
-1- 

A األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
ORIGINAL: ARABIC 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

 
 
 
 
 
 

 تقریـر
 

 في األردن لتحسین استخدام إحصاءات النوع االجتماعي  لثة ورشة العمل التدریبیة الوطنیة الثا
 

   2021 تموز  6-8
 

 األردن  البحر المیت،
 

 موجـز

الثا  عقدت فترة    لثةھیئة األمم المتحدة للمرأة ورشة العمل التدریبیة الوطنیة   حول إحصاءات النوع االجتماعي في البحر المیت، األردن خالل 
ــرة  قســمســكوا) وبالتعاون الوثیق مع اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإل 2021تموز  6-8 إحصــاءات النــوع االجتمــاعي فــي دائ

  ردن.  اإلحصاءات العامة في األ

إحصاءات   قضایا النوع االجتماعي؛ یع التالیة: ضاالموإحصاءات النوع االجتماعي  حول  ةالوطنی  ةالتدریبیالعمل   ورشة وتضّمن جدول أعمال
عــرض بیانــات النــوع االجتمــاعي  قیاس قضایا النوع االجتمــاعي؛  المفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي؛  اإلطار  النوع االجتماعي؛ 
 .بالوسائل المرئیة

 االجتماع. تناولھاالتي  المناقشات  ملخصل رضاً عر  التقریویتضمن ھذا  كما  

 

 .حظة: طبعت ھذه الوثیقة بالشكل الذي قدمت بھ ودون تحریر رسميالم
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 مقدمة 

  لرصد  ضروریًا  أمًرا توفیرھا،  في النوع االجتماعي  منظور  وإدماج  ونشرھا،  البیانات االحصائیة تحسین عرض وانتاج یعتبر -1
 والفتیات للنساء  األساسیة  والحقوق اإلنسان حقوق لجمیع  والمتساوي  الكامل  والتمتع  الجنسین  بین  المساواة نحو  المحرز  التقدم

إنمائیة وطنیة فعّالةوالفتیان والرجال ذلك أساسیاً في عملیة التنمیة المستدامة وفي إعداد برامج وسیاسات   إلى مستندة  . باعتبار 
 .  الكامل للتنفیذ  وموجھة  األدلة

بیانات احصائیة تراعي إلى توفیر ونشر  وفتاة محتسب  امرأة  كل  جعل  للمرأة  المتحدة  األمم لھیئة  الرائد البرنامج  مبادرة  تھدف -2
النوع االجتماعي وتحدید إلیھا من أجــل  للوصول وسھولة إتاحة أكثر واستخدامھا بطریقة تجعلھا أولویاتھا احتیاجات وقضایا 

ستخدامھا في التخطیط للبرامج وإل المستدامة التنمیة ألھداف االجتماعي بالنوع المتعلقة المؤشرات في المحرز  التقدم  متابعة
 الفعــال والرصــد االجتمــاعي للنــوع المســتجیب الوطني التكیف لتمكین المالیة السیاسات والبیئة في تعزیز  التنمویة ورصدھا

 المرأة والفتاة. وتمكین كل من  الجنسین بین المساواة المستدامة وتحقیق التنمیة  أھداف تجاه  تنفیذ االلتزامات نحو  للتقدم

 المجموعــة ھــذه تتألّف العربیة باللغة االجتماعي النوع إحصاءات ألدوات متكاملة مجموعة 2018 عام في اإلسكوا  أطلقت -3
 كــأول العربیة باللغة االجتماعي النوع إحصاءات حول عملي دلیل: ھما أداتین من اإلسكوا في اإلحصاء شعبة  عن  الصادرة

 إحصــاءات ألدوات المتكاملة المجموعة تھدف. االجتماعي النوع إحصاءات حول اإللكتروني التعلّم وبرنامج تدریبي  منھاج
محرز   التقدم  لرصد االجتماعي  النوع  إحصاءات واستخدام  بإنتاج  المعنیة  الجھات جمیع  قدرات  تعزیز إلى االجتماعي  النوع   ال
 .المحسَّنة والسیاسات  البرامج خالل من  والفتاة  المرأة  وتمكین  الجنسین  بین  المساواة  تحقیق نحو

 

 النــوع وإحصــاءات عــام بشــكل اإلحصاءات نتاجإ على العاملین قدرات ورفع الوطني اإلحصائي النظام  تمكین  منطلق  ومن -4
  ال" أن  ألجل  2030  لعام  المستدامة التنمیة خطة  سیاق  وفي والفئات،   الجھات جمیع من  والمستخدمین خاص بشكل االجتماعي

 دائرةفي  االجتماعي النوع إحصاءات قسمو اإلسكوا مع الوثیق بالتعاون للمرأة،  المتحدة األمم ھیئة عقدت" أحد  منھا  یستثنى
  األردن  المیت،  البحر  في االجتماعي  النوع  إحصاءات حول  ورشة عمل تدریبیة وطنیة  ، (DOS)  األردن  في  العامة  اإلحصاء

