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بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية في العراق و عقد الجهاز المركزي لإلحصاء

المعنية بإحصاءات األولى  يةوطنة الورشال( اإلسكواآسيا ) يواالجتماعية لدول غرب

للمشاركين الذين  2018األول  كانون 26-23لفترة من في االنوع االجتماعي 

 لإلسكوا. اءات النوع االجتماعيعن إحصبرنامج التعلم االلكتروني استكملوا بنجاح 

مشارك من االحصائيين العاملين في الدوائر الفنية التابعة  19حضر ورشة العمل 

للجهاز المركزي لإلحصاء باإلضافة الى مشاركين من ديوان وزارة التخطيط / دائرة 

العامة لمجلس التنمية البشرية. وشارك ممثلون عن دائرة تمكين المرأة في األمانة 

وطرق القياس  توضيح المفاهيمالورشة في المشاركين بأهمية  وافاد .الوزراء

  .المؤشرات

حصاءات النوع التدريبي إلمنهاج الوتضّمن جدول فعاليات الورشة الوطنية 

تمكين األجهزة الذي يهدف و اإلسكواشعبة اإلحصاء في االجتماعي الذي أطلقته 

النوع االجتماعي لتحقيق المساواة بين إحصاءات نشر المعرفة باإلحصائية في 

 ويهدف التدريب الى:الجنَسين وتمكين كل النساء والفتيات 

 تحديث النظام اإلحصائي الوطني وزيادة المعلومات واإلحصاءات-

التدخالت المراعية للنوع االجتماعي  التخاذدعم متخذي القرار وصانعي السياسات -

 من حماية حقوق اإلنسان والمرأة والفتاة.صياغة القوانين والتشريعات التي تض

تدريب اإلحصائيين العاملين في مختلف المجاالت بتطوير مهاراتهم على تعزيز -

 مفاهيم النوع االجتماعي إلنتاج بيانات مصنفة حسب الجنس 

بمختلف فئاتهم وتقوية مهاراتهم لكتابة  اإلحصاءات(تأهيل المتدربين )مستخدمي -

التقارير المبنية على التحليالت اإلحصائية المرتكزة على األدلة والمراعية للنوع 

 .االجتماعي بشكل أفضل

 

 
 األمم المتحدة

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 

واالجتماعية بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية و دائرة االحصاءات العامة في االردن تعقد

 تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة، ،اإلسكوا(لدول غرب آسيا )

 20-18لفترة من في ا حول إحصاءات النوع االجتماعياألولى الوطنية  الدورة التدريبية

برنامج التعلم االلكتروني ، للمشاركين الذين استكملوا بنجاح في عمان، 2018األول  كانون

  ):g.unescwa.orgeleanrin//http (لإلسكوا.عن إحصاءات النوع االجتماعي 

وطنية جهات  ثمانين مشارك من منتجي ومستخدمي اإلحصاءات م 28حضر ورشة العمل 

(، واللجنة الوطنية 12) دائرة االحصاءات العامةومن مكاتب وكاالت األمم المتحدة شملت: 

(، والمجلس 3(، المجلس الوطني لشؤون األسرة )2ووزارة الزراعة )(، 4لشؤون المرأة )

 (.2(، وهيئة األمم المتحدة للمرأة )2األمم المتحدة للسكان ) صندوقو( 3األعلى للسكان )

بشكل عام ومفاهيم قضايا النوع  ان الورشة زادت من معلوماتهم اإلحصائية اوأفادو

منهاج الكبيرة من  باالستفادةبشكل خاص. وأقاد المشاركون  سابهاتحااالجتماعي وطرق 

 .مفاهيمالترسيخ ذلك بوالنوع االجتماعي الذي أطلقته شعبة اإلحصاء في اإلسكوا  إحصاءات

فهم قضايا النوع االجتماعي وتحليلها  تعزيز القدرات الوطنية فيهدف الدورة التدريبية الى ت

تعزيز و إحصاءات النوع االجتماعيوإدماج ج إنتالوضع سياسات مستندة على أدلة، و

بشكل عام ومؤشرات مؤشرات القياس في اعتماد الطرق الدولية ب ها،عنواإلبالغ الرصد 

 بها الموصي ةللمعايير الدوليوفقًا  هازيادة توافرالنوع االجتماعي بشكل خاص، وذلك ل

 ها.الطرق الدولية لقياس واعتماد

أطلقته شعبة الذي منهاج الدليل التدريبي حول إحصاءات النوع االجتماعي وتم اعتماد 

يتألّف من خمس وحدات هي التالية: قضايا النوع االجتماعي؛ الذي واإلحصاء في اإلسكوا 

إحصاءات النوع االجتماعي؛ اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتماعي؛ قياس 

 نات النوع االجتماعي بالوسائل المرئية.قضايا النوع االجتماعي؛ عرض بيا

 وتلقى المتدربون شهادة االنجاز الثانية بعد حضور هذه الورشة.

