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 مقدمة

، حيث تتناول خطة التنمية المستدامة 17وأهدافها ال  2030خطة التنمية المستدامة  2015اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  -1
أهدافها السبعة عشر وفي الهدف الخامس بشكل خاص والذي يدعو الدول الى تحقيق المساواة بين قضية المساواة بين الجنسين في معظم 

ازداد الطلب على إحصاءات النوع االجتماعي من أجل استخدامها في التخطيط للبرامج التنموية حيث  تالجنَسين وتمكين كل النساء والفتيا
راف بأهمية إنصاف المرأة كما الرجل، وتحقيق المساواة بينهما، باعتبار ذلك أساسيا  ورصدها.  ويعود هذا الزخم، بشكل رئيسي، إلى االعت

في عملية التنمية المستدامة وفي إعداد برامج وسياسات إنمائية وطنية فعّالة.  وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والموارد الضخمة التي 
أنحاء العالم، ال تزال تحديات كبيرة تحول دون تنمية القدرات في هذا  استُثمرت من أجل تطوير إحصاءات النوع االجتماعي في معظم

 الحقل اإلحصائي.

إلنتاج بيانات دقيقة وغير تدريب اإلحصائيين العاملين في مختلف المجاالت على قضايا مراعاة منظور النوع االجتماعي ضروري أن  -2
بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالنوع االجتماعي وأوجه تقاطعها مع المجاالت األخرى، وبالمؤشرات ذات الصلة اإللمام مهم متحيزة.  ومن ال
االجتماعي.  فهذه المعرفة تسهم، بال شك، في  علمنظور النوعرض البيانات المراعية والطرق الفنية المستخدمة في وسبُل احتسابها، 

ير والتحليالت وموجزات رالجتماعي، على اختالف فئاتهم، وفي تأهيل الباحثين لكتابة التقاتطوير مهارات مستخدمي إحصاءات النوع ا
 .السياسات بشكل أفضل

الوطني ورفع قدرات العاملين على أنتاج اإلحصاءات بشكل عام وإحصاءات النوع االجتماعي بشكل النظام اإلحصائي ومن منطلق تمكين  -3
مجموعة  2018أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في عام ئات، والف خاص والمستخدمين من جميع الجهات

تتألّف هذه المجموعة الصادرة عن شعبة اإلحصاء في اإلسكوا من أداتين   متكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية.
وبرنامج التعلّم اإللكتروني حول إحصاءات النوع  منهاج تدريبيأول حول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية كعملي دليل هما: 

واستخدام تعزيز قدرات جميع الجهات المعنية بإنتاج تهدف المجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي إلى  .االجتماعي
 رصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل البرامج والسياسات المحسَّنة.لإحصاءات النوع االجتماعي 

ودائرة االحصاءات العامة  في االسكوا اإلحصاءشعبة عقدت ألجل أن "ال يستثنى منها أحد"  2030وفي سياق خطة التنمية المستدامة لعام  -4
في االردن، تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة، الدورة التدريبية الوطنية حول إحصاءات النوع االجتماعي 

نظام اإلحصائي الوطني ال خبراء من بينالدورة التدريبية الوطنية . 2018 ديسمبركانون األول / 20الى  18في عمان، األردن من 
.  وتم إحصاءات النوع االجتماعيتدريب المنتجين والمستخدمين على المفاهيم األساسية حول لوكاالت األمم المتحدة مكاتب وومستخدمين 

لتعلّم اإللكتروني ل االسكوا مجفي التدريب المشاركين على أن يتم استكمال برنا حول إحصاءات النوع االجتماعياالسكوا منهاج دليل اعتماد 

  .في الورشة لالشتراك أساسي بنجاح كشرط حول إحصاءات النوع االجتماعي

 والتنظيم الحضور  -ألف

التنمية باألمم المتحدة، الدورة عقدت شعبة اإلحصاء ودائرة االحصاءات العامة في االردن، تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب  -5
ورشة  وحضر. 2018 ديسمبركانون األول / 20الى  18التدريبية الوطنية حول إحصاءات النوع االجتماعي في عمان، األردن من 

