
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

االضكىا  شعبت اإلحصبء ة 

 انثبنثت مه قبمىش مصطهحبث انىىع اإلجتمبعي انىطخت تصذر

 

 المحتويات

 

  شعبة اإلحصاء في اإلسكوا تصدر

النسخة الثالثة من قاموس مصطلحات 

 النوع اإلجتماعي

 

  الجهاز  بينبروتوكول تعاون

مع  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 المجلس القومي للمرأة في مصر

 

  في مشاركة الشباب األردني

 سوق العمل

 

  موقع خاص إلحصاءات النوع

 في مصر              االجتماعي

 

 دليل تمكين المرأة العمانية 

 

  الدليل اإلرشادي "العراق يصدر

للتعاريف والمفاهيم الخاصة بالنوع 

 "اإلجتماعي

 

 "ء العنف ضد النسا" دراسة تحليلية

 في المجتمع الفلسطيني 

 

 الخطة اإلستراتيجية عبر : فلسطين

-2014القطاعية للنوع االجتماعي 

2016  

 
 

 4انعذد 

 2013ديطمبر / كبوىن األول

 

للمرأة برئاسة  القوميوقع كل من المجلس 

للتعبئة  المركزيالسفيرة ميرفت تالوى، والجهاز 

الجندي العامة واإلحصاء، برئاسة اللواء أبو بكر 

بروتوكول تعاون بينهما بهدف دعم وتفعيل 

مجال إتاحة البيانات  فيالتعاون بين الطرفين 

والمؤشرات اإلحصائية والمعلومات الرقمية 

يحتاجها  والتيلدى الجهاز،  وفرةوالجغرافية المت

خدمة قضايا المرأة على المستوى  فيالمجلس 

البروتوكول إلى دعم كما يهدف . والمحلى الدولي

التعاون بين المجلس والجهاز في وضع خطة 

 الدقيقة  متكاملة للمرأة عن طريق البيانات

الواردة من الجهاز لتكوين منظومة معلوماتية 

  .القرار ومتخذي السياسات  واضعيتخدم 

أن يقوم الجهاز بإجراء تتضمن  بنود البروتوكول 

يرغب فيها المجلس،  التيالبحوث والدراسات 

وتوفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية المتاحة عن 

جميع المجاالت، وتدريب  فيالمرأة المصرية 

  العاملين

 في مصر مىقع خبص إلحصبءاث انىىع االجتمبعي 
 

يمانًا بالدور الهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إ

والمؤشرات الدقيقة المراعية للنوع  في توفير البيانات

فقد تم  ،لمتخذي القرار وواضعي السياسات االجتماعي

إطالق موقع خاص إلحصاءات النوع االجتماعي على صفحة 

. الجهاز االلكترونية

        
http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid

=1538  
 

                                                  

                                             

 بالمجلس على استخدام نظم المعلومات

 اإلحصائيالجغرافية وبرامج التحليل 

(SPSS) . 

 القوميتم تشكيل لجنة من المجلس و

للتعبئة العامة  المركزيللمرأة والجهاز 

واإلحصاء تتولى متابعة تنفيذ بنود هذا 

  .البروتوكول

 

 

بيه  بروتىكىل تعبون

 في مصر انجهبز انمركسي نهتعبئت انعبمت واإلحصبء وانمجهص انقىمي نهمرأة

 

 

 

 

