
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                                   

                                                               

  لقياس العنف األسري نموذج

 في األردن

 العربية البلدان في االجتماعي النوع مؤشرات تطوير

 

 المحتويات
 

  تطويرمشروع 

 االجتماعي النوع مؤشرات

   .العربية البلدان في
 

  نموذج لقياس العنف

 . األسري في األردن
 

 للنشء يعبالتت المسح 

 .في مصر والشباب
 

 في االجتماعي النوع 

 .العراقية الدولة اراتزو
 

 الثاني مسح ال

ستددا  الوق  في ال

  .فلسطين
  

 

 5العدد 

 4102يونيو  /حزيران

 

مسح السكان نفذت دائرة اإلحصاءات العامة 

موذجًا وتضمن ن  2102 والصحة االسرية

مدى تعرض السيدات إلى العنف  يقيسخاصًا 

 من %53وقد دل  النتائج على أن  .األسري

السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 

سنة تعرضن لعنف جسدي مرة  03-94

 03واحدة على األقل منذ أن كن في العمر 

 02تعرضن لعنف جسدي خالل  %05 سنة، و

 . شهرًا السابقة للمسح

يتباين التعرض للعنف الجسدي بشكل 

جوهري حسب الدصائص األساسية، 

سنة أكثر  54-23فالسيدات الالتي أعمارهن 

ميالً من السيدات األخريات للتعرض إلى 

العنف الجسدي منذ كن في الدامسة عشرة 

وترتبط الحالة الزواجية  .%(53)من العمر 

نها قد سبق أللسيدة بشكل قوي مع احتمال ب

، فانتشار الجسديلها التعرض إلى العنف 

العنف بين السيدات الالتي كن متزوجات 

( المطلقات، المنفصالت أو األرامل)سابقًا 

ن السيدات من انتشار العنف بي%( 33)أعلى 

وكان  السيدات غير   %(.55)المتزوجات حاليًا 

العامالت أكثر ميالً من السيدات العامالت 

للتعرض إلى العنف الجسدي منذ أن كن في 

الدامسة عشرة من العمر وكذلك خالل 

% 53)ي عشر شهرًا السابقة للمسح ثنأال

وكان  السيدات الالتي  (.على التوالي% 05و

ميالً أقل %( 22)عالي المستواهن التعليمي 

من السيدات الالتي مستوياتهن التعليمية أقل 

للتعرض للعنف الجسدي منذ أن %( 53-92)

وكان   .كن في الدامسة عشرة من العمر

  يعشن في األسر األكثر فقرًا السيدات الالتي

أكثر ميالً من السيدات األخريات لإلفادة عن 

 .الجسديتعرضهن للعنف 

حسب األشداص الذين تم تحديدهم 

كان الزوج  ،الجسدي للعنف نكمرتكبي

الذي تكرارًا دص األكثر شالحالي هو ال

الجسدي تم  اإلفادة عنه كمرتكب للعنف 

، مما يشير إلى مستوى مرتفع %(33)

كثر من سيدة من أ وأفادت. لعنف القرين

نها تعرض  أ%( 23)بين أربع سيدات 

من قبل األخ، وواحدة من  الجسديللعنف 

تعرض  %( 20)كل خمس سيدات بين 

من قبل األب، وواحدة من  الجسديللعنف 

تعرض  للعنف %( 01)سيدات  01كل بين 

وتبين  .من قبل الزوج السابق الجسدي

من السيدات سبق لهن أن % 4النتائج أن 

من قبل الزوج  ن للعنف الجنسيتعرض

وهناك تباين . الحالي أو الزواج السابق

ملحوظ في التعرض للعنف الجنسي 

حسب العمر، حيث أن السيدات األصغر 

ً بأن ( سنة 29-21)العمر  في أقل ميال

بأنهن تعرضن للعنف الجنسي من  أفدن

 .السيدات في الفئات العمرية األخرى

منفصالت أو ن السيدات المطلقات والأ كما

ً للتعرض للعنف الجنسي  األرامل أكثر ميال

من السيدات % 4 عمقارنة م%( 25)

