
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

 

، ي العراقف يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء 

على إصدار  قسم إحصاءات التنمية البشرية

تقرير " التنمية المستدامة نحو تمكين أفضل 

 2017الهدف الخامس "  –والفتيات  للمرأة

حيث يعد تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين 

الجنسين من األسس الضرورية الالزمة 

 للتنمية المستدامة. 

 

 :5الهدف  التنمية المستدامة العراق عنريرتق
مكين كل النساء "تحقيق المساواة بين الجنسين وت

 "والفتيات

 حول إحصاءاتعملي أول دليل تطلق االسكوا 
 باللغة العربية النوع االجتماعي
 

 المحتويات
 
 

أول دليل تطلق االسكوا
حول إحصاءات عملي 

باللغة  النوع االجتماعي
 العربية

 
 
 
التنمية  العراق عنريرتق

 :5الهدف  المستدامة

"تحقيق المساواة بين 

مكين كل الجنسين وت

 "النساء والفتيات

 

المرأة  شاركةم

السياسة  الفلسطينية في

  الحياة العامةو

 

العالمي مؤتمر المعهد 
 حصاء في مراكشإلل

 2017 /11العدد 

 ــافــنـصـإ         

 

على هامش اللجنة  ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(أطلقت 

أول  ،2017نيسان/أبريل  5-4بيروت، والمنعقدة في  الثانية عشرة تهادورفي  اإلحصائية

حول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية كمنهاج تدريبي.  ويندرج إعداد عملي دليل 

هذا الدليل في سياق مشروع "التعاون بين األقاليم لتعزيز القدرات الوطنية لقياس التقدم 

المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي يهدف إلى تعزيز قدرة 

عربية لتحسين جودة بياناتها واإلحصاءات الالزمة البلدان الة في المؤسسات الوطنية المعني  

    .كل النساء والفتياتبين الجنسين وتمكين  ةتعزيز المساوالرصد التقدم المحرز نحو 

 

 
 

 

 

 

 

 
 األمم المتحدة

لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية   

من حرص الجهاز المركزي  وانطالقا  

حصاءات التنمية البشرية إقسم  /حصاءلإل

على بلورة رؤية محلية تعكس واقع 

عدة مؤشرات تبين  المرأة العراقية من

فقد انتهى النوع االجتماعي  منظور

 الجهاز من إعداد تقريره األول من

سلسلة تقارير التنمية المستدامة الموسوم 

معني بالمرأة في األجندة الهدف متضمنا  ال

( 5التنموية الجديدة وهو الهدف رقم )

مكين "تحقيق المساواة بين الجنسين وت

وأضيف اليه بعض  "كل النساء والفتيات

 المؤشرات المعتمدة في المصادر الوطنية.

بدور  حيث أن هذا التقرير يمثل اعترافا  

ومساهماتها الوطني  المرأة على الصعيد

تمعاتها والنظام غير التاريخية في مج

 حياتها، إذالعادل الذي ال يزال يؤثر على 

القناعة بقدرة المرأة على إحداث  ترسخت

اإليجابية الكثير من التغييرات االجتماعية 

بالعمل  ووعيا   ألنها أكثر التزاما  

االجتماعي واالقتصادي وتخصيص عائد 

 .عملها لصالح أفراد أسرتها

 : الموقع االلكتروني

Stat_human_dev@cosit.gov.iq  

 

 

 

 

ويهدف المنهاج التدريبي حول إحصاءات النوع 

االجتماعي إلى تعزيز منظور النوع االجتماعي 

في اإلحصاءات الوطنية من خالل التعريف بما 

يلي: )أ( قضايا النوع االجتماعي في مختلف 

المجاالت؛ )ب( ماهية إحصاءات النوع 

اإلطار المفاهيمي في االجتماعي وأهميتها؛ )ج( 

تحليل إحصاءات النوع االجتماعي ودورها في 

السياسات العامة؛ )د( كيفية قياس قضايا النوع 

االجتماعي والمؤشرات الخاصة بها؛ )ه( كيفية 

عرض البيانات وتقديم إحصاءات النوع 

 االجتماعي بشكل واضح وسهل. 

