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  المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (ا

  
  
  

  رـتقري
  

  العربية المنطقة في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل لفريق األول االجتماع
  2009 أكتوبر/األول تشرين 16-15 بيروت،

  

  زـموج
  

 األول االجتماع) اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في اإلحصاء شعبة عقدت  
 في المتحدة األمم بيت في وذلك العربية المنطقة في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل لفريق
  .2009 أكتوبر/األول تشرين 16و 15 في بيروت

  
 الخطة تتألف . العمل فريق أنشأھا التي لألفرقة عمل خطة اعتماد كانت الرئيسية االجتماع نتيجة  

 المستوى على متوفرة تكون االجتماعي النوع بمؤشرات قائمة اقتراح) 1: (ھي أساسية مھام ثالث من
 لمصطلحات المقترح القاموس استعراض) 2( االجتماعي؛ النوع ومؤشرات قضايا إطار وتكمل المحلي

  .اإلنترنت على االجتماعي النوع لقضايا الوطني للموقع تصميم اقتراح) 3( االجتماعي؛ النوع إحصاءات
  

 االجتماعي النوع إحصاءات وضع وتقييم العمل، فريق اختصاص تحديد االجتماع من الھدف وكان  
  .الفريق ألنشطة عمل خطة ووضع القدرات، لبناء مةالالز النشاطات وتحديد العربية، المنطقة في
  

ً  التقرير ھذا ويتضمن     .االجتماع إليھا توصل التي والتوصيات للنتائج استعراضا
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  ةـمقدم
  
 لفريق األول االجتماع (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة في اإلحصاء شعبة عقدت  - 1

 16و 15 في بيروت في المتحدة األمم بيت في العربية المنطقة في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل
  . 2009 أكتوبر/األول تشرين

  
 حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل فريق اجتماع توصيات متابعة سبيل على االجتماع عقد  - 2

 نصت، التي ،)2007 سبتمبر/أيلول رة،القاھ( العربية المنطقة في لأللفية اإلنمائية واألھداف االجتماعي النوع
 عمل خطة وضع بھدف االجتماعي النوع إلحصاءات إقليمية عمل فرقة إنشاء على أخرى، أمور بين من

  .الوطنية اإلحصائية األنظمة في االجتماعي النوع إحصاءات منظور إلدماج
  
 إحصاءات حول) 25-د( 286 القرار والعشرين الخامسة دورتھا في اإلسكوا اعتمدت ذلك، أثر وعلى  - 3

 برامج وتنفيذ وضع على األعضاء البلدان يشجع الذي المرأة، وتمكين المساواة ألغراض االجتماعي النوع
 معدي توعية بھدف اإلحصائية، نظمھا في بھا المتعلقة واإلحصاءات النوع االجتماعي قضايا لدمج تدريب
 دعم تقديم إلى التنفيذية األمانة القرار ويدعو . المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لقضية ومستخدميھا البيانات

 االجتماعي النوع منظور إدماج في ومساعدتھا عمل، وورش استشارية خدمات شكل في األعضاء للبلدان فني
  .الوطنية اإلحصائية النظم عمل وخطط اإلحصاءات، لتطوير الوطنية اإلستراتيجية في
  
 تعنى عمل أفرقة وإنشاء العمل؛ فريق اختصاصات اعتماد الرئيسية عمالاأل جدول مواضيع وتضمنت  - 4

 إستراتيجيات واقتراح ومصطلحاتھا؛ اإلنترنت على الوطني وموقعھا االجتماعي النوع إحصاءات بيانات بقاعدة
  ).األول المرفق( استئماني صندوق إلنشاء

  
 إليه التوصل تم ما إلى باإلضافة االجتماع في التي تناولھا الرئيسية النقاش مواضيع التقرير ھذا يوضح  - 5
  .وتوصيات نتائج من
  

  والتوصيات النتائج  -أوالً 
  
ع  - 6 على ضوء  يلي بما القيام على االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل فريق أعضاء يشجَّ

  :إليھا توصلوا التي االستنتاجات
  

 التي بالنتائج واإلبالغ الوطني المستوى على ونوعيتھا النوع االجتماعي إحصاءات توفر تقييم  (أ)  
  المقبل؛ العمل فريق اجتماع في إليھا توصلوا

