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:إلى... الدول جمیع تدعو

o" احترام وحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان والحریات
عرق أو دون التمییز ألي نوع مثل الللجمیع، األساسیة 

ي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاس
د أو االنتماء الوطني أو االجتماعي أو الملكیة أو المیال

".اإلعاقة أو أي حالة اخرى

o"ال یتحقق أي ھدف ما لم یتم تحقیقھ للجمیع"

خطة التنمیة المستدامة لعام 
2030



بعض الحقائق

والتعداداتملیون من الفقراء واألكثر تھمیشاً في العالم ُیستبعدون من المسوح250ُیقدر أن 

لیین واألطفال معینة ومحرومة مثل سكان األحیاء الفقیرة والسكان األصفئات لال تتوفر بیانات 
ذوي االعاقة

ال في دولة حول العالم ال تتوفر لدیھا بیانات عالیة الجودة عن وفیات األطف70ھناك حوالي 
السنوات الخمس الماضیة 



ال یستثنى من ال یستثنى احد
البیانات

بیانات أفضل
تؤدي إلى

قرارات أفضل
لسیاسات تنمویة



Example of GS Use
The case of Child Marriage in Jordan

The legal age of marriage in 
Jordan is 18 for men and 
women but the chief justice's 
discretion this may be 
lowered for girls aged 15 and 
above if a judge deems it in 
their best interest.

Child marriage cases were on the 
rise threatening the essence of 
the whole marriage institution & 
destroying the life and dreams of 
children. According to the Islamic 
Justice Department statistics, 
61,518 marriages of underage 
girls took place in Jordan from 
2012 to 2017. 

Presenter
Presentation Notes
The legal age of marriage in Jordan is 18 for men and women but the chief justice's discretion this may be lowered for girls aged 15 and above if a judge deems it in their best interestChild marriage cases were on the rise threatening the essence of the whole marriage institution & destroying the life and dreams of children. According to the Islamic Justice Department statistics, 61,518 marriages of underage girls took place in Jordan from 2012 to 2017. these statistics proves that A girl under 18 cannot drive a car but although she is too young, according to the law, to take the wheel, she is old enough to get married.



Child 
Marriage

14% of women 
age 20-49 were 
married before 

age 18

13% among  
Jordanian women

35% among  
Syrian 

women
17% among 

women of other 
nationalities

Jordan Family Health Survey?
Disaggregating by age and nationality

As a middle-income Arab States country 
struggling with effects of the Syria Crisis, the 
opportunity for Jordan to improve gender 
statistics would provide a good and timely 
example for other countries in the region. 
Therefore, one of the objectives of the JPFHS-
7 was to produce indicators for the Syrian 
population

Presenter
Presentation Notes
As a middle-income Arab States country struggling with effects of the Syria Crisis, the opportunity for Jordan to improve gender statistics would provide a good and timely example for other countries in the region. Therefore, one of the objectives of the JPFHS-7 was to produce indicators for the Syrian populationthe DHS data for 2017-2018 show that the rate of child marriage (marriage before age 18) is relatively high among women in Jordan: 14% of women age 20-49 were married before age 18. however By Nationality, child marriage is highest among Syrian women (35% were married before age 18 ) followed by women of other nationalities (17%) and Jordanian women (13%). 



0

2015 2016 2017 2018

Marriage
contracts for girls
aged between 15
and below 18

In 2017, new regulations were 
introduced; 
1. If such marriages are considered 

a necessity to achieve public 
interest after ensuring consent 
and free choice provided that 
the married couple is fully 
competent in all issues related to 
marriage.

