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2030إعالن خطة التنمیة لعام 

48الفقرة 

صلة وستكون ھنالك حاجة لوجود بیانات جیدة موثوقة مف. یجري إعداد مؤشرات تعین على القیام بھذا العمل•
. تثنى منھا أحدیمكن الحصول علیھا في الوقت المناسب تساعد في قیاس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة ال ُیس

...وھذه البیانات أساسیة لعملیة اتخاذ القرارات

أو السن أو وینبغي تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، حسبما یكون مناسباً، من حیث الدخل أو الجنس•
وفقاً االنتماء العرقي أو االثني أو الوضع من حیث الھجرة أو اإلعاقة أو الموقع الجغرافي أو غیرھا من الخصائص،

للمبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة 
).68/261قرار الجمعیة العامة (



التعاون بین منتجي البیانات ومستخدمیھا

یؤدي الىیعود بالفائدة على النظم اإلحصائیةالتعاون •
زیادة الطلب •
تحدید األولویات في جمع البیانات ونشرھا وتحلیلھا•
نوعیة البیانات اإلحصائیة المنتجة ویخفف من التضارب فیما بینھاتطویر•

مأسسة عملیة التشاورمن خالل التشاور المستمر مع المستخدمین•
حتیاجات من البیاناتاالتحدید ل•
تقدیم دعم كبیر لألجھزة اإلحصائیة الوطنیة •
تسھیل عملیة صیاغة السیاسات المستندة إلى األدلةل•
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Presentation Notes
أن التعاون بين منتجي البيانات الإحصائية ومستخدميها يعود بالفائدة على النظم الإحصائية، ويمكّن الأجهزة الإحصائية الوطنية من تحديد الأولويات في جمع البيانات ونشرها وتحليلها.  ويسهم هذا التعاون في تطوير نوعية البيانات الإحصائية المنتجة ويخفف من التضارب فيما بينها.  لذلك، فالتشاور المستمر مع المستخدمين والبناء على تعليقاتهم يسهم في تطوير عمليات جمع البيانات وأساليبها.وقد اتخذ عدد كبير من بلدان الإسكوا خطوات عملية لمأسسة عملية التشاور، وذلك عن طريق إنشاء مجالس استشارية رفيعة المستوى تتمثل فيها الوزارات والإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات أخرى، الأمر الذي أدى إلى التقريب بين أصحاب المصلحة، وإلى تحديد احتياجاتهم من البيانات، وتقديم دعم كبير للأجهزة الإحصائية الوطنية من أجل تسهيل عملية صياغة السياسات المستندة إلى الأدلة.



تعریف السیاسات المستندة إلى األدلة

لعامة والبرامج تساعد السیاسات المستندة إلى األدلة المعنیین على اتخاذ قرارات فعالة في مجال السیاسات ا•
والمشاریع

من خالل وضع أفضل األدلة المتوفرة في جوھر عملیة تطویر السیاسات وتنفیذھا•
.تلقي الضوء على آلیة عمل السیاسات ولیس على تأثیرھا المباشر على األھداف النھائیة•

باب ومن أبرز مراحل دورة السیاسات العامة ھي تحدید القضیة أو المشكلة أوالً ووضع تصور حول أس•
.تلك المشكلة و اآلثار المترتبة

یتطلب إنشاء فرق عمل لجمع البیانات ومناقشة تفاصیلاإلحصاءات توافرتحلیل السیاسات في ضوء •
لومات السیاسات لتحدید الُمدخالت اإلحصائیة، مدى توفر اإلحصاءات من مختلف المصادر، وجمع المع