  
 البيانات لجمع بالمرأة المعنية الوطنية واآلليات الوطنية اإلحصاء مكاتب بين التعاون تعزيز  (ب)  
 خالل االجتماعي للنوع العربية والمؤشرات القضايا بإطار المتعلقة البيانات سيما وال الجنس، حسب المصنفة
 في سيعقد الذي والخبراء الوكاالت بين المشترك لفريقل المقبل االجتماع خالل النتائج وعرض ،2010 العام
  ؛2011 عام
  

 إنشاء ذلك في بما النشر، أدوات وتعزيز االجتماعي النوع إلحصاءات وطنية بيانات قواعد إنشاء  )ج(  
  اإلنترنت؛ على وطني موقع
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 أو/و السياسات صياغة على االجتماعي النوع مؤشرات بتأثير المتعلقة الناجحة تجاربال جمع  )د(  
  االجتماعي؛ النوع بإحصاءات المعني العمل لفريق الثاني االجتماع خالل لعرضھا القوانين سن
  

 التخطيط ألغراض الصلة وذات الجزئية اإلحصاءات نشر أھمية حول حاالت دراسات توفير  )ھ(  
 قد بيانات وھي الصلة، ذات الجزئية البيانات توفر عدم بسبب الفعال غير التخطيط األمثلة تتضمن قد( الفعال
  العمل؛ لفريق الثاني االجتماع خالل وعرضھا) توفرھا حال في التخطيط مسار تغير

  
 ذلك في بما واإلقليمية الوطنية المؤسسات من العمل فريق نشاطات لتمويل مصادر إيجاد  )و(  
  تنمية؛ال مصارف

  
ً  النتائج وعرض عليھا المتفق العمل خطة تنفيذ  )ز(     .الثاني المرفق في المحدد الزمني للجدول وفقا

  
  :يلي ما اإلسكوا في اإلحصاء شعبة من يطلب  - 7
  

 بانتظام لتحديثه آلية وإنشاء االجتماعي النوع إحصاءات لمصطلحات النھائي القاموس نشر  (أ)  
  أخرى؛ لغاتٍ  إلى وترجمته

  
 والمنھجيات التعريفات لمواءمة والمؤشرات والقضايا األھداف بإطار المتعلق الكتّيب ونشر إتمام  (ب)  
  للمقارنة؛ القابلة البيانات ونشر

  
 في بما ،(GSP) العربية البلدان في االجتماعي النوع إلحصاءاتاإلقليمي  برنامجال مشروع إحياء  (ج)  

  :خاص بوجه التالية التالمجا ليغطي القدرات، بناء نشاطات ذلك
  

  الوقت؛ استخدام مسح  )1(    
  المرأة؛ ضد العنف  )2(    
  االقتصاد؛ في االجتماعي النوع  )3(    
  واإلبالغ؛ الرصد ألغراض االجتماعي النوع تحليل  )4(    
  الوطنية؛ االجتماعي النوع بإحصاءات بيانات قواعد وضع  )5(    
  اإلحصائية؛ النشاطات جميع في االجتماعي النوع دمج  )6(    
  .االجتماعي بالنوع المتعلقة المعرفة اإلحصائية  )7(    

  
  .االجتماعي بالنوع المتعلقة اإلحصائية بالنشاطات تطوير مجموعة إقليمية  )د(  

  
 ً   االجتماع أھداف  -ثانيا

  
 صالحيات تحديد: التالية ھي االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل لفريق األول االجتماع أھداف  - 8

 القدرات بناء نشاطات وتحديد العربية؛ المنطقة في االجتماعي النوع إحصاءات وضع وتقييم العمل؛ فريق
  .العمل فريق لنشاطات عمل خطة ووضع الالزمة؛

  
 ً   البحث والمناقشة مواضيع  -ثالثا
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 عمل؛ال فريق صالحيات تحديد األولى الجلسة من الھدف كان حين في.  جلسات ثالث االجتماع تخلل  - 9