وكان  السيدات غير . حاليًا المتزوجات

العامالت، والسيدات الالتي مستواهن 

التعليمي عاليًا والسيدات في خميس 

ً لإلدالء عن  الرفاه األعلى أقل ميال

بنظرائهن مقارنة تعرضهن للعنف الجنسي 

 .الفئات األخرى من

 في االجتماعي النوع مؤشرات تطوير حولورشة عمل االسكوا شعبة اإلحصاء بنظّم  

مشاركًا  20وقد حضر االجتماع  .2109 أبريل 5 إلى 0 من اسطنبولفي  العربية البلدان

النوع لمؤشرات اإلقليمي األساسي اطار هدف  الورشة إلى تطوير اإل. بلدًا عربيًا 05يمثّلون 

 تبليغوالالسياسات رصد في عملية  العربية حيث يستدد  هذا اإلاطار في البلدان ياالجتماع

 .عنها، كما يستدد  في عملية بناء القدرات

 

 

 

 

 

 

 

 

لدراستة  2102/2105للعتا  الوقت  فتي فلستطين   ستدداالثاني إل مسحالالفلسطيني نتائج  لإلحصاءالجهاز المركزي  أعلن

أسترة فتي فلستطين  5,903تم تنفيذ هذا المسح على عينة أسترية قتدرها و. التغيرات التي تحدث على المجتمع الفلسطيني

المسح عامًا كتامالً بمتا  حيث غطى، 2105وانتهى ميدانيًا مع نهاية الربع الثالث  2102ولمدة سنة كاملة بدأت من الربع الرابع، 

 وضمن العمر فلسطينفي إقامة اعتيادية المقيمين بيانات حول األفراد حيث ر المسح ، كما وفّفيه من فصول ومواسم وأعياد

هدف المسح بشكل أساسي للتعرف على اطبيعة األنشطة والوق  الذي يقضيها األفراد يوميًا في األنشطة   .ثرسنوات فأك 01

والتعليم ( األاطفال وكبار السن)أنشطة العمل، أنشطة العمل المنزلي، وأنشطة وق  الفراغ، وأنشطة الرعاية )المدتلفة مثال 

وإنشتاء حستابات ( العمل المنزلي والطوعي)م العمل غير مدفوع األجر وأنشطة العناية الشدصية، باإلضافة إلى قياس وتقيي

 .متعلقة بإنتاج األسر المعيشية

 

 فلـسـطـيـن فـي الـوقـت سـتـخـدامالالثاني  مسـحال

واإلاطار اإلقليمي ينقسم إلى ثالثة مستويات، األول منها يحتوي على مؤشرات متوفّرة في 

يغ عنها للجهات الواطنية معظم البلدان العربية وجاهزة لالستددا  في عمليات رصد والتبل

أما المستوى الثاني يحتوي على مؤشرات متوفّرة ولكن غير محتسبة . واإلقليمية والدولية

أو منشورة ومهمة في عملية الرصد وعليه ستقو  الدول في العمل على تجهيزها في 

أما المستوى الثالث يحتوي على مؤشرات غير . المستقبل لضمّها إلى المستوى األّول

فّرة والتي ستقو  الدول بالتعاون مع اإلسكوا على تضمينها إلى عمليات جمع البيانات متو

 الواطنية الممارساتكما تمّ التعرّف من خالل الورشة على . وتوفيرها في المستقبل

نتاج إحصاءات النوع عملية إتحديد الثغرات في و المرأة تمكين سياسات رصد في الجيدة

  .االجتماعي
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 :الدراسة متوفرة على الموقع االلكتروني التالي
http://www.women.jo/ar/documents.php 

