 org.medani@un : اإللكترونيالبريد 
 

   منظمات إقليمية وغير حكومية-جيم
 

 مرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث
 

 السيدة هادية بلحاج يوسف السبعي
 مسؤولة وحدة التوثيق وتكنولوجيا المعلومات

  العمران١٠٠٥ نهج بولونيا، ٤٤
 التونسيةتونس، الجمهورية 

  ٧١-٨٦٧/٥٧١٩٤٥:  هاتف
 ٥٧٤٦٢٧: فاآس

 tn.cawtar@planet: البريد اإللكتروني
 

 المجلس األعلى لشؤون األسرة
 

 السيدة جهينة العيسى 
 نائب رئيس لجنة شؤون المرأة

 ، الدوحة٢٢٢٥٧.: ب.ص
 ٩٧٤-٤٦٢٨٤٧٠: هاتف
 ٩٧٤-٤٦٧٥٣٧٢: فاآس

 com.jaleasa@hotmail: بريد اإللكترونيال
 

 السيدة نورا الدوسري 
 أخصائي بحوث

 ، الدوحة٢٢٢٥٧.: ب.ص
 ٤٦٢٨٤٧٤: هاتف
 ٤٦٧٨١١٨: فاآس

 qa.gov.naldosari@scfa: البريد اإللكتروني

 
 )اليمن(ة الوطنية للمرأة اللجن

 
 السيدة نادية عبد الكريم صالح عبيد

 اإلدارة العامة لإلحصاءات والمعلومات
 صنعاء، اليمن

 ٧٣٧٢١٥٧٤: هاتف
 ٢٥١٥٧٠: فاآس

 com.nadkreem@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 )لعربية السوريةالجمهورية ا(االتحاد العام النسائي 
 

 السيدة هناء قدورة
 رئيسة مكتب العالقات الخارجية

 ، دمشق ٣٢٠٧.: ب.ص
 ١١-٣٣٣٥٢٢٦: هاتف
 ١١-٣٣١١٠٧٨: فاآس

 sy.ofsyria@mail.gwu: البريد اإللكتروني
 

 معهد الملكة زين الشرف التنموي
 

  النمريالسيدة إيمان سعيد شتيوي
 مديرة 
 ١١١٢٣، عمان ٢٣٠١١.: ب.ص

 ٥٠٥٢٤٣١: هاتف
 ٥٠٥٢٤٣٥: فاآس

 jo.org.n@Zenid.eman: البريد اإللكتروني
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 )لبنان(اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة 
 

 السيدة فهيمة شرف الدين
 أستاذة جامعية

 يةبيروت، الجمهورية اللبنان
 )٠٣ (٨١٥٨٢٠: هاتف
 )٠٥ (٩٥٠٢٠٩: فاآس

 org.fahima@cfuwi: البريد اإللكتروني
 

 السيدة نايلة المصري
 منسقة في شؤون النوع االجتماعي 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 )٠٣ (٤٦٩٥٤٤: هاتف
 ٣٦٦٢٣٨: فاآس

 com.naylamadi@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 لجنة حقوق المرأة اللبنانية
 

 السيدة ليندا مطر
 رئيسة 
 ، وطى المصيطبة٥١٤٠-١٤.: ب.ص

 ٨١٧٨٢٠: هاتف
 ٨١٧٨٢٠: فاآس

 lb.com.net-llwr@t: البريد اإللكتروني
 

 إآوديـف
 

 فاطمة حسن شرف الدينالسيدة 
 مديرة العالقات العامة 

 األشرفية
 )٠٣ (٧١٥٧٦٥: هاتف
 ٧٣٧٩٦٢: فاآس

 com.shroombroom@hotmail: البريد اإللكتروني

 مؤسسة مخزومي
 

 السيدة لينا مخزومي عويدات
 أمين عام 

 رأس بيروت
 ٨٦٩٣١٨: هاتف
 ٨٦٣٩٤٩: فاآس

 org.loueidat@makhzoumifoundation: بريد اإللكترونيال
 

 جمعية الجامعيات اللبنانيات
 

 السيدة أنجيل خواند زعني
 رئيسة

 األشرفية، شارع السيوفي
 ٣٩٨٣٣٦: هاتف
 ٣٩٨٣٣٦: فاآس

 lb.net.nicolez@sodetel: البريد اإللكتروني
 

 السيدة سعاد جنون الخطيب
 رئيس لجنة الثقافة والمنح
 شارع مدام آوري، بيروت

  شوران١٣-٦٠٥٤.: ب.ص
 )٠٣ (٢١٩٢٧٩: هاتف
 ٧٩٢٢٢١: فاآس

 com.@hotmail22noura_k: البريد اإللكتروني
 
 