 وعنيت ؛(GSP) االجتماعي النوع إلحصاءاتاإلقليمي  برنامجال نشاطات تحديد إعادة الثانية الجلسة تناولت
 تمويل ستراتيجياتا إلى النقاش تطرق كذلك.  الزمني وجدولھا مھامھا وتحديد العمل أفرقة بإنشاء الثالثة الجلسة
 في شريكمراقب و ةبصف باتل سليخة السيدة ليالدو البنك ممثلة االجتماع وحضر.  العمل فريق نشاطات

 القيمة مساھمتھا على باتل للسيدة امتنانھم عن ومنظموه االجتماع في المشاركون وأعرب.  والتنمية المشاورات
  . اإلقليمي البرنامج تشكيل في األھمية بغاية كانت والتي االجتماع خالل قدمتھا التي التوجيھات وعلى

  
 النسختين على وعلقوا العمل، فريق صالحيات مسودة األولى الجلسة في كونالمشار واستعرض  -10

 النوع إحصاءات في والخبراء باإلحصائيين العضوية حصر على العمل فريق ووافق.  واإلنكليزية العربية
 نالمراقبو أما.  بالنساء المعنية واآلليات الصلة ذات والوزارات الوطنية اإلحصاءات مكاتب من االجتماعي

 في معروضة وھي الصالحيات، في كلھا التعليقات وأدرجت.  إليھا دعوتھم حال في الجلسات فسيحضرون
  . األول المرفق

  
 بعض إدراج خاللھا واقترح الناشئة، القضايا في الالزمة القدرات بناء نشاطات الثانية الجلسة ناقشت  -11

 نوعال دمج حول النقاش ودار.  (GSP) االجتماعي النوع إلحصاءات اإلقليمي البرنامج في المحددة المجاالت
 عمليات في المستخدمة والتعريفات المفاھيم تحديد إعادة ذلك في بما اإلحصائية، النشاطات في االجتماعي

 في خاصة أھمية المسألة ولھذه.  النمطية واألسئلة الحاالت إلى لتنبيھھم الميدانيين الموظفين تدريب وفي المسح
ً  المشاركون وشدد.  االقتصادية والقضايا النوع االجتماعي بقضايا المتعلقة لنشاطاتبا يتعلق ما  على أيضا

 في لدمجه االجتماعي النوع تحليل والسيما الجنسين، بين المساواة قضايا في الوطنية القدرات تنمية إلى الحاجة
 والحساب، البيانات، جمع جاالتم في اإلحصاءات معدي قدرات بناء ذلك يتضمن.  كافة اإلحصائية العمليات
 لوضع النوع االجتماعي قضايا وفي اإلحصاء في للخبراء المالئمة المھارات وتوفير والكتابة، والتحليل،
 بالمرأة المعنية كتلك المتكررة المطبوعات تنظيم إلى الماسة الحاجة إلى وأشير.  صلة وذات نوعية مؤشرات
  . على الصعيد الوطني النوع االجتماعي قضايا في المتعمقة واألبحاث مثالً، والرجل

  
 أدوات وضع وتشجيع بالنوع االجتماعي المتعلقة والبيانات المفاھيم نشر أھمية على التركيز وجرى  -12
 توصلت التي النتائج نشر أو الموضوع، بھذا تعنى اإلنترنت على وطنية مواقع إنشاء ذلك يتضمن.  للنشر فعالة
 أما.  المتوفرة المواقع على المختصة والوزارات بالمرأة المعنية واآلليات الوطنية اتاإلحصاء مكاتب إليھا

 خطوة بمثابة فھي االجتماعي بالنوع مختصة أخرى وبمكاتب اإللكترونية اإلسكوا بمكتبة تصل التي الروابط
  . وع االجتماعيالن بقضايا المتعلقة واألنشطة المنھجيات حول تعليمية بأداة المستخدمين لتزويد أولى

  
ً  العراق ممثل وقدم  -13  وتبادل.  في العراق االجتماعي النوع إحصاءات بياناتتوفر  تقييم حول عرضا

 والدروس الدراسة مراحل وتقييم المعلومات جمع عمليات تواجه التي التحديات حول قيمة معلومات المشاركون
ً  وفر مما منھا، المستفادة ً  نموذجا  المستوى على االجتماعي النوع إحصاءات وضع قييمت كيفية حول رياديا
 المستوى على ونوعيتھا اإلحصاءات ھذه توفر تقييم عند مشابه نھجٍ  اعتماد في البلدان وستنظر.  القطري
  . المقبل اجتماعه في إليھا توصلت التي بالنتائج العمل فريق وستبلغ الوطني،

