
وضــع دالئــل خاصــة باإلحصائيــات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي واملؤرشات 	 
الجنسانية؛

ــوع االجتامعــي )بحــوث 	  ــات االرشــاد لبحــوث الن ــات وكتيب وضــع منهجي
ــوع (؛ اســتعامل الوقــت، بحــوث العنــف املبنــي عــى الن

تصميــم و تكييــف التصنيفــات )كالتصنيــف الوطنــي إلحصائيات اســتعامل 	 
.))ICATUS-2016( الوقــت واملســاهمة يف التصنيفات الدوليــة

البحوث الخاصة بالنوع االجتماعي
أضحــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط تدمــج بحــوث النــوع االجتامعــي يف 

برنامجهــا اإلحصــايئ بشــكل منتظــم و دوري: 

البحوث حول العنف املبني عى النوع االجتامعي 2009 و 2019؛	 

البحوث حول استخدام الوقت )1997 و 2012 و مستقبال 2023(؛	 

فصول موضاعتية عى مستوى البحوث األخرى والتعدادات؛	 

كــام تــم برمجــة إضافــة فصــول أخــرى حــول امتــالك األصــول والتحكــم 	 
ــوع. فيهــا و كــذا حــول املقــاوالت و الن

إحصائيات النوع االجتماعي

تتوفــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــى برنامــج يتعلــق بإحصائيــات النــوع 
االجتامعــي الرضوريــة لقيــاس ورصــد املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء 
والفتيــات. و يغطــي هــذا الربنامــج مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات 
ــل  ــر وتحلي ــذا ن ــة ، وك ــدرات اإلنتاجي ــر الق ــم أيضــا بتطوي واملجــاالت ويهت
واســتخدام إحصائيــات النــوع االجتامعــي. ويبقــى الهــدف األســايس هــو تحديد 
وإنتــاج و نــر اإلحصائيــات التــي تعكــس واقــع حيــاة النســاء والرجــال ، والتي 
مــن شــأنها تحســن آليــة التتبــع واإلبــالغ عــن املســاواة بــن الجنســن مبختلــف 
القطاعــات واألجنــدات الوطنيــة )االســراتيجية الوطنيــة للمســاواة ، وامليزانيــة 
ــة  ــة ) أهــداف التنمي ــك( والدولي ــا إىل ذل ــي ، وم ــوع االجتامع املســتجيبة للن

املســتدامة ، ســيداو ، إلــخ(.

األساليب واألدوات
تســهر املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــى إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي 
بشــكل منهجــي يف العمليــات اإلحصائيــة )البحــوث واإلحصــاءات والســجالت( 

وذلــك مــن خــالل:

احــرام املعايــر الدوليــة وتلبيــة االحتياجــات والتكيــف مــع الســياق 	 
الوطنــي؛



التكوين وتطوير المهارات
اإلحصائيــات  حــول  تدريبــي  برنامــج  تنفيــذ  يجــري 
ــي و  ــتوى الوطن ــى املس ــي ع ــوع االجتامع ــة بالن املتعلق
الجهــوي لفائــدة كل مــن اإلحصائيــن و العاملــن يف مجــال 
النــوع االجتامعــي و قضايــا املســاواة بــن الجنســن ســواء 
ــة  ــات الريك ــط او بالقطاع ــامية للتخطي ــة الس باملندوبي
)الــوزارات واملنظــامت غــر الحكوميــة ، إلــخ( مــن منتجــن 

ــات: ــذه اإلحصائي ــتعملن له ومس

برنامج تدريبي مع الحصول عى شهادة؛	 

مجموعة أدوات متكاملة وكتيبات التدريب؛	 

تلــك 	  )مثــل  اإللكــروين  التعلــم  منصــة  اســتخدام   
اإلســكوا(؛ مــن  املتاحــة 

ورشات عمل تدريبية؛	 

وحــدات متنوعــة مــع الركيــز عــى مــؤرشات أهــداف 	 
ــة املســتدامة وخاصــة الهــدف الخامــس. التنمي

شراكةخطة النشر
 تهــدف هــذه الخطــة إىل تعزيــز طــرق عــرض ونــر اإلحصائيــات 
واملخرجــات الخاصــة بالنــوع االجتامعــي؛ مــع الركيــز عــى أهــداف التنمية 
املســتدامة؛ وتســهيل الولــوج إليهــا. هــذا وســيتم تخصيــص بوابــة خاصــة 
ــؤرشات  ــاليب واألدوات، امل ــرض األس ــي )لع ــوع االجتامع ــات الن بإحصائي
واألحــداث ومــا إىل ذلــك(. ولالشــارة نجــد مجموعــة شــاملة مــن تقاريــر 
الدراســات والتحاليــل املوضوعاتيــة حــول القضايــا املتعلقــة باملســاواة بــن 
ــة  ــت منص ــر وضع ــب آخ ــن جان ــاء والفتيات.وم ــن النس ــن ومتك الجنس
ــتعمل  ــف يس ــال: كي ــة )مث ــة التفاعلي ــوم االنفوغرافي ــع الرس ــة م تفاعلي

ــف املســتخدمن. ــات مختل ــك اســتجابة لحاجي ــم( وذل ــة وقته املغارب

يهــدف تعزيــز الراكــة الوطنيــة والدوليــة إىل تحســن القــدرات اإلحصائية 
ــة  ــداف التنمي ــؤرشات أه ــة مب ــك املتعلق ــة تل ــي ، وخاص ــوع االجتامع للن

املســتدامة وذلــك مــن خــالل:

تعزيز القدرات الوطنية و الجهوية لصالح جميع القطاعات؛	 

نهــج شــامل ومندمــج عــرب مجموعــات عمــل قطاعيــة 	  اعتــامد 
وموضوعاتيــة؛

تبادل وتقاسم املامرسات الفضى واملعاير والتوصيات الدولية؛	 

تحســن تجميــع وإنتــاج وتحليــل ونــر واســتخدام إحصائيــات النــوع 	 
االجتامعــي؛

ــرباء 	  ــات خ ــغال مجموع ــة يف أش ــاهمة الفعال ــة واملس ــز العضوي تعزي
ــج وأدوات  ــر مناه ــعيا لتطوي ــدويل س ــي وال ــتوين اإلقليم ــى املس ع

ــي. ــوع االجتامع ــات الن إحصائي
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