دائرة  التالية:الجهات  تشملومن مكاتب وكاالت األمم المتحدة  جهات ثمانيةن م ومستخدمي اإلحصاءات منتجي منمشارك  28العمل 
(، و المجلس 3(، المجلس الوطني لشؤون األسرة )2(، ووزارة الزراعة )4(، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة )12) االحصاءات العامة

 .(2) للمرأة المتحدةهيئة األمم (، و2صندوق األمم المتحدة للسكان ) و      ( 3) األعلى للسكان

يتألّف من خمس والذي  إحصاءات النوع االجتماعي حول تدريبياالسكوا في الدليل ال منهاجالوطنيين على المدربين من قبل التدريب وتم  -6
 : وحدات هي التالية

 (مدربة الوطنية منال سويدان)قدم من قبل ال قضايا النوع االجتماعي؛ •

 (علي العالونةالمدربة الوطنية بثينة )قدم من قبل  االجتماعي؛إحصاءات النوع  •

 (أماني داوود جودة المدربة الوطنية )قدم من قبل اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

 (قدم من قبل المدربة الوطنية أماني داوود جودة) قياس قضايا النوع االجتماعي؛ •

 (علي العالونةقدم من قبل المدربة الوطنية بثينة ) االجتماعي بالوسائل المرئية.عرض بيانات النوع  •
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 انعقاده وتاريخ جتماعاال مكان  -باء

 ، تحت مظلة الشريحة العاشرة من حساب التنمية باألمم المتحدة،ودائرة اإلحصاءات العامة في األردن شعبة اإلحصاء في االسكواعقدت  -7
 . 2018 ديسمبركانون األول / 20الى  18التدريبية الوطنية حول إحصاءات النوع االجتماعي في عمان، األردن من الدورة 

 األهداف -جيم

إنتاج فهم قضايا النوع االجتماعي وتحليلها لوضع سياسات مستندة على أدلة، و تعزيز القدرات الوطنية فيالى  الدورة التدريبيةهدف ت -8
بشكل عام ومؤشرات مؤشرات القياس في اعتماد الطرق الدولية ب ،هاعن واإلبالغتعزيز الرصد و إحصاءات النوع االجتماعيوإدماج 

 .هاالطرق الدولية لقياس واعتماد بها الموصي ةللمعايير الدوليوفق ا  هازيادة توافرذلك ل، وبشكل خاص النوع االجتماعي

  المناقشات ملخص -دال

استخدام إحصاءات النوع االجتماعي  أهميةعلى  أكدحيث  األردن في العامة االحصاءات دائرة رئيس الزعبي، قاسم كتورالد الدورة أفتتح -9
كأداة من أدوات التأييد والمؤازرة من خالل العمل على تبني إطار موحد إلنتاج إحصاءات النوع االجتماعي وتسجيل أفضل الممارسات 

ادرات المشتركة الرامية والتي في حد ذاتها جزء ال يتجزأ من الجهود الشاملة التي تبذلها الدائرة من أجل تحسين األداء ورصد نتائج المب
إلى تعزيز قدرة النساء وتحسين فرص وصولهن العادل إلى الموارد اإلنتاجية والخدمات المالية واإلرشادية بغرض استخدام إحصاءات 

 منذدائرة لاحرص  وأنلتنموية ومدى تحقيقها ألهدافها. النوع االجتماعي كأداة يستعين بها متخذ القرار في مجال تقييم الخطط والبرامج ا
على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وانتهاج عملية دمج إحصاءات النوع االجتماعي في الخطط الوطنية للتنمية االقتصادية سنوات قائم 
على ضرورة االهتمام بموضوع إنتاج ونشر إحصاءات النوع االجتماعي، والتركيز على حق متلقي الخدمة في تمكينه من وواالجتماعية. 
 .االوصول إليه

 ،ندى جعفرالسيدة افتتحت ، (اإلسكوا)سيا آجتماعية لغربي قتصادية واإلن مدير شعبة اإلحصاء في اللجنة اإلجنيابة عن السيد يوراي ري -10
الى تعزيز القدرات الوطنية في فهم قضايا النوع االجتماعي وتحليلها والتي  الدورة التدريبية  والتنسيق ئيةحصااإلالسياسات رئيسة وحدة 