من خالل آلیات استشاریة ومستندة على معاییر دولیة

Presenter
Presentation Notes
تساعد السياسات المستندة إلى الأدلة المعنيين على اتخاذ قرارات فعالة في مجال السياسات العامة والبرامج والمشاريع، وذلك عن طريق وضع أفضل الأدلة المتوفرة في جوهر عملية تطوير السياسات وتنفيذها().  وهي تلقي الضوء على آلية عمل السياسات وليس على تأثيرها المباشر على الأهداف النهائية.  وفي غياب الأدلة الجيدة، لن يتمكن المعنيون بالسياسات من إسداء نصيحة جيدة للحكومات. ولتكون الأدلة جيدة، يجب أن تتسم بالدقة والموضوعية؛ وأن تكون متصلة بالسياسات وجيدة التوقيت وجاهزة؛ وأن تدلّ على وقائع حقيقية؛ وأن تكون سهلة الاستخدام ويسهل الوصول إليها.ومن أبرز مراحل دورة السياسات العامة هي تحديد القضية المطروحة أو المشكلة أولاً والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتداخلة المكوّنة لها.  وبعدئذ، يمكن تحديد المشاكل أو التحديات التي تحتاج إلى حلول، وتحديد أهداف تحليل البيانات.  ولذلك، يجب معرفة أسباب الزيادة في عدد الأسر الأقل حظا في منطقة محددة؛ ومعرفة الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية؛ ومعرفة الأسباب الكامنة وراء خصائص الأسر الأقل حظاً والأسر التي تتوفر لها ظروف أفضل، وذلك في ضوء نتائج التحليل، بالإضافة إلى وضع تصور حول أسباب تلك المشكلة أو القضية.كما أن تحليل السياسات في ضوء توافر الإحصاءات يتطلب إنشاء فرق عمل لجمع البيانات ومناقشة تفاصيل السياسات لتحديد المُدخلات الإحصائية، من خلال تقييم مدى توفر الإحصاءات من مختلف المصادر، وجمع المعلومات من خلال آليات استشارية   ومستندة على معايير دولية 	Sophie Sutcliffe and Julius Court (2006).



األسر المعیشیة حسب جنس رب األسرة؟تفصیل ما أھمیة 

مسوح السكان والصحة: المصدر

النسبة المئویة 
لألسر المعیشیة 
التي تترأسھا 

إناث
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Presentation Notes
تبين الإحصاءات في عدد من الدول العربية تزايد في عدد النساء التي يترأسن أسرهن ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر "توزيع الأسر المعيشية للسكان حسب جنس رب الأسرة في الريف والحضر". فمثلاً يبين الشكل أدناه ازدياد نسبة النساء التي يترأسن أسرهن في حضر مصر والأردن والمغرب. وكذلك في ريف كل من الأردن والمغرب.



ھنالك تزاید بعدد النساء اللواتي یترأسن أسرھن، ھل ھناك تداعیات من ھذه الظاھرة وكیف نقیسھا؟
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نساء رجال  نساء رجال 

ریف حضر

ریف نساء ریف رجال  حضر نساء حضر رجال 

نسبة الفقراء من النساء و 
الرجال حسب جنس رب األسرة 

في كل من الحضر والریف
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Presentation Notes
يظهر تأنيث الفقر في تزايد عدد الأسر الفقيرة التي ترأسها امرأة في المنطقة العربية، وذلك لوجود علاقة قوية بين النوع الاجتماعي والأسر التي ترأسها إناث. ووفقاً للأمم المتحدة، تشكل رئاسة المرأة للأسرة مؤشراً مبكراً لفقر المرأة.  ويمكن قياسه من خلال مؤشر " نسبة الفقراء من النساء و الرجال حسب جنس رب الأسرة في كل من الحضر والريف" وكمثالبلغت نسبة الفقراء من الإناث 43 في المائة مقابل 40 في المائة من الذكور في الريف، ونسبة الفقراء من الإناث 22 في المائة مقابل 21 في المائة من الذكور في الحضر.



ھل ھناك تأثیر على السیاسات باختالف تركیبة السكان من ناحیة العمر والجنس؟

حجم السكان لإلناث 
والذكور والفئات 

سلطنة عمان (العمریة 
)م2014
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Presentation Notes
 تختلف أعداد السكان وتركيبتهم في البلدان الأعضاء في الاسكوا، وتختلف تركيبة السكان حسب العمر والجنس بين المواطنين وغير المواطنين، ويمكن قياسها بمؤشر "حجم السكان حسب الجنس والمنطقة الجغرافية والريف والحضر وحسب الفئة العمرية".فمثلاً، يبين لنا الهرم السكاني في سلطنة عمان عام 2014 حجم السكان للإناث والذكور والفئات العمرية. ونلاحظ أن توزيع السكان الذكور في الفئات العمرية بين 20-59 سنة هو أكثر من توزيع الإناث بسبب ارتفاع نسبة اليد العاملة الوافدة من الجنسيات الأخرى في هذه الفئة العمرية مما يتطلب وضع سياسات لكل مجموعة سكانية حسب أحتياجاتها. 