االسكوا نشر المراجعة الثالثة من قاموس مصطلحات النوع  يسر

على موقع شعبة اإلحصاء في  االجتماعي باللغتين االنكليزية والعربية

 .االسكوا

توحيد المفردات المستخدمة في اللغتين  هذا القاموس إلى هدفوي 

وتحتوي النسخة . وإحصاءاته النوع االجتماعي مجالالمذكورتين في 

في مواضيع مختلفة مصطلح  1537على مجموع الثالثة من القاموس 

مل واألقتصاد عالزراعة والعنف والصحة والتعليم والفقر والمثل 

  ...لوجيا والحقوق األنسانية الخووالتكن

والقاموس هو نتاج مراجعة دقيقة لمصادر عديدة في مجال النوع 

وقد تم مناقشة مقترح . األجتماعي قامت بها شعبة االحصاء في االسكوا

اإلجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكاالت القاموس في 

والذي عقد في بيت االمم  لنوع اإلجتماعيا احصاءات والخبراء حول

، والموافقة على 2009المتحدة، في بيروت تشرين األول عام 

بلدا عربي 71 المصطلحات من قبل خبراء وممثلي النوع االجتماعي من

 .ممثل عن منظمات اقليمية ودولية 14و

كما طلب من االسكوا وبالتعاون مع المنظمات الدولية واألقليمية ذات  

الصلة بإستدامته بإضافة التعاريف للمصطلحات المتوفرة، وترجمته الى 

 .حيث ستجرى مراجعة القاموس في منتصف ونهاية كل عام. لغات اخرى

 

 
 في ضىق انعمممشبركت انشببة األردوي 

 

بإعداد  األردنية قام قسم احصاءات النوع االجتماعي في دائرة االحصاءات العامة

النوع من منظور في سوق العمل مشاركة الشباب األردني "دراسة بعنوان 

تسليط الضوء على  حيث سعت هذه الدراسة الى" حقائق وتحديات :األجتماعي

، بالعمل واالقتصاد للشباب الذكور واالناث المتعلقةالمؤشرات االحصائية أهم 

أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في مستوى مشاركة  فيهاعرضت 

مراجعة لوثيقة االستراتيجية الوطنية  كذلكتضمنت كمل ومل الشابات في سوق الع

ردني من ناحية ألللتشغيل والجوانب الخاصة بموضوع تحليل هيكلة سوق العمل ا

المشاركة  زيادةلتوصيات بتعزيزخلق فرص عمل النوع األجتماعي باألضافة الى 

 .االقتصادية للمرأة

 

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=1538
http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=1538
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 :الدراسة متوفرة على الموقع االلكتروني التالي
http://www.women.jo/ar/documents.php 

 
 2016-2014اإلضتراتيجيت عبر انقطبعيت نهىىع االجتمبعي انخطت : فهططيه

 

، حيث تم تشكيل فريق وطني برئاسة وزارة 2016-2014بدأ العمل في فلسطين على نقاش الخطة اإلستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 

إلقرار منهجية وخطة العمل للفريق الوطني لإلستراتيجية وذلك لبدء العمل على هذه الخطة  شؤون المرأة وعضوية عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،

 .بشراكة متكاملة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

وستركز الخطة على إعداد وصياغة مسودة األهداف . 2014ليتم البدء في تنفيذها مع بداية العام  2013ومن المتوقع أن تكون الخطة جاهزة مع نهاية عام 

ر وثائق اإلستراتيجيات الوطنية اإلستراتيجية والسياسات القطاعية، وإعداد موازنة البرامج وفق اإلرشادات ذات العالقة، والتفاوض حول الموازنات القطاعية وإقرا

من الجدير ذكره بأن .  وتمكين المرأة والمساواة بين الرجال والنساء، وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييزاالجتماعي القطاعية وعبر القطاعية، والتركيز على قضايا النوع 

 .أةوزارة شؤون المرأة ستقوم بإعداد هذه الخطة، بدعم من هيئة األمم المتحدة للمر

المركز الوطني  أصدر

 لإلحصاء والمعلومات

دليل "ن دراسة بعنوا

" تمكين المرأة العمانية

هدفت إلى معرفة 

مدى مساهمة المرأة 

في الجوانب التعليمية 

واالقتصادية 

واالجتماعية 

والسياسية، كما تم 

قياس تفاوت تمكين 

المرأة بين محافظات 

السلطنة وذلك 

دليل باستخدام 

المساواة حسب النوع 

ذي يضم عدد من وال

المؤشرات مقارنة بين 

م 2003عامي 

كما بينت  .م2010و

الدراسة  منهجية 

الذي  احتساب الدليل

 اعتمدته الدراسة 

التي يتكون منها،  والمؤشرات

 وكيفية ترجمة هذه المؤشرات

المختارة إلى درجات رقمية 

عن أو تعكس مستوى  تعبر

تمكين المرأة بكل محافظة 

وإسقاطه على خريطة سلطنة 

 .عمان

 