  
 مقارنة وعن جديدة، مؤشرات اقتراح عن المسؤولة يھ األولى الفرقة.  عمل أفرقة ثالث وأنشئت  -14

 حول تدريبي دليل وضع في وستساھم المتوفرة، البيانات بمصادر" االجتماعي النوع ومؤشرات قضايا"
 النوع إحصاءات مصطلحات استعراض عن فمسؤولة الثانية الفرقة أما.  االجتماعي النوع إحصاءات
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 الفرنسية؛ اللغة إلى الحقة مرحلة في ترجمتھا وعن واإلنكليزية العربية تينباللغ اإلسكوا أعدتھا التي االجتماعي
ً  الثالثة الفرقة تعدّ  حين في ً  كتيبا  أفرقة وتقدمت.  اإلنترنت على االجتماعي النوع إحصاءات موقع عن وطنيا

  . الثاني المرفق في يظھر كما عمل لخطة بمقترحات الثالث العمل
  

 من وُطلب.  الوطنية والمشاريع العمل فريق مشاريع لتمويل الموارد جمع اتإستراتيجي نوقشت كذلك  -15
 إلنشاء التنمية مصارف ذلك في بما واإلقليمية الوطنية والمنظمات المؤسسات من المالي الدعم توفير البلدان
  .العمل فريق صندوق

  
 ً   األعمال تنظيم  -رابعا

  
  والمكان الزمان  -ألف

  
 بيت في العربية المنطقة في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل لفريق األول االجتماع عقد  -16
 في اإلحصاء شعبة تنظيمه على وأشرفت 2009 أكتوبر/األول تشرين 16و 15 في بيروت في المتحدة األمم

  . اإلسكوا
  

  االفتتاح  -باء
  

 اإلنمائية واألھداف جتماعياال النوع مجال في اإلحصاء خبيرة جعفر ندى السيدة االجتماع افتتحت  -17
 منه، المتوقعة واإلنجازات االجتماع أھداف وحددت بالمشاركين جعفر السيدة رحبت.  اإلسكوا في لأللفية
 الالزمة، القدرات بناء نشاطات وتحديد العربية، المنطقة في االجتماعي النوع إحصاءات وضع تقييم والسيما
ً  جعفر السيدة ورحبت.  العمل قلفري األجل ومتوسطة قصيرة عمل خطط ووضع  باتل سليخة بالسيدة أيضا
 النوع بإحصاءات المتعلقة اإلقليمية بالنشاطات الدولي البنك الھتمام تقديرھا عن وأعربت الدولي البنك ممثلة

  .االجتماعي
  

  المشاركون  - جيم
  

ً  23 االجتماع حضر  -18 ً  بلداً  14 من مشاركا  وتونس، المتحدة، بيةالعر واإلمارات األردن، ھي عربيا
 وقطر، وفلسطين، وُعمان، والعراق، والسودان، السعودية،المملكة العربية و السورية، العربية والجمھورية

  . العربية الدول وجامعة الدولي البنك عن ممثلون حضره كذلك  .واليمن والمغرب، ومصر، ولبنان،
  

لة الجھات ومن  -19 ً  الممثَّ  األعلى المجلس( البحرين: التالية البلدان من العربية مرأةبال المعنية اآلليات أيضا
 القومي المجلس( ومصر ،)األسرة لشؤون األعلى المجلس( وقطر ،)المرأة شؤون وزارة( والعراق ،)للمرأة
  .  المشاركين بأسماء قائمة التقرير بھذا الثالث المرفق في وتتوفر  ).للمرأة الوطنية اللجنة( واليمن ،)للمرأة

  
  

  األعمال جدول اعتماد  -دال
  

  :االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل فريق اجتماع أعمالبنود  يلي ما في  -20
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  .االجتماع افتتاح  - 1  
  .العمل لفريق المقترحة الصالحيات  - 2  
  .االجتماعي النوع بإحصاءات المتعلق اإلقليمي البرنامج  - 3  
  :بـ المعنية العمل أفرقة  - 4  