 حــول األساســیة المفــاھیم علــى والمســتخدمین المنتجــین لتــدریب ورشة العمل التدریبیــةوكانت  ، 2021 تموز 8الى    6  من
 على  المشاركین   التدریب في االجتماعي  النوع  إحصاءات حول  سكوااإل  دلیل  منھاج اعتماد  وتم.  االجتماعي  النوع  إحصاءات

 فــي لالشــتراك أساســي كشــرط بنجــاح االجتمــاعي النــوع إحصاءات حول اإللكتروني للتعلّم سكوااإل برنامج استكمال  یتم  أن
  اإلسكوا   في االجتماعي  النوع  إلحصاءات  اإللكتروني  التعلیم برنامج اجتازوا الذین  المؤھلین  المشاركین دعوة تم  فقد.  الورشة

 بیانــات إلنتــاج االجتمــاعي نوعبال المرتبطة األساسیة بالمفاھیم معارفھم وتعمیق مھاراتھم لصقل العمل  ورش   في  للمشاركة
 النوع   لمنظور  المراعیة  البیانات  عرض في  المستخدمة الفنیة  والطرق  احتسابھا،  وسبُل  الصلة  ذات  بالمؤشرات  واإللمام، دقیقة

 ومــوجزات والتحلــیالت التقــاریر لكتابــة البــاحثین تأھیــل فــي فئــاتھم،  اختالف على شك،  بال تسھم،  المعرفة  فھذه  االجتماعي، 
 أفضل.  بشكل  السیاسات

 

 والتنظیم   الحضور  -ألف

حول إحصاءات النوع االجتمــاعي فــي البحــر المیــت،  لثةھیئة األمم المتحدة للمرأة ورشة العمل التدریبیة الوطنیة الثا  عقدت -5
فترة   إحصاءات النوع االجتماعي في دائرة اإلحصــاءات  قسمسكوا واإل بالتعاون الوثیق مع 2021تموز 8-6 األردن خالل 

جھات شــملت  خمسةن مشارك من منتجي ومستخدمي اإلحصاءات م 13ورشة العمل التدریبیة . وحضر ردنالعامة في األ
التالیة:   )، تنمیــة شــبكة القــروض 2)، المجلــس القضــائي (2دائرة الموازنة العامــة ( )، 7( حصاءات العامةدائرة اإلالجھات 

 .)1لشؤون المرأة ( االردنیة)، اللجنة الوطنیة 1(  الصغیرة
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والــذي  إحصــاءات النــوع االجتمــاعي حــول تدریبيسكوا في الدلیل الاإل منھاجالوطنیین على المدربین من قبل التدریب وتم   -6
 : التالیةیتألّف من خمس وحدات ھي 

 ود جودة)من قبل المدربة الوطنیة أماني دا(قدم   قضایا النوع االجتماعي •

 (قدم من قبل المدربة الوطنیة بثینة علي العالونة) إحصاءات النوع االجتماعي •

 ود جودة)من قبل المدربة الوطنیة أماني دا(قدم    اإلطار المفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي •

 (قدم من قبل المدربة الوطنیة بثینة علي العالونة) قیاس قضایا النوع االجتماعي •

النوع االجتماعي بالوسائل المرئیة •  ود جودة)من قبل المدربة الوطنیة أماني دا(قدم    عرض بیانات 

 

 انعقاده  وتاریخ  جتماعاال مكان  -باء

الثا  عقدت -7 حول إحصاءات النوع االجتماعي في البحر المیت،   لثةھیئة األمم المتحدة للمرأة ورشة العمل التدریبیة الوطنیة 
إحصاءات النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات    قسمسكوا واإل بالتعاون الوثیق مع  2021تموز 8-6  األردن خالل فترة 

 .ردنالعامة في األ

 

 األھداف -جیم 

بأھمیة إحصاءات النوع االجتماعي كأداة لتحقیق التغییر بین العاملین والمھتمین    الوطنیة  القدرات  تعزیز الى  تھدف التدریبیة الورشة -8
في مجال المرأة والنوع االجتماعي؛ من خالل  على المجاالت المختلفة التي لوحظ فیھا عدم المساواة بین  تسلیط الضوءوالباحثین 

عالجة تلك المجاالت ذات االولویة في السیاسات؛ وتعزیز أھمیة البیانات المفصلة حسب الجنس في صیاغة السیاسات،  الجنسین، ومدى م
ونشر بیانات النوع االجتماعي الستخدامھا في االستراتیجیات وتقییم كفاءة السیاسات، بناء شبكة تواصل بین   اتجھوتحسین عرض 

 بإحصاءات النوع االجتماعي في األردن.   معنیةالتنسیق  ال
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 المناقشات ملخص  -دال

حیث  ،مساعد المیر العام للعملیات علي الشبلي  كتورالد الورشة  أفتتحالعامة    االحصاءات  دائرةنیابة عن عطوفة المدیر العام ل -9
استخدام إحصاءات النوع االجتماعي كأداة من أدوات التأیید والمؤازرة من خالل العمل على تبني إطار موحد   أھمیةعلى   أكد