عنها، باعتماد الطرق الدولية في  واإلبالغلوضع سياسات مستندة على أدلة، وإنتاج وإدماج إحصاءات النوع االجتماعي وتعزيز الرصد 
فرها وفق ا للمعايير الدولية الموصي بها واعتماد بشكل خاص، وذلك لزيادة توا قياس المؤشرات بشكل عام ومؤشرات النوع االجتماعي

يتألّف من خمس وحدات الذي منهاج االسكوا في الدليل التدريبي حول إحصاءات النوع االجتماعي وعتماد . وتم االطرق الدولية لقياسها
ءات النوع االجتماعي؛ قياس قضايا هي التالية: قضايا النوع االجتماعي؛ إحصاءات النوع االجتماعي؛ اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصا

 النوع االجتماعي؛ عرض بيانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئية. 

من  في السبعيناتوالذي بدأ العالمي بقضية تنمية المرأة  ممراحل تطور االهتما استعراضبالوحدة األولى  علىتدريب للمشاركين تم و  -11
الدولي أن مشاركة المرأة في العملية التنموية هي العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة.  وتَرّكز ، عندما أدرك المجتمع القرن العشرين

 االهتمام في السنوات الماضية على تحليل العالقات القائمة بين المرأة والرجل، وأدوار كل منهما، والفرص المتاحة لهما، لضمان العدالة
. وقد أُطلق على هذا النهج اسم "النوع االجتماعي والتنمية". ويرتبط مفهوم النوع االجتماعي بحاالت في حصول الجميع على موارد التنمية

ة الالمساواة الناتجة عن عالقات القوة بين المرأة والرجل، واألدوار والمسؤوليات التي يقوم بها كل منهما، ومدى تنفيذ الخيارات المتاح
 صكوك واتفاقيات دولية عديدة حول منظور النوع االجتماعي وقضاياه والمفاهيم المتعلقة به.لهما والوصول إلى الموارد. وقد وضعت 

مراحل تطور مفهوم النوع ، مفهوم النوع االجتماعي معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدة
 .قضايا النوع االجتماعي في المجتمع، والمفاهيم األساسية المتعلقة بالنوع االجتماعي، االجتماعي في الصكوك واالتفاقيات الدولية

إحصاءات النوع االجتماعي واستُخدام مصطلح  تاريخ تطّور إحصاءات النوع االجتماعيالوحدة الثانية شرح عن تناول التدريب على كما  -12
في طليعة المحافل التي شهدت الذي كان و ،1975عام في منعقد في المكسيك ال ،المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأةللمرة األولى في 

بيجين  المنعقد في ،المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةبعد ذلك بعشرين سنة، في و بأهمية إنتاج إحصاءات عن المرأة. ا  واضحا  اعتراف
النوع ناتجة، بشكل رئيسي، من األفكار المسبقة بشأن االجتماعية واالقتصادية الاالعتراف بالتباينات بنقطة تحول حاسمة  ،1995عام 

من السياسات رجل الو واألدوار النمطية للمرأة، والذي ينتج عنه التفاوت الواضح بين المكاسب التي يجنيها كّل من المرأة االجتماعي
 خالل إنتاج إحصاءاتمن على األفراد تدابير العملية والالمعتمدة  سياساتتأثير الويستدعي هذا األمر البحث في   االجتماعية واالقتصادية.

التي قد تختلف في مخرجاتها عن فروع  والبيئية، خصائص االجتماعية واالقتصاديةالجنس والبحسب على مستوى كبير من التصنَّيف 
معرفة باألمور  المتدربة/يكتسب المتدربأن  ليمية للوحدةاألهداف التعتتقاطع في نفس الوقت مع العديد منها. ولكنها اإلحصاءات األخرى، 

أهمية إحصاءات النوع االجتماعي  ؛تعريف إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصها ؛تاريخ تطّور إحصاءات النوع االجتماعي التالية:
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 وطني إعداد إطارو ؛االجتماعي التحديات في إنتاج إحصاءات النوع ها؛إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجو مستخدمو ؛واستخداماتها
 االجتماعي. النوع إلحصاءات