  
  االجتماعي؛ النوع بيانات ةقاعد  (أ)    
  االجتماعي؛ النوع إحصاءات حول الوطني الموقع  (ب)    
  .االجتماعي النوع إحصاءات مصطلحات قاموس  )ج(    

  
  .االجتماعي النوع إلحصاءات استئماني صندوق إنشاء إستراتيجيات  - 5  
  .عمل خطة اعتماد  - 6  

  
  الوثائق  -ھاء

  
  . االجتماع في عرضت التي بالوثائق ئمةقا التقرير بھذا الرابع المرفق في  -21
  



-8-  

  

  األول المرفق
  

  االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العربي العمل فريق صالحيات
  

  أساسية معلومات
  

-10 القاھرة،( العربية المنطقة في االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل فريق اجتماع أوصى  
 عمل فريق إنشاء إلى التوصيات ودعت.  االجتماعي النوع بإحصاءات معني عربي عمل فريق بإنشاء) 2007 سبتمبر/أيلول 11

 اإلحصائية النظم في االجتماعي النوع إحصاءات دمج إلى تؤدي عمل خطة لوضع االجتماعي النوع بإحصاءات معني إقليمي
 ألغراض االجتماعي النوع إحصاءات حول) 25-د( 286 القرار والعشرين الخامسة دورتھا في اإلسكوا واعتمدت.  الوطنية
 في وإحصاءاته االجتماعي النوع قضايا لدمج عمل برامج وتنفيذ وضع على األعضاء البلدان يشجع الذي المرأة وتمكين المساواة
 األمانة القرار ويدعو.  المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لقضية ومستخدميھا البيانات معدي توعية بھدف اإلحصائية نظمھا
 النوع منظور إدماج في ومساعدتھا عمل، وورش استشارية خدمات شكل في األعضاء للبلدان فني دعم تقديم إلى التنفيذية

  .الوطنية اإلحصائية النظم عمل وخطط اإلحصاءات، لتطوير الوطنية اإلستراتيجية في االجتماعي
  

 بإحصاءات المعني العمل لفريق األول االجتماع خالل العربي العمل فريق صالحيات على األخيرة اللمسات ووضعت  
 األمم بيت في اإلسكوا في اإلحصاء شعبة عقدته الذي) 2009 أكتوبر/األول تشرين 16-15( العربية المنطقة في االجتماعي النوع
  :العمل فريق صالحيات عن مفصلة معلومات يلي ما وفي.  بيروت في المتحدة

  
  المھمة

  
 اإلحصاءات نوعية لتعزيز العربية المنطقة في االجتماعي النوع إحصاءات تطوير في المحرك دور العمل فريق يؤدي  
  .وتنفيذھا فعالة سياسات في رسم الصلة ذات الرسمية

  
  األساسية المبادئ

  
   وتطويرھا، عليھا والبناء المكتسبة الخبرات على الحفاظ  (أ)  

  
 إلى باالنضمام رغبتھا عن أعربت المجال ھذا في ناشطة ھيئات ليشمل لالعم فريق في المشاركة نطاق توسيع  (ب)  
 ومصارف والدولية، اإلقليمية والمنظمات ومستخدميھا، اإلحصاءات ومعدي االجتماعي، النوع قضايا في كالخبراء الفريق،
  .التنمية

  
  المسؤوليات

  
 شأنه من االجتماعي النوع بإحصاءات متعلق إقليمي منظور لتحديد العربية المنطقة في تبذل التي الجھود تنسيق  (أ)  
  القدرات؛ بناء إلى الرامية الجھود تحسين

  
 وضع في العالمية المبادرات إلى الوصول وتسھيل اإلقليمي المنظور تراعي فنية مواد وضع في المساھمة  (ب)  
  ونشرھا؛ االجتماعي النوع إحصاءات

  
 في اإلحصاء لجنة عن الصادرة االجتماعي النوع بإحصاءات متعلقةال والتوصيات القرارات تنفيذ متابعة  (ج)  
 المنشأة العمل أفرقة خالل من العربية الدول جامعة في والفنية اإلحصائية واللجنتين الوزارية، اإلسكوا دورات وعن اإلسكوا،
  المرجوة؛ النتائج تحقيق إلى تھدف محددة مھام لتنفيذ