ــي  النوع االجتماعي وتسجیل أفضل الممارسات والتي في حد ذاتھا جزء ال یتجزأ مــن الجھــود الشــاملة الت إلنتاج إحصاءات 
الدائرة من أجل تحسین األداء ورصد نتــائج المبــ  ــز قــدرة النســاء وتحســین فــرص تبذلھا  ــى تعزی ادرات المشــتركة الرامیــة إل

العادل إلى الموارد اإلنتاجیة والخدمات المالیة واإلرشادیة بغــرض اســتخدام إحصــاءات النــوع االجتمــاعي كــأداة  وصولھن 
م   منذدائرة  لاحرص   وأنلتنمویة ومدى تحقیقھا ألھدافھا.  یستعین بھا متخذ القرار في مجال تقییم الخطط والبرامج ا سنوات قائ

مبدأ تكافؤ الفرص وانتھاج عملیة دمــج إحصــاءات النــوع االجتمــاعي فــي الخطــط الوطنیــة للتنمیــة االقتصــادیة  على تحقیق 
على ضرورة االھتمام بموضوع إنتاج ونشر إحصاءات النوع االجتماعي، والتركیز على حق متلقي الخدمــة وواالجتماعیة.  

 .افي تمكینھ من الوصول إلیھ

  مدیر مشروع لنجعل عمل كل امرأة وفتاة محتسب في األردن السیدة منال سویدان تحدثت مكتب األمم المتحدة للمرأةنیابة عن  -10
)UN WOMAN( ، مستندة تھدف  والتي الى تعزیز القدرات الوطنیة في فھم قضایا النوع االجتماعي وتحلیلھا لوضع سیاسات 

عنھــا، باعتمــاد الطــرق الدولیــة فــي قیــاس  واإلبــالغعلى أدلة، وإنتاج وإدماج إحصاءات النوع االجتماعي وتعزیز الرصــد 
ا للمعــاییر الدولیــة الموصــي بھــا  المؤشرات بشكل عام ومؤشرات النوع االجتماعي بشكل خاص، وذلك لزیادة توافرھا ــً وفق

لّ الذي  في الدلیل التدریبي حول إحصاءات النوع االجتماعي و  سكوااإلمنھاج  عتماد . وتم اواعتماد الطرق الدولیة لقیاسھا ف  یتأ
من خمس وحدات ھي التالیة: قضایا النوع االجتماعي؛ إحصاءات النوع االجتماعي؛ اإلطــار المفــاھیمي لتحلیــل إحصــاءات 

النوع االجتماعي بالوسائل المرئیة.    النوع االجتماعي؛ قیاس قضایا النوع االجتماعي؛ عرض بیانات 

فــي والــذي بــدأ العالمي بقضیة تنمیــة المــرأة  ممراحل تطور االھتما استعراضبالوحدة األولى  علىلمشاركین اتدریب تم  و  -11
القرن العشرین  السبعینات ، عندما أدرك المجتمع الدولي أن مشاركة المرأة في العملیة التنمویة ھــي العامــل الحاســم فــي من 

التنمیة المستدامة.  وتَركّز االھتمام في السنوات الماضیة على تحلیل  العالقات القائمة بین المرأة والرجل، وأدوار كل تحقیق 
منھما، والفرص المتاحة لھما، لضمان العدالة في حصول الجمیع على موارد التنمیة. وقد أُطلق على ھذا النھج اسم "النــوع 

مفھوم النوع االجتماعي بحاالت الالمساواة الناتجــة عــن عالقــات القــوة بــین المــ  رأة والرجــل، االجتماعي والتنمیة". ویرتبط 
ــى المــوارد. وقــد وضــعت  التي یقوم بھا كل منھما، ومدى تنفیذ الخیارات المتاحة لھما والوصول إل واألدوار والمسؤولیات 

أن  األھــداف التعلیمیــة للوحــدة صكوك واتفاقیات دولیة عدیدة حول منظور النوع االجتماعي وقضایاه والمفاھیم المتعلقة بھ.
مراحل تطور مفھوم النوع االجتماعي في الصكوك  ،  مفھوم النوع االجتماعي  عرفة باألمور التالیة:م  المتدربة/یكتسب المتدرب

 .قضایا النوع االجتماعي في المجتمع، والمفاھیم األساسیة المتعلقة بالنوع االجتماعي، واالتفاقیات الدولیة

التدریب على كما   -12 إحصــاءات واســتُخدام مصــطلح  وع االجتمــاعيتاریخ تطّور إحصــاءات النــ الوحدة الثانیة شرح عن تناول 
في الذي كان و  ، 1975عام  في  المنعقد في المكسیك    ، المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأةللمرة األولى في  النوع االجتماعي 