2. There must be a maximum 15 
year age difference between 
man and woman,

3. The husband must have no 
other wives

4. The marriage must not prevent 
a girl from continuing her 
education.

Presenter
Presentation Notes
The data in the annual report issued by the Ministry of Justice and political pressure from Jordanian and international organizations lead to the issuance of new regulations in 2017 to combat child marriage. these regulations state If such marriages are considered a necessity to achieve public interest after ensuring consent and free choice provided that the married couple is fully competent in all issues related to marriage. There must be a maximum 15 year age difference between man and woman, The husband must have no other wivesThe marriage must not prevent a girl from continuing her education.As a result of these new regulations, child marriage contracts dropped significantly in 2018 



عدم استثناء أحد

.المؤشراتأھمیة تفصیل یجب أن ال یترك أي شك حول 

دعمتوفیرتستھدفلمما2030عامبحلولالمستدامةالتنمیةأھدافتحقیقمنالحكوماتتستطیعلن
.العالمفيتھمیًشاالناسألكثر

.2030ومعالجتھا باعتبارھا جوھر جدول أعمال عدم المساواة یجب إبراز أوجھ 

تقدمھمطاء من التنمیة العالمیة واستكشاف مسارات إلعالمعرضین لخطر االستثناء من المھم تحدید أولئك 
.األولویة

.لالستبعاد االجتماعيالعالمات الرئیسیة تحدید 



ما ھو تفصیل البیانات؟

ى التفصیل ھو إجراء عملیة تجزئة للمشاھدات لحالة ما بتسلسل ھرمي من األعلى إل

مات دقیقة عندما تكون ھناك حاجة الى معلو. مستوى أكثر تفصیالً لمشاھدات تمت دراستھا

بإعطاء ) فصیلھات(بتقسیم الفئات [...] یمكن اتباع أسلوب ھرمي في التصنیفات المعیاریة  

رموز للمشاھدات األولیة 

فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت



Higher Education in Joran

Students enrolled 

Universities Education

Science Colleges

Art College

Students graduates 

University education

Engineering-Communication-
Computer Science

Academic Staff at the 
Jordanian Universities

Assistant Lecturer

Assistant Teacher

Instructor

Associate Professor

Teaching and Research Assistant

Full Professor

Academic staff at art colleges 

Academic staff at science colleges

59.4 54.6 53.9

23.9

14.7
7.3

Assistant
Teacher

Instructor Assistant
Lecturer

Associate
Professor

Teaching and
Research
Assistant

Full Professor

% Female Academic Staff at 
the Jordanian Universities

100% Administrative records

Presenter
Presentation Notes
The higher Education data comes from the Ministry of Higher education and an example of the importance of such data is presented on the chart when the number of women presence decrease as the rank in the academic ladder increases and this is very important to look at it from a gender lens Gender lens 



ما أھمیة تفصیل البیانات؟

 یانات بطبقات لتتبع التقدم المحرز في ھذا الصدد، من الضروري أن یتم تفصیل الب: أحداستثناء لعدم
.متعددة

رة المجمعةیعد تفصیل البیانات مھًما للكشف عن األنماط التي یمكن اخفائھا تحت البیانات الكبی .
.  المستویات األدنىتخفي ما یحدث في المجامیع

 یجب توفیر معلومات مفصلة حول أكثر الفئات تھمیشاً لقیاس التقدم المحرز.

 والتي األكثر احتیاجاً للتأكد من أن الموارد تنفق على المجاالت فئات خاصة في المجتمع لدراسة
.أثراً كبیراً سیكون لھا 
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المجموعمع أطفالبدون أطفال