وأهمية  (gender statistical analysis)شرح مفصل حول مفهوم تحليل إحصاءات النوع االجتماعي بالتدريب على الوحدة الثالثة تم  -13

 تحليلاتخاذ خطوة إضافية عالوة على سائر الخطوات المتخذة إلجراء التحليالت اإلحصائية التقليدية األخرى.  وهذه الخطوة هي إجراء 
، بهدف تسليط الضوء على أوجه التباين بين المرأة والرجل في مجاالت متعددة جتماعياال النوع قضايا يراعي منظورمن  إحصائي

ّمى متغيرات.  ويهدف هذا النوع من التحليل أيضا  إلى فهم العوامل التي تؤثر بشكل مختلف على أدوار الجنسين، وإلى تحديد ومتداخلة تُس
تعريف  معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدةاآلثار المحتملة للسياسات والبرامج على كّل منهما.  

التعرف على تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وعناصره؛ أهداف عملية تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وخطواتها األساسية؛ سبُل 
 ت.وتحديد المؤشرات الالزمة لها؛ كيفية إجراء تحليل إحصاءات النوع االجتماعي عند صياغة السياساقضايا النوع االجتماعي 

التحليل الوصفي إلحصاءات النوع االجتماعي في إجراء قياسات بسيطة لعدد من المؤشرات المراعية لمنظور شرح  تمالوحدة الرابعة في  -14
االجتماعي، باإلضافة إلى تصنيف المتغيرات حسب الجنس.  ويستدعي ذلك اتباع منهجية دولية تعتمدها كل الجهات المعنية، من  النوع

ءات قابلة للمقارنة تسّهل عمليات التخطيط ووضع السياسات المرتكزة على األدلة.  وتؤدي أدوات قياس المتغيرات أجل إنتاج إحصا
النوعية والكمية دورا  مهما  في رصد اتجاهات التغيّر مع مرور الوقت، وبالتالي في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف السياسات 

مكين المرأة، وتقييم فعالية هذه السياسات، وإتاحة المساءلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. المعنية بالمساواة بين الجنسين وت
استخدامات مؤشرات النوع  قياس قضايا النوع االجتماعي؛ معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  األهداف التعليمية للوحدة

األدوات اإلحصائية المستخدمة  يف المؤشرات المستخدمة في عملية الرصد والتقييم وخصائصها؛تصن االجتماعي ومعايير اختيارها؛
 .لقياس مؤشرات النوع االجتماعي

معلومات أساسية حول الفوارق بين المرأة وذلك باستخدام إحصاءات النوع االجتماعي عرض مبادئ  خامسةتناول التدريب على الوحدة ال -15
مستخدمو البيانات، على اختالف خبراتهم واحتياجاتهم.  ومنذ سنوات عديدة، تُستخدم العروض المرئية،  اليها قد يحتاج والتي والرجل،

مثل الجداول والرسوم البيانية والخرائط البسيطة، لعرض البيانات بشكل واضح وسهل.  فالعروض هي وسيلة الستكمال التحليل النصي 
األهداف   .بين الجنسين وقضايا النوع االجتماعي، وللفكرة التي يُفترض أن توصلها تلك البيانات لمستخدميهاللبيانات المتصلة باالختالفات 

سبُل تقديم عرض مرئي ، مبادئ عرض الجداول والرسوم البيانية معرفة باألمور التالية: المتدربة/يكتسب المتدربأن  التعليمية للوحدة
 بل المختلفة لعرض إحصاءات النوع االجتماعي.السُ  واضح وواٍف حول البيانات اإلحصائية؛

ل وتم استخدام وسائل مختلفة في تدريب المشاركين مثل تقديم أمثلة وطنية للتركيز على قضايا ذات األهمية ولشرح أبعادها المختلفة، والعم -16
من قبل التدريب تم االختبارات. وأجراء هادفة، والم فألعرض عات للخروج بحلول يتم تقديمها من قبل ممثل عن المجموعة، ووجممب

 .وطنيين من دائرة االحصاءات العامةين مدرب

 التقييم -هاء

 :التالي النحو على االجتماع المشاركون وقيم. لالجتماع التقييم استمارة مشاركا   27 أكمل -17