مي  بعد ذلك بعشرین سنة، في و بأھمیة إنتاج إحصاءات عن المرأة.  اً واضحاً اعترافطلیعة المحافل التي شھدت   المؤتمر العال
االعتراف بالتباینــات االجتماعیــة واالقتصــادیة بــ نقطــة تحــول حاســمة  ، 1995بیجــین عــام  المنعقد في ، الرابع المعني بالمرأة

من األفكار المسبقة بشأن ال ت الواضح  واألدوار النمطیة للمرأة، والذي ینتج عنھ التفاو النوع االجتماعيناتجة، بشكل رئیسي، 
كّل من المرأة تأثیر  ویستدعي ھذا األمر البحث في    من السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة.رجل  الو  بین المكاسب التي یجنیھا 

جــنس البحســب على مستوى كبیر من التصــنَّیف  خالل إنتاج إحصاءاتمن على األفراد تدابیر العملیة والالمعتمدة   السیاسات
تتقــاطع ولكنھا التي قد تختلف في مخرجاتھا عن فروع اإلحصاءات األخرى،  والبیئیة،   قتصادیةخصائص االجتماعیة واالالو

مع العدید منھا.  تاریخ تطــّور  معرفة باألمور التالیة: المتدربة/یكتسب المتدربأن  األھداف التعلیمیة للوحدةفي نفس الوقت 
ــھاتعریــف إحصــاءات النــوع االجتمــاعي و ؛ إحصــاءات النــوع االجتمــاعي أھمیــة إحصــاءات النــوع االجتمــاعي  ؛ خصائص

إعــداد و ؛ التحدیات في إنتــاج إحصــاءات النــوع االجتمــاعي ھا؛ إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجو  مستخدمو  ؛ واستخداماتھا
 االجتماعي.  النوع  إلحصاءات وطني إطار

 gender statistical)شــرح مفصــل حــول مفھــوم تحلیــل إحصــاءات النــوع االجتمــاعي بالتدریب على الوحدة الثالثــة تم  -13
analysis)    .وأھمیة اتخاذ خطوة إضافیة عالوة على سائر الخطوات المتخذة إلجراء التحلیالت اإلحصائیة التقلیدیة األخــرى

ف تسلیط الضوء على أوجھ التبــاین ، بھدجتماعياال النوع قضایا یراعي منظورمن  إحصائي تحلیلوھذه الخطوة ھي إجراء 
لتي   مل ا بین المرأة والرجل في مجاالت متعددة ومتداخلة تُسّمى متغیرات.  ویھدف ھذا النوع من التحلیل أیضاً إلى فھم العوا

مختلف على أدوار الجنسین، وإلى تحدید اآلثار المحتملة للسیاسات والبرامج على كّل منھما.   میــة األھداف التعلیتؤثر بشكل 
المتدربأن    للوحدة تعریف تحلیل إحصاءات النوع االجتمــاعي وعناصــره؛ أھــداف  معرفة باألمور التالیة: المتدربة/یكتسب 
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وتحدید المؤشرات التعرف على قضایا النوع االجتماعي عملیة تحلیل إحصاءات النوع االجتماعي وخطواتھا األساسیة؛ سبُل 
 إحصاءات النوع االجتماعي عند صیاغة السیاسات.الالزمة لھا؛ كیفیة إجراء تحلیل 

التحلیل الوصفي إلحصاءات النوع االجتماعي في إجراء قیاســات بســیطة لعــدد مــن المؤشــرات شرح تم الوحدة الرابعة في   -14
المراعیة لمنظور النوع االجتماعي، باإلضافة إلى تصنیف المتغیرات حســب الجــنس.  ویســتدعي ذلــك اتبــاع منھجیــة دولیــة 

مدھا كل الجھات المعنیة، من أجل إنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة تسھّل عملیات التخطیط ووضع السیاسات المرتكزة على  تعت
األدلة.  وتؤدي أدوات قیاس المتغیرات النوعیة والكمیة دوراً مھماً في رصد اتجاھات التغیّر مع مرور الوقت، وبالتالي في 

التقدم المحرز نحو تحقیق أھداف  السیاسات المعنیة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، وتقییم فعالیة ھذه السیاسات، رصد 
معرفــة  المتدربة/یكتسب المتدربأن  وإتاحة المساءلة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة. األھداف التعلیمیة للوحدة

تصنیف المؤشرات    رات النوع االجتماعي ومعاییر اختیارھا؛ استخدامات مؤش  قیاس قضایا النوع االجتماعي؛  باألمور التالیة:
 .األدوات اإلحصائیة المستخدمة لقیاس مؤشرات النوع االجتماعي المستخدمة في عملیة الرصد والتقییم وخصائصھا؛ 

التدریب على الوحدة ال -15 حــول معلومــات أساســیة وذلــك باســتخدام إحصــاءات النــوع االجتمــاعي عــرض مبادئ  خامسةتناول 
ــراتھم واحتیاجــاتھم.  ومنــذ ســنوات  الیھا قد یحتاج والتي الفوارق بین المرأة والرجل،  ــى اخــتالف خب مســتخدمو البیانــات، عل