النساء

الرجال

2005األطفال، معّدالت العمالة في المملكة المتحدة بحسب عدد 

2005مكتب اإلحصاء الوطني، المملكة المتحدة، مسح القوى العاملة : المصدر

Presenter
Presentation Notes
المثال الأول-  تحليل معدّلات العمالة لدى النساء والرجال في المملكة المتحدة، بحسب عدد الأطفال، عام 2005 يبيّن الشكل 1 معدّلات العمالة لدى النساء والرجال في المملكة المتحدة، وذلك بحسب عدد الأطفال في عام 2005.  وفي تلك السنة، كانت المعدّلات الإجمالية للعمالة لدى النساء والرجال متقاربة، إذ بلغت 79 في المائة لدى الرجال مقابل 71 في المائة لدى النساء؛ وكانت متساوية بين الرجال والنساء من دون أطفال، إذ بلغت 73 في المائة.  وقد تشير هذه الأرقام إلى عدم وجود أية فوارق بين الجنسين في معدلات العمالة.  غير أنه عند التدقيق في متغيرات أخرى، كمعدّلات العمالة لدى الأفراد مع أطفال مثلاً، يتّضح أنّ معدّلات العمالة تنخفض لدى النساء إلى 68 في المائة، بينما ترتفع لدى الرجال إلى 90 في المائة.  وهذا الأمر يدل على أنّ لدور المرأة في المملكة المتحدة ولمسؤولياتها المنزلية أثراً كبيراً على نسبة مشاركتها في سوق العمل، على عكس الرجل. 



كیف ال نستثنى احد
ما ھو التھمیش-

النسب المئویة والمعدالت -اإلحصائیون ینتجون في الغالب مؤشرات مثل 

المجموعات المھمشة واالشد حرماناً من الصعب الوصول إلى ذلك، ومع 

قد نحتاج إلى استخدام أرقام مطلقةفعالیة، الستھداف أكثر 

:مثال

.األكثر فقراً غیر مرئي. ٪0دوالر یومًیا في فرنسا ھو 1.90<المؤشر 
الجانب األكثر وضوحا للفقر في فرنسا ھم المشردون

.شخًصا على األقل ینامون في الشوارع3,624= ، عدد األشخاص المشردین 2018في فصل شتاء 
)  2012(شخص 141,500لیصل إلى ) 2001(٪ 50عدد األشخاص المشردین بنسبة یقدر المكتب االحصائي الوطني
.أكثر من نصفھم ھم من األجانب



لقیاس عدم 
المساواة

ما بعد المعدالت



أمثلة



Gender Analysis – charts with gender lens



Gender Analysis – charts with gender lens



المشكلة

البیانات واإلحصاءات 
ھي أدوات ال غنى عنھا 
لوضع سیاسات قائمة 
على األدلة لتحقیق 
المساواة بین جمیع 

رھا، السكان ، وتقییم تأثی
.وتعزیز المساءلة

، 2030في خطة عام 
سیكون التوطین 
والمراقبة الكافیة 
ألھداف التنمیة 

المستدامة من األمور 
یذ الحاسمة لضمان تنف

.السیاسات

من المرجح أن 
تحظى األھداف التي

ال تتم مراقبتھا 
بسبب نقص 

البیانات بأولویة 
.أقل

بالنظر إلى ھذه 
الضروریات ، أصبحت 

الحاجة إلى إنتاج 
مؤشرات ذات صلة 
وذات جودة لرصد 

أھداف التنمیة 
المستدامة اآلن أكبر من

.أي وقت مضى

من دون استثمارات 
تقنیة ومالیة كبیرة 

لدعم النظام االحصائي 
لمواجھة ھذه 

التحدیات، ستكون 
ھناك ثغرات مھمة في 

قدرتنا على رصد 
تنفیذ أھداف التنمیة 
المستدامة بشكل 

.مناسب



التحدیات
:ثالثة تحدیات مترابطة

اج بیانات ضعف حیز السیاسات والبیئة القانونیة والمالیة إلنت-
مفصلة على المستوى الوطني ؛

حد من التحدیات التقنیة داخل النظام االحصائي الوطني التي ت-
إنتاج إحصاءات مفصلة ؛ 

قلة الوصول والقدرة المحدودة من جانب المستخدمین على -
.تحلیل البیانات لترشید السیاسات

یذ ھو ھدف حیوي ألنھ یتعلق بتعزیز وسائل التنف17ھدف التنمیة المستدامة 
عبر األھداف من خالل الشراكات ، والقدرة ، والبیانات ، والمساءلة ، 

.والتمویل، واالتساق

ھو نقطة 17إن جدول األعمال الشامل المحدد في ھدف التنمیة المستدامة 
.الحاجة إلى مشاركة الجمیع ، والتقاطعات عبر األھداف: انطالقنا

