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مقدمة

املرأة في تبني  الدولة لشؤون  وزارة  وبالتعاون مع  العام  القطاع  املتحدة للمرأة في إطار مشروع إصالح  شرعت هيئة األمم 

مشروع املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي  وانشاء شبكة لدعم ذلك النوع من املوازنات. وفي ضوء هذا املشروع مت تنفيذ 

برنامج تدريبي ألعضاء الشبكة من الوزارات اخملتلفة، بهدف تعزيز قدرات مجموعة من الكوادر املتخصصة في التخطيط 

واملوازنات ، والتعرف على كيفية تأسيس عمل شبكة دعم املوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي.

حيث تعد وزارة التخطيط من أول الوزارات التي تنفذ مراحل العمل االساسية في املشروع والتروي له عبر استطالع لرأي 

املوظفات عن أولوية أحتياجاتهن من خالل استمارة استبيان مخصصة لغرص التعرف على الفجوات في توزيع املوارد وحتديد 

االولويات في التوزيع من اجل حتقيق االحتياجات اخلاصة باملرأة واعطائها اهتمام خاص وحتقيق العدالة في تخصيص املوارد 

وتوزيعها . 

املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي

باملعاهدات  العراق  التزام  منطلق  ومن  املالية.  تنفيذ سياستها  من خاللها  تستطيع  أداة حكومية  العامة  املوازنة  تعتبر 

املوازنة  أهمية تضمني  برزت  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  واملساواة  والطفل،  باملرأة  واخلاصة  عليها  املوقعة  الدولية  واملواثيق 

العامة للدولة العتبارات النوع االجتماعي على أساس أن املوازنة سوف تتضمن احتياجات كل من املرأة والرجل ومن ثم تعمل 

على حتقيق املساواة بينهما. حيث أن املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي هي موازنة تضعها احلكومة ويتم التخطيط لها 

واملوافقة عليها وتنفيذها ومتابعتها وتقيمها بطريقة حساسة للنوع االجتماعي، وتعتبر أداة فعالة ملتابعة ومعرفة ما 

إذا كان سياسة الدولة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني جيدة أم ال، وذلك عن طريق ما إذا كانت هناك موازنات كافية لهذا 

الغرض من عدمه. 

حسب  املالية  التخصيصات  اعتماد  عند  قصوى  أهمية  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  املوازنات  إعداد  موضوع  يكتسب 

القطاعات وأبواب الصرف ملستحقيها حيث يتم توزيعها بشكل ينصف قضايا كل من املرأة والرجل، مستهدفة شرائح 

اجملتمع املهمشة والضعيفة. لكي تساعد على تقييم ومراقبة صرف األموال، والتخلص من الفساد املالي بكل شفافية 

ونزاهة.
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أهمية املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي

تعود أهمية املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي إلى اآلتي : 

1. حتسني عملية تخصيص املوارد للنساء عن طريق معرفة املبالغ اخملصصة لها في املوازنة .

2. تدعم فكرة إدماج النوع االجتماعي في السياسة االقتصادية باعتبار أن املوازنة العامة تعكس السياسة املالية للدولة  . 

املبالغ اخملصصة للمرأة في  بزيادة  3. تدعم من مشاركة اجملتمع املدني في وضع السياسة االقتصادية من خالل املطالبة 

املوازنة العامة دون زيادة املبلغ الكلي للموازنة .

4. تضمن املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي بأن احتياجات األفراد ) املرأة والرجل ( سوف يتم تلبيتها عن طريق تضمينها 

في املوازنة العامة للدولة . 

5. تعد املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي أداة متابعة للتحقق مما إذا كانت السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 

تنعكس على سياسة الدولة أم ال عن طريق رصد املبالغ الكافية لهذا الغرض .  

