
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الجهاز ضمن خطته السنوية بصفة 

دورية من أجل رفع مستوى الوعي اإلحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني 

 ،والبيانات والمؤشرات اإلحصائيةوالتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم اإلحصائي 

عدد من ورش العمل لعرض  2015خالل عام نظم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 نتائج مسح استخدام الوقت في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية للضفة الغربية،

ز حضرها العديد من المهتمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية واألهلية ومراك

حيث تم استعراض أهداف ومنهجية ومراحل تنفيذ المسح وكذلك مجموعة من   األبحاث.

المؤشرات المتعلقة بنتائج المسح، حيث يعتبر مسح استخدام الوقت أحد األدوات األساسية التي 

تخدم هدف إبراز قضايا النوع االجتماعي، والتي تسهم البيانات التي يوفرها في قياس وتحليل 

ياة أو الرفاه العام، وتقييم العمل غير مدفوع األجر )العمل المنزلي والعمل نوعية الح

التطوعي(، كما يساهم هذا المسح في إبراز مدى مشاركة المرأة في العمل المدفوع وغير 

مدفوع األجر، ومدى مساهمة النساء ضمن نطاق الحسابات القومية، وخرجت الورش بعدد 

رة االستثمار في البيانات التي ينتجها الجهاز، واعتماد من التوصيات التي ركزت على ضرو

المعلومات اإلحصائية في إعداد الخطط والدراسات، واالستفادة القصوى من مخرجات النظام 

 اإلحصائي الرسمي في كافة المجاالت.

 

عرض نتائج مسح الوقت في المحافظات 
 الفلسطينية
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 2016في البحر الميت 
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     أضحك

 9العدد 

 2016 وليوي/ تموز

 ــافــنـصـإ         

 

براء خ (االجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوااإلحصاء في اللجنة االقتصادية و شعبةدعت 
 دوليينإقليميين ووخبراء  وزارات شؤون المرأة، والمكاتب اإلحصائية الوطنيةمن 

وع ات النإحصاءبفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني الرابع لاالجتماع لحضور 
-9 ت، األردن خالل الفترةوالذي تم عقده في البحر المي   ،االجتماعي في البلدان العربية

دولة عربية وسبعة  13خبير من  25وقد شارك في هذا االجتماع  .2016مايو أيار/ 10
 من المنظمات الدولية.

 
أحدث التطورات في منهجيات إحصاءات النوع االجتماعي،  عنتقديم أوراق وتم 

الضوء على اإلنجازات التي تحققت على  ط االجتماعوسل  األنشطة والمبادرات. و

المبادرات اإلقليمية والعالمية بما فيها األهداف  وتنسيق واإلقليمي،المستوى الوطني 

شر جمع ون فيما يتعلق بتطوير أدواتتبادل الممارسات الجيدة واإلنمائية المستدامة، 

 .التبليغوالرصد  البيانات؛ وتحليل واستخدام إحصاءات النوع االجتماعي من أجل تحسين

ولخص االجتماع الى عدد من االستنتاجات والتوصيات لكل من الدول واالسكوا لتطوير 

االحصائي في مجال النوع االجتماعي وتنفيذها قبل انعقاد االجتماع الخامس في  لالعم

 .  2018عام 

 

 
 

group-expert-and-https://www.unescwa.org/events/interagency- : الموقع االلكتروني

countries-arab-statistics-gender-meeting 

 

 

 
 األمم المتحدة

واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية  

https://www.unescwa.org/events/interagency-and-expert-group-meeting-gender-statistics-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/interagency-and-expert-group-meeting-gender-statistics-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/interagency-and-expert-group-meeting-gender-statistics-arab-countries
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قراءة في المجالس البلدية 

 مانفي سلطنة عُ 
 المرأة والرجل 

    Infographicsفلسطينفي  
 

كانون أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل شهر 

ديسمبر الحالي التقرير الدوري حول "المرأة والرجل في فلسطين األول/

ة الهاميعتبر هذا التقرير أحد التقارير " حيث 2015قضايا وإحصاءات، 

النوع  بقضاياالتي يصدرها الجهاز ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة 

االجتماعي، بهدف الوقوف على واقع المرأة والرجل في المجتمع 

 الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية والضرورية لرسم السياسات حولها.

