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بيانات وإحصاءات المساواة بين الجنسين

مقدمة֎

المرجعيات֎

ي الدول العربيةتقييم حالة بيانات واحصاءات المساواة بين الجنسين֎
 

ف

التحديات التي تواجهها خالل السنوات الخمس القادمةأولويات الدول العربية و֎



علىلحياةامجاالتجميعفيوالرجالالنساءأوضاعبينوالتفاوتاتاالختالفاتتقيس

الجنسينينبالتمييزبسببقائمةتحيزاتعنتنشأاختالفاتغالبًاوهي-"واف  نحو

خصائصتنوعاإلحصاءاتهذهوتبين.المجتمعيةالثقافةبسببالمجتمعفيومتجذرة

النساءمنةمختلففئاتخصوصياتإلىباإلضافةبينهم،المساواةوعدموالرجال،النساء

نشرهاوجمعها،تمالتيالبياناتالجنسينبينالمساواةإحصاءاتوتشمل.والفتيات

الجنسسببحتُصنفالالتيالبياناتعنفضالً األخرى،والخصائصالجنسبحسب

فيتياتوالفبالنساءالخاصةوالمساهماتوالتحدياتوالفرصاالحتياجاتتعكسلكنها

.المجتمع

نتعريف إحصاءات المساواة بين الجنسي



ً رجزءاً الجنسينإحصاءاتإلنتاجوتصنيفهاالبياناتوتحليلجمعيمثل֎ فيئيسيا

.ةخاصالمرأةتمكينوبسياساتعامةالتنمويةبالسياساتالمتعلقةالنشاطات

شرائحةلكافالتغطيةمنمناسبوبقدردوريبشكلاإلحصاءاتهذهتوفيريعتبر֎

مشكالتاللتحديدالقرائنإلىمستندةمراجعاتإلجراءالزاويةحجربمثابةالمجتمع

.التدخالتهذهأثروتقييمللتدخالتالمواردوتخصيصاألولوياتوترتيب

جنسالحسبمفصلةواحصاءاتبياناتإلىالسياساتوواضعوالمخططونيحتاج֎

.تماعياالجالنوعتراعيالتيوالبرامجاإلستراتيجياتووضعاالتجاهاتلتقييم

لماذا؟: إحصاءات المساواة بين الجنسين



لسياسات يحتاج المجتمع المدني إلى هذه االحصاءات للقيام بدوره في مراقبة وتقييم ا֎

.الدولية والخطط الوطنية للتنمية المستدامةجندةوالبرامج في ضوء أهداف األ

.رصد أهداف التنمية المستدامة وتطبيق المساءلة֎

مة بشكل عام تسهم بشكل رئيسي في الحوارات المجتمعية ذات الصلة بالتنمية المستدا֎

.وبقضايا المرأة بشكل خاص

لماذا؟: إحصاءات الجنسين



المرجعيات



المرجعيات

إحصاءاتإلدماجالدولبهاتسترشدطريقخارطةبيجينعملومنهاجإعالنوضع

وتقييمةمتابعفياإلحصاءاتهذهوالستخداملإلحصاءالوطنيةالمنظومةضمنالجنسين

3حراتيجياالستالهدفويؤكد.بالموضوعيةيتسمنحوعلىالجنسينبينالمساواةجهود

بحسمفصلةومعلوماتبياناتونشرتوفير"ضرورةعلىبيجينعملمنهاجفي

منةالمطلوبواالجراءاتالمسؤولةالجهاتويحدد،"والتقييمالتخطيطألغراضالجنس

.جهةكل

الحكومات
ة االجهزة االحصائي

الوطنية
ة االجهزة االحصائي

ةاالقليمية والدولي

توصيات

:إلى



:يليبمابالقيامالحكوماتطالب

لرجلوابالمرأةالخاصةالبياناتتعرضإحصائيةلنشرةالمنتظماالصدارضمان1)
.المتخصصينغيرالمستخدمينمنواسعةفئةيناسبشكلفيوتفسرها

مدىاستعراضعلىبلدكلفيومستخدميهااالحصاءاتمنتجيمواظبةضمان2)
.الجنسينبينالمساواةقضاياوتغطيتهالرسمياالحصاءاتنظامكفاية

لعمل،اوأربابوالنقاباتالبحثية،المنظماتوتشجيعونوعيةكميةدراساتإجراء3)
.الدراساتهذهمثلإجراءعلىالحكومية،غيروالمنظماتالخاص،والقطاع

تنفيذوالعامةالسياساتوضععندالجنسينبينالمساواةتراعيبياناتاستخدام4)
.والمشروعاتالبرامج