يبدو جلياً فائدة املوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي لعدة اعتبارات أولها توجيه الصرف للمستحقني وباخلصوص 

الشرائح الضعيفة واالهتمام أكثر بدور املرأة واملساواة بني اجلنسني ألن مثل هكذا نوع من املوازنات يسترشد بها في حل 

جميع القضايا احلياتية التي يتعرض لها كال اجلنسني في احلياة، حيث ميكن األخذ بها عند التخطيط االستراتيجي بعيد 

ومتوسط املدى .  
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نحو التطبيق الناجح للموازنات املستجيبة للنوع االجتماعي للسنوات القادمة تتبع اتخاذ 

اخلطوات االتية :-

املالية  املوازنات  بتضمني  العمل  بدء  في  للمبادرة  املوقر  النواب  مجلس  قبل  من  والتشريعي  القانوني  الغطاء  توفير   .1

املستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي في كافة اجملاالت االجتماعية والصحية والتربوية .   

الالزمة  اإلجراءات  أتباع  على  احلكومية  والدوائر  الوزارات  لتهيئة  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  قبل  من  املباشر  األشراف   .2

للتنسيق فيما بينها في إعداد املوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي .

3.  تشكيل جلنة عليا برئاسة وزير املالية وعضوية وكالء الوزارات اخملتصة واملدراء العامون للشؤون اإلدارية واملالية لوضع آليات 

العمل املناسبة وتنفيذ التوجيهات والتوصيات اخلاصة بهذا املوضوع .

4. التنسيق مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على تأهيل مجموعة من املدربني قادرين على التدريب 

وبناء املهارات في ترويج مفهوم النوع االجتماعي والتحسس لقضايا النوع االجتماعي في عمل دوائر الدولة.

5. تطوير قدرات العاملني في الدوائر املعنية ) التربية ، الصحة ، البلديات واإلشغال العامة ( واختيار عدد من احملافظات متثل 

احملافظات  كافة  لتشمل  التجربة  تعميم  وبالتالي  اجملال،  هذا  في  للعمل  أولية  للمحافظات كمرحلة  اجلغرافي  التوزيع 

والوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة وعلى وجه اخلصوص املوازنة التشغيلية لهذه اجلهات.

6. تفعيل وحدات النوع االجتماعي في الوزارات والدوائر لتهتم بقضايا كل من املرأة والرجل ومعرفة احتياجاتهم في املوازنات 

ومن ثم توفير التغطية املالية الكافية.

7. مواصلة فريق العمل الفني اخملتص في كل وزارة بتوفير البيانات املتعلقة باملوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي .  

8. االستفادة من املعلومات واملؤشرات التي يصدرها اجلهاز املركزي لإلحصاء والتعاون معه بتسهيل مهمة جمع البيانات 

وتنفيذ املسوح اإلحصائية ذات الصلة باملوضوع .

9. التدرج الزمني اخملطط في اعتماد األسلوب اجلديد بإعداد املوازنات واختبار كفاءة العمل به ودراسة املشاكل واملعوقات 

احملتملة . 

10. إمكانية دراسة تطبيق هذه التجربة على املشاريع االستثمارية املرتبطة في املوازنة العامة للدولة بعد الوقوف على 

اقتراح  أو  بأن هنالك بعض املشاريع االستثمارية  والرجل علماً  املرأة  التي تخدم تغطية احتياجات  نوعية هذه املشاريع 

البعض األخر منها تخدم شرائح واسعة من اجملتمع.
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أهداف االستبيان

شمل االستبيان  النساء العامالت في مقر وزارة التخطيط  واجلهاز املركزي لالحصاء  واملركز الوطني للتطوير اإلداري واجلهاز 

املركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

االستبيان  استهدف  فقد   . الوزارة   في  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  املوازنة  تطبيق  استبيان  من  الهدف  توخي  ولضمان 

الوصول للنتائج  اآلتية :-

كسب التأييد للموازنات املستجيبه الحتياجات املرأة والرجل . «

تضييق الفجوات بني النساء والرجال وحتقيق العداله في توزيع املوارد . «

تعزيز الدور القيادي للمرأة في الوزارة وتفعيل خطط النهوض باملرأة والعمل على اجناز تغييرات في السياسات التي  «

ميكن من خاللها حتقيق مكاسب ملموسه لها 

رسم واعداد وتنفيذ برامج وسياسات تنمويه للنساء في الوزارة  «

الوقوف والتعرف على أولوية احتياجات النساء ومن ثم حتديد نسبة املوازنة املستجيبة للنوع اإلجتماعي  «
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منهجية العمل وخطة تنفيذ االستبيان

تشكيل جلنه •

يضم فريق عمل املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي في الوزارة من )6( اعضاء يتوزعون بني  اجلهاز املركزي لإلحصاء ودائرة 

تخطيط القطاعات ودائرة األستثمار احلكومي واجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

تصميم استمارة االستبيان •

وضع تصميم استمارة االستبيان وفق األهداف احملددة والتركيز على تغطية اجلوانب املتعلقة بدور املرأة لغرض تطبيق 

املوازنة املستجيبة للنوع في الوزارة .