وأبدى بعض المشاركين المالحظات التالية: الورشة مهمة جدا لعملنا،  جيدةفي المائة  11و ممتازة المائة في 89 بنسبة العمل ورشة نوعية تقييم كان -18
معلوماتي اإلحصائية بشكل عام ومفاهيم جديدة لقضايا النوع االجتماعي وطرق حسابها، كانت العروض ممتازة والتمارين جيدة، الورشة  ازدادتو

ي بما فيها من عرض جيد للمعلومات إلى طرق االحتساب، التعرف على طرق االلقاء المختلفة ثمينة شاملة دقيقة مفصلة إلحصاءات النوع االجتماع
للدول والوقوف على بعض األخطاء وتصحيحها والحصول على معلومات مفيدة من السادة الحضور، ممتازة النضباط الجلسات وتوفر وسائط الشرح 

لى ما درس، تضمنت الورشة معلومات مفيدة وطريقة العرض كانت ممتازة، واالطالع على وتوفير تفسير جيد للمادة العلمية، تدريبات تطبيقية ع
 تجارب وطنية في مجال النوع االجتماعي.

 مالحظات بعض وشملت. جيدةفي المائة  15و ممتازة كانت المنشودة أهدافها بلوغ في العمل حلقة نجاح ان المائة في 85 بنسبة المشاركين أفاد -19
تبادل الخبرات أدت إلى رفع القدرات، ترسيخ مفاهيم النوع وخصوصا  والتنوع في العروض أهداف الورشة،لقد حقق تبادل الخبرات : التالية المشاركين

مدربين وذلك يظهر من خالل قوة المناقشات وتالحق األفكار بين المتدربين وال %100الورشة بنسبة نجاح االجتماعي والذي كان معظمها مجهولة، 
 مهارات العرض والشرح.اكتساب و

في المائة  11و ممتازة المائة في 89 بنسبة لالجتماع المقصودة النتيجة إلی للوصول قدمت التي والعروض المدخالت المشاركون قيم  -20
التمارين ، التفاعل ممتازةأسلوب مقدمي العروض كان جيدا وطرق ، جدا مهمةو جدا ةجيد :التالية المشاركين مالحظات بعض ومن. جيدة
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ممتازة وضمن الوقت ، وهناك بعد التوضيحات التي يجب إضافتها أثناء العروض وإعطاء التمارين ، واألمثلة كانت جيدة وترسخ المفهوم
أيضا من المدخالت كانت جيدة كون مقدمي العروض من ذوي االختصاص أما بالنسبة للعروض المقدمة فقد كانت ممتازة ، المطلوب

جيدة تمكن مقدمة العروض من إلمامهم بالمادة ، حيث طريقة العرض وإيصال المعلومات والنقاش واالجابة على األسئلة من قبل المتدربين
 .تجربة ممتازة لالستفادة من مهارات العرض للزمالء، تم استخدام العديد من الطرق إلرسال المعلومات، المعروضة

ال يوجد مالحظات وليس هناك في المائة جيد و 22و بممتاز لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظيم قيموا ونالمشارك من المائة في 78 -21
االحتياجات متوفرة باإلضافة إلى توفير جميع أي مشاكل سواء من التنظيم العام والعمل اللوجستي الذي سار بشكل أكثر من ممتاز، و

 .وجه السرعةسهولة التواصل وإجابة أي طلبات على 
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 المشاركينة قائم :المرفق األول

 

  دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 عائشة ابو شعيرهالسيدة 

 احصائي/الحسابات القومية

 00962785170917خليوي: 

 aysha@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 عبدالناصر عبيداتالسيد 

 احصائي/الحسابات القومية

 00962797530128خليوي: 

 nasiro@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 فصل العباديالسيدة 

 احصائي/االحصاءات الديموغرافية

 00962797980099خليوي:

 fasil@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 
 مرزوق عفيشاتالسيد 

 احصائي/االحصاءات السكانية

 00962797875635خليوي: 

 marzoq@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 نهى طويقاتالسيدة 

 احصائي/االحصاءات االجتماعية

 00962772635958خليوي: 

 nuhatweqat@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 سحر خرابشةالسيدة 