كیف نستفید من تحلیل تركیبة السكان في معرفة العبء االقتصادي الذي یتحملھ الجزء المنتج من السكان؟ 

معدالت االعالة في 
بلدان عربیة مختارة 
حسب سنة التعداد 

السكاني
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Presentation Notes
يمكن استخراج قياسات أخرى من توزيع السكان حسب الفئات العمرية كقياس "معدل الاعالة" لمعرفة العبء الاقتصادي على السكان الناشطين في إعالة الأطفال والمسنين. فمعدل الإعالة مثلاً يتراوح بين ١٧ في المائة في قطر و ٩٤ في المائة في اليمن. وتفسر الأعداد الكبيرة من العاملين في سن العمل الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل قطر والامارات  الكويت والبحرين انخفاض نسب الإعالة في هذه البلدان مقارنة بسائر بلدان المنطقة.



ما ھو المؤشر لقیاس درجة حصول المرأة على فرص متكافئة في العمل المدفوع األجر؟

فجوة األجور 
حسب النشاط 

االقتصادي
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Presentation Notes
نستطيع معرفة ما إذا كانت المرأة لها فرص متكافئة مع الرجل في العمل المدفوع الأجر، ما يعكس بدوره درجة اندماج المرأة في الاقتصاد النقدي عموما ومرونة سوق العمل، من خلال مثلاً قياس أجر النساء من الوظائف المدفوعة الأجر في كل من قطاعي الصناعة والخدمات ويسمى المؤشر "حصة النساء من الوظائف المدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي" وهي تساوي العدد الكلي للنساء العاملات بأجر في قطاعي الصناعة والخدمات مقسوماً على العدد الإجمالي لمن يعملون عملاً مدفوع الأجر في ذلك القطاع نفسه مضروباً في 100.وهذا المؤشر هام أيضاً لأن حصول المرأة على عمل مأجور يزيد من استقلاليتها واعتمادها على الذات في أسرتها المعيشية ويعزز تطورها الشخصي وقدرتها على اتخاذ القرار. كما ويمكن قياس فيما إذا كان هناك تكافؤ بالأجر بين المرأة والرجل فعلينا بقياس فجوة الأجور حسب النشاط الاقتصادي. ويبين لنا المثال التالي لمصر حيث فجوة في الأجور لصالح الرجال في نشاط الخدمات والتجارة والصناعة والتعدين وقلع الأحجار. 



تیان؟لقد تم تحقیق ھدف تعمیم التعلیم على الجمیع فلماذا یجب علینا أن نستفھم عن مسألة تعلیم الفتیات والف
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الجزائر

المغرب

العراق

الجمھوریة العربیة السوریة

تونس

جیبوتي

اموریتانی

طالباتطالب
صافي معدل االلتحاق 

بالتعلیم الثانوي في
دول عربیة مختارة 

حسب الجنس
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Presentation Notes
من الممكن أن تحجب المعدّلات الإجمالية الوطنية الفروق بين الجنسين وللكشف على أي تمييز يجب أن يتم تحليل البيانات من خلال تصنيفها حسب الجنس لتكشف، بشكل أولي، عن أوجه التباين بين النساء والرجال.المساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم والمشاركة في الدراسة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. ومن شأن القضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مستويات التعليم أن يحسّن من صحة المرأة ورفاهها، والوضع في الأسرة والمجتمع، والفرص الاقتصادية والعوائد، والمشاركة السياسية. فمثلاُ هناك فروق بين الإناث والذكور في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في بعض الدول عربية كما هو مبين بوضوح بالشكل التالي. 