اعداد برنامج ادخال بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا املعلومات •

أعد فريق عمل فني مختص من دائرة تكنولوجيا املعلومات مؤلف من محللي انظمة ومبرمجني برنامج خاص الستمارة 

االستبيان وفق نظام الـ)Access( ووضع قواعد تدقيق جرى التأكد منه باختبارات قبلية . 

تصميم جداول اإلخراج •

مت تصميم جداول اإلخراج للنتائج الرئيسية والفرعية على مستوى الوزارة والدوائر التابعة لها .

الية العمل •

بجهود موظفي قسم إحصاءات التنمية البشرية مت استيفاء البيانات من النساء العامالت في مقر الوزارة واجلهاز املركزي 

امرأة. وبعد تدقيق   )594( بواقع  النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  واجلهاز  اإلداري  للتطوير  الوطني  واملركز  لإلحصاء 

االستبيان مت إدخال البيانات للحاسبة ، وتدقيق عملية اإلدخال واستخدام البرنامج اجلاهز )spss( إلنتاج جداول اإلخراج 

والتحليل اإلحصائي .
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أهم النتائج

وزعت استمارة االستبيان على )594( موظفة في وزارة التخطيط كما موضح في اجلدول )1( حيث كان اجلهاز املركزي لالحصاء 

له احلصة االكبر من عدد املوظفات يليه مقر الوزارة ثم باقي الدوائر اذ ان نسبة )71 %( من الالتي شملهن االستبيان يعملن 

في مقر الوزارة واجلهاز و)20 %( في اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية ، و)9 %( في املركز الوطني للتطوير االداري  . 

توزع عدد املوظفات حسب الدرجة الوظيفية والفئات العمرية واحلالة الزواجية ، بنسب تتفاوت بني الدوائر اخملتلفة حسب ما 

توضحة اجلداول )2،3( . اما على مستوى الوزارة فقد بلغت نسبة )69 %( منهن بالدرجة اخلامسة فأكثر وأعلى نسبة للفئات 

العمرية بلغت )18 %( انحصرت لفئة العمر )35 - 39( سنة تليها نسبة )17 %( ضمن الفئة العمرية )30 - 34( سنة . ونسبة 

)59 %( منهن متزوجات و)35 %( غير متزوجات . 

التدريب وتطوير القدرات وتعزيز  أولوية احتياجاتهن تكمن في  بأن  )54.5 %( من النساء أفدن  بان  اظهرت نتائج االستبيان 

املهارات تليها في املرحلة الثانية )12.8 %( إنشاء دور حضانة ورياض االطفال .

1.أولوية االحتياجات حسب الدوائر

يبني اجلدول )5( بان اجلهاز املركزي لالحصاء إضافة الى مقر الوزارة لهما النسبة االكبر في تدريب وتطوير القدرات وتعزيز 

املهارات ضمن اولوية االحتياجات بواقع )61.4 %( و)52.8 %( على التوالي . وبالدرجة الثانية يأتي إنشاء دور حضانة ورياض 

االطفال ضمن تسلسل أولوية احتياجات النساء العامالت في املركز الوطني للتطوير االداري بنسبة )19.2 %( يأتي بعدها 

)16.5 %( في مقر الوزارة ثم )11 %( في اجلهاز املركزي لالحصاء.