يعرض التقرير مجموعة مختارة من المؤشرات األساسية الخاصة بواقع  

 تناول المؤشراتي إذقضايا  عدة هالمرأة والرجل، ويحمل بين طيات

م واستخدا الديمغرافية للمرأة والرجل، ومؤشرات حول الواقع التعليمي،

ياة الح، إضافة الى مؤشرات حول القوى العاملةو الصحي،الواقع و الوقت،

الوطني  اإلطارآخذين في االعتبار المؤشرات التي وردت في  العامة

 ي تم اعداده بالشراكة مع اإلسكوا. لنوع االجتماعي والذإلحصاءات ا

 

  متوفر على الصفحة االلكترونية الخاصة بالجهاز:التقرير 
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2171.pdf 

 

 

تمكين المرأة األردنية السجالت االدارية لقياس مدى  استخدام
 اقتصاديا  

نعكاسات اعلى المجتمع نظراً لما يصاحبه من  الرجال والنساءيؤثر التفاوت في المساواة بين 

تترك بصمتها على األجيال القادمة ولما تنبثق عنه من  التيقتصادية اال سلبية على الجوانب

إحراز تقدم في هذا  سياسات وتشريعات دون المستوى المطلوب. وقد أظهرت الدراسات أن  

المجال سيعود بالفائدة على المجتمع بأسره وليس على النساء والفتيات فقط، فالمساواة بين 

صول جميع فئات المجتمع نساء ورجاال فتيات تسهم في ازدهار االقتصاد، وح الرجال والنساء

فرص متكافئة، كما تسهم في رخاء العيش في المجتمعات عند تمكين المرأة  وفتيان على

 والرجل بصورة متساوية. 

 في الحصول على الموارد نه "قدرة المرأةأيعرف التمكين المتعلق بالنوع االجتماعي على و

تخاذ قرارات واعية، والتأثير على التغيرات التي تطرأ والسيطرة عليها، والقيام بخيارات وا

  .على المستوى المحلي واألسري والوطني"

 الموارد إلى والوصول التحكم والذي يعني اقتصاديا المرأة يقود الى مفهوم تمكين ،ان ما سبق
 وحتى المالي الرصيد وامتالك والشقق األراضي تملك في وخاصة كالرجال االقتصادية
 ألصولا على سيطرتها بزيادة االختيار على قدرتها يعزز فهو التعليم فرص من االستفادة

 داخل تفاوضال في قوتها زادت األصول هذه على المرأة سيطرة زادت فكلمااالقتصادية، 
 .مستقل بشكل االقتصادية أصولها تجميع على وقدرتها أسرتها

اءة االقتصادية بكف باألصولومن أجل فهم المدى الذي تستطيع فيه المرأة االردنية التحكم  

قام قسم احصاءات النوع  .ر بيانات حول هذا الموضوعكانت الحاجة ضرورية لتوفي

على طريق تطوير اإلحصاءات المراعية  وكخطوة ،العامةاالجتماعي في دائرة االحصاءات 

بجمع البيانات حول نسبة امتالك المرأة لحساب بنكي وحصولها على  ،للنوع االجتماعي

ت اإلدارية لدى البنك قروض بنكية ومعرفة حجم ودائعها من خالل الرجوع إلى السجال

يتم و روتيني بشكل معردني. ومن الجدير بالذكر ان هذه البيانات اصبحت تُجألالمركزي ا

 التطور حجم ةومعرف الطلب على الضوء لتسليط هاوتحليل لالستخدام قابلة صيغة إلى تصنيفها

نحو  رلتوجيه النظالموارد االقتصادية  إلى المرأة وصول مسألة يخص فيما الخدمات تقديم في

 حجم الفجوة بين الجنسين ووضع السياسات الكفيلة بتقليصها وردمها.

                                         

في المجالس عضواً  192تم انتخاب 

البلدية في ُعمان. وتبيّن الرسوم البيانية 

 10إناث مقابل كل  6أن ه تم انتخاب 

 2012عام  في المجالس البلدية ذكور في

http://www.escwa.un.org/
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2171.pdf