  
 وإنشاء اإلقليمي، المستوى على االجتماعي للنوع إحصاءات وضع أجل من األموال لجمع سبل عن البحث  (د)  
  .العمل لفريق سنوية اجتماعات وعقد النشاطات، لتنفيذ استئماني صندوق
  العضوية
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 مراكز خالل من االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل فريق في دائمة عضوية العربية الوطنية اإلحصاء لمكاتب  
ً  وُيَرحب.  الموضوع بھذا يةالمعن تنسيقھا  بالمرأة المعنية اآلليات من االجتماعي النوع خبراء االجتماعات في يشارك بأن أيضا

  . الصلة ذات والوزارات
  

  الرئاسة
  

 باللغة األبجدي الترتيب بحسب سنتين لفترة يعين الوطنية اإلحصاء مكاتب أحد عن ممثل االستئماني الصندوق يترأس  
ً  الرئيس يعاون.  العربية األعضاء لدانللب اإلنكليزية   .الرئيس والية مدة طيلة العمل فريق اجتماع في يعينان ومقرراً  نائبا

  
  العمل آلية

  
ً  إليه الموكلة األعمال االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل فريق ينفذ  (أ)    ويقرھا يضعھا عمل لخطة وفقا
  بنفسه؛ ويعتمدھا

  
 لتنفيذ الالزمة اإلدارية اإلجراءات وعن التنظيم عن مسؤولة العمل، لفريق المنفذة الوكالة وھي اإلسكوا، تكون  (ب)  

  ودوليين؛ إقليميين شركاء مع والتنسيق بالتعاون العمل، فريق عمل خطة
  

 السنوي االجتماع ھذا بعقد ويوصى.  لذلك األموال توفرت ما إذا عام كل األقل على مرة العمل فريق يجتمع  )ج(  
  العربية؛ المنطقة في لأللفية اإلنمائية واألھداف االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل فريق اجتماع بعق
  

 المستوى على األساسية التغيير عوامل دور ألداء قدراتھم تنمية عن مسؤولون العمل فريق أعضاء يكون  )د(  
  فيه؛ والخبراء االجتماعي، وعالن إحصاءات مجال في المدربين ودور الوطني،

  
 على العمل فريق ينشئھا التي األفرقة عمل خالل من الوعي زيادة عن مسؤولون العمل فريق أعضاء يكون  (ھ)  

  .مختارة مواضيع في الجدارية البيانية واللوحات اإلخبارية والرسائل المسموعة، اإلعالم كوسائط تقنية مواد ونشر وضع
  

  العمل أفرقة
  

 موافقة إلى الجديدة العمل أفرقة مھام تحتاج.  المنشودة األھداف بلوغ عند وتحل محددة بمھام للقيام العمل فرقةأ تنشأ  
  .العمل فريق أعضاء

  
  االجتماعات

  
ً  اجتماعاته العمل فريق يعقد    العمل فريق اجتماع عقب موعدھا ويحدد المضيفة، الجھة أو التمويل توفر عند سنويا
  .سنتين كل مرة يعقد الذي العربية المنطقة في لأللفية اإلنمائية واألھداف االجتماعي النوع حول والخبراء االتالوك بين المشترك
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  الثاني المرفق
  
  العمل خطة

  
 مكلفة عمل أفرقة ثالث إنشاء على العربية المنطقة في االجتماعي النوع بإحصاءات المعني العمل فريق أعضاء وافق  
ً وفق التالية بالمھام   :(*)التالي الزمني للجدول ا

  
 الفريق الزمني الجدول العملأفرقةمھام

  التدريب دليل/البيانات قاعدة/المؤشرات  )1

 البحرين،
 السودان،

 لبنان، العراق،
 مصر

  :يلي ما اإلسكوا توفر
  

 الرئيسية؛ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مؤشرات عن إلكترونية نسخة  (أ)

 والنقل، واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا والتعدين، الطاقة، حول الدولي البنك مؤشرات  (ب)
 ؛الصحي الصرف ومياه الحضرية، والتنمية

.اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مؤشرات  (ج)

 أكتوبر/األول تشرين
2009 

 تالمعلوما وتكنولوجيا االقتصاد قضايا في المؤشرات لبعض محددة مقترحات العمل فريق يقدم
 .والبيئة واالتصاالت،