2. أولوية االحتياجات حسب احلالة الزواجية   

)46 %( من النساء املتزوجات رغنب ان يكون التدريب في اول احتياجاتهن و )66 %( من غير املتزوجات . جاء باملرتبة الثانية 

ضمن تسلسل االحتياجات فان )88 %( من املتزوجات قد رغنب بأنشاء دور حضانة ورياض االطفال حيث لم تختلف تلك 

الرغبة على مستوى الدوائر . اال ان أولوية التدريب اختلفت ما بني الدوائر فقد كانت نسبة املتزوجات في اجلهاز املركزي 

لالحصاء )54 %( هي االعلى عن باقي الدوائر . اذ اشارت غير املتزوجات بأولوية التدريب في مقر الوزارة بنسبة )59 %( أعلى 

من نسبة املتزوجات )37 %( بشكل عام فأن )50 %( من الالتي يرغنب بالتدريب هن متزوجات و)43 %( غير متزوجات .
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3. أولوية االحتياجات حسب الدرجة الوظيفية 

مبا ان )69 %( من الالتي شملهن االستبيان هن من الدرجة اخلامسة فأكثر فأن أعلى نسب احتياجات التدريب التي هي 

بالدرجة االولى كان لها احلصة االكبر في الدوائر كافة . كذلك احلال فيما يخص احتياجات النساء النشاء دور حضانة فقد 

اشارت )77.6 %( من النساء بالدرجة اخلامسة بذلك .

4. على مستوى احتياجات التدريب وتطوير القدرات وتعزيز املهارات 

وتعزيز  القدرات  وتطوير  التدريب  اولويات  ضمن  الدراسية  البعثات  في  للنساء  دراسية  مقاعد  تخصيص  نسبة  بلغت 

املهارات )54.5 %( بالدرجة االولى تليها فتح دورات تطويرية في احلاسبات واللغات مما يعكس الرغبة في التطوير وتعزيز 

القدرات .

5. ضمن تسلسل أولوية تخصيص مقاعد دراسية في مجال التدريب 

بلغت )69.6 %( بالدرجة االولى في مقر وزارة التخطيط من ثم اجلهاز املركزي لالحصاء وعلى مستوى الوزارة ككل بلغت 

)59.9 %( من حيث االهمية . فيما جاء من بعدها فتح دورات تطويرية )57.5 %( على مستوى الوزارة ككل )12.7 %( فتح 

دورات مهنية ، حيث تتفاوت النسب بتسلسل االحتياجات بني الدوائر بني دورات مهنية وتطويرية فقد بلغت أعلى نسبة 

)30.8 %( لفتح دورات مهنية في املركز الوطني للتطوير االداري بينما كانت أعلى نسبة )44.6 %( فتح دورات تطويرية في 

اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية .
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جدول )1( عدد املوظفات الالتي شملهن االستبيان حسب الدائرة

عدد املوظفاتالدائرة

194مقر وزارة التخطيط

228اجلهاز املركزي لالحصاء

52املركز الوطني للتطوير االداري وتقنية املعلومات

120اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية

594اجمالي وزارة التخطيط
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جدول )2( عدد املوظفات حسب الدرجة الوظيفية والفئة العمرية والدائرة

الفئات العمريةالتفاصيل
الدرجة الوظيفية

اإلجمالياخلامسة فأكثرالرابعةالثالثةالثانيةاألولى

مقر وزارة 

التخطيط

24 - 20000000

29 - 2500006161

34 - 3000014445

39 - 3500262533

44 - 4001561325

49 - 450145111

50+5427119

561325145194اإلجمالي

اجلهاز املركزي 

لإلحصاء

24 - 20000011

29 - 2500005454

34 - 3000003737

39 - 3500063541

44 - 40004122137

49 - 4500201820

50+110791138

1101327177228اإلجمالي

يتبع
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الفئات العمريةالتفاصيل
الدرجة الوظيفية

اإلجمالياخلامسة فأكثرالرابعةالثالثةالثانيةاألولى

املركز الوطني 

للتطوير اإلداري 

وتقنية املعلومات

24 - 20000000

29 - 25000055

34 - 30000099

39 - 35000189

44 - 400005510

49 - 45011125

50+1326214

143133152اإلجمالي

اجلهاز املركزي 

للتقيس والسيطرة 

النوعية

24 - 20000000

29 - 2500001313

34 - 3000001313

39 - 35000121426

44 - 400059620

49 - 450117716

50+210410632

211103859120اإلجمالي

يتبع
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الفئات العمريةالتفاصيل
الدرجة الوظيفية

اإلجمالياخلامسة فأكثرالرابعةالثالثةالثانيةاألولى

إجمالي وزارة 

التخطيط

24 - 20000011

29 - 250000133133

34 - 300001103104

39 - 350022582109

44 - 400114324592

49 - 45038132852

50+927153220103

93139103412594اإلجمالي
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جدول )3( عدد املوظفات حسب الفئات العمرية واحلالة االجتماعية والدائرة