ويستهدف هذا الدليل في المقام األول اإلحصائيين 

حصاء الوطنية في المنطقة ملين في أجهزة اإلالعا

النوع االجتماعي  إحصاءاتومستخدمي  العربية

ستقوم و  .األخرىفي الهيئات الوطنية والدولية 

 إلطالقالمدربين الوطنيين ل االسكوا على تدريب

   النظام اإلحصائي الوطني. فيالتدريبات الوطنية 

mailto:%20Stat_human_dev@cosit.gov.iq
mailto:%20Stat_human_dev@cosit.gov.iq
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 حصاء في مراكشإلمؤتمر المعهد العالمي ل

يوليو، نظمت تموز/ 21-16الذي عقد في مراكش من  لإلحصاءالمعهد العالمي  والستين لمؤتمرفعاليات الدورة الواحدة  إطارفي 
الجلسة الحوارية حول  أبرزهاالنوع االجتماعي، من  بإحصاءاتتتعلق  وراق علميةوأالمندوبية السامية للتخطيط عدة انشطة 

ذلك استجابة ، وكبيرا   وصدى الممارسات الفضلى لقياس قضايا النوع االجتماعي على أساس إحصائي والتي عرفت تفاعال
ق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الذي يتعلهداف التنمية المستدامة وأمس من للجهود المبذولة لتحقيق الهدف الخا

 .الفتياتو المرأة

 

، وأدارت UNSDحيث ترأست الجلسة مسؤولة عن برنامج احصاءات النوع االجتماعي في قسم اإلحصاءات لألمم المتحدة 
 تأمين سبل عيشهن()تمكين العامالت غير النظاميات والنقاش خالل هذه الجلسة السيدة جوان فانيك، من منظمة ويغو 

جهة  بية منوواالورتجدر االشارة ان الهدف من هذه الجلسة هو تبادل الخبرات بين المكاتب اإلحصائية الوطنية للدول العربية و
 .في العالممع تجارب دول من مناطق أخرى 

 

يل الفجوة بين تحللتقدير و في المغرب جة المستخدمةقد عرضت المندوبية السامية للتخطيط، للطرق المختلفة من النمذهذا و
عرض إحصاءات النوع االجتماعي الكامنة وراء عملية تجميع و األسباب والمزايا. في حين أبرزت الدانمارك الجنسين في األجور

مع حاجيات المستعملين في الدانمارك. كما قدمت االردن تجربة تقدير التكاليف االقتصادية للعنف ضد  وتحليلها بشكل يتوافق
 .والفتيات في األردن المرأة

 

 

 

 الحياة العامةوة السياس المرأة الفلسطينية في مشاركة
 
 

 حيث أخذتالحياة العامة، وفي المشاركة السياسية  فيللمرأة الفلسطينية تاريخ طويل 
الرسمية  باألشكالمن العمل النضالي الفلسطيني وليس نهاية  أشكاال مختلفة، بدءا  

ة الفلسطينية مشاركة والتمثيل المجتمعي. واحدة من المنابر التي سجلت فيها المرأ
طر الرسمية هي المجالس المحلية عبر انتخابات الهيئات المحلية على واضحة في األ

البيانات المتوفرة الى أن نسبة النساء في االنتخابات اختالف مستوياتها. فقد أشارت 
، 2006% عام 12.9%، وارتفعت الى 5.8قد بلغت  1996التشريعية االولى عام 

 بلغت حوالي 1997المحلية عام في الهيئات معدل مشاركة النساء نجد ان  بالمقابل
اع في الحظنا ارتف 2004/2005اما في انتخابات عام  ،2000عام  %1.8و ،0.5%

 2012% في انتخابات 20.6الى  ت% ووصل18 نسبة النساء في الهيئات المحلية لتبلغ
 سنةفي الضفة الغربية )لم تجرى االنتخابات في قطاع غزة  2017% للعام 21.2و

ومقارنة  اإلطار( وقد كانت الكوتا النسائية سببا مباشرا في هذا االرتفاع. في هذا 2017
في األردن  2013بة النساء في الهيئات المحلية خالل عام بالدول المحيطة، بلغت نس

  .2008% عام 5%، وفي مصر كانت النسبة حوالي 29حوالي 
 

  : الموقع االلكتروني
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2015.pdf 

 

  

 

 

 في فلسطين لسنوات مختارة المحليةفي الهيئات معدل مشاركة النساء 

 
 2017* لم تجرى االنتخابات في قطاع غزة عام 
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معدل مشاركة النساء  في الهيئات المحلية  
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