ملياتعكلفيالجنسينبينالمساواةمفهومبإدماجالمؤتمر،أثناء،الحكوماتالتزمت

البرامجوالسياساتهذهتنفيذعملياتإلىباإلضافةالتنمية،وبرامجالسياساتإعداد
.وتقويمها



:يليبماوالدوليةواالقليميةالوطنيةاالحصائيةاالجهزةأوصي

هابالمتصلةالمؤشراتمنوغيرهاوالجنس،العمرحسبالمفصلةالبياناتجمع1)

.وعرضهاوتحليلهاوتبويبهادوريا

اتالمؤشرواختباروضعفيبالمرأةالمتعلقةوالبحوثالدراساتمراكزإشراك2)

.العملجمنهاأهدافتحقيقولرصدالجنسين،بينالمساواةإحصاءاتلتحليلالالزمة

جميعفيومشاركتهماوالرجلالمرأةحالةعنالبياناتجمعوأساليبمفاهيمتحسين3)

.القطاعات

فيسينالجنبينالمساواةإحصاءاتتحليلوإدراجالحيويةاالحصاءاتنُظمتعزيز4)

.واألبحاثالنشرات



قرار)2008(والعشرينالخامسةدورتهافياإلسكوااعتمدتاإلقليمي،الصعيدعلى

ثحي،المرأةوتمكينالمساواةألغراضالجنسينبينالمساواةإحصاءاتبشأن286

:يليبماالقيامإلىاالعضاءالدولدعت

المساواةومؤشراتلقضاياالعربياإلطارفيالواردةالمؤشراتمجموعةاعتماد1)

علقةمتإحصاءاتوتوفيرالمؤشرات،منموحدةمجموعةباعتبارهاالجنسين،بين

راتيجيةاإلستالعملوخططالسياساتوتقييمرصدفيتستخدمكيالمؤشراتبهذه

.الجنسينبينبالمساواةالمرتبطة

وتوفيرسينالجنبينالمساواةتراعيالتيالمؤشراتوتحليلونشرلجمعآليةتطوير2)

فيؤخذتكيالعمريةوالفئاتالسكانيوالتجمعالجنسحسبالمصنفةالبيانات

.راعيهوتالجنسينبينبالمساواةتتصلوبرامجسياساتصياغةعنداالعتبار

فينالجنسيبينالمساواةوإحصاءاتقضاياإلدراجتدريببرامجوتنفيذوضع3)

بينواةالمسابمسألةومستخدميهاالبياناتمنتجيتوعيةبغيةاإلحصائية،النظم

.المرأةوتمكينالجنسين



تقييم حالة بيانات واحصاءات 

في الدولالمساواة بين الجنسين
العربية
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عدد 
الدول

0القانونيةاألطر 5.1.1

3الزوجعنف5.2.1

0الزوجغي  عنف5.2.2

16المبكرالزواج5.3.1

8االناثختان5.3.2

ل  العمل5.4.1
ز 8الميز

لمانعضوية5.5.1 22الير

15اإلداريةالمناصب5.5.2

2االنجابيةالصحةقرار 5.6.1

0اإلنجابيةالصحة5.6.2

5.a.1ملكية  
0األراضز

5.a.2 اإلطار  
1األرضلملكيةالقانونز

5.b.15المحمولةالهواتفملكية

5.c.10للمساواةمستجيبةموازنات

اتعدد  4353645231355442333424المؤشر

  الدول العربية، 
ز
ز ف ز الجنسي  ات المساواة بي  2108مدى توافر مؤشر



مدلول المؤشركود
عدد 

الدول
0القانونيةاألطر5.1.1
3الزوجعنف5.2.1
0الزوجغيرعنف5.2.2
16المبكرالزواج5.3.1
8االناثختان5.3.2
8المنزليالعمل5.4.1
22البرلمانعضوية5.5.1

  الدول العربية، 
ز
ز ف ز الجنسي  ات المساواة بي  2108مدى توافر مؤشر

مدلول المؤشركود
عدد 

الدول
15اإلداريةالمناصب5.5.2
2االنجابيةالصحةقرار5.6.1
0اإلنجابيةالصحة5.6.2
5.a.10األراضيملكية
5.a.21األرضلملكيةالقانونياإلطار
5.b.15المحمولةالهواتفملكية
5.c.10للمساواةمستجيبةموازنات



