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 المحتويات 
 

جهودها من  سكوا ال  واصلت

بيانات  في نتاج لزيادة ا   أجل

الهدف الخامس من أهداف  

 . التنمية المستدامة

األردن أوراقا تحليلية  صدر ي

  النوع االجتماعيمن منظور  

ت  آواقع بيانات تعداد المنش  من

والتعداد الزراعي،  قتصادية  الا

2021 . 

تقرير  تصدردولة فلسطين 

  ،"المرأة والرجل في فلسطين

 . "2021قضايا وإحصاءات، 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة  

مسح العنف  "  يصدر  والحصاء

  عاقةضد المرأة ذات ال

2019" . 

ورشة العمل  يعقد األردن 

الدليل  " التدريبية الرابعة عن

العملي حول إحصاءات النوع  

الصادر عن   "جتماعي اال

 . السكوا

من واقع بيانات    ر النوع االجتماعياألردن أوراقا تحليلية من منظوصدر ي

 2021ت االقتصادية والتعداد الزراعي، آ تعداد المنش

 

تواصل السكوا جهودها من أجل زيادة النتاج في بيانات  

 الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 

انطالقاً من ضرورة االهتمام بموضوع إنتاج ونشر إحصاءات مراعية للنوع االجتماعي ولتقديم  

صورة واقعية عن النساء والرجال دون استثناء أي أحد من عملية التنمية من خالل تحديد المجاالت  

لتلبية  االجتماعي  النوع  إحصاءات  تحسين  في  أساسية  أولى  كخطوة  البيانات  إلى  تفتقر  التي 

المستدامة  واضعي  حتياجات  ا التنمية  حصاءات  ، أعدت دائرة ال 2030السياسات ورصد خطة 

من خالل    النوع االجتماعين من منظور  تي العامة بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة ورقتين تحليلي 

طرح تساؤل حول كيفية سد هذه الفجوات وما هي التغييرات التي يجب أن تحدث في إنتاج البيانات  

 الموجودة.  

وقد تناولت الورقة التحليلية لتعداد المنشآت واقع مشاركة المرأة  

أبرز   وصف  خالل  من  االقتصادية  المنشآت  في  والرجل 

منظور   من  الحصائية  االجتماعيالمؤشرات  وقدرتهما    النوع 

والسيطرة عليها واتخاذ  على الحصول على الموارد االقتصادية  

بشأ المناسبة  التعداد  ن القرارات  من  البيانات  استُخرجت  وقد  ها. 

عام   في  االقتصادية  للمنشآت  يهدف    2018األخير  كان  والذي 

بصورة أساسية إلى توفير منظومة من البيانات ذات جودة عالية  

بحسب   الخاص  القطاع  في  االقتصادية  المنشآت  حول  وحديثة 

 متعددة. خصائص 

 

وأبرزت الورقة التحليلية المتعلقة بالتعداد الزراعي من منظور  

االجتماعي القطاع    النوع  في  األردنية  المرأة  مشاركة  مدى 

وصف   منها  الهدف  وكان  الرجل.  جانب  إلى  الزراعي 

،  النوع االجتماعيالمؤشرات في القطاع الزراعي من منظور  

في عام  وقد استُخرجت البيانات من آخر تعداد زراعي أٌجري  

جمع    2017 هدفها  النطاق  واسعة  إحصائية  عملية  واعتُبر 

معلومات عن تركيب هيكل القطاع الزراعي في األردن من  

الحائزين   وشروط  الحيوانية  والثروة  النباتية  الحيازات  حيث 

 والفئات العمرية وبعض الخصائص األخرى.  

 

 

 

بهدف   األعضاء  الدول  قدرات  تطوير  في  جهودها  السكوا  تواصل 

زيادة إنتاج بيانات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول  

بين  األضعف  الهدف  هذا  ويعتبر  ونشرها.  الجنسين  بين  المساواة 

األجهزة   وتملك  البيانات.  توفر  حيث  من  عشر  السبعة  األهداف 

  إنتاج تسعة    الحصائية الوطنية القدرة على زيادة البيانات عن طريق

( مؤشراً للهدف الخامس، ويمكن جمعها  في المائة 65) 14من أصل  

األ  المسوح  من  األجهزة  واحتسابها  إشراف  تحت  تعمل  التي  سرية 

 ومسؤوليتها. 