 احصائي/احصاءات الفقر

 00962799032048خليوي: 

 sahar.alkharabsheh@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 محمد العمريالسيد 

 احصائي/احصاءات الفقر

 00962795424030خليوي: 

 momari.dos@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 فادي شنيورالسيد 

 احصائي/االحصاءات الزراعية

 00962772243647خليوي: 

 fadi.shanewer@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 

mailto:aysha@dos.gov.jo
mailto:nasiro@dos.gov.jo
mailto:fasil@dos.gov.jo
mailto:marzoq@dos.gov.jo
mailto:NuhaTweqat@DOS.GOV.JO
mailto:Sahar.AlKharabsheh@DOS.GOV.JO
mailto:Momari.dos@gmail.com
mailto:Fadi.Shanewer@DOS.GOV.JO
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 محمد الجوارنةالسيد 

 احصائي/االحصاءات الزراعية

 00962797863632خليوي: 

 mjawarneh@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 وسام الشريدةالسيد 

 احصائي/وحدة التنمية المستدامة

 00962777743941خليوي: 

 wessamshraideh@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 عريب العمدالسيدة 

 احصائي/االحصاءات االقتصادية

 0096277248207خليوي: 

 orieb.alahmad@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 فضة عنانبةالسيدة 

 احصائي/االحصاءات االجتماعية

00962795296118خليوي:   

 fedda.ananbeh@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 

 زارة الزراعة وا

 

  نداء قطيشاتدة يسال

  مساعد االمين العام لتمكين المرأة

 خليوي: 00962799343888

 n_kteishat@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

  اياد الحنيطيالسيد 

  مدير تشجيع االستثمار

 خليوي: 00962796355589

 iyad.alhuniti@moa.gov.joبريد الكتروني: 

 

 

 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة

 

 السيدة غادة القاضي 

 اخصائي بحث ودراسة

 خليوي: 00962791298148

  g.alqadi@ncfa.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 فارس البشيتي السيد 

 اخصائي رئيسي لشؤون االسرة

 خليوي: 00962790973248

 f.albashiti@ncfa.org.joالبريد االلكتروني: 

mailto:mjawarneh@dos.gov.jo
mailto:wessamshraideh@gmail.com
mailto:Orieb.Alahmad@DOS.GOV.JO
mailto:Fedda.Ananbeh@DOS.GOV.JO
mailto:N_kteishat@yahoo.com
mailto:Iyad.alhuniti@moa.gov.jo
mailto:g.alqadi@hcfa.org.jo
mailto:F.Albashiti@ncfa.org.jo
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 عبير الدقسالسيدة 

 أمينة مكتبة

 خليوي: 00962795240226

 daqus@ncfa.org.jo-al-aالبريد االلكتروني: 

 

 

 المجلس األعلى للسكان 

    

 العباديرانيا السيدة 

 مساعد االمين العام ومدير وحدة التخطيط االستراتيجي

 00962777468294خليوي:

 rania.alabbadi@hpc.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 منال الغزاويالسيدة 

 منسقة االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية/ تنظيم االسرة

 00962777372242خليوي:

 gmail.com2002Manalgh@البريد االلكتروني: 

 

 عطاف الحديدالسيدة 

 منسق برنامج السكان والتنمية

 00962777347403خليوي: 

 etaf.alhadid@hpc.org.joالبريد االلكتروني: 

 
 

  UNFPA   صندوق األمم المتحدة للسكان

 

 ليالي ابوسيرالسيدة   

 محلل برامج السكان والتنمية

 خليوي: 00962797203963

 abuser@unfpa.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 

 ضيف هللا الشيخالسيد 

 مسؤول برامج

 خليوي: 00962796145227

 shaikh@unfpa.org.jo-dalالبريد االلكتروني: 

 

 

 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

 

 روان معايطةالسيدة 

 منسقة برامج ادماج النوع االجتماعي

 00962797387778خلوي: 

 rawan@johud.org.joالبريد االلكتروني: 

mailto:a-al-daqus@ncfa.org.jo
mailto:rania.alabbadi@hpc.org.jo
mailto:Manalgh2002@gmail.com
mailto:etaf.alhadid@hpc.org.jo
mailto:abuser@unfpa.org.jo
mailto:Dal-shaikh@unfpa.org.jo
mailto:rawan@johud.org.jo


