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أطلقت شعبة اإلحصاء في اإلسكوا نشرة
بعنوان النوع اإلحتماعي في أرقام.
تتضمن هذه النشرة معلومات قيمة عن
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في
المنطقة العربية .كما تتضمن بيانات
مصنفة حسب الجنس ومؤشرات تستخدم
في تحليل قضايا النوع االجتماعي .األرقام
الواردة في هذه النشرة ،باإلضافة إلى
السياسات والممارسات التي تعتمدها
البلدان في مجموعة من المجاالت
المترابطة ،كلها مستمدّة من مصادر دولية
ومصادر وطنية قابلة للمقارنة .وهذه
الدراسة هي األولى من سلسلة من دراسات
إحصائية تتناول أوجه عدم المساواة
وأسبابها وأبعادها وآثارها على حياتنا.
وتتناول هذه النشرة عشرة فصول هي:
حقوق اإلنسان ،الخصائص الديموغرافية
للسكان ،الفقر وعدم المساواة ،التعليم
والتعلم ،النفوذ والسلطة وصنع القرار،

تألردن ولبنان
دولتان من أصل  71دولة
لديهما موقع خاص إلصحااات
تلنوع تالجتماعي على صفحة
تلجهاز تإلصحاائي تلوطني
تاللكترونية.

العنف ضد المرأة ،الصحة ،الالجئون،
أجر
وبال
بأجر
العمل
والبحث والتطوير.وهذه النشرة هي حلقة
في عمل متواصل ،وسيجري تحديثها
بانتظام عبر موقع شعبة اإلحصاء على
شبكة اإلنترنت ،بحيث تكون مصدراً هاما
للباحثين والمسئولين عن جمع البيانات
حول المرأة والرجل.
النشرة متوفرة على الموقع االلكتروني
التالي:
http://www.escwa.un.org/divisions/sc
u/genderinfigures/index.asp

فلسطين تنفذ المسح الثاني إلستخدام الوقت
باحثات على آلية استيفاء
تدريب 6
المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ الفلسطيني .تمّ
الثانية
للمرة

شرع الجهاز
مسح استخدام الوقت للمرة الثانية بعد مرور اكثر من
 01سنوات على تنفيذ المسح األول في كال من الضفة
الغربية وقطاع غزة بهدف توفير بيانات حول األفراد
البالغين  01سنوات فأكثر والمقيمين إقامة معتادة في
األراضي الفلسطينية .بدء تنفيذ المسح ميدانياً في
 2102/2/22على ان يستمر جمع البيانات لمدة عام
كامل .بلغت حجم عينة المسح  02621أسرة بواقع
 82,,8فرداً؛ وذلك بهدف توفير بيانات حول كل
األنشطة التي يقوم بها األفراد ،وتوفير بيانات حول
الوقت المستخدم من قبل المرأة للقيام باألعمال
المنزلية واألعمال اإلنتاجية سواء كانت أعماالً
مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر .ومن المتوقع
ان تكون البيانات مصدراً أساسياً يعتمد عليه لتقدير
العمل غير المدفوع الذي تقوم به المرأة لخدمة
الحسابات القومية ،وإجراء الدراسات التحليلية
باالعتماد على متغيرات مختلفة ،كالواقع االقتصادي
واالجتماعي ومدى التطور التكنولوجي ،إضافة إلى
العادات والتقاليد والتوجهات الدينية في المجتمع

اإلستمارة ومنهجية العمل الميداني ،وآلية الترميز.
وذلك لتنفيذ التجربة القبلية في ثالث محافظات في
الضفة الغربية لمدة اسبوعين لفحص المنهجية
واالستمارة وكافة اداوت المسح ،على أن يبدا العمل
الفعلي لمسح الوقت مع نهاية شهر تموز /يوليو
 2102ولمدة عام كامل بما فيه من فصول ومواسم
وأعياد.
النتائج الرئيسية للمسح متوفرة على الموقع
االلكتروني التالي:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/dow
nloads/book1864.pdf

المرأة والرجل في العراق 2102
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء ،قسم إحصاءات
التنمية البشرية ،تقرير بعنوان "المرأة والرجل في
العراق ،إحصاءات تنموية  ."2102يعد هذا التقرير
وثيقة إحصائية هامة ومرجعاً أساسيا في صناعة القرار
على الصعيد الوطني ،وقياس الوضع العراقي على
المستوى الدولي في قضايا النوع االجتماعي ،ضمن
منظومات القياس الدولية مثل إعالن بجين ،وإعالن
األلفية الذي أكد على أهمية تمكين النساء وتحقيق
المساواة بين الجنسين بهدف الوصول الى تنمية مستدامة

ومتوازنة وسد الفجوة بين المرأة والرجل.
إن توفير قاعدة البيانات من مؤشرات حول المرأة
والرجل تسهم في تحديد احتياجات المرأة والرجل على
حد سواء والمساعدة في عملية صنع السياسات وإعداد
الخطط والبرامج ومراقبة التغيرات في هذا المضمار
مما يخدم تعزيز مكانة المرأة ودورها في عملية التنمية.
التقرير متوفر على موقع الجهاز:
http://cosit.gov.iq/english/faq.php