تحدید المؤشرات ذات 
الصلة



المؤشراتتحلیل الظاھرة لتحدید 

نھا فھم التقاطع بی
وبین القضایا 

األخرى

تقییم المخرجات
أو اآلثار الناتجة

عنھا

فھم المسببات 
والعوامل الكامنة 

وراء الظاھرة

الخطوة األولى



واآلثار الناتجة 
عنھا ألسباب الظاھرة اقتراح مؤشرات 

مناسبة

الخطوة الثانیة



النساءعند األمیة ظاھرةتحلیل : مثال

األسباب الكامنة

فيتعلیم التفضل العائلة االستثمار 
االبن

عمل الفتاة في األسرة

اآلثار/ النتائج 

الحمل

ارتفاع الخصوبة 

مدر لألجروصول أدنى الى عمل

التدریب في مجال الزراعة

احتمال أقل على بقاء الطفل على
قید الحیاة

المرحلة األولى 

Presenter
Presentation Notes
تحليل معدلات الأمية كما هو مبين في الشكل، قد تتضمن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الأمية لدى النساء تفضيل العائلة الاستثمار في تعليم الابن وليس الابنة، وخاصة إذا كان دخل الأسرة متدنياً؛ وإجبار الفتاة على العمل في المنزل، أو تزويجها في سن مبكرة.  وبشكل عام، تسفر أميّة النساء عن خفض نسبة وصول الإناث إلى برامج التعليم والتدريب، مما قد لا يوفّر لهنّ إلا فرص عمل ذات أجر متدنٍّ، ويؤدي إلى ارتفاع الخصوبة لديهنّ ويعزز احتمال بقاء مولودها على قيد الحياة.



األسباب الكامنة

فيتعلیم التفضل العائلة االستثمار 
االبن

عمل الفتاة في األسرة

الحمل

معالت التسجیل في المدرسة االبتدائیة 
حسب الجنس

لألطفال معدالت الوقت المكّرس
التحصیل العلمي / للعمل في المنزل 

ریف/معدل الخصوبة الكلي حضر
حسب مستوى التعلیم

الثانیة المرحلة 

اآلثار/ النتائج 

ارتفاع الخصوبة 

مدر لألجروصول أدنى الى عمل

التدریب في مجال الزراعة

احتمال أقل على بقاء الطفل على
قید الحیاة

معدل االنتساب إلى برامج التدریب الزراعي

حسب أول والدة متوسط العمر عند 
المستوى التعلیمي

نسبة العاملین حسب المستوى التعلیمي 
والمنصب

معدل وفیات األطفال والرضع حسب 
المستوى التعلیمي وعمر األم
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Presentation Notes
وفي المرحلة الثانية، يتم اقتراح مؤشرات مناسبة لقياس الأسباب الكامنة وراء الظاهرة والمشاكل والنتائج النابعة منها )الشكل)  فمثلا يمكن قياس مشكلة الأميّة المتفشية لدى النساء، والفوارق الواسعة بين معدلاتها لدى الرجال والنساء، عن طريق نسب موزّعة حسب الفئات العمرية في المناطق الحضرية والريفية.   ويمكن قياس الأسباب الكامنة كتفضيل العائلة الاستثمار في تعليم الابن من خلال مؤشر معدلات الالتحاق في المدرسة الابتدائية حسب الجنس. ويمكن قياس إجبار الفتاة على العمل في المنزل من خلال مؤشر معدلات الوقت المكرّس من الأطفال للعمل في المنزل او مؤشر التحصيل العلمي وقياس تزويج الفتاة في سن مبكرة من خلال مؤشر معدل الخصوبة الكلي في الريف والحضر حسب مستوى التعليم ويمكن قياس النتائج النابعة عنها حيث تسفر أميّة النساء عن خفض فرص الوصول الإناث إلى برامج التعليم والتدريب ويمكن قياسه من خلال معدل الانتساب إلى برامج التدريب الزراعيوقياس فرص الحصول على عمل مدر للأجر لدى النساء أقل منه لدى الرجال يمكن قياسه من خلال نسبة العاملين حسب المستوى التعليمي والمنصب كما أن ارتفاع الخصوبة يقاس بمؤشر متوسط العمر عند أنجاب المولود الأول حسب المستوى التعليميوتقاس احتمال أقل على بقاء الطفل على قيد الحياة بمؤشر معدل وفيات الأطفال والرضع حسب المستوى التعليمي وعمر الأم.



