
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                        

                                                 

 

في سعیھا الى تسلیط الضوء على جوانب الحیاة العامة للنساء اللواتي یترأسن اسر ودراسة 
 صحة،والالمعوقات التي تحد من تأثیر المرأة على كل من جوانب الحیاة المختلفة كالتعلیم 

العمل قامت وحدة إحصاءات النوع االجتماعي بإعداد دراسة تحلیلیة عن ظاھرة األسر التي و
، وفي ضوء مجاالت منھاج ظروف لتحمل أعباء مسؤولیة األسرةترأسھا امرأة والتي قادتھا ال

تناولت الدراسة التحلیلیة أوضاع النساء العراقیات وإعداد قاعدة بیانات  ١٩٩٥عمل بیجین 
  حصائیة رصینة ترصد أوضاعھا ولسد الفجوةإ

 اتخاذووقد كان الھدف من الدراسة التركیز على تعزیز الوعي لدى المرأة بإنسانیتھا وحقوقھا 
التدابیر الالزمة التي توفر فرص العمل للنساء بھدف تخفیض البطالة مع توفیر بیئة مساعدة 

وتشجیع اإلجراءات التي تشجع على  على رعایة األطفال مثل دور الحضانة الملحقة بالعمل
  .الفتیات بالتعلیم وإلزامیتھ لغایة المرحلة الثانویة على اقل تقدیر التحاق

 

  :اسرأوضاع النساء العراقیات الالتي یرأسن 
 دراسة تحلیلیة

  تطلق االسكوا صفحتھا الجدیدة حول
 إحصاءات النوع اإلجتماعي

 

 المحتویات
  
تطلق االسكوا صفحتھا  •

الجدیدة حول إحصاءات 
 النوع اإلجتماعي

 
أوضاع النساء  •

یرأسن العراقیات الالتي 
 اسر: دراسة تحلیلیة

 
مذكرة تفاھم لتنفیذ  •

برنامج ماجستیر مھني 
في "دراسات النوع 
 االجتماعي والتنمیة
 الشاملة" في مصر

 
خریطھ تمكین المرأة  •

 االردنیة
 

مھمة أستشاریة الى  •
 السودان

 
المرأة والرجل في  •

 قضایافلسطین 
 ٢٠١٥ت، اوإحصاء

 
فحة إحصاءات ص •

    النوع االجتماعي الوطنیة

 
  ٨العدد 

 ٢٠١٦ ینایر/ كانون الثاني

 ٢٠١٥كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بالتوقیع علي مذكرة تفاھم في مارس  –جامعة القاھرة بالتعاون مع للمساواة بین الجنسیین وتمكین المرأة ھیئة األمم المتحدة  قامت
ا من العام الدرا وذلك في اطار  ٢٠١٦سي سبتمبر للبدء في تصمیم برنامج ماجستیر مھني لمدة عامین دراسین كاملین في "دراسات النوع االجتماعي والتنمیة الشاملة" بدءً

بجامعة ساسیكس بانجلترا. وتستھدف درجة الماجستیر الطالب الجامعیین واألساتذة، باإلضافة إلي المجتمع المدني، واإلعالمیین،  التعاون مع معھد الدراسات التنمویة
والتنمیة  ماعیةالعدالة االجتوالحكومیین، والقطاع الخاص وذلك من أجل تعزیز مفھوم النوع االجتماعي وبناء المھارات التحلیلیة، األمر الذي بدوره ینعكس علي تحقیق 

ھوم النوع لمرأة في دمج مفوالتي تتماشي مع سیاسة الدولة المعلنة في تحقیق األھداف التنمویة المستدامة. وتعكس تلك الدرجة الجامعیة رؤیة ھیئة األمم المتحدة ل الشاملة
لمساواة بین الجنسین. لذا یھدف الماجستیر إلي تعزیز المھارات المعرفیة االجتماعي في األطر والسیاسات التنمویة القومیة وفي تنفیذ سیاسات اقتصادیة فیما یحقق ا

مسار التنمیة  ومن ثم عليوالنظریة لقطاع عریض من المستفیدین فیما یختص بقضایا النوع االجتماعي والتي من شأنھا التأثیر علي الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

 ــافــنـصـإ         

 

  

 في مصر الشاملة" مذكرة تفاھم لتنفیذ برنامج ماجستیر مھني في "دراسات النوع االجتماعي والتنمیة
 

 https://www.unescwa.org/our-work/gender-statistics-0 : الموقع االلكتروني 

  

 
  األمم المتحدة

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا



  

  

 

    
    
    
    
    
   

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الدلیل المطلقة القیم في أظھرت النتائج التغیرحیث  ،٢٠١٣و ٢٠٠٧تم في ھذه الدراسة مقارنة تمكین المرأة بین عامي 
 منھا البعض أحرز حیث ٢٠١٣و ٢٠٠٧ عامي بین ما الفترة خالل للمحافظات االجتماعي النوع حسب للمساواة المناطقي

