
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

؛ مدى (اقتصادي/جنسي/نفسي/ جسدي) 

انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع 

 تأثير العنف على صحة المرأة؛المصري؛ 

المرأة من تقدير ما يترتب على العنف ضد و

تكلفة اقتصادية مباشرة وغير المباشرة 

 .يتحملها الفرد والمجتمع

 02222 اختيارها تم التى العينة حجم بلغ قدو

محافظة موزعة على  00 من معيشية أسرة

حضر وريف المحافظات توزيع متناسب مع 

 . حجم االسر بالمحافظة

باحث  341وقد ساهمت االسكوا بتدريب 

بأتباع منهجية  تدريبيتينميداني في دورتين 

تدريب حديثة وعرض حاالت حقيقية لنساء 

معنفات تم من خاللها اختيار الطاقم الميداني 

 .وأجراء تعديل على االستمارات وتحديثها 

العامة واإلحصاء قام الجهاز المركزي للتعبئة 

د بتنفيذ مسح التكلفة االقتصادية للعنف ض

المنطقة   المرأة األول من نوعه على مستوى

اون مع المجلس القومي للمرأة العربية بالتع

. األمم المتحدة للسكانوصندوق سكوا واإل

حيث يقيس هذا المسح التكلفة االقتصادية 

للعنف سواء التكلفة المباشرة التى يتحملها 

فراد أو التكلفة غير مباشرة على المستوى األ

القومى باإلضافة إلى قياس ظاهرة العنف ضد 

ويغطى ( سنة 44-31في الفئة العمرية )المرأة 

كافة أشكال العنف التى يمكن أن تتعرض لها 

المرأة سواء فى المنزل أو فى الشارع أو فى 

األماكن العامة ومن المنتظر أن تعلن نتائجه 

و أهداف  .0232نهاية ديسمبر النهائية في 

توفير معلومات تتعلق بتعرض اإلناث : المسح 

 العنف   لمختلف أنواع

 مصر تقوم بمسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة 
 األول من نوعه على مستوى المنطقة  العربية 

حول إدماج منظور النوع االجتماعي  أقليمية ورشة عمل

 في إنتاج اإلحصاءات

 

 المحتويات
 

 

 ورشة عمل إقليمية 

حول إدماج منظور 

 النوع االجتماعي 
 

  مسح التكلفة

د االقتصادية للعنف ض

 في مصر المرأة 
 

 كريم دائرة ت

العامة في  االحصاءات

حصاءات النوع إ

 في األردناالجتماعي 

 

  مسح استخدام الوقت

 قي مصر ألول مرة
 

  مهمة أستشارية الى

 السودان

 
 7العدد 

 5102 يوليو/ تموز

 الذي صادف يوم الثامن من آذار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

ان الكبرى بالتعاون مع الشبكة الدولية للمرأة في أمانة عم   أقامت

في النوع االجتماعي رائدات حفل تكريم  االدارة المحلية الجيدة

عربت ، حيث أبسمة بنت طالل برعاية سمو االميرة والمرأة

ردنية ألتقديرها لما وصلت اليه المرأة اعن اعتزازها و هاو  سم

الى جنب  في مختلف ميادينه جنبا   مار العملاليوم وهي تخوض غ  

   .مع شقيقها الرجل

 

 

 

نظمت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، واللجنة 

،  (اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وث اإلحصائية االجتماعية ومركز التدريب والبح

، بالتعاون (مركز أنقرة)واالقتصادية للدول اإلسالمية 

مع دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، ورشة عمل 

حول إدماج منظور النوع االجتماعي في إنتاج 

كانون   4-3اإلحصاءات، عقدت خالل الفترة 

  .، في عّمان، األردن0234ديسمبر عام /األول

لعمل خبراء إحصائيين في النوع ت ورشة اضم  و 

اإلجتماعي وخبراء في التعداد من  اثني عشرة بلدا في 

 :األهداف الرئيسية للورشةوتتضمن  .منطقة اإلسكوا

تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية في تطبيق المفاهيم 

  واألساليب الدولية إلحصاءات النوع االجتماعي؛

 

 

 

 

تبادل ومشاركة الممارسات الجيدة 

والدروس المستفادة بشأن تطوير 

إحصاءات النوع االجتماعي بين 

المكاتب اإلحصائية الوطنية والوحدات 

تعزيز إدماج  الحكومية ذات الصلة؛

منظورالنوع اإلجتماعي في النظم 

تحسين  توفر  اإلحصائية الوطنية بهدف

 .وجودة إحصاءات النوع االجتماعي

مجال النوع الرائدات في  سيدة من 42ميرة بسمة بنت طالل ألمت سمو اكر  في نهاية الحفل و