التفاصيل

الفئات العمرية

اإلجمالي
24 - 2029 - 2534 - 3039 - 3544 - 4049 - 4550+

مقر وزارة 

تخطيط

احلالة 

الزواجية

02522181481198متزوجة

مطلقة / 

منفصلة
02112107

01001114أرملة

033221491786غير متزوجة

0614533261119195اإلجمالي

اجلهاز 

املركزي 

لإلحصاء

0312025291420139متزوجة

مطلقة / 

منفصلة
02010238

00010146أرملة

1211714831175غير متزوجة

1543741372038228اإلجمالي

املركز 

الوطني 

للتطوير 

اإلداري 

وتقنية 

املعلومات

0468531137متزوجة

مطلقة / 

منفصلة
00100001

00000011أرملة

012152213غير متزوجة

05991051452اإلجمالي

يتبع
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التفاصيل
الفئات العمرية

اإلجمالي
24 - 2029 - 2534 - 3039 - 3544 - 4049 - 4550+

اجلهاز 

املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية
احلالة 

الزواجية

0991814101676متزوجة

مطلقة / 

منفصلة
00000101

00011158أرملة

0447541135غير متزوجة

0131326201632120اإلجمالي

إجمالي 

وزارة 

تخطيط

0695769613558349متزوجة

مطلقة / 

منفصلة
042224317

0102231119أرملة

1594536271031209غير متزوجة

11331041099252103594اإلجمالي
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جدول )4( التوزيع العددي حسب أولوية االحتياجات والدائرة

اسم

 الدائرة

التدريب 

وتطوير 

القدرات 

وتعزيز 

املهارات

تقدمي 

الدعم 

الكافي 

للنساء 

الالتي 

يعانني من 

العقم

  زيادة الوعي في 

الصحة اإلجنابية 

وتنظيم األسرة 

وتثقيف باملمارسات 

الصحية اجليدة 

والكشف املبكر عن 

اإلمراض

إعادة العمل 

باجلمعيات 

التعاونية 

الستهالكية 

للموظفني

إنشاء دور 

حضانة 

ورياض 

األطفال

تنفيذ 

نشاطات 

متنوعة

إجماليأخرى

مقر وزارة 

التخطيط
102714232928194

اجلهاز املركزي 

لإلحصاء
1401714162579228

املركز الوطني 

للتطوير 

اإلداري وتقنية

املعلومات

26253104252

اجلهاز املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

5691949716120

إجمالي وزارة 

التخطيط
324355225762755594
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جدول )5( التوزيع النسبي حسب االحتياجات والدائرة 

اسم

 الدائرة

التدريب 

وتطوير 

القدرات 

وتعزيز 

املهارات

تقدمي الدعم 

الكافي 

للنساء 

الالتي يعانني 

من العقم

  زيادة الوعي في 

الصحة اإلجنابية 

وتنظيم األسرة 

وتثقيف باملمارسات 

الصحية اجليدة 

والكشف املبكر عن 

اإلمراض

إعادة العمل 

باجلمعيات 

التعاونية 

الستهالكية 

للموظفني

إنشاء دور 

حضانة 

ورياض 

األطفال

تنفيذ 

نشاطات 

متنوعة

إجماليأخرى

مقر وزارة 

التخطيط
52.63.67.2116.54.614.4100

اجلهاز املركزي 

لإلحصاء
61.47.56.17113.13.9100

املركز الوطني 

للتطوير 

اإلداري وتقنية

املعلومات

503.89.65.819.27.73.8100

اجلهاز املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

46.77.515.83.37.55.813.3100

إجمالي وزارة 

التخطيط
54.55.98.74.212.84.59.2100
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جدول )6( عدد املوظفات حسب أولوية  مجال االحتياجات للتدريب وتطوير القدرات وتعزيز املهارات 
والدائرة