في الرسم البياني أدناه النتاج الحالي حول مؤشرات الهدف الخامس التسعة بحسب المسوح   

 في المائة.  78و في المائة  11االسرية، وهو يتراوح بين 

 

 

الخامس من أجل تعزيز قدرات الدول العربية  جية خاصة بالهدف  ي تنفذ االسكوا استرات 

للمقارنة   قابلة  مفّصلة  بيانات  إنتاج  القدرات في  بناء  تنظيم ورش عمل هدفها  عبر 

واحتسابها ونشرها، وتبادل المعرفة ومناقشة التحديات الخاصة في انتاجها وقياسها  

ا البيانات  إنتاج  تنشيط  بغية  الوطني  الحصاء  نظام  في  التنسيق  لمتعلقة  وتعزيز 

 بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتدفقها. 

بغية تنشيط   الوطين   التنسيق يف نظام اإلحصاء  انتاجها وقياسها وتعزيز  يف 
 إنتاج البياانت املتعلقة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة وتدفقها.

 

 

 التقرير اآلتي:من خالل رابط  عملورش ال على االطالع يمكن

https://www.unescwa.org/events/archived?focus-area=14 
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الفجوة    . 2 السابقة، وال زالت  بالسنوات  العاملة مقارنة  القوى  النساء في  نسبة مشاركة  انخفاض 

مرات. وقد بلغت نسبة    4بحوالى    2020في عام    ا كبيرة، إذ إّن مشاركة الرجال كانت تتخطاه

في    40,9)  2020سنة فأكثر( في عام    15فلسطين لألفراد )دولة  القوى العاملة المشاركة في  

 بين الناث.   في المائة  16,1، بينما وصلت  في المائة  65,1وبلغت هذه النسبة بين الذكور    (المائة

 

 " 2021قضايا وإحصاءات،  ،دولة فلسطين تصدر تقرير "المرأة والرجل في فلسطين

 
الجهاز   الفلسطينية،    2021تشرين األول/أكتوبر    26المركزي لإلحصاء الفلسطيني في  أصدر  المرأة  يوم  بمناسبة 

". ويعتبر هذا التقرير أحد التقارير التي يصدرها  2021تقريراً بعنوان "المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات،  

بهدف الوقوف على واقع المرأة والرجل في    االجتماعي النوع  الجهاز ضمن سلسلة من التقارير المتخّصصة بقضايا  

المجتمع الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية والضرورية من أجل رسم السياسات حول هذا الواقع. كما يشّكل هذا التقرير  

 ن الجنسين. أداةً اضافية تسّهل عمل واضعي السياسات ومتخذي القرارات في مجال تمكين المرأة الفلسطينية والمساواة بي 

ويعرض التقرير مجموعة مختارة من المؤشرات األساسية الخاصة بواقع المرأة والرجل، حيث يحمل بين طياته عدة قضايا تتناول المؤشرات   

لعالم  الديمغرافية حول المرأة والرجل، ومؤشرات حول الواقع التعليمي، والواقع الصحي والعاقة، والقوى العاملة، والفقر، والحياة العامة وا

وما    النوع االجتماعي، والجريمة والتكنولوجيا، آخذاً في االعتبار المؤشرات التي وردت في الطار الوطني لقضايا  19-ثر جائحة كوفيد وأ

ذها  يتصل بها من أطر إقليمية ودولية وأهداف التنمية المستدامة.  وتعتمد البيانات الواردة في هذا التقرير على نتائج بعض المسوح التي نف

 از، بالضافة الى السجالت الدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة. وفي ما يلي ملّخص عن أبرز نتائج التقرير: الجه

 
 

 التقرير اآلتي:من خالل رابط  التقرير على االطالع يمكن

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2586.pdf 

 

مسح  " الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء يصدر 

 " 2019العنف ضد المرأة ذات االعاقة 

بالقراءة والكتابة بين النساء والرجال خالل األعوام الستة  تقل    .1 ص الفجوة في معدالت اللمام 