 ديسمبر/األول كانون
2009 

ً  اإلسكوا ترسل ً  نموذجا  المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية رصد لمؤشرات أوليا
).مصر غرار على( االجتماعي النوع ومؤشرات قضايا بإطار لمقارنتھا

 2010 فبراير/شباط

 عام من الثاني الربع .للبلدان ةاالتفاقي تقييم لإلسكوا العمل فريق يرسل
2010 

 للسكان، المتحدة األمم وصندوق العالمية الصحة منظمة مع إضافية مؤشراتٍ  اإلسكوا تستعرض
.النتائج وتعمم الرئيسية، وغير الرئيسية المؤشرات تتناول التي المقترحات وتتمم

 عام من األول الربع
2010 

 2010 سبتمبر/أيلول .االجتماعي النوع ومؤشرات قضايا إطارب لمقارنتھا البيانات البلدان تجمع

   االجتماعي النوع مصطلحات قاموس  )2

: أ الفريق
  /اإلنكليزية

  ربيةالع
: البلدان

 الجمھورية
 السورية العربية

  واليمن
: ب الفريق

  /اإلنكليزية
  الفرنسية

 تونس: البلدان
 والمغرب

  :التالية المصادر اإلسكوا توفر
  

 ؛2007 لعام العنف اتمصطلح  (أ)

 :http://74.125.113.132/search?q=cache:fqYfvCI6t8J  (ب)
www.peacewomen.org/resources/1325/Gender-Glossary-   

updated.pdf+info%40medinstgenderstudies.org+glossary&cd=4&hl=ar&ct= 
clnk&gl=lb؛  

  .إكسل لنظام وفقاً  معدة صفحات  (ج)

 كتوبرأ/األول تشرين
2009 

 ديسمبر/األول كانون ).المراجعة( المصطلحات العمل فريق يقدم
2009 

 الموقع على وتنشرھا وتتممھا الخبراء، على مراجعتھا بعد المصطلحات اإلسكوا تعرض
 .اإللكتروني

 ديسمبر/األول كانون
2009 

 عام من الثاني الربع .النھائي القاموس لمصطلحات تعريفات العمل فريق يضع
2010 

  الشبكة على الوطني بالموقع المتعلق االقتراح  )3

 مان،عُ  األردن،
 قطر، فلسطين،
 الدول جامعة

 العربية

 نوفمبر/الثاني تشرين .اإللكتروني للموقع المؤلفة العناصر لإلسكوا العمل فريق يرسل
2009 

 نوفمبر/الثاني تشرين . تعليقاتھا اإلسكوا إليه ترسل
2009 

 عام من األول الربع .تعليقاتھا استعراض بعد بالموقع يتعلق ما في النھائية مقترحاته لإلسكوا العمل ريقف يرسل
2010 

  (*)الثالث المرفق

                                                             
  .لالجتماع النھائي التقرير مع ليتماشى الزمني الجدول تعديل جرى  (*)
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  الرابع المرفق
  
  الوثائق قائمة

  

  اإلجرائية الوثائق

  
  األعمال جدول
  المقترح العمل تنظيم
  عالميةإ مذكرة

  

  األساسية المعلومات وثائق

  
 في لأللفية اإلنمائية واألھداف االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل فريق اجتماع: النھائي التقرير
  )والعربية باإلنكليزية) (2007 سبتمبر/أيلول 11-10 القاھرة،( العربية المنطقة

  
 )E/ESCWA/SD/2008/2( المرأة وتمكين المساواة ألغراض االجتماعي النوع إحصاءات لحو) 25- د( 286 اإلسكوا قرار

  )والعربية باإلنكليزية(
  

 )E/ESCWA/SCU/2007/Technical Paper.1( لأللفية اإلنمائية األھداف حول العربية البلدان تقارير في االجتماعي النوع
  )والعربية باإلنكليزية(
  

  المراجع

  
  )2007 ديسمبر/األول كانون 13 روما،( االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل فريق: النھائي التقرير

  
   29 أكرا،( االجتماعي النوع حول والخبراء الوكاالت بين المشترك العمل لفريق الثاني االجتماع: النھائي التقرير
  )2009 ديسمبر/األول كانون

  
  