اسم الدائرة

أولوية  مجال االحتياجات للتدريب وتطوير القدرات وتعزيز 

املهارات

إجمالي تخصيص مقاعد 

دراسية للنساء في 

البعثات الدراسية

فتح دورات مهنية 

للنساء للتدريب 

على بعض 

الصناعات

فتح دورات تطويرية 

مثال في احلاسبات او 

اللغات االجنبية

102714194مقر وزارة التخطيط

1401714228اجلهاز املركزي لإلحصاء

املركز الوطني للتطوير اإلداري 

وتقنية املعلومات
262552

اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة 

النوعية
56919120

3243552594إجمالي وزارة التخطيط
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جدول )7( التوزيع النسبي لالحتياجات في مجال التدريب والدائرة

اسم الدائرة
نسب أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورا تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

69.664.756.8مقر وزارة التخطيط

62.969.355اجلهاز املركزي لإلحصاء

53.846.150املركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات

42.960.744.6اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية

59.964.552.8إجمالي وزارة التخطيط

جدول )8( تسلسل أولوية احتياجات املوظفات في مجال تخصيص مقاعد دراسية حسب الدائرة

اسم الدائرة

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

تخصيص مقاعد

اإلجمالي123

69.613.716.7100مقر وزارة التخطيط

62.924.312.9100اجلهاز املركزي لإلحصاء

53.826.919.2100املركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات

37.542.919.6100اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية

59.924.415.7100إجمالي وزارة التخطيط
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جدول )9( تسلسل أولوية احتياجات املوظفات في مجال فتح دورات مهنية حسب الدائرة

اسم الدائرة

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورات مهنية

اإلجمالي123

8.826.564.7100مقر وزارة التخطيط

1020.769.3100اجلهاز املركزي لإلحصاء

30.823.146.1100املركز الوطني للتطوير اإلداري وتنقية املعلومات

17.921.460.7100اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية

12.722.864.5100إجمالي وزارة التخطيط

جدول )10( تسلسل أولوية احتياجات املوظفات في مجال فتح دورات تطويرية حسب الدائرة

اسم الدائرة

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورات تطويرية

اإلجمالي123

21.659.818.6100مقر وزارة التخطيط

27.155.017.9100اجلهاز املركزي لإلحصاء

15.450.034.6100املركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات

44.635.719.6100اجلهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية

27.552.819.7100إجمالي وزارة التخطيط



19

جدول )11( عدد املوظفات حسب أولوية االحتياجات في مجال التدريب والفئات العمرية والدائرة

الفئة العمريةالتفاصيل

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

123123123

مقر وزارة 

التخطيط

24 - 20000000000

29 - 252436014199168

34 - 30163316155134

39 - 35160545121164

44 - 40621018360

49 - 45430205142

50+532217361

71141792766226119اإلجمالي

يتبع
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الفئة العمريةالتفاصيل

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

123123123

اجلهاز املركزي 

لإلحصاء

24 - 20100001010

29 - 25218114258184

34 - 307922214972

39 - 35194334194184

44 - 40155345144136

49 - 4510321311492

50+1557311139117

883418142997387725اإلجمالي

املركز الوطني 

للتطوير اإلداري 

وتقنية

املعلومات

24 - 20000000000

29 - 25200011011

34 - 30212221122

39 - 35220112112

44 - 40211103130

49 - 45210111012

50+422314152

147586124139اإلجمالي

يتبع
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الفئة العمريةالتفاصيل

أولوية االحتياجات في مجال التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

123123123

اجلهاز املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

24 - 20000000000

29 - 25520016241

34 - 30120003210

39 - 35464158932

44 - 40352127631

49 - 45431215242

50+464635455

212411101234252011اإلجمالي

إجمالي وزارة 

التخطيط

24 - 20100001010

29 - 255213712051193914

34 - 30261575103317238

39 - 3541121291541153812

44 - 4026137683214257

49 - 452010365227188

50+281615141629172715

194795141742098917164اإلجمالي
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جدول )12( عدد املوظفات حسب أولوية االحتياجات في مجال التدريب والدرجة الوظيفية والدائرة