  
         

 

 

 انعراق يصذر

 " انذنيم اإلرشبدي انمىّحذ نهتعبريف وانمفبهيم انخبصت ببنىىع اإلجتمبعي" 

استنادًا للنجاح الذي حققته وحدة  

إحصاءات النوع االجتماعي في الجهاز 

    المركزي لإلحصاء في رصد وتقويم بيانات

 الرجل،     و    المرأة

 

  
 

ارة الدولة لشؤون زفقد تم التنسيق مع و 

بتدريب وحدات النوع االجتماعي المرأة  

ارات كافة إلدماج مفهوم النوع زفي الو

االجتماعي في النظام اإلحصائي وبناء 

القدرات والمهارات لتعزيز الوعي في 

 .العمل بمفهوم النوع االجتماعي

وعقد ورش عمل تدريبية متعددة وندوات 

تعريفية عن مفهوم النوع االجتماعي للوزارات 

الدليل اإلرشادي الموحد للتعاريف وإصدار 

، تضمن والمفاهيم الخاصة بالنوع االجتماعي

المفاهيم والمبادئ األساسية التي يرتكز عليها 

مبدأ العمل بمفهوم النوع االجتماعي، مثل 

واألهداف ( 1995بيجين ) منهاج عمل مؤتمر

اإلنمائية لأللفية و عروض لشرح مفهوم النوع 

االجتماعي وكيفية دمج هذا المفهوم في 

 العمل اإلحصائي 

ومراعاة هذا المفهوم في التقارير اإلحصائية 

أو عند تنفيذ المسوح وصياغة أسئلة 

االستبيانات لضمان توفير االختالفات بين 

 .الرقمية جوالنتائ الجنسين في المؤشرات

يعدّ هذا الدليل هو األول من نوعه في  

العمل اإلحصائي الذي أصدره الجهاز 

المركزي لإلحصاء قسم إحصاءات التنمية 

 النظام اإلحصائي البشرية يتم تبينه في

يسترشد به لتعزيز الوعي بمفهوم  الوطني

إدراج برامج تطوير المرأة  النوع االجتماعي و

في خطط الوزارات لألعوام القادمة وتفعيل 

دورها للمشاركة في المؤتمرات والنشاطات 

 .داخل العراق وخارجه
www.cosit.gov.iq/ar/human-dev/gender 

 

 دنيم تمكيه انمرأة انعمبويت 
 

 

، أصدرت المبادرة الفلسطينية بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان

بعنوان العنف ضد دراسة تحليلية  (مفتاح)لتعميق الحوار والديمقراطية 

بيانات مسح العنف في المجتمع واقع من النساء في المجتمع الفلسطيني، 

 .2011 الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام الفلسطيني

اشتملت الدراسة على عرض تحليلي لنتائج المسح حول العنف الواقع على 

لك العنف الواقع النساء المتزوجات من قبل أزواجهن وأفراد أسرهن وكذ

على النساء غير المتزوجات من قبل أفراد األسرة، باإلضافة إلى العنف 

وتطرقت الدراسة إلى عالقة هذه   .الممارس ضدهن من الحيز الخارجي

كالعمر، ومستوى التعليم، ونوع التجمع )األبعاد بالمتغيرات الديمغرافية 

ألسرة، هيمنة الزوج صنع القرار داخل ا)والزوجية والعائلية ( السكاني

، إضافة إلى عالقة ذلك بتعرض (وسلوكياته المسيطرة، والضغط األسري

لمزيد من التفاصيل، يرجى  األسر للعنف من قبل االحتالل اإلسرائيلي

 :االطالع على التقرير كامال على الرابط أدناه

http://www.miftah.org/Publications/Books/Violence_against_Women_

in_Palestinian_Society.pdf 

 انعىف ضذ انىطبء في انمجتمع انفهططيىيدراضت تحهيهيت عه 

http://www.escwa.un.org/
http://www.women.jo/ar/documents.php
http://www.cosit.gov.iq/ar/human-dev/gender