  9معدالت اللمام بالقراءة والكتابة بين النساء بنسبة بلغت حوالى  عشر الماضية، حيث ارتفعت  

 ، إال أنها ظلّت لصالح الرجال خالل الفترة ذاتها.في المائة
 

 
هن من النساء.  فلسطين دولة من المحامين المزاولين للمهنة في  في المائة   27.1 .3

غزة؛ حيث بلغت النسبة   ع الضفة الغربية وقطاة المحاميات بين ب وتزيد الفجوة في نس

 .غزة  عفي قطا   في المائة  16.9في الضفة الغربية و في المائة   30.1

 

 ورشة العمل التدريبية الرابعة عن "الدليل العملي حول إحصاءات النوع االجتماعي" الصادر عن السكوايعقد األردن  

 

 

سكوا "الدليل العملي حول إحصاءات النوع  وحدة الحصاءات المعنية بقضايا الجنسين في دائرة الحصاءات العامة في األردن ورشة العمل التدريبية الوطنية الرابعة بشأن منهاج العقدت  

سكوا( والمؤسسة العامة  وثيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ال في فندق الكمبينسكي بالتعاون ال  2022آذار/مارس    17-15الفترة    خاللان، األردن،  االجتماعي" في عم  

مشاركاً من منتجي الحصاءات ومستخدميها من   19للضمان االجتماعي وهيئة األمم المتحدة للمرأة. وهذه الورشة هي الرابعة من سلسلة ورش العمل التدريبية، وقد حضر الورشة  

 للضمان االجتماعي. المؤسسة العامة 

 االجتماعي  والنوع   المرأة بوصفها أداة لتحقيق التغيير لدى العاملين والمهتمين والباحثين في مجال  النوع االجتماعي    وكان الهدف من الورشة تعزيز وعي القدرات الوطنية بأهمية إحصاءات 

المساواة بين الجنسين وكيفية معالجتها في السياسات؛ وتعزيز أهمية البيانات المفّصلة حسب الجنس في  عن طريق تسليط الضوء على مختلف المجاالت ذات األولوية التي يشوبها عدم  

ت  ونشرها بغية استخدامها في االستراتيجيات وتقييم كفاءة السياسات؛ وبناء شبكة تواصل بين جهات التنسيق المعنية  بإحصاءا  بيانات النوع االجتماعيصياغة السياسات؛ وتحسين عرض  

 https://www.unescwa.org/events/improving-use-gender-statistics-jordan-4th-workshop :رابط الموقع اللكترونيفي األردن. النوع االجتماعي  

%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-

 

 

، بالشراكة مع صندوق األمم  2022شباط/فبراير    27أطلق المجلس القومي للمرأة، في  

المتحدة للسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والحصاء، وهيئة األمم المتحدة للمرأة  

وبرنامج األمم المتحدة النمائي، نتائج دراسة وطنية هي األولى من نوعها، تناولت العنف  

المسح   عّيِّنة  شملت  وقد  العاقة.   ذات  المرأة  العاقة    5616ضد  ذوي  من  امرأة 

العمرية   الفئة  برنامج كرامة ضمن  لجميع محافظات    18والمستفيدات من  فأكثر ممثلةً 

 الجمهورية باستثناء محافظات الحدود. 

 

 من خالل رابط التقرير اآلتي: التقرير على االطالع يمكن

https://egypt.unfpa.org/ar/publications / 

 

أّن   الدراسة  المائة   54وكشفت  ال  في  النساء  تعّرضن  لواتي  من  الزواج  لهن  سبق 

تعّرضن لعنف جسدي،  في المائة    43للتعنيف من الزوج في أي فترة من حياتهن،  

المائة  34و أّن    في  أظهرت  بالعاقة.  كما  لعنف مرتبط  المائة   35تعّرضن    في 

من أفراد العائلة أو البيئة المحيطة،    لعنف نفسي عشرة    ةتعّرضن منذ سن الخامس 

المائة   28و و  في  بالعاقة،  مرتبط  لعنف  المائة   25تعّرضن  لعنف    في  تعّرضن 

 تعّرضن ألّيِّ شكل من أشكال العنف الجنسي.    في المائة   10وحوالى  ، جسدي

 

http://www.unescwa.org/
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2586.pdf