اتذمتخصصةمواضيعبشأنأساسيةمعلوماتإلنتاججديدةمسوحاتإجراءمجال֎

:الجنسينبإحصاءاتصلة

.المرأةدضوالعنفالضارةالممارساتحولالمعيشيةلألسراستقصائيةدراسة:جيبوتي

منبالشبااراءاخذتموالذيبالدولةمرةألولالوطنيالشبابمسحتنفيذ:الكويت

مشاركةالعلىمبنيمجتمعبناءوتخدمالشبابتهمالتيالموضوعاتاهمعنالجنسين

.للجنسين

فيالجنسينإحصاءاتعنهنتجوالذياإلعاقةذويعلىميدانيمسحإجراء:السعودية

ةاالجتماعيالشرائحمنهامةلشريحةالمعلوماتيةالفجوةيجسرماوهواإلعاقةمجال

.عنهمكافيةمعلوماتتتوافرالماعادةوالتيبالرعايةاألولى

إنتاجبيسمحماهوالمرأةضدالعنفتكلفةومسحالوقتاستخداممسحتنفيذ:مصر

.المرأةضدالعنفوعناألجرمدفوعغيرالعملعنقبلمنمتاحةتكنلممؤشرات

تقدما  المجاالت التي أحرزت فيها الدول العربية 



أو/واتصنيفً أكثرالجنسينإحصاءاتإلنتاجالموجودةالبياناتمعالجةعادةإمجال֎

:جديدة

:األردن

حصاءاتإإثراءفيتسهمالتيالبياناتمنمزيدليقدمالسكانيلتعدادلأفضلتوظيف

-(سينللجنزراعيةالحيازةالأوملكيةال)الزراعيعدادللت-(المبكرالزواج)الجنسين

والزواجاألطفالزواج)سابقامتوفرةغيربياناتجمعلاألسريةوالصحةالسكانمسحل

.(لإلناثالتناسليةاألعضاءوتشويهالقسريوالزواجالمبكر



تلوحاأوبياناتقواعدتطويرخاللمنالجنسينواحصاءاتبياناتإتاحةمجال֎

:االنترنتشبكةعلىمركزيةمتابعة

صاءاتواإلحالبياناتهذهبإتاحةتسمحتكنولوجيةأدواتبتطويرعربيةدولعدةقامت

ذلكوتمثلطنيةوالوالعالميةالتنمويةاألهدافتحقيقفيوالمسائلةالشفافيةإلعمالللكافة

.الجنسينواحصاءاتببياناتالخاصةالنوعيةالمراصدتأسيسفي

الجنسينبينللتوازنالوطنيالمرصدإطالق:البحرين

.للمرأةالوطنيالمرصدإطالق:السعودية

.المصريةالمرأةمرصدإطالق:مصر

.للعنفالوطنيالمرصدإطالق:سوريا



التحدياتأولويات الدول العربية و

التي تواجهها خالل السنوات الخمس
القادمة



ية  الموارد البشر
المطلوبة لتصميم
المسوح وتحليل 
ومعالجة البيانات 
ات وتقدير المؤشر

الموارد المادية 
المطلوبة لجمع 
ري البيانات بشكل دو 
ائح  لكل الشر
االجتماعية

غياب المعايي  
ق والمنهجيات المتف
عليها دولًيا لقياس
ات  بعض مؤشر
ز الجنس ز  المساواة بي  ي 

الشوورائح توووفير بيانووات واحصوواءات المسوواواة بووين الجنسووين لكوول الشوورائح االجتماعيووة السوويما

علووى أال األضووعف واألولووى بالرعايووة وذلووك لتحقيووق روح أجنوودة التنميووة المسووتدامة والتووي تقوووم

موا يلوي أهوم في. تواجهوه تحوديات عديودةيتخلف عن الركب أي من النساء والفتيات فوي المجتموع
فوي نالتحوديات التوي تحوول دون الرصود الممونهج والمراعوي العتبوارات المسواواة بوين الجنسوي

:الدول العربية

التحديات التي تواجه الدول العربية خالل السنوات الخمس القادمة



ز اإلحصائيةالقدراتبناء1) إحصائيةراتتقديإنتاجعىلقدراتهملزيادةللمستخدمي 

ات ز إحصاءاتواستخدامللمؤشر .أوسعنطاقوعىلأفضلبشكلالجنسي 

ز المساواةالعتباراتمراعاةأكي  بياناتاستخدام2) ز بي    الجنسي 
ز
السياساتاغةصيف

امجوتنفيذ  الخاصةاتالسياستحولعنهينجمأنيمكنتوجهوهو )والمشاري    عالير

ز بالمساواة ز بي  .(انيدواألسالقرائنعىلأكير بدرجةمبنيةلتصبحالجنسي 

أولويات الدول العربية خالل السنوات الخمس القادمة



ز المساواةإحصاءاتوضع1) ز بي  اتيجياتأولوياتضمنالجنسي  طنيةالو االسير

.لإلحصاء

.اإلحصائيةالقدراتولبناءالبياناتإلنتاجالمخصصةالموارد زيادة2)

  االبتكار تنمية3)
ز
  ديةالتقليالبياناتجمعألنشطةأفضلتوظيفمجالف

ز
مجالوف

  الجديدةالتقنيات
ز
ةالبيانات)المعلوماتوتكنولوجيا االتصاالت مجالف –الكبي 

شيد (...-المحمولمسوح .الموارداستخداملير

توصيات




