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 المحتویات
 

التقریر العربي لفجوة 
النوع االجتماعي  

2020 

لتطویر   قلیميإ  مشروع
كتیب عدسة النوع  

 وطنيالاالجتماعي  

  عمل  تَيورش  األردن
حول    تینوطنی  تینتدریبی

الدلیل "سكوا  اإلج امنھ
العملي حول إحصاءات  

 "جتماعياالالنوع  

تطلق قاعدة    األردن
البیانات التفاعلیة  

حصاءات المرأة  إل
 األردنیة

ھیئة األمم المتحدة  
للمرأة والجھاز 

المركزي لإلحصاء  
الفلسطیني یوحدان  

لتعزیز   جھودھما
إحصاءات النوع 

  دولةاالجتماعي في 
 فلسطین

 

 

 2020  التقریر العربي لفجوة النوع االجتماعي

  العربیة البلدان  حققتھا التي  المكاسب  رغم  الرئیسیة،   المجاالت تشوبتزال   البین الجنسین    الواسعة  فجواتال أنّ   التقریر ویكشف
  فال  الجنسین،   بین المساواة تحقیق نحو كبیرة أشواطاً   قطعت  بلدان عدة أن  من الرغم على  أنھ  أیضاً   ویبیّن. واتالسن  مر على
  صولھنح  ضمان قبلو ، الرجل  مع  الكاملة  بالمساواة والنساء الفتیات تنعم أن  قبل »األخیر  المیل« عبور  الضروري  من یزال
  من توفرت،  حیثما  الجغرافي،   والموقع  والثروة  العمریة  ةالفئ حسبالبیانات المفصّلة    أحدث  التقریرُ  استخدم  وقد.  قوقھنّ ح على
 .  والذكور  اإلناث  بین  القائمة  الفجوات خلق في  تسھم التي  المساواة  عدم  أبعاد  حول  معّمقة معلومات إعطاء أجل

 واإلنكلیزیة  العربیة  غتینلبال صادر 2020لتقریر العربي لفجوة النوع االجتماعي  ا 

  2020تقریر العربي لفجوة النوع االجتماعي  لل  التفاعلیة  المتابعة لوحة 

 الرسائل والتوصیات الرئیسیة 
 2020تقریر العربي لفجوة النوع االجتماعي  لا  حول  فیدیو 

 

لتطویر كتیب عدسة النوع  قلیمي إمشروع  
 وطنيالاالجتماعي  

كتیب عدسة النوع االجتماعي العربي  ل  لكترونياإل  الموقع رابط
2019:  https://www.unescwa.org/publications/arab-

gender-lens-2019-pocketbook-statistical-portrait-
western-asia-region. 

 

 

االدول   مخاطبة  اإلسكوااإلحصاء في  شعبةتعتزم   لمشاركة  بشأن 
على  ، عدسة النوع االجتماعيوطني لكتیب    إعداد  مشروعفي 

 ذا الكتیبھ  عدادعلى إسكوا  اإلعمل  ت. وغرار الكتیب اإلقلیمي
على األجھزة اإلحصائیة   سھلیلیكون بمثابة منشور وطني 

  .ونشره بشكل آني  ھتحدیثالوطنیة وشركائھا 

واقع  عن كتیب عدسة النوع االجتماعي صورة إحصائیة  یقدم  و
من خالل توفیر مؤشرات أساسیة حول السكان   ، النوع االجتماعي

الوقوف  . والھدف ھو  واإلعاقة والتعلیم والصحة والتمكین والعمل
ووضع  ، الرجال والفتیانبعلى حالة النساء والفتیات مقارنة  

  ، ي متناول واضعي السیاسات والمجتمع المدني والعالمفالبیانات  
 .لرجلالمساواة بین المرأة واورفع الوعي حول قضایا 

 

 

 