تعزیز تماسك : "14.17من األھداف ذات األھمیة الخاصة ھو الھدف 
".السیاسات من أجل التنمیة المستدامة



نھج متعدد 
المداخل









c. Interactive Gender Database: 
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Menu.aspx?px_language=en&px_db=Gender+Statist
cs&rxid=89486a61-b62a-4a90-83ae-b26d09cadccc

Presenter
Presentation Notes
The Gender Data Portal enables a wide range of data users to interact and customize their search for data within a collection of time series data. It has advanced functions for selecting and displaying data, performing customized queries, downloading data, and creating charts and tables. Users can create dynamic custom reports based on their selection of indicators and years. It also features enhanced visualizations and reporting capabilities with Excel-like pivot functions, features to save reports – tables and charts, and features to create reports on subnational databases. The interactive database is updated yearly. It is available in Arabic and English, 

http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Menu.aspx?px_language=en&px_db=Gender+Statistcs&rxid=89486a61-b62a-4a90-83ae-b26d09cadccc


من أجندة التنمیة المستدامة48الفقرة -ھدف 
لزیادة توافر بیانات ) 2020بحلول عام (تدعو إلى دعم فوري لبناء القدرات 17أھداف التنمیة المستدامة ال

ھجرة عالیة الجودة وفي الوقت المناسب وموثوق بھا مفصلة حسب الدخل والعمر والعرق والجنس وحالة ال

.2030واإلعاقة والموقع الجغرافي وغیرھا من الخصائص لتمكین تتبع التقدم المحرز بحلول عام 

.تتجاوز رصد التقدمنظام قوي للبیانات والمعلومات لھ أغراض متعددة 

:ھناك حاجة إلى بیانات مفصلة من أجل

خیص األسباب تحدید المشاكل بما في ذلك الحجم والتوزیع والتباین والسكان المعرضین لمخاطر عالیة ؛ تش
لمسؤولین عن الجذریة ؛ تدخالت في التصمیم ؛ إبالغ لتصحیح المسارات وتتبع التقدم المحرز ؛ ومحاسبة ا

.ذلك



إحصاءات مفصلة
الفئات المھمشة-

التفصیل حسب الجنس أو الموقع أو العمر والجنس

موعة أنھا المجألخذ اإلحصاءات المفصلة في االعتبار ، یتم تحدید المجموعة المھمشة لكل مؤشر على 
.من إجمالي عدد السكان المرجعيالتي حققت تقدماً أبطأ

بین مجموعة من القوى العاملة 2000منذ عام %3على سبیل المثال، إذا انخفض معدل البطالة بنسبة 
إناث، فإن مجموعة اإلناث تعتبر ھي المھمشة% 2.5ذكور و % 4بأكملھا وكان ھذا المعدل 





الدول العربیة
.ینبغي للحكومات تكثیف استخدام اإلحصاءات في السیاسات وصنع القرار

لدى معظم الدول العربیة، برامج راسخة من مسوح االسر المعیشیة، والتي تستخدمھا الحكومات 
.والمجتمع األكادیمي بشكل ھامشي

شورات ألن معظم مسوح االسر المعیشیة  تبقى بدون تحلیل، ویتم فقط تعمیم الجداول الموجزة في المن
.الطلب على التحلیل ضعیف للغایة

.تعدادات الزراعة والسكان والمساكن مكلفة، وكذلك تعاني من نفس النتیجة

البیانات یمكن أن تكون ھناك فرصة جیدة للنقاش عند أجراء المسوح والتعدادات بین منتجي ومستخدمي
عالجة وزیادة الوعي حول اإلحصاءات وم،من الوكاالت الحكومیة بھدف تعزیز النظام االحصائي الوطني

.أفضل أسالیب القیاس والنشر



)ومن تم استثنائھ(معرفة من تم احتسابھ : 1الخطوة 

ابھ ومن ال نحتاج إلى معرفة من یتم احتسعالمیة، لتتبع التقدم المحرز في تحقیق نتائج 
.یحتسب