تمرین

األسباب الكامنة

الفصل بین الجنسین في المدارس
)  التعلیم(

لیاتؤول المسمعدم المساواة في تح
االسریة 

اآلثار/ النتائج 

الدور االنجابي للمرأة 

االدوار المختلفة في صنع القرار

التفاوت في االجور والمرتبات 

ةتحیز صاحب العمل ومواقفھ النمطی

الفوارق في مجال 
العمل حیث تشغل 
المرأة مناصب أقل 

مكانة من الرجل

تحلیل الفوارق بین معدالت شغل المناصب المھنیة لدى المرأة والرجل
ضعي إشارة صح أم خطأ في الفراغ المناسب/ضع
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Presentation Notes
تحليل معدلات الأمية كما هو مبين في الشكل، قد تتضمن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الأمية لدى النساء تفضيل العائلة الاستثمار في تعليم الابن وليس الابنة، وخاصة إذا كان دخل الأسرة متدنياً؛ وإجبار الفتاة على العمل في المنزل، أو تزويجها في سن مبكرة.  وبشكل عام، تسفر أميّة النساء عن خفض نسبة وصول الإناث إلى برامج التعليم والتدريب، مما قد لا يوفّر لهنّ إلا فرص عمل ذات أجر متدنٍّ، ويؤدي إلى ارتفاع الخصوبة لديهنّ ويعزز احتمال بقاء مولودها على قيد الحياة.



المقترحةمؤشرات القیاس مجال االھتمام / المشكلة 
 ة الوظیف/ حصة النساء العامالت حسب نوع القطاع

والمنصب أقل في مجال العمل حیث تشغل المرأة مناصبالفوارق
معدل البطالةمكانة من الرجل



مؤشرات القیاس المقترحة االسباب الكامنة
االبتدائيراحل التعلیممنسبة البنات الي البنین في ال

والثانوي والعالي  )التعلیم(الفصل بین الجنسین في المدارس 
والثانوي  توزیع المعلمین فى مراحل التعلیم االبتدائي

والعالي حسب الجنس

مل فى عدد الساعات فى االسبوع التي تقضي فى الع
اطالزواجیة ونوع النشالمنزل حسب الجنس والحالة االسریة لیاتؤول المسمعدم المساواة في تح

 الوقت الذي یقضي فى اللعب



مؤشرات القیاس المقترحة االسباب الكامنة

 ادیا غیر النشطین اقتص/ نسبة السكان النشطین
حسب الجنس  والحالة الزواجیة وعدد االطفال الدور االنجابي للمرأة 

ونیة نسبة النساء اللواتي یتزوجن دون السن القان
للزواج 

نسبة االجور المدفوعة خالل اجازة االمومة
النساء العامالتعددالنمطیةتحیز صاحب العمل ومواقفھ



مؤشرات القیاس المقترحة االثار/النتائج

االجور حسب الجنس
التفاوت في االجور والمرتبات 

المستوي الفجوة بین الجنسین واالجر حسب
)الخاص/ العام (التعلیمي والوظیفة والقطاع 

والرجال النسبة المئویة للمقاعد التي یشغلھا النساء
فى ھیئات الحكم المحلي االدوار المختلفة في صنع القرار

عدد النساء العامالت فى القطاع العام



تحلیل البیانات المفصلة 
لتحدید فئات السكان المھمشین







ذكور لكل أنثى ذوي إعاقة حاصلین 3
یفعلى شھادة التعلیم االبتدائي في الر

لى ذكرین لكل أنثى ذوي إعاقة حاصلین ع
شھادة التعلیم االبتدائي في الحضر



استنتاجات وتوصیات

یاسات أكثر حصاءات لتطویر برامج وساإلتعزیز القدرات الوطنیة على استخدام التحلیل في •
. شموالً وقدرة على الوصول إلى الفئات أكثر حرماناً 

ار السن واألطفال وكباإلعاقة واإلجتماعيالنوع تذلیل العقبات الرئیسیة أمام إدماج منظور •
في البرامج اإلنمائیة.. التعلیمي والعمل الخوالمھجرین وتأثیر المستوى 

راكز عزیز التعاون بین األجھزة اإلحصائیة الوطنیة وواضعي السیاسات والجامعات ومت•
البحوث وذلك بمأسسة عملیة التشاور عن طریق إنشاء مجالس استشاریة

خدامھا تحلیل األدلة الستال ُیستثنى منھا أحدانتاج بیانات أكثر تفصیالً تشمل جمیع السكان •
ولى ووضع األولویات في صیاغة البرامج والسیاسات تھدف الى الوصول في الدرجة األ

الى فئات السكان المھمشة
میة نشر إحصاءات قابلة للمقارنة ومعیاریة تعتمد المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرس•

وأخالقیات العمل االحصائي وتوّفر الشفافیة والمصداقیة لمستخدمي البیانات
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