التفاصيل
الدرجة 

الوظيفية

التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

اإلجمالي123اإلجمالي123اإلجمالي123

مقر وزارة 

التخطيط

011210121102األولى

311510451405الثانية

531921692529الثالثة

913133371319313الرابعة

اخلامسة 

فأكثر
5481173223487317421473

71141710292766102226119102إجمالي

اجلهاز املركزي 

لإلحصاء

100101010011األولى

322713373227الثانية

322712473317الثالثة

1323181981847718الرابعة

اخلامسة 

فأكثر
682811107111482107286514107

883418140142997140387725140إجمالي

يتبع
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التفاصيل
الدرجة 

الوظيفية

التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

اإلجمالي123اإلجمالي123اإلجمالي123

املركز الوطني 

للتطوير 

اإلداري وتقنية 

املعلومات

010110010011األولى

100100110101الثانية

110210120112الثالثة

611812581528الرابعة

اخلامسة 

فأكثر
644145451436514

147526861226413926إجمالي

اجلهاز املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

000000000000األولى

411612361326الثانية

121401343104الثالثة

4861845918105318الرابعة

اخلامسة 

فأكثر
12133285419281111628

212411561012345625201156إجمالي

إجمالي الوزارة

121421141124األولى

114419351119510419الثانية

108422441422810422الثالثة

32121357919295716261557الرابعة

اخلامسة 

فأكثر
140532922223451542225912439222

194795132441742093248917164324إجمالي
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جدول )13( عدد املوظفات حسب أولوية االحتياجات في مجال التدريب واحلالة الزواجية والدائرة

احلالة الزواجيةالتفاصيل

التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

إجمالي123إجمالي123إجمالي123

مقر وزارة 

التخطيط

2747382102638924538متزوجة

320511351225مطلقة/ منفصلة

011211021012أرملة

417957515375711351157غير متزوجة

71141710292766102226119102اإلجمالي

اجلهاز 

املركزي 

لإلحصاء

4918976714557620441276متزوجة

412713372327مطلقة/ منفصلة

300301230213أرملة

3215754611375416281054غير متزوجة

883418140142997140387725140اإلجمالي

املركز 

الوطني 

للتطوير 

اإلداري 

وتقنية 

املعلومات

10441854918310518متزوجة

100101010011مطلقة/ منفصلة

100100110101أرملة

231631261236غير متزوجة

147526861226413926اإلجمالي

يتبع
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احلالة الزواجيةالتفاصيل

التدريب

فتح دورات تطويريةفتح دورات مهنيةتخصيص مقاعد

إجمالي123إجمالي123إجمالي123

اجلهاز 

املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

10118296617291312429متزوجة

010100111001مطلقة/ منفصلة

220411241124أرملة

910322351422107522غير متزوجة

212411561012345625201156اإلجمالي

إجمالي 

الوزارة

9637281612034107161459026161متزوجة

842142571445514مطلقة/ منفصلة

631102351024410ارملة

843520139173290139387229139غير متزوجة

194795132441742093248917164324اإلجمالي
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جدول )14( عدد املوظفات حسب أولوية االحتياجات واحلالة الزواجية والدائرة

التفاصيل
احلالة 

الزواجية

االحتياجات

التدريب
تقدمي 

الدعم

زيادة 

الوعي

اعادة 

العمل

دور 

حضانة
إجمالياخرىنشاطات

مقر الوزارة

385502641997متزوجة

مطلقة/ 

منفصلة
50001107

20002004أرملة

5729234986غير متزوجة

102714232928194إجمالي

اجلهاز 

املركزي 

لإلحصاء

76129102345139متزوجة

مطلقة/ 

منفصلة
70000108

30110016أرملة

5454522375غير متزوجة

1401714162579228إجمالي

يتبع
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التفاصيل
احلالة 

الزواجية

االحتياجات

التدريب
تقدمي 

الدعم

زيادة 

الوعي

اعادة 

العمل

دور 

حضانة
إجمالياخرىنشاطات

املركز 

الوطني 

للتطوير 

اإلداري 

وتقنية 

املعلومات

1822292237متزوجة

مطلقة/ 

منفصلة
10000001

10000001أرملة

603112013غير متزوجة

26253104252إجمالي

اجلهاز 

املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

298152931076متزوجة

مطلقة/ 

منفصلة
10000001

40300108أرملة

2211203635غير متزوجة

5691949716120إجمالي

إجمالي 

الوزارة

161273114671336349متزوجة

مطلقة/ 

منفصلة
1400012017

1004121119أرملة

1398171061118209غير متزوجة

324355225762755594إجمالي
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جدول )15( عدد املوظفات حسب أولوية االحتياجات والدرجة الوظيفية والدائرة