 
   خبــراء-دال

 
 السيدة هديل احمد عبد اهللا قزاز

 باحثة متخصصة في مجال التنمية والنوع االجتماعي
 مؤسسة هيزخ بل

 مكتب الشرق األوسط العربي
 رام اهللا، فلسطين

 ٢٩٦١١٢١: هاتف
 ٢٩٦١١٢٢: فاآس

 com.hqazzaz@palnet: البريد اإللكتروني
 

 
 السيد فيصل عورتاني

 أستاذ إحصاء 
 دائرة الرياضيات واإلحصاء

  جامعة بيرزيت، رام اهللا
 ٢٩٨٢٩٧٢: هاتف
 ٢٩٨٨٦٩٠: فاآس

 com.fawarta@palnet : البريد اإللكتروني
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  فابيان بلعة السيدة
 سة مشروع رئي

 مصرف لبنان، بيروت 
 ٦٧٥٦، مقسم ٧٥٠٠٠٠: هاتف
 ٧٥٠٠٢١: فاآس

 lb.gov.gdds@bdl : البريد اإللكتروني
 

 السيدة عزة شرارة بيضون
 أستاذة جامعية
 الجامعة اللبنانية

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 ٣٤٣٤٧٨: هاتف
 ٧٤٩٣٥٩: فاآس

 lb.net.beydouna@cyberia: البريد اإللكتروني
 

 السيدة آريستين جبران
 باحثة ومنسقة مشروع

 آلية الصحة العامة، جامعة هارفرد
 ، بيروت٢٧٠.: ب.ص

 )٠٥ (٤٥٧١٢٢: هاتف
 )٠٥ (٤٥٧١٢٢: فاآس

 com.christine_gebrane@yahoo: البريد اإللكتروني
 

 Mr. Prem Saxena 
 Professor and coordinator 

 Population studies program 
 Faculty of health sciences 

 American University of Beirut 
 Beirut, Lebanon 

 Phone: 03-713911 
 Fax: 01-744470 

 Email: psaxena@aub.edu.lb  
 

 السيدة حال نوفل
 أستاذة جامعية

 آلية العلوم االجتماعية
 الجامعة اللبنانية

 )٠٣ (٣٨٦٩٢٨: هاتف
 lb.com.rizh@inco: البريد اإللكتروني

 
 السيدة ميراي رحمة

 ةباحثة اجتماعي
 مشروع دعم اللجنة الوطنية للسكان وبرنامج

   اإلستراتيجيات السكانية
 وزارة الشؤون االجتماعية

 بدارو
 )٠٣ (٩٢١٢٨٩: هاتف
 ٣٨٤٣٩١: فاآس

 lb.net.@terra1po97leb: البريد اإللكتروني

 السيدة أمل عبيد
 باحثة اجتماعية

 اللجنة الوطنية للسكان وبرنامجمشروع دعم 
   اإلستراتيجيات السكانية
 وزارة الشؤون االجتماعية

 بدارو
 ٣٨٤٣٨١: هاتف
 ٣٨٤٣٩١: فاآس

 
 السيدة هيلينا بابادوبولوس

 باحثة اجتماعية
 مشروع دعم اللجنة الوطنية للسكان وبرنامج

   اإلستراتيجيات السكانية
 وزارة الشؤون االجتماعية

 بدارو
 ٣٨٤٣٨١: هاتف
 ٣٨٤٣٩١: فاآس

 
 السيد عبد اهللا الحكيم

 أستاذ جامعي
 آلية العلوم، الجامعة اللبنانية

 
 السيد أمين أبي فرح 

 أستاذ إحصاء
 آلية العلوم، الجامعة اللبنانية

 )٠٣ (٣٢٧٠١٣: هاتف
 

 السيد علي فاعور 
 أستاذ جامعي 

 قسم الجغرافيا، الجامعة اللبنانية
 )٠٣ (٦٢١٩٦٠: هاتف
 ٨٢٢٣٦٩: فاآس

 lb.edu.afaour@ul: البريد اإللكتروني
 

 السيدة مها المتولي
 خبير مساعد

 فريق تمكين المرأة وإدماج النوع االجتماعي
 اإلسكوا 
  ٩٧٨٤٣٢: هاتف
 ٩٨١٥١٠: فاآس

org.lly@unmetwa-el: البريد اإللكتروني
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 المرفق الثاني
 