عدیدة، تُستخدم العروض المرئیة، مثل الجداول والرسوم البیانیة والخرائط البسیطة، لعرض البیانــات بشــكل واضــح وســھل.  
النصي للبیانات المتصلة باالختالفات بین الجنسین وقضایا النوع االجتماعي، وللفكرة  فالعروض ھي وسیلة الستكمال التحلیل

معرفــة بــاألمور  المتدربة/یكتسب المتدربأن  األھداف التعلیمیة للوحدة  .التي یُفترض أن توصلھا تلك البیانات لمستخدمیھا
بل السُــ  ي واضــح وواٍف حــول البیانــات اإلحصــائیة؛ سبُل تقــدیم عــرض مرئــ ، مبادئ عرض الجداول والرسوم البیانیة  التالیة:

 المختلفة لعرض إحصاءات النوع االجتماعي.

مختلفة في تدریب المشاركین مثل تقدیم أمثلة وطنیة للتركیز على قضــایا ذات األھمیــة ولشــرح أبعادھــا  -16 وتم استخدام وسائل 
أجــراء الم ھادفــة، وفــ ألعــرض عــن المجموعــة، وعات للخروج بحلول یتم تقدیمھا من قبــل ممثــل وجممالمختلفة، والعمل ب

من دائرة االحصاءات العامةین  مدربمن قبل التدریب تم االختبارات. و  .وطنیین 

 التقییم  -ھاء

 :التالي النحو على  االجتماع  المشاركون  وقیم.  لالجتماع التقییم استمارة  مشاركاً   13أكمل   -17

في المائة من المشــاركین  15.4 المائة من المشاركین في 84.6 الممتازة بنسبةالعمل على الدرجة  ورشة نوعیة تقییم  حصل -18
 لھــم وأضــافت لعملھم،  جدا مھمة الورشة: التالیة المالحظات المشاركین بعض وسجل قیموا نوعیة ورشة العمل بأنھا  جیدة

 االجتمــاعي النــوع إلحصــاءات مفصــلة دقیقــة شاملة ثمینة الورشة االجتماعي،  النوع بقضایا الخاصة المعلومات من  المزید
 أوالمــنھج المــادة إلثراء الوقت من المزید الى بحاجة فھي لذلك المختلفة وجمیع المشاركین متفاعلین بطریقة جیدة،   وقضایاه
 .ممتازة كانت  الورشة لتلك  الترتیبات أن  كما كافیة،   بصورة

بینمــا  % 76.9 ممتازة وبنسبة بلغــت كانت المنشودة أھدافھا بلوغ في العمل حلقة نجاح ان مشاركین أربعمن كل  ثالثةأفاد   -19
البرنامج أھدافھ بشكل جید الى :التالیة  المشاركین  مالحظات بعض  وشملت. % من المشاركین بأنھا كانت جیدة23.1أفاد   حقق 

ــى عقــد المزیــد مــن الــدورات ممتاز الى حد ما حیث انھ یحتــاج مــدة أطــول لبلــوغ األھــداف المنشــودة وظھــرت  الحاجــة ال
المفاھیم بشكل موسع وإلجراء تطبیقات عملیة.  المتخصصة في احصاءات النوع االجتماعي من أجل توضیح وترسیخ 

من ثالثة أرباع المشاركین -20 بالدرجــة  لالجتمــاع المقصــودة النتیجــة إلــی للوصــول قدمت التي والعروض المدخالت قیم أكثر 
التالیة:المواضــیع المختــارة  المشاركین مالحظات بعض ومن. % منھم قیموھا بأنھا جیدة23و %77لي الممتازة وبنسبة حوا

ممتازة، وطریقة التقدیم جیدةجداً والمدخالت من قبل مقدموالعروض كانت جیدة وفي غایة األھمیة وتحتاج الى تطبیقات عملیة 
 حتى یتم الوصول الى النتیجة المقصودة من الورشة.  

 % مــن المشــاركین قیمــوه بأنــھ جیــد15.4و بالممتاز لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظیم قیموا  %من المشاركین84.6 -21
كان على أكمل وجھ وشكروا المنظمین والداعمین الممولین  للورشة.  وأثنى المشاركون على التنظیم العام للورشة بأنھ 
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االجتماع واقترحوا بعض التحسینات المستقبلیة مثل امكانیة عقد لقاءات مستمرة مــع أبدى بعض المشاركین مالحظات بشأن  -22
ضباط النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات المختلفة وتقدیم دورات متقدمة في مجال احصاءات النوع االجتماعي، كما  

الفترة الزمنیة لعرض مادة تدریبیة متخصصة كافیة من أجل اإللمام ال كامل بالمواضیع المطروحة،اضافة الى عقد أن تكون 
 ورش متخصصة في مجال قیاس قضایا النوع االجتماعي واجراء التطبیقات العملیة للممارسات الفضلى.