 على مأدباو الطفیلة محافظتي حافظت المقابل، في. والعقبة معان عجلون، المفرق، اربد، محافظات مثل الدلیل قیم في تقدماً 
 عمان، حافظاتم في النوع حسب للمساواة المناطقي للدلیل المطلقة القیم انخفاض إلى النتائج تشیر كما. للدلیل القیم نفس

  .٢٠١٣و ٢٠٠٧ عامي بین والكرك جرش الزرقاء، البلقاء،
 ريلمؤش الحال وكذلك العامین خالل المحافظات كافة في التعلیم لمؤشرات تقدماً  ھناك أن المقارنة نتائج من تبین كما

 إلیھا لمشارا الفترة خالل ملحوظاً  تراجعاً  للمحافظات االقتصادیة المؤشرات سجلت حین في. والمجتمعیة السیاسیة المشاركة
  المحافظات. في الدلیل قیم انخفاض في جوھري دور لھا كان والتي سابقاً 

 

التي األردنیة و المرأة تمكین لخریطة الدراسة المحدثة للسكان األعلى المجلس مع بالتعاون العامة االحصاءات أطلقت دائرة
 االحتیاجات على للتعرف المؤشرات وتحلیل المحافظات، مستوى على األردنیة المرأة مؤشرات واقع تھدف إلى رصد

 إلسھاما أجل من المقترحة الحلول ببعض الخروج أجل من محافظة، لكل التمكین وفرص والصحیة واالجتماعیة االقتصادیة
 تقف تزال ما التي الصعوبات على الضوء السكانیة، وتسلیط الفرصة واستثمار تحقیق في األردنیة المرأة انخراط زیادة في

  األردنیة. المرأة تقدم أمام عائقاً 
 حتسابا على یعتمد الذي" االجتماعي النوع حسب للمساواة المناطقي الدلیل" باسم تعرف احصائیة أداة الدراسة واستخدمت 

 حسب كانيالس التوزیع العامة، الحیاة في المشاركة العمل، في والوضع االقتصادي النشاط التعلیم، مجاالت شملت مؤشر ١٧
 المؤشر فرتو على تعتمد الدلیل منھا یتكون التي المؤشرات كافة أن الدراسة وبینت. السنوي الدخل متوسط ومؤشرات الجنس

 ضعو الدراسة حیث تبحث الرجال، لدى المماثل المؤشر من كنسبة النساء مؤشر توفر ثمّ  ومن المحافظات في النساء لدى
  والتنمیة. نوع االجتماعي ال منھجیة من انطالقاً  بالرجل مقارنة المرأة

  

 www.escwa.un.org)، موقع الكتروني: ٩٦١-١( ٩٨١٥١٠)، فاكس: ٩٦١-١( ٩٧٨٠٠٠لبـنان. تلفون:  –، ریاض الصلح، بیروت ١١-٨٥٧٥ص.ب. 

 خریطھ تمكین المرأة االردنیة

 

 

http://www.cosit.gov.iq/en/2011-03-31-04-23-34/gender 

http://www.cas.gov.lb/index.php/gender-statistics-en 

   صفحة إحصاءات النوع االجتماعي الوطنیة    

 ٢٠١٥ت، اوإحصاء قضایاالمرأة والرجل في فلسطین 

أصدر الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني خالل شھر دیسمبر الحالي 
ت، اوإحصاء قضایاالتقریر الدوري حول "المرأة والرجل في فلسطین 

 التي یصدرھا الجھازالھامة یعتبر ھذا التقریر أحد التقاریر " حیث ٢٠١٥
ضمن سلسلة من التقاریر المتخصصة بقضایا النوع االجتماعي، بھدف 
الوقوف على واقع المرأة والرجل في المجتمع الفلسطیني وتوفیر البیانات 

  الكافیة والضروریة لرسم السیاسات حولھا.
یعرض التقریر مجموعة مختارة من المؤشرات األساسیة الخاصة بواقع  

تناول المؤشرات ی إذقضایا  عدة ھالمرأة والرجل، ویحمل بین طیات
استخدام و الدیمغرافیة للمرأة والرجل، ومؤشرات حول الواقع التعلیمي،

اة الحی، إضافة الى مؤشرات حول القوى العاملةو الصحي،الواقع و الوقت،
الوطني  اإلطارآخذین في االعتبار المؤشرات التي وردت في  مةالعا

ي تم اعداده بالشراكة مع اإلسكوا. التقریر لنوع االجتماعي والذإلحصاءات ا
   :ى الصفحة االلكترونیة الخاصة بالجھازمتوفر عل

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2171.pdf 
 