 األعمـالتنظيم 
 

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٧الثالثاء، 
 

 . تسجيل المشارآين  ٩٫٠٠-٨٫٣٠
 .افتتـاح ورشة العمل واعتماد جدول األعمال  ٩٫٣٠-٩٫٠٠
 ).اإلسكوا(إحصاءات النوع االجتماعي في بلدان اإلسكوا  ٩٫٤٥-٩٫٣٠
 .استراحـة ١٠٫١٥-٩٫٤٥

 
 حصاءات النوع االجتماعي وصياغة السياساتإ: الجلسة األولى

 
عرض أعمال منظمات األمم المتحدة      (اإلحصاءات في صياغة السياسات     : مؤشرات النوع االجتماعي   ١٢٫٠٠-١٠٫١٥

 ).ووآاالتها المتخصصة
رأة       ائي للم دة اإلنم م المتح ندوق األم دة، ص األمم المتح اء ب عبة اإلحص ونيفم(ش م )الي ندوق األم ، ص

ة   )اليونيسيف(، منظمة األمم المتحدة للطفولة      )الفاو(لسكان، منظمة األغذية والزراعة     المتحدة ل  ، منظم
 .العمل الدولية

 
 .مناقشة عامة ١٣٫٠٠-١٢٫٠٠
 .غـداء ١٤٫٣٠-١٣٫٠٠
 ).تابع(اإلحصاءات في صياغة السياسات : مؤشرات النوع االجتماعي ١٦٫٠٠-١٤٫٣٠

رأة             برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لجنة ا       ز الم المي، مرآ ة الع امج األغذي لصليب األحمر الدولية، برن
 ).اإلسكوا(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )آوتر(العربية للتدريب والبحوث 

 .مناقشة عامة ١٧٫٠٠-١٦٫٠٠
 

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨األربعاء، 
 

 منظور استخدام إحصاءات النوع االجتماعي في إدماج: الجلسة الثانية
 النوع االجتماعي

 
 ).اإلسكوا(إدماج منظور النوع االجتماعي في اإلحصاءات   ٩٫٠٠-٨٫٣٠ 
اعي  ٩٫٣٠-٩٫٠٠  وع االجتم اءات الن ن إحص ات ع ام معلوم ات  : نظ دة البيان ت وقاع بكة اإلنترن ى ش ع عل موق

 ).اإلسكوا(
 .مناقشة عامة  ١٠٫٣٠-٩٫٣٠ 
 .استراحة  ١١٫٠٠-١٠٫٣٠ 
ارة                     استخ ١٢٫٣٠-١١٫٠٠  دان اإلسكوا مخت ي بل اعي ف وع االجتم اج منظور الن األردن، (دام اإلحصاءات في عملية إدم

 ).الجمهورية العربية السورية، فلسطين، مصر
 .مناقشة عامة  ١٣٫٠٠-١٢٫٣٠
 .غداء ١٤٫٣٠-١٣٫٠٠
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 )تابع (٢٠٠٣يونيو / حزيران١٨ألربعاء، ا
 

 تحسين إحصاءات النوع االجتماعي: الجلسة الثالثة
 

 .تشكيل فرق عمل اعتمادًا على التقارير الوطنية ١٧٫٠٠-١٤٫٣٠

التي اعتمدتها البلدان من أجل إدماج منظور النوع التدابير المؤسسية االستراتيجيات و:  الفريق األول-
 االجتماعي في آافة العمليات اإلحصائية؛

 بناء القدرات في إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي؛:  الفريق الثاني-

 .االحتياجات الوطنية واإلقليمية لتطوير إحصاءات النوع االجتماعي:  الثالثالفريق -
 

 ٢٠٠٣يونيو / حزيران١٩الخميس، 
 

 )تابع(تحسين إحصاءات النوع االجتماعي : الجلسة الثالثة
 

 .عرض نتائج فرق العمل  ١٠٫٣٠-٨٫٣٠
 .استراحة  ١١٫٠٠-١٠٫٣٠ 
 .ات العملمناقشة عامة لتحديد أولوي  ١٢٫٣٠-١١٫٠٠ 

 .اختتام أعمال الورشة  ١٣٫٠٠-١٢٫٣٠
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 المرفق الثالث 
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