 

 (القبلي والبعدي) للمشاركین لتقییم المعرفيا

ــق بالمعرفــة بإحصــاءات النــو -23 ــي والبعــدي مــن قبــل المشــاركین فیمــا یتعل ع االجتمــاعي أن اإلجابــات أفادت نتائج التقییم القبل
في البعــدي  98.6% في التقییم القبلي إلى %22.9 انحصرت بین نعم و إلى حد ما حیث ارتفعت نسبة الذین أجابوا بنعم من

الذین أجابوا ب إلى حد ما قد    .%1.4% إلى 77.1من   انخفضتوأظھرت أن نسبة 

 

 أجابوا بــنعممن المشاركین % 21.6فقد أظھرت النتائج أن معرفة المشاركین بمصادر إحصاءات النوع االجتماعي اما عن  -24
معرفة بمصادر إحصاءات النوع االجتماعي   بینما ،  البعدي% في التقییم 82.1في التقییم القبلي بینما ارتفعت إلى اي لدیھم 

 .البعدي   % في التقییم17.9القبلي الى  في التقییم %  70.7انخفضت نسبة االجابات بالمعرفة الى حد ما من  
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عن مستخدمي إحصاءات النوع االجتماعي    كانت لدیھم معرفةفي التقییم القبلي  % من المشاركین  7.1 كما وأفادت النتائج بأن -25
ما من % في  90.2إلى    نسبة المعرفة  ارتفعتو الذین كانت المعرفة لدیھم إلى حد ما بین التقییم البعدي بالمقابل انخفضت نسبة 

 .% في التقییم البعدي9.8% في التقییم القبلي إلى 92.9

 

أما فیما یخص توافر إحصاءات النوع االجتماعي فكانت النسبة األعلى من المشاركین أجابوا ب إلى حد ما حیث بلغت النسبة  -26
الذین أجابوا بنعم بلغت  23.1% في التقییم القبلي انخفضت إلى  62.5 % فیما ارتفعت  23.4% في التقییم البعدي وبلغت نسبة 
التقییم البعدي وشكلت النسبة األقل للذین أجــابوا ب ال   %75.6إلى   ــي في  ــى  ت النســبة% وانخفضــ 14.4فــي التقیــیم القبل إل
   .في التقییم البعدي%  1.3
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التقییم البعدي أن  -27 معرفة  بأدلة النوع االجتماعي في  انھ اصبح لدیھم % من المشاركین أجابوا بنعم على73.8أظھرت نتائج 
البعدي للورشة في حین لم یظھر أي إجابة بنعم التقیم القبلي عــن األدلــة  معرفةبلغت نسبة الذین لیست لدیھم أیة . كما التقییم 

التقییم  في نقاط مئویة10بمقدار % في التقییم البعدي أما اإلجابة إلى حد ما فقد 6.0% في التقییم القبلي انخفضت إلى 69.1
 . كما ھو موضح في الشكل أدناه البعدي نسبة إلى النسبة في التقییم القبلي

 

 
 
 
 

ما أظھرت نتائج التقییم القبلي فیما یتعلق بمعرفة المشاركین بآلیة احتساب المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي أن نســبة ك -28
ــى حــد مــا مــن انخفضت بینما  ، % في التقییم البعدي83.0% ارتفعت إلى 7.7الذین أجابوا بنعم بلغت  نسبة الــذین أجــابوا إل

القبلي إلى 53.8 التقییم  وا ب ال حیث انخفضــت النســبة مــن في التقییم البعدي كذلك األمر بالنسبة للذین أجاب %14.2% في 
 .البعديالتقییم % في 2.8الى   القبلي في التقییم  38.5%
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فقد كانت إجابات المشاركین فیما  ما بین الصحیحة والخاطئةوفیما یتعلق بالجزء الثاني من التقییم والذي تحتمل فیھ اإلجابات  -29

فقد   "  تصنیف اإلحصاءات حسب الجنس ھو شرط ضروري الحتساب مؤشرات النوع االجتماعي" ھل   العبارة االولى  یخص
ما نسبتھ  ــى % من المشاركین بصحة ھ53.8أجاب  % فــي 100ذه العبارة في التقییم القبلي في حــین ارتفعــت ھــذه النســبة إل
 .التقییم البعدي  

  

 
 
 

فقد ارتفعــت  " عدم المساواة الجندریة في المجتمع تضع المرأة في المرتبة الثانویة مقارنة بالرجلللعبارة الثانیة "أما بالنسبة   -30
مقابل %  96.5إلى ما نسبتھ    القبلي% في التقییم 66.5نسبة المشاركین الذین یعتقدون بصحة العبارة من   في التقییم البعدي بال

 التقییم البعدي. في%  3.5% في التقییم القبلي إلى 33.5انخفضت نسبة المشاركین الذین یعتقدون أن العبارة خاطئة من 
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صحیحة
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 المشاركینة قائم  :المرفق األول

  دائرة اإلحصاءات العامة 
 

 مقداديت�س�ي الدكتور 
 مساعد المدير العام للشؤون الفن�ة

 77630210900962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  tayseer.megdady@dos.gov.joال�ب
 