 

  ة األولىوطنيال ةتدريبيال ورشاليطلق في  السكوالإحصاءات النوع االجتماعي  منهاج
 : العراق واالردنالعربيةفي الدول 

 
 

http://eleanring.unescwa.org/
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الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في 

 سلطنة ُعمان ل تقرير

  

تقرير  أول والمعلومات في سلطنة عماننشر المركز الوطني لإلحصاء    

 .الهدف الخامس"المستدامة: حول نحو تحقيق أهداف التنمية 

 

 

 

 

 

 

 

الموقع االلكتروني: باللغتين العربية واإلنكليزية على    
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.as

px?ItemID=6FK8kd6QlaxxWeJXOl2luA%3d%3d 

 

 

 

 

 

 

 

  أدلة لرصد السياسات بتحليل واقع المرأة والرجل
 ليمنل رابعالفي التقرير

 
 

 

 

 

الخصائص الديمغرافية تشمل: للمؤشرات النوعية ذات العالقة  احصائية تحليلية مختصرةفي عشرة فصول بصورة  التقريرويتناول 

، العنف ضد المرأة، والمرأة والوضع البيئي، والتشغيل والعمل، وجاباإلنالصحة و، والتعليم والتدريب، ووالفقر والمرأة، للسكان

من و السابقة.عاقة والثقافة واالعالم عن ما كانت عليه التقارير اإلاستحداث فصلي . كما تم مشاركة النساء في السلطة وصنع القرارو

الرجال في  الفقر المادي لألفراد التي تترأس أسرهم نساء بالمقارنة يشتد مع أفراد األسر التي يترأسها نتشير البيانات إلى أأهم النتائج 

 األسر في الريف، بينما شكلت من إجمالي %72.1سر الفقيرة التي تترأسها نساء في الريف حوالي  الريف اليمني، حيث شكلت نسبة األ

   يترأسها الرجال. من إجمالي األسر في الريف التي %58.2نسبة األسر الفقيرة التي يترأسها رجال 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ً ويزداد مستوى الفقر طردي ازدياد عدد األطفال. تبرز العلقة  مع ا

ميزانية  الطردية بين مستوى الفقر وعدد األطفال وبحسب نتائج مسح

تكون نسبة الفقر  نيطفل، ففي األسرة التي يوجد لديها 2014األسرة 

ً وترتفع األرقام طردي %36.5فيها  أطفال  ةثالثاألسر التي لديها  ففي ا

، واألسر التي لديها أربعة أطفال تكون %50.6تكون نسبة الفقر فيها 

األسر في  %76.9، وترتفع نسبة الفقر إلى %61.1 نسبة الفقر

في  %90.2 لنسبة فقر التي لديها خمسة أطفال، وهكذا الى أن نصل

 .األسر التي لديها ثمانية أطفال

نجد أن األسر الفقيرة التي تقودها امرأة ترسل أوالدها الذكور للعمل 

% بينما  54.6نرى أن نسبة االلتحاق بالتعليم  للحاجة وبالتالي نظراً 

%، ويتوجب  65.5ها رجل ترتفع إلى النسبة لألسر الفقيرة التي يقود

ً إلى أن األسر التي يقودها رجل أقل اهتمام اإلشارة بتعليم الفتيات  ا

 امرأة. سنة مقارنة باألسر التي تقودها 17 -15المراهقات في السن 

 

 

 

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء في اليمن التقرير الرابع للنساء والرجال في اليمن: صورة إحصائية، لعام 

القيم ويتضمن هذا التقرير  يتزامن هذا اإلصدار المميز مع الظروف االستثنائية التي تمر بها اليمن. 2018

تحليل معمق ألحدث البيانات عن النوع االجتماعي وتقديم صورة واضحة ومبسطة لمكانة المرأة في على 

المجتمع اليمني، ومدى اسهامها في االنشطة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وقياس فجوة النوع 

لمس احتياجات المجتمع بكل فئاته، ومن ثم تلبيتها، االجتماعي، بما يساعد المخططين ومتخذي القرار على ت

 .وتعزيز دور المرأة وكيفية االستفادة من جهودها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

 

يأتي تقرير "نحو تحقيق أهداف  

الهدف الخامس"  -التنمية المستدامة

ضمن سلسة من التقارير التي 

تستعرض واقع السلطنة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة، حيث تم 

تخصيصه هذا التقرير الستعراض 

مؤشرات الهدف الخامس "تحقيق 

المساواة بين الجنسين وتمكين كل 

وفر آخر النساء والفتيات" حسب ت

اإلحصائيات بشكل بسيط وسهل 

باستخدام اإلنفوجراقيك والفهم 

 والتقرير متوفر  واأللوان المنسجمة.

 

https://www.unescwa.org/our-work/gender-statistics-0
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=6FK8kd6QlaxxWeJXOl2luA%3d%3d
https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=6FK8kd6QlaxxWeJXOl2luA%3d%3d