 
 

11 
 

 

 نامر الحوحالسيد 

 عالقات عامة

 خليوي:00962796361677

 namer.h@johud.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 سمر قورهالسيدة 

 معيتمنسق اتصال واعالم مج

 خليوي: 00962796797733

 samar.q@johud.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 دانه الطراونةالسيدة 

 ضابط الشكاوى والرصد

 00962780325303خليوي:

 Dana.t@johud.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 

 UNWomen   هيئة األمم المتحدة للمرأة

 

  ايفان قورشة السيد

  أخصائي تطوير مؤسسي

 خليوي: 00962779345436

 evanqursha@unwomen.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 غدير المجاليالسيدة 

 خبير محلي

 خليوي: 00962778484919

 ghadir.almajali@unwomen.org.joالبريد االلكتروني: 

 

  

mailto:Namer.h@johud.org.jo
mailto:samar.q@johud.org.jo
mailto:Dana.t@johud.org.jo
mailto:evanqursha@unwomen.org.jo
mailto:Ghadir.almajali@unwomen.org.jo
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 المدربات الوطنياتة قائم :ثانيالمرفق ال

 

 السيدة منال سويدان

 رئيس قسم احصاءات النوع االجتماعي

 دائرة االحصاءات العامة

 0096265300700هاتف: 

 00962797194154خليوي: 

 manal@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة أماني داود جودة

 ةاحصائي

 االحصاءات العامةدائرة 

 0096265300700هاتف: 

 00962798686153خليوي: 

  amanij@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 السيدة بثينة علي العالونة

 ةاحصائي

 دائرة االحصاءات العامة

 0096265300700هاتف: 

 00962799550712خليوي: 

 bothyna@dos.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 

 المنظمونة قائم :ثالثالمرفق ال

 

 دائرة اإلحصاءات العامة 

 

 الدكتور قاسم الزعبي

 ائرة االحصاءات العامة في األردنمدير د

 0096265300700هاتف: 

 خليوي: 

 البريد االلكتروني: 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(

 

 السيدة ندى جعفر

 رئيس وحدة السياسات االحصائية والتنسيق

 شعبة االحصاء

 961-1-978344هاتف: 

  jafarn@un.orgبريد إلكتروني: 

mailto:manal@dos.gov.jo
mailto:amanij@dos.gov.jo
mailto:bothyna@dos.gov.jo
mailto:jafarn@un.org
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 برنامج العمل: رابعالمرفق ال

  (2018 كانون األول 18) األول اليوم

 التسجيل 9:00

 افتتاح االجتماع 9:30

 النوع االجتماعي: ولىالجلسة األ 10:00

 وحلقة عمل مناقشة

 استراحة قهوة 11:00

 1الوحدة  اختبار معلومات 11:15

 لنوع االجتماعياإحصاءات : ثانيةالجلسة ال 12:00

 وحلقة عمل مناقشة

 استراحة غذاء 13:30

 2الوحدة  اختبار معلومات 14:00

 كانون األول أ 19)الثاني  اليوم

2018) 

 

 اإلطار المفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع االجتماعي: الثالثة الجلسة 9:30

 وحلقة عمل مناقشة

 قهوة استراحة 11:00

 3الوحدة  اختبار معلومات 11:15

 قضايا النوع االجتماعيقياس : الرابعة الجلسة 11:45

 غذاء استراحة 13:30

 قياس قضايا النوع االجتماعي: الرابعة الجلسةتكملة  14:00

 وحلقة عمل مناقشة

  (2018 كانون األول 20) لثالثا اليوم

 تكملة الجلسة الرابعة: قياس قضايا النوع االجتماعي 9:00

 مناقشة وحلقة عمل

 استراحة قهوة 11:00

 4الوحدة  اختبار معلومات 11:30
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 : عرض بيانات النوع االجتماعي بالوسائل المرئيةلخامسةالجلسة ا 12:00

 مناقشة وحلقة عمل

 استراحة غداء 13:00

 5الوحدة  اختبار معلومات 14:00

 وتوزيع الشهادات إختام الورشة 14:30

 

 

 

 
 

 