  عب�ي محمود خل�فة الرح�لالس�دة 
 مديرة مكتب المدير العام

 00962772507562خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Abeer.AlRahil@DOS.GOV.JOال�ب
 

  الروسانأحالم احمد نا�ف الس�دة 
ي 
وين  مديرة مدي��ة التحول اإلل��ت

 79089638500962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Ahlam.AlRosan@DOS.GOV.JOال�ب
 

  صفوت محمد ن� حافظ الردا�دة الس�د
 رئ�س قسم الب�انات اإلدار�ة

 00962799470096خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Safwat.Radaideh@DOS.GOV.JOال�ب
 

  تامر سلطان سل�مان الروسان الس�د
ي رئ�س قسم اإل 

 نتاج النبايت
 00962790484287خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  Tamer.AlRosan@DOS.GOV.JOال�ب

 
  جعفر عبد ال���م محمد عبابنة الس�د

 سجل األعمالرئ�س قسم 
 00962799801702خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  Jafaar.Ababneh@DOS.GOV.JOال�ب

 
  أ�من محمد راغب ابو فرحة الس�د

/قسم سجل األعمال ي
 إحصايئ

 00962787443899خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Farha@DOS.GOV.JO-Ayman.Abuال�ب
 

 دائرة الموازنة العامة

 
 مصط�ن الصعوبفراس  الس�د

 مدير مدي��ة البن�ة التحت�ة والتنم�ة المحل�ة
 79621848400962خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  feras.alsoup@gbd.gov.joال�ب

  

mailto:Ayman.Abu-Farha@DOS.GOV.JO
mailto:feras.alsoup@gbd.gov.jo
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 ر�م احمد فودة الس�دة
�ة رئ�س قسم  الموارد الب�ش

 00962796691136خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Reem.f@GBD.gov.joال�ب

 

ي األردنتنم�ة 
 شبكة مؤسسات التم��ل األصغر الرسم�ة �ف

 
 ادين خالد داود بركات ن الس�دة

 محلل ب�انات
 00962795646216خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  nbarakat@tanmeyahjo.comال�ب

ي 
 المجلس القضائئ

 
 راشد بادى راشد أبو حف�ظهالس�د 
 قسم الدراسات واإلحصاءاترئ�س 

 79806653300962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  rashed.abohafeza@jc.joال�ب

 
ن محمد النجداوي الس�دة  ه�ام حسني

 كاتب إحصاء
 79724787900962خلوي: 

ي 
وين �د االل��ت  Heyam.Najdawi@moj.gov.jo : ال�ب

 

 اللجنة الوطن�ة األردن�ة لشؤون المرأة
 

 غ�داء نب�ل محمد الب�طار الس�دة
وع  نحو س�اسات لمجابهة العنف ضد المرأة ضابط م�ش

 79539989100962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  ghaida.b@johud.org.jo ال�ب

 
 

   المدربات الوطنیاتة  قائم  :ثانيالمرفق ال

 
ي داود جودة

 الس�دة أماين
 رئ�س قسم احصاءات الجندر

 دائرة االحصاءات العامة
 0096265300700هاتف: 

 00962798686153: ويخل
 : ي

وين �د االل��ت   amanij@dos.gov.joال�ب
 

mailto:Reem.f@GBD.gov.jo
mailto:nbarakat@tanmeyahjo.com
mailto:rashed.abohafeza@jc.jo
mailto:Heyam.Najdawi@moj.gov.jo
mailto:ghaida.b@johud.org.jo
mailto:amanij@dos.gov.jo
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 الس�دة بثينة ع�ي العالونة
 جندراحصاءات القسم   احصائي/

 دائرة االحصاءات العامة
 0096265300700هاتف: 

 00962798710080خليوي: 
ي 
وين �د االل��ت  @gov.jodosBothyna.Alalawneh.: ال�ب

 

 مساعدین المدربات الوطنیاتة قائم  :الثالثالمرفق 

 خرابشةال صابر سحرالسیدة 
 جندراحصاءات القسم   احصائي/
 00962799032048خلیوي: 

 sahar.alkharabsheh@dos.gov.joالبرید االلكتروني: 
 

 المنظمونة م قائ :الرابعالمرفق 

 دائرة اإلحصاءات العامة 
 

 شاهر الشوابكةالدكتور 
ي األردن

 مدير دائرة االحصاءات العامة �ن
 0096265300700هاتف: 

 0096277416121ي: و خل
 : ي

وين �د االل��ت  DG.of.DoS@dos.gov.joال�ب
 

   هيئة األمم المتحدة للمرأة
 

 الس�دة منال س��دان 
ي األردن

وع لنجعل عمل كل امرأة محتسب �ن  مديرة م�ش
00962797194154خلوي:   

 : ي
وين �د االل��ت  manal.sweidan@unwomen.orgال�ب

 
 

ي آس�ا (  سكوا)اإلاللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرئب
 

 الس�دة ندى جعفر
 رئ�س وحدة الس�اسات االحصائ�ة والتنسيق

 حصاءشعبة اإل 
 961-1-978344هاتف: 