ة جًدا من یمكنھا إخفاء مستویات مختلف. بیانات االنتشار والمعدالت الوطنیة لیست كافیة
.العبء والتقدم

ى لفھم ھناك حاجة إلى بیانات مفصلة لتحدید أین وماھیة أنواع األعباء الموجودة ومن استثن
.أسباب مسارات البلدان في ما إذا كانت على طریق اإلصالح أو خارجھ

روة، وعبر ُخمس الثوالجغرافي، یجب أن یتم جمع البیانات على المستوى دون الوطني 
ع والعرق والجنس لضمان اندماج جمیع األشخاص وتشجیواالجتماعي، واالنتماء الوطني 

.  المساءلة أمام مختلف الفئات المھمشة من السكان



:ھناك ثالثة جوانب للتجزئة مھمة لتعزیز المساءلة

نیة في استخدام تحلیل لألنماط دون الوط: حسب الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة والدیمغرافیةالتفصیل • 
وعمر التعلیم مسوح االسر المعیشیة إلنتاج تحلیل موسع بمختلف األوجھ من خالل التفصیل حسب الثروة و

.الطفل عند الوالدة واإلقامة والجنسأم 

و األشخاص البحث حسب الجنس أو العمر أو الالجئین أو النازحین أ: التفصیل حسب فئات سكانیة محددة• 
ات ھناك حاجة إلى بیان. ذوي االعاقة أو من منطقة محرومة إقلیمیاً في بلد ما أو جماعة عرقیة مستبعدة

..).فئات األطفال ، والمراھقین ، والمسنین ، (لمجموعات سكانیة محددة 

إلى مما یؤديالحالة، ھناك اختالفات واسعة في ھذه . دون الوطني-حسب المنطقة : التفصیل المكاني• 
مًرا ضرورًیا یعد الوعي بھذه االختالفات الشاسعة أ. طلب صناع القرار على البیانات المفصلة حسب المكان

لتفصیلیة إال أن أمثلة استخدام الخرائط ا-لوضع خطط عمل وطنیة وتخصیص الموارد بشكل أكثر فعالیة 
.الدقیقة نادرة

مثال على سوء (إن التفصیل حسب المكان یوفر القدرة على تحدید األسباب والعوامل األخرى التي لھا تأثیر 
الساخنة، التخطیط الریفي والحضري مثل الطرق واألسواق، ونقاط الصراع-التغذیة، والبنیة التحتیة 

).وأنماط الھجرة والتفاوتات في الوصول إلى الموارد الطبیعیة



جودة البیانات وتوافرھا في البلدان: 2الخطوة 

.لبیانات الدولیةتفتقد العدید من البلدان إلى البیانات التي ینبغي إدراجھا وھناك ثغرات كبیرة في قواعد ا

المیین، خاصة إن اإلخفاق في تقدیم بیانات قابلة للمقارنة دولیاً یشكل خطراً حول المصداقیة كشركاء ع
.وأن جدول أعمال أھداف التنمیة المستدامة یستدعي اتخاذ إجراءات في كل بلد

خرى ذات قد تكون بعض المؤشرات أقل صلة بالسیاقات الوطنیة لبعض البلدان، ولكن ھناك مؤشرات أ
.صلة

اعد البیانات یتم جمع ھذه البیانات ولكن غالباً ما تستخدم منھجیات مختلفة وال یتم اإلبالغ عنھا في قو
.الدولیة أو المركزیة

.تستخدم بعض الدول المعاییر الوطنیة الخاصة بھا بدالً من المعاییر الدولیة



6
3

4
3
3

2
3
3

1
2
2
2

3
2

1
1

2
1

3
0

2
0

17
15

14
13
13

12
11
11
11
11

9
9

8
8

7
7
7
7

6
6

5
2

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Egypt

Jordan

State of Palestine

Morocco

Tunisia

Kuwait

Algeria

Iraq

Oman

Yemen

Bahrain

Syrian Arab Republic

Qatar

United Arab Emirates

Comoros

Djibouti

Lebanon

Mauritania

Saudi Arabia

Sudan

Somalia

Libya

Availability of data

Bothsex Sex disaggregated

Available 
gender-related 
indicators 
disseminated 
in totals and 
sex by country 
in UNSD 
official SDG 
database