الشباب هم حملة الوعد 

بمستقبل أفضل، وهم أهم 

مورد من موارد البشرية 

على اإلاطالق ،وفي مصر 

نجد أن الشباب ليسوا أهم 

رأس مال لديها فحسب 

ولكنهم يشكلون أيضًا 

الكبرى من الشريحة 

السكان، فطبقًا لتعداد 

،نجد  2112السكان عا  

من % 91يناهز  أن ما

المصريين في الفئة 

سنة ،   24-01العمرية     

ومن هذا المنطلق  يقو  

الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء بإجراء 

المسح التتبعى للنشء 

والشباب بالتعاون مع 

مجلس السكان الدولي، 

لتوفير   2109وذلك عا  

بيانات عن أوضاع الشباب 

وأحوالهم في مصر من 

 منظور النوع االجتماعي،

األمر الذي يمثل زادًا من 

القيمة لصانعي  المعلومات

القرارات والقائمين على 

المسح ويقد  هذا  .التنمية

صورة شاملة ألوضاع الشباب 

في مصر ويبرز القضايا 

الرئيسية التي تواجه هذه 

الشريحة الهامة من السكان، 

ويجمع المسح بيانات عن 

التحوالت الدمسة الرئيسية 

 في الحياة وهى التعليم،

والعمل، وتكوين األسرة، 

المدنية  والصحة، والمشاركة

والمسح هو . والسياسية

نشئ متابعة لمسح ال

والشباب في مصر الذي 

أجراه  مجلس السكان 

، 2114العالمي في عا  

ومن أهم أهداف المسح 

التتبعي للنشء والشباب في 

تحديث  2109مصر لعا  

النتائج المقدمة في المسح 

 .السابق وتوسيع نطاقها

           

 

 العراقية  لدولةا وزاراتالنوع اإلجتماعي في 

دورها  وتأكيدلوقوف على انجازات المرأة العراقية وما حققته من تطور منظور على صعيد حياتها المهنية والعملية ل

عبر دعمه وتطويره بكافة المرأة العراقية اللتزا  الجدي بضرورة االعتراف بدور لو، وفاعليتها في مدتلف المجاالت

التزامها بشكل فعلي على  المناسبات والمحافل الدولية والمحلية بما يتناسب مع الصيغ الجديدة التي بدأت في تأكيد

ارض الواقع بحسب موقعها وقدراتها على المشاركة في هذا االلتزا  دون تلكؤ بما يدد  مصلحة العملية التنموية 

الفجوة بين الجنسين للعاملين في  ًا الحتسابتقريرفي العراق، ألول مرّة  لإلحصاءالجهاز المركزي  صدرأ، الشاملة

ن وربط مفهو  النوع االجتماعي بمكونات العمل جنسيبعض وزارات ومؤسسات الدولة وقياس مؤشر التكافؤ بين ال

 .الموارد البشرية وأنظمة اإلداري

 

إلصدار البيانات جمع وتوفير التي شكل  حديثًا في الوزارات دورًا كبيرا في  عيوحدات النوع االجتماأدّت وقد  

وتحقيق المساواة للنساء العامالت توفير الفرص لاستراتيجيات وخطط وبرامج كفيلة التقرير والذي يهدف إلى وضع 

ذة والمشاريع الددمية بهدف والفنية للوزارات المدتلفة والبرامج المنف اإلدارية اإلجراءاتبين الجنسين، من خالل 

  .الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة وسد الفجوة بين المرأة والرجل

 

وتبين النتائج أن الفجوة بين النساء الرجال ما زال  كبيرة على صعيد الدرجات، والدورات التدريبية الدارجية، 

مدير عا ، )درجات العليا من وزارات الدولة والتعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة، حيث أن نسبة النساء في ال

، ونسبة النساء الملتحقات بالدورات التدريبية الدارجية في قطاعات %04و  4تتراوح بين ( معاون مدير عا ، خبير

، وكذلك بالنسبة للنساء اللواتي تمّ %04و 02النفط، والزراعة، والتعليم العالي والبحث، مندفضة جدًا وتتراوح بين 

 %.   01و  3هن في وزارات ومؤسسات الدولة في قطاعات النفط، والزراعة، والدارجية حيث تتراوح نسبتهنّ بين تعيين

  في مصر المسح التتبعى للنشء والشباب
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المائية الموارد واالسكان االعمار المالية  والتكنولوجيا العلوم   العالي التعليم الثقافة البيئة االتصاالت الزراعة النفط 
العلمي والبحث  

  نساء رجال
، نسبة مئوية2102لعام  وزارات حسب الدورات التدريبية الخارجيةبعض التوزيع الموظفين في   
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