
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

 

النهضة حظيت المرأة العمانية منذ انطالقة  

المباركة بعناية ورعاية فائقة من لدن حضرة 

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 

المعظم، إذ فتحت أمامها فرص التعليم كافة 

بمختلف مراحله ومستوياته، والعمل في 

مختلف المجاالت، والمشاركة في مسيرة 

البناء الوطني، وقد تجسد ذلك على نحو واضح 

الحكم في البالد عام  منذ تولى جاللته مقاليد

وذلك من خالل الرؤية الحضارية لباني  1970

نهضة عمان الحديثة التي ترتكز على الثقة 

الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية 

والعمل على االستفادة القصوى من الموارد 

 البشرية العمانية من ناحية أخرى.

 ويأتي إعداد هذا التقرير انسجاما مع االهتمام

المتنامي في السلطنة للمرأة العمانية، حيث 

 أكتوبر من كل عام. 17خصص يوم لها يوافق 

ويعتبر هذا التقرير أحد التقارير التي يصدرها 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بالتعاون 

مع وزارة التنمية االجتماعية بهدف الوقوف 

على واقع المرأة والرجل في سلطنة عمان 

نات الكافية على مستويات الوطنية وتوفير البيا

 واإلقليمية والعالمية.

 المالمح القطرية األولى  االسكوا تطلق المرأة العمانية : شراكة و تنمية
 لعدسة على النوع االجتماعي

 
 

 

 المحتويات
 

االجتماع االسكوتعقد 

ي ففريق الخبراء الرابع ل

 2016البحر الميت 

 
المرأة العمانية : شراكة 

 و تنمية

دراسته  العراق يصدر

التحليلية الثانية عن 

إستخدام الوقت من 

 منظور النوع االجتماعي

المصري  جهاز اإلحصاء

يعلن نتائج  المسح 

المصري للتكلفة 

االقتصادية للعنف القائم 

على النوع االجتماعي 

 مصر

مبادئ وضع عروض 

     مرئية جيدة

 2017/ 10العدد 

 ــافــنـصـإ         

 

أول  (شعبة اإلحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكواأطلقت 

نشرة حول المالمح القطرية من منظور النوع االجتماعي باسم عدسة على النوع 

  . 2015-2014االجتماعي مستندة على بيانات تم جمعها حالل الفترة 

ويوفر هذا المنشور لمحة إحصائية حول قضايا النوع االجتماعي في منطقة االسكوا من 

قتصادية. وقد جمعت البيانات اال –خالل عرض المؤشرات الرئيسية االجتماعية 

المعروضة من نقاط االتصال إلحصاءات النوع االجتماعي في األجهزة اإلحصائية 

 الوطنية.

  : الموقع االلكتروني

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/gender_le

ns_2014.pdf 

 

 
 

 

 

 

 
 األمم المتحدة

لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية   

ويعرض التقرير عددا من المؤشرات 

للمرأة والرجل للتعرف على حجمهم 

وتوزيعهم الجغرافي وأوضاعهم التعليمية 

والصحية والعملية واالجتماعية في جميع 

 محافظات السلطنة.

 : الموقع االلكتروني

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pag

es/LibraryContentDetails.aspx?ItemID

=JlAjy2xzgz74YCxg64ZrMQ%3d%3d 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/gender_lens_2014.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/gender_lens_2014.pdf
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=JlAjy2xzgz74YCxg64ZrMQ%3d%3d
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=JlAjy2xzgz74YCxg64ZrMQ%3d%3d
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=JlAjy2xzgz74YCxg64ZrMQ%3d%3d
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  المصري يعلن نتائج  المسح المصري للتكلفة االقتصادية  جهاز اإلحصاء
 للعنف القائم على النوع االجتماعي مصر

 

مؤتمراً موسعاً بالتعاون مع المجلس القومي  1/6/2016الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء يوم األربعاء الموافق عقد 
للمرأة وصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية بفندق سميراميس أنتركونتنتال. وذلك إلعالن نتائج المسح المصري للتكلفة 

. ومن الجدير بالذكر أن هذا المسح يعتبر أول مسح وطني شامل 2015االجتماعي مصر القائم على النوع االقتصادية للعنف
 سنة. 64-18يتضمن أنواع وأشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له النساء والفتيات في الفئة العمرية 

 يهدف هذا المسح إلى قياس مايلي: 

 .أنواعه بمختلف ووقوعه المرأة ضد العنف إنتشار معدالت -

 لعنف على صحة المرأة العامة وصحتها اإلنـجابية.أثر ا -

 .المرتبطة بها االقتصادية والتكاليف المرأة ضد العنف عواقب -
 

 ومن أهم النتائج التي أبرزها المســــح:
 ألي من النساء السابق لهن الزواج  % 46تعرضت حوالى 

 ،منهن تعرضن لعنف نفسى % 43 ،شكال العنف من قبل الزوجمن أ
 .تعرضن لعنف جنسى %12و ،تعرضن لعنف بدنى % 32 
 

 

 لعراق يصدر دراسته التحليلية الثانية عن ا
 إستخدام الوقت من منظور النوع االجتماعي

 

وحدة إحصاءات  –يصدر الجهاز المركزي لإلحصاء / قسم إحصاءات التنمية البشرية 

نة لس –إستخدام الوقت من منظور النوع االجتماعي  -النوع االجتماعي دراسة تحليلية  

األول هواعتماد القسم السادس  :على مستويين ،هو الثاني من نوعه ،في جهد. 2016

الخاص بإستخدام الوقت من إستمارة المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق 

و إستكمال للتقرير األول " إستخدام الوقت في إحصاءات النوع والثاني ه 2012

  . 2009االجتماعي في العراق " الذي صدرعام 

وبغية توفير مؤشرات عن استخدام الوقت مراعية للنوع االجتماعي. أصدرت وحدة 

إحصاءات النوع االجتماعي دراسة تحليلية طبقاً لتنوع خصائص المجتمع حيث تعكس 

لفة لتخصيص الوقت لكل من المرأة والرجل اإلختالف في أداء أدوارهما األنماط المخت

وظروفهما والعواقب الناتجة على أسرهما  والذي يهدف الى تقسيم ساعات اليوم بين 

األنشطة والفعاليات التي يمارسها الفرد العراقي إذ أن تحسين توجهات الحياة اليومية 

بد أن يقوم على قاعدة واضحة لوصف كيفية وتحقيق الرفاه االقتصادي واإلجتماعي ال

 التصرف بالزمن من قبل األفراد

مر بها    غير المستقرة التي فقد اضطر الكثير من العراقيين بسبب االوضاع والظروف

الى تغيير خارطة توزيع وقتهم اليومي مما ينعكس سلباً على  2003العراق بعد عام 

ة فإن المجتمع العراقي يفصح عن منظور أنشطتهم المهنية والتعليمية وبصورة عام

مختلف ينطوي على إعادة توزيع لألنشطة وما يتصل بها من عالقات وأهداف على 

 .نحو ينسجم مع ضغوط الواقع
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