المساواة بین الجنسین وأھداف  :  2020التقریر العربي لفجوة النوع االجتماعي  "  في اإلسكوا  حصاءاإل شعبة  أصدرت
من خالل مؤشرات   22حالة المساواة بین الجنسین في  فيیبحث التقریر  و .عربیةال  اللغةب"  التنمیة المستدامة بلداً عربیاً، 

فرید من نوعھ. فھو  التقریر    ذاالنوع االجتماعي المرتبطة بالمواضیع التي تشكّل جوھر أھداف التنمیة المستدامة. وھ
التقدم في   یتضمن مؤشرات النوع االجتماعي ذات األولویة بالنسبة للمنطقة، وھي كمیة ونوعیة، للمساعدة في تسریع 

 .لتنمیة المستدامةا نین على المستوى القُطري، ولرصد تنفیذ أھدافالسیاسات والقوا

 

 

حصائیة الوطنیة في  اإل  جھزةسكوا األاإل ستدعو  ، األولى  المرحلة في
  ، اآللي للكتیب  Excel  ملف على  التدریب  فيالدول العربیة للمشاركة  

  الدعماإلسكوا   تقدمسوإطار البیانات الوطنیة ودون الوطنیة.  تحدیدو
 .الوطنیة بالبیانات  الملف  الستكمالالمشاركة    لدوللالفني 
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بالتعاون   ، ھیئة األمم المتحدة للمرأةو  ، وحدة إحصاءات النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات العامة في األردن  عقدت
(اإل الدلیل العملي  "سكوا  اإلج  امنھ عن  تینعمل تدریبی  تيورشسكوا)  الوثیق مع اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  یونیو/حزیران  29  ىلإ 27من   الفترة في  ، األردن  المیت،  البحر في في فندق الموفنبیك "جتماعياالحول إحصاءات النوع  
 .2021 یولیو/تموز 8لى إ 6من    الفترةو  2021

، (16)دائرة اإلحصاءات العامة  منھا:   ، جھات ثمانيمن    ھاومستخدمیمن منتجي اإلحصاءات    اً مشارك 26  تینالورش  وحضر
، (2)دائرة الموازنة العامة   ، (1)، صندوق التنمیة والتشغیل (1)، المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  (2)وزارة الصحة 

 .(1)ردنیة لشؤون المرأة  ، اللجنة الوطنیة األ(1)، تنمیة شبكة القروض الصغیرة  (2)المجلس القضائي 

 عن  تَینتدریبیعمل    تيورشردن تعقد األ
 سكواإلالصادر عن ا  "جتماعياالالدلیل العملي حول إحصاءات النوع  " 

  

التغییر    أداة  بوصفھابأھمیة إحصاءات النوع االجتماعي   الوطنیة  لقدراتا وعي  تعزیز لىإ ناتالورش  تھدف   لدىلتحقیق 
خالل تسلیط الضوء على المجاالت المختلفة   من  وذلك ، االجتماعي  والنوع  المرأة مجال  في  والباحثین  والمھتمین  العاملین

  أھمیة تعزیزولویة في السیاسات؛  معالجة تلك المجاالت ذات األ  مدى  علىو  الجنسین بین  المساواة عدم یشوبھاالتي 
  في  الستخدامھا االجتماعي  النوع  بیانات ونشر عرض  تحسین  ؛ السیاسات صیاغة  في  الجنس   حسب  المفصلة  البیانات

االجتماعي في معنیة بإحصاءات النوع التنسیق ال اتبناء شبكة تواصل بین جھ ؛ السیاسات  كفاءة وتقییم  االستراتیجیات
-https://www.unescwa.org/events/jordan-2nd-national-training-workshop:  لكترونياإل  الموقع  رابط  األردن.

improve-use-gender-statistics . 

 

 حصاءات المرأة األردنیة قاعدة البیانات التفاعلیة إلتطلق   األردن

 
 :قاعدة البیانات التفاعلیةل  لكترونياإل  الموقع رابط

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman-statistics/. 