�د ال : اإل�ب ي
وين  jafarn@un.orgل��ت

 
 الس�دة دانا السو�ي 

 باحثة مساعدة
 شعبة اإلحصاء

 978767-1-961هاتف: 
: ال ي

وين �د اإلل��ت  soussi@un.org�ب

mailto:Bothyna.Alalawneh@dos.gov.jo
mailto:Sahar.AlKharabsheh@DOS.GOV.JO
mailto:jafarn@un.org
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 ج العملبرنام :  الخامسلمرفق ا

 

 
  

 
 
 

 يف األردن لتحسني استخدام إحصاءات النوع االجتماعي لثةورشة العمل التدريبية الوطنية الثا

 2021 متوز 6-8

 األردن  البحر امليت،

 

 2021تموز،   6الثالثاء  

 الوقت املوضوع املدرب

 9:30_9:00 التسجيل   

  10:00-9:30 افتتاح الدورة التدريبية 
UN Woman • "عرض عن مشروع "لنجعل عمل كل امرأة وفتاة حمتسب يف االردن 

 التدريبية  العملورشة  أهداف   • أماين جودة

 التدريبية  العملورشة  استعراض جدول أعمال   • أماين جودة

 أماين جودة

 

 االجتماعي)الوحدة األوىل (النوع  :1  جلسة

املشاركني إبحصاءات النوع االجتماعي •  اختبار أويل لتقييم معرفة 
 مقدمة عن النوع االجتماعي •
 مفاهيم ومصطلحات •
 االجتماعي الفرق بني اجلنس والنوع •

11:00 –10:00  
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 تطبيقات عملية •
 )فيديو( عروض مرئية •

 1511: -11:00 اسرتاحة   

 11:15-11:45 اختبار معلومات    

العالونة  (إحصاءات النوع االجتماعي)   : الوحدة الثانية2جلسة  بثينة 

 اتريخ تطوّر إحصاءات النوع االجتماعي. •
 تعريف إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصها •
 أمهية إحصاءات النوع االجتماعي واستخداماهتا •
 مستخدمو إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجوها •
 إحصاءات النوع االجتماعيالتحد�ت يف إنتاج  •
 تطبيقات عملية •
 متارين •

11:45-13:30 

 14:00-13:30 اختبار معلومات 

 14:00-15:00 اسرتاحة الغداء 

 2021تموز،    7األر�عاء  

 الوقت املوضوع املدرب

 أماين جودة

العالونة  بثينة 
 9:30-9:00 التغذية الراجعة من اليوم األول

 أماين جودة

 

الوحدة الثالثة (اإلطار املفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع  : 1جلسة 
 االجتماعي)

 حتليل إحصاءات النوع االجتماعي وعناصره •
أهـــــداف عمليــــــة حتليـــــل إحصــــــاءات النـــــوع االجتمــــــاعي وخطواهتــــــا  •

 األساسية
سُبل التعرف على قضا� النوع االجتماعي وحتديد املؤشرات الالزمة   •

9:30-11:30 
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 هلا
 متارين،  تطبيقات عملية •

كيفية إجراء حتليل إحصاءات النوع االجتماعي عند صياغة   •
 السياسات

 11:45-11:30 اسرتاحة   

 
 اختبار املعلومات

11:45-12:15 

العالنة (قياس قضا� النوع االجتماعي)2جلسة  بثينة  : الوحدة الرابعة   

 مؤشرات النوع االجتماعي ومعايري اختيارها  استخدامات •

 املؤشرات وخصائصهاتصنيف  •

 األدوات اإلحصائية املستخدمة لقياس مؤشرات النوع االجتماعي •

 متارين،  تطبيقات عملية •

12:15-14.00 

 15:00-14:00 اسرتاحة غداء 

 2021تموز،   8الخم�س 

 الوقت املوضوع املدرب

 أماين جودة

العالونة  بثينة 
 9:15-9:00 التغذية الراجعة من اليوم الثاين

العالونة (قياس قضا� النوع االجتماعي)1جلسة  بثينة  : الوحدة الرابعة   

   الرابعة  استكمال الوحدة
9:15-10:30 

 11:00-10:30 اختبار املعلومات 

 11:30-11:00   اسرتاحة 
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 أماين جودة

 

 : الوحدة اخلامسة (عرض بيا�ت النوع االجتماعي بطرق مرئية)2جلسة 

 جيد وفعال للمعلومات االحصائيةكيفية تقدمي عرض مرئي  •

 الوسائل املختلفة للعرض •

 املبادئ الالزمة لعرض اجلداول والرسوم البيانية •
 تطبيقات عملية، متارين •

11:30-13:30 

 ختبار املعلوماتا • 
التدريب واملدرب •  تقييم 

13:30-14:00 

املشاركني إبحصاءات النوع االجتماعي  بعدياختبار   •   لتقييم معرفة 
   تسليم الشهادات •

14:00-14:30 

 14:30 اسرتاحة غداء 
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