تقرير إحصاءات النوع االجتماعي في األردن
يأتي هذا التقرير في إطار التعاون بين دائرة
اإلحصاءات العامة ومركز المعلومات الدنمركي
لشؤون المرأة والنوع االجتماعي ” ،“KVINFOبهدف
تطوير إحصاءات النوع االجتماعي في األردن ودمجها
في سياسات وبرامج التنمية على المستوى المحلي
والوطني ،ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا النوع من
اإلحصاءات للقضايا التنموية وتحسين القدرات الوطنية
إلنتاج إحصاءات ومؤشرات ذات نوعية عالية لتحليلها
ولنشرها .يحتوي التقرير على ثالثة أوراق علمية
وملحقين .الورقة األولى تناولت واقع إحصاءات النوع
االجتماعي والمفاهيم والمصطلحات التي تعتبر حجر
األساس للتعريف بإحصاءات النوع االجتماعي .في
حين تناولت الورقة الثانية عن واقع إحصاءات النوع
االجتماعي "الجندر" في دائرة اإلحصاءات العامة منذ
استحداث قسم إحصاءات النوع االجتماعي "الجندر"
في عام  2112ضمن مديرية اإلحصاءات السكانية
واالجتماعية.
أما الورقة الثالثة فتعرض بأسلوب موضوعي
اإلنجازات والتحديات في مسيرة اإلحصاءات
اإلحصاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي.

الملحق األول عن مؤشرات النوع االجتماعي
المتوافرة في دائرة اإلحصاءات العامة ،في حين
عرض الملحق الثاني بعض المؤشرات المختارة
إلحصاءات النوع االجتماعي بشكل رقمي .التقرير
متوفر على الموقع االلكتروني لدائرة اإلحصاءات
العامة:
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/ind
ex.htm

نتائج المسح المتكامل لألوضاع الصحية للمرأة العراقية ()I-WISH
أعلنت وزارة التخطيط نتائج المسح المتكامل لألوضاع
االجتماعية والصحية للمرأة العراقية ( )I-WISHاألول
من نوعه والذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء
بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة الصحة
ووزارة المرأة وغيرها من الوزارات والهيئات ذات
العالقة ،وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان
( )UNFPAوالمشروع العربي لصحة األسرة
( )PAPFAMباإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية
واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،يتناول المسح دراسة دورة حياة المرأة
العراقية (المراهقة ،وسن اإلنجاب ،والكهولة) من عدة
محاور مثل التمكين والصحة العامة والصحة اإلنجابية
والعنف ضد المرأة وقضايا أخرى تتعلق بأوضاع النساء
االجتماعية واالقتصادية وذلك لبناء قاعدة بيانات عن
قضايا أوضاع المرأة في مختلف مراحل حياتها .شمل
المسح جميع الوحدات اإلدارية في محافظات العراق
بواقع  01.621أسرة معيشية تم اختيارها من إطار
الترقيم والحصر لتعداد السكان لسنة  2112من خالل
سحب عينة عنقودية متعددة المراحل تضمن عدم التحيز
والعشوائية والشمول لكل األقضية وصوال لألسر في
البلوك والمحلة والقرية.

وقد نفذ المسح ميدانيا خالل شهر تموز  .2100تضمن
المسح نتائج مهمة بشأن العنف ضد المرأة في مختلف
مراحل حياتها ومخاوف النساء كبيرات السن ومعارف
وسلوكيات الرجل بشأن قضايا المرأة باإلضافة إلى
معارف وسلوكيات المراهقات.

الشباب المصري من منظور النوع االجتماعي
أصدرت اإلدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية
واالجتماعية ( )CAPMASدراسة بعنوان القضايا والقيم
االجتماعية للشباب من منظور النوع االجتماعي بهدف تسليط
الضوء علي واقع الشباب المصري والتركيز على أهمية دوره
في التنمية ،ووضع قضايا الشباب في إطارها الصحيح
لإلمساك بذمام المبادرة إلحداث التغيير االيجابي المنشود.
تعتمد الدراسة بصورة أساسية على نتائج بيانات مسح النشء
والشباب في مصر  2112ونظراً الختالف وتعدد وجهات
النظر االجتماعية والقانونية في تعريف مفهوم الشباب وتحديد

سن الشباب من حيث النضوج والمسئولية االجتماعية
والقانونية فاعتمدت الدراسة على البعد العمري في تحديد
الشباب واعتبار الشباب من هم في الفئة العمرية (-02
 22عاماً) 2وبلغت عينة الشباب التي بنيت عليها بيانات
هذه الدراسة  01220فردا ،بنسبة بلغت  %,,22من
إجمالي العينة الكلية .وبلغت نسبة الذكور في عينة الشباب
 %0028مقابل  %2222لإلناث.
الدراسة متوفرة على الموقع االلكتروني التالي: :
http://www.capmas.gov.eg/pdf/84/youth1.pdf
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الملخص متوفر على الموقع االلكتروني التالي:
http://www.iauiraq.org/documents/1666/IWISH%20Report%20English.pdf