 فلسطیندولة لتعزیز إحصاءات النوع االجتماعي في  جھودھماھیئة األمم المتحدة للمرأة والجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني یوحدان   

 

 

ودعم    ؛ فلسطین  دولةإلى تطویر إحصاءات النوع االجتماعي في   المذكرةتھدف  و  .مذكرة تفاھم 2021  فبرایر/شباط 24وقعت ھیئة األمم المتحدة للمرأة والجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني في  
مراعیة للنوع االجتماعي إ االتفاقیات  من    عددبما یشمل أھداف التنمیة المستدامة، ومعاھدات حقوق اإلنسان للمرأة، و  ، االلتزامات الدولیة  ورصدتنفیذ و  ؛ لسیاساتا وضعفي   تصبنتاج بیانات 

 .والقرارات

المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة  ب  المتعلقةبیانات  النتاج إودعم  ، فلسطین دولة"إن تعزیز إحصاءات النوع االجتماعي في   ، الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. عال عوض، رئیسة  د  أفادت
أضافت أن "ھذا التعاون یؤكد أیضاً على إیمان و.  "لجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطینيا  اتأولوی  ضمن  كلھا تندرجواإلبالغ عن المساواة بین الجنسین    ، اھالسیاسات وتعزیز تنفیذوضع   لخدمة

  ".رمحرك للتغییكفي البیانات واإلحصاءات كأداة رئیسیة لصنع القرار القائم على األدلة وھیئة األمم المتحدة للمرأة وثقتھا القویین  

األمم  اتفاق بشأن شراكة طویلة األمد بین الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني وھیئة  التوصل إلى  علىوأكدت الممثلة الخاصة لمنظمة األمم المتحدة للمرأة في فلسطین، السیدة ماریز غیموند، 
  أيترك  تن أقراره وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة دون  إمن   عاماً   25ین بعد  یجدلة للوفاء بتوصیات منھاج عمل بن ھذه الشراكة ستمھد الطریق لنھج متعمق قائم على األإقالت  و  .المتحدة للمرأة

 .  ركبھا خلف اتو الفتیات الفلسطینیألنساء ا  من

 

أھم الخصائص االقتصادیة    برازإل تفاعلیةقاعدة بیانات    توفیر على  العامة  اإلحصاءات  دائرة  عملت
 تنشرو.  رفأكث عاماً   15الفئة العمریة   فيواقع اإلناث األردنیات   تصفواالجتماعیة والتعلیمیة التي 

الفئة   ھذه حولتوفیر البیانات  یعتبر إذ ، یرأسن أسرھن واتيبیانات تفصیلیة عن اإلناث األردنیات الل  الدائرة
أھم التحدیات التي تواجھ تقییم وتحلیل واقع المرأة وإبراز دورھا في  منمن النساء في المجتمع األردني  

   التنمیة الشاملة.

 توفیر خالل من ، وواضعي السیاسات التنمویة  القرار صانعي  ةمساعد إلىالتفاعلیة   البیانات  قاعدة  وتھدف
مجموعة من المؤشرات   خالل من  ، األردنیة  المرأة  واقع  عن  روحدیثة باستمرا  ومتكاملة شاملة  مؤشرات

 وھي.  2000من عام   اعتباراً سنة  20من   أكثر علىسلسلة بیانات تمتد لمتھا لتوفیر مقارنات  ءموا  تتم التي
 .األردنیة  المرأةرات التي طرأت على أوضاع  توثق التغیُّو  ، كافة  المملكة  اتمحافظ حسبلة  مفصّ

 

 
لمستخدمي البیانات تكوین   القاعدة  وتتیح

الجداول المطلوبة لإلناث األردنیات حسب 
 حیویةبطریقة تفاعلیة    ، خصائص متنوعة

یمكن  و. ورقیةأیة مراجع   استخدام دون  من
 PX-fileو  Excelمثل  ، شكالأحفظھا بعدة  

   .بیانیاً  ھاتمثیلو، CSV-fileو
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