االجتماعي والمرأة وكان من بينهم السيدة منال سويدان، رئيسة قسم إحصاءات النوع االجتماعي 

 .في دائرة اإلحصاءات العامة

 تطويرفي ها لجهود التي بذلتل ا  تقديرويعتبر تكريم سمو االميرة بسمة بنت الحسين للسيدة سويدان 

إحصاءات  جعلو في دائرة االحصاءات العامة في االردن قسم إحصاءات النوع االجتماعي

لحد من عدم المساواة بين التي تساهم في االنوع االجتماعي متاحة لتعزيز صياغة السياسات 

 .الجنسين

 

  االجتماعي في االحصاءات العامة في األردنتكريم دائرة إحصاءات النوع 
 

 :للورشة  الموقع االلكتروني 

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3553E 

 www.escwa.un.org: الكتروني ، موقع(043-3) 013232: ، فاكس(043-3) 051222: تلفون. لبـنان –، رياض الصلح، بيروت 33-1252. ب.ص
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  جتماعي في السودانات النوع االوحدة احصاءالى  استشارية مهمةاالسكوا في 
   

 

           
 

قياس جميع ( ب)، تحسين تقديرات العمل المدفوع وغير مدفوع األجر( ا)في مصر الى  هدف المسحوي

قياس وتقييم ( د)، قياس أنماط النشاط اليومى لألفراد المصريين( ج)، شموالبصورة أكثر  أشكال العمل

موزعة على ستة محافظات بمصر أسرة معيشية   1412وبلغت حجم العينة . األنشطة غيرمدفوعة األجر

ومن  .كل أسرة معيشيةمن ( أنثى/ذكر)سنوات فأكثر  32فردين فى الفئة العمرية  تم من خاللها أختيار

 .0232المنتظر أن تعلن نتائجة النهائية في نهاية ديسمبر 

 
 

األهمية المركزية واالستراتيجية ال تنبع فقط من ( TUS)االهتمام المتزايد في استقصاءات استخدام الوقت  ن  إ

ولكن أيضا من مجموعة متعددة االستعماالت  إلحصاءات استخدام الوقت ألغراض السياسات والبحوث على حد سواء،

باإلضافة إلى طلباتهم في . السياسة أهتماممجاالت ات استخدام الوقت في العديد من واسعة من التطبيقات من إحصاء

وقت مبكر في مجاالت مثل دراسة التغير االجتماعي، وتقسيم العمل، وتخصيص وقت لألعمال المنزلية ورعاية 

وقد تم تحديد . ذلك، ظهرت دراسات استخدام الوقت في اآلونة األخيرة في تقدير قيمة اإلنتاج المنزليالعمل، وما إلى 

مصدر ( ب)البيانات غير النقدية حاسمة لتحليل أنشطة األسر المنتجة ( أ) اآلتي إحصاءات استخدام الوقت على النحو

ة التي ال يمكن الحصول عليها إال على األنشطة مشترك باستخدام وحدة مشتركة للقياس للبيانات الوصفية األساسي

 .البشرية في مختلف المجاالت االجتماعية واإلحصاءات االقتصادية والديموغرافية ذات الصلة

 
 

  السودان جمهورية في لإلحصاء المركزي الجهاز به تقدم لطلب تلبية
 المساعدات إطار وفي ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة إلى

 في الخبيرة جعفر، ندى السيدة بإيفاد اإلسكوا قامت األعضاء، للدول المقّدمة الفنية

 في الجهاز مساعدة إلى تهدف استشارية مهمة في اإلجتماعي، النوع مؤشرات

 النوع إحصاءات لوحدة االجتماعي النوع إلحصاءات وطني إطار إعداد
  .حديثا   أنشئت التي االجتماعي

 
 إلحصاءات وطني إطار إعداد بصدد الذي لإلحصاء المركزي الجهاز طلب ويأتي

 مؤشرات تطوير األقليمية حول عملال ورشة فعاليات هامش على االجتماعي النوع
 موظفي لكوادر ندوة عقد االستشارية لمهمةوتضمنت ا (0234) االجتماعي النوع

 من الجديد الحقل بأهمّية لتعريفهم وذلك الوزارات في االجتماعي النوع وحدات

 لتعزيزالعمل الضرورية المهارات وإكسابهم وتدريبهم االجتماعي النوع إحصاءات

 . قطاعاتهم في اإلحصائي

 لى مجموعة الدول العربية التي قامت بتنفيذ مسح استخدام الوقتإ مصر تنضم

 www.escwa.un.org: ، موقع الكتروني(043-3) 013232: ، فاكس(043-3) 051222: تلفون. لبـنان –، رياض الصلح، بيروت 33-1252. ب.ص
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