معرفة التقدم المحرز في معالجة عوامل المخاطرة: 3الخطوة 

.من المھم العمل على سد فجوات البیانات ھذه إذا أردنا تقلیل االعتماد على التقدیرات النموذجیة

.  غیر مكتملغالًبا ما تتعطل القدرة على اتخاذ قرارات مستنیرة وفعالة بسبب توفر أجزاء من البیانات بشكل

من األھمیة إدراك أن. ھناك حاجة ملحة لمزید من البیانات المتكاملة وذات جودة أفضل وكذلك تدابیر أفضل
.البیانات لھا استخدامات عدیدة تتجاوز مجرد الرصد

شاء نظام یجب أن یكون ھناك استخدام أفضل للبیانات التي یتم جمعھا إلنالبیانات، من أجل ثورة حقیقیة في 
.استجابةمعلومات أكثر 

:تتطلب ثورة البیانات استخدام سلسلة تقییم البیانات بأكملھا 

اتخاذ القرارات حولھا-تفسیرھا -تحلیلھا -تنظیمھا -جمعھا -تحدید األولویات 



كیف یمكن أن نعمل بشكل أفضل؟

.الھدف لیس اإلبالغ والرصد لمعرفة أي ھدف من أھداف التنمیة المستدامة قد تحقق

.لناسالھدف ھو معرفة ما إذا كانت استراتیجیات التنمیة قد تحققت وأدت الى أثر إیجابي في حیاة ا

غالًبا ما تكون ھذه المجموعات . یجب أن یكون شاغلنا األكبر دائًما ھو الفئات المحرومة والمھمشة"
. "وتعیش في المناطق الریفیة النائیة في مدینة األكواخ وال تتمتع بصوت سیاسي یذكرمخفیة، 

الدكتورة مارغریت تشان
المدیر العام السابق لمنظمة الصحة العالمیة



عدم استثناء احد

.ینتجون ویقیسون بشكل أفضل بیانات مفصلةإلحصائیونا

ل على مدركین بإمكانیھ الوصول إلى بیانات ذات صلة وحالیة والعمواضعي السیاسات
.توجیھھا بشكل جید لرصد أداء السیاسات والبرامج وتقییم التقدم المحرز

كثیرا ما یقال أننا نقیس ما یھم ، وما یھم یتم قیاسھ



!شكرا على استماعكم


	تفصيل البيانات
	Slide Number 2
	بعض الحقائق�
	Slide Number 4
	Example of GS Use�The case of Child Marriage in Jordan
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	عدم استثناء أحد
	ما هو تفصيل البيانات؟
	Higher Education in Joran
	ما أهمية تفصيل البيانات؟
	Slide Number 12
	كيف لا نستثنى احد�- ما هو التهميش
	لقياس عدم المساواة� ما بعد المعدلات
	أمثلة
	Gender Analysis – charts with gender lens
	Gender Analysis – charts with gender lens
	المشكلة
	التحديات
	نهج متعدد المداخل
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	c. Interactive Gender Database: http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/Menu.aspx?px_language=en&px_db=Gender+Statistcs&rxid=89486a61-b62a-4a90-83ae-b26d09cadccc�
	هدف - الفقرة 48 من أجندة التنمية المستدامة
	إحصاءات مفصلة�-الفئات المهمشة
	Slide Number 27
	الدول العربية
	الخطوة 1: معرفة من تم احتسابه (ومن تم استثنائه)
	Slide Number 30
	الخطوة 2: جودة البيانات وتوافرها في البلدان
	Slide Number 32
	الخطوة 3: معرفة التقدم المحرز في معالجة عوامل المخاطرة
	كيف يمكن أن نعمل بشكل أفضل؟
	عدم استثناء احد
	Slide Number 36