التفاصيل

الدرجة 

الوظيفية 

للمرأة

االحتياجات

التدريب
تقدمي 

الدعم

زيادة 

الوعي

اعادة 

العمل

دور 

حضانة
إجمالياخرىنشاطات

مقر الوزارة

20102005األولى

50001006الثانية

902010113الثالثة

1302041525الرابعة

اخلامسة /

فأكثر
7379224822145

102714232928194إجمالي

اجلهاز 

املركزي 

لإلحصاء

10000001األولى

700200110الثانية

712011113الثالثة

1812221127الرابعة

اخلامسة /

فأكثر
1071510122256177

1401714162579228إجمالي

يتبع
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التفاصيل

الدرجة 

الوظيفية 

للمرأة

االحتياجات

التدريب
تقدمي 

الدعم

زيادة 

الوعي

اعادة 

العمل

دور 

حضانة
إجمالياخرىنشاطات

املركز 

الوطني 

للتطوير 

اإلداري 

وتقنية 

املعلومات

10000001األولى

10102004الثانية

20000103الثالثة

810201113الرابعة

اخلامسة/
فأكثر

1414182131

26253104252إجمالي

اجلهاز 

املركزي 

للتقيس 

والسيطرة 

النوعية

00001102األولى

602001211الثانية

413100110الثالثة

1826133538الرابعة

اخلامسة/
فأكثر

2868252859

5691949716120إجمالي

إجمالي 

الوزارة

40103109األولى

1903231331الثانية

2227122339الثالثة

5741059612103الرابعة

اخلامسة/
فأكثر

222293117591737412

324355225762755594إجمالي
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A. أ سم الدائرة والرمز :   

العمر بالسنوات الكاملة1

2

الدرجة الوظيفية للمراة 

فئات الترميز

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة 

اخلامسة

السادسة

السايعة

الثامنة فأكثر

3

احلالة الزوجية

متزوجة

مطلقة

أرملة

منفصلة

غير متزوجة

تهدف وزارة التخطيط تطبيق املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعي لتقليص الفجوة بني املرأة والرجل من خالل حتديد نسبة معينة 
من موازنة الوزارة تخصص لبرامج عمل تسعى إلى تلبية احتياجات النساء ذات األولوية. لذلك نأمل منك األجابة على االستبيان 

اآلتي وترتيب أولويات االحتياجات في ضوء ما جتديه مناسباً... مع الشكر والتقدير. 

استمارة االستبيان
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االحتياجاتت
ضعي الرقم )1 - 7( حسب  

أولويات االحتياجات
مجال االحتياجات

ضعي الرقم )1 - 3( حسب 

أولوية مجال االحتياجات 

1
التدريب وتطوير القدرات وتعزيز 

املهارات

تخصيص مقاعد دراسية 

للنساء في البعثات الدراسية

فتح دورات مهنية للنساء 

للتدريب على بعض الصناعات

 فتح دورات تطويرية مثالً في 

احلاسبات أو اللغات االجنبية...

2
تقدمي الدعم الكافي للنساء 

الالتي يعانني من العقم

3

زيادة الوعي في الصحة اإلجنابية 

وتنظيم األسرة.

 والتثقيف باملمارسات الصحية 

اجليدة، والكشف املبكر عن 

األمراض

 دورات تثقيفية في مجال 

الصحة اإلجنابية

 زيارات ميدانية للفرق الطبية 

للكشف عن األمراض اخلطيرة

فتح قاعة خاصة بالنشاط 

البدني

4

إعادة العمل باجلمعيات 

التعاونية االستهالكية 

للموظفني
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االحتياجاتت
ضعي الرقم )1 - 7( حسب  

أولويات االحتياجات
مجال االحتياجات

ضعي الرقم )1 - 3( حسب 

أولوية مجال االحتياجات 

5
إنشاء دور حضانة ورياض 

األطفال

تنفيذ نشاطات متنوعة 6

دعم النساء املوهوبات

إشراك النساء في املؤمترات 

واحملافل العلمية والعملية

 إقامة ورش عمل لتمكني 

النساء

7
أخرى / تذكر ....
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