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الملخــص التنفيــذي

ــاة  يهــدف هــذا التقييــم إلــى تقديــم أســاس مســتنير لتصميــم تدخــالت برنامــج »جعــل كل امــرأة وفت
ــة  ــة تمكيني ــج: بيئ ــالث للبرنام ــز الث ــع الركائ ــى م ــي ستتماش ــي األردن، والت ــات( ف ــاء مهم ــه« )النس مهم
خــالل  مــن  المعلومــات  جمــع  تــم  البيانــات.  واســتخدام  البيانــات  وإنتــاج  الجندريــة،  لإلحصــاءات 
مراجعــة مكتبيــة للوثائــق التــي قدمتهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
الوطنيــة  واللجنــة  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  قبــل  مــن  مراجعــات  إلــى  باإلضافــة  أخــرى،  ومصــادر 
مجموعــة  تضمنــت  والتــي   ٢0١9 األول  تشــرين  فــي  للتحقــق  عمــل  وورشــة  المــرأة  لشــؤون  األردنيــة 
البيانــات  البيانــات ومســتخدمي  الحكوميــة ومنتجــي  المؤسســات  )يمثلــون  المصلحــة  مــن أصحــاب 
األمــم  ووكاالت  الخــاص  والقطــاع  والباحثيــن  األكاديميــة  واألوســاط  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

الدولييــن(. والشــركاء  المتحــدة 

تــم إعــداد هــذا التقرير وفًقــا للركائــز الثــالث الرئيســية للبرنامــج المذكورة أعاله.

النــوع االجتماعــي )الجنــدر(  التــي تواجــه احصــاءات  الرئيســية  التحديــات  التقييــم عــدًدا مــن  يحــدد 
فــي األردن:

البيئــة التمكينيــة

يتــم  لــم  الرســمية:  لإلحصــاءات  والمؤسســية  القانونيــة  األطــر  فــي  االجتماعــي  النــوع   .١  
أو فــي  التشــريعات اإلحصائيــة الوطنيــة  النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي  تضميــن احصــاءات 
ــوع  ــاءات الن ــة احص ــم كتاب ــك، ال تت ــى ذل ــالوة عل ــاءات. ع ــر اإلحص ــة لتطوي ــتراتيجيات الوطني االس
ــذ  ــه تنفي ــي توج ــل الت ــط العم ــات وخط ــن السياس ــد م ــي العدي ــًة ف ــدر( صراح ــي )الجن االجتماع

واالســتراتيجيات. والسياســات  القوانيــن 
 

المؤسســات  بيــن  التنســيق  فــي  نقــص  هنــاك  األردنــي:  اإلحصائــي  النظــام  فــي  التنســيق   .2  
النــوع  باحصــاءات  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  اإلحصائيــة،  البيانــات  إنتــاج  مجــال  فــي  الحكوميــة 

والســن. الجنــس  حســب  المصنفــة  والبيانــات  )الجنــدر(  االجتماعــي 

ــة البيانات حماي

ــات  ــاءات وبيان ــاج إحص ــة إلنت ــة كافي ــوارد مالي ــد م ــة: ال توج ــطة اإلحصائي ــة لألنش ــوارد الميزاني م  .١  
يــة. جندر

ــق  ــا يتعل ــب فيم ــث والتدري ــاج والبح ــة لإلنت ــية كافي ــدرة مؤسس ــد ق ــية: ال توج ــدرة المؤسس الق  .2  
باحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي كل مــن مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة والــوزارات 

. يــة لتنفيذ ا
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اســتخدام البيانات

مــن  متنوعــة  مجموعــة  هنــاك  نشــرها:  وعمليــات  البيانــات  باســتخدام  المتعلقــة  القضايــا   .١  
االفتقــار  مثــل:  ونشــرها،  الجندريــة  للبيانــات  األمثــل  باالســتخدام  المتعلقــة  التحديــات 
البيانــات  إلصــدار  تقويــم  وجــود  وعــدم  ومنتجيهــا  البيانــات  مســتخدمي  بيــن  التنســيق  إلــى 

المســتخدمين. الحتياجــات  تســتجيب  ال  التــي  المنتجــة  والبيانــات 

يقتــرح هــذا التقييــم عــدًدا مــن التوصيــات لتعزيــز احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي األردن 
بــدًءا مــن مســتوى السياســة والمســتوى االســتراتيجي إلــى المســتوى التشــغيلي. 

المقدمــة: نبــذة عامة

المســاواة وتعزيــز حقــوق  أوجــه عــدم  إلــى معالجــة   ٢0٣0 لعــام  المســتدامة  التنميــة  تدعــو خطــة 
ــداف  ــل األه ــابقة، مث ــود الس ــن الجه ــتفادة م ــدروس المس ــى ال ــاًء عل ــة. بن ــود التنمي ــي جه ــان ف اإلنس
٢0٣0 دعــوة حاشــدة للقضــاء علــى الفقــر وضمــان حقــوق اإلنســان  اإلنمائيــة لأللفيــة، تشــكل خطــة عــام 
االقتصــادي  النمــو  علــى  الحفــاظ  مــع  المــرأة  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  والمســاواة  والرفــاه  الفرديــة 
علــى  األعمــال  جــدول  يرتكــز  والمســتقبلية.  الحاليــة  لألجيــال  البيئــة  وحمايــة  والشــامل  المســتدام 
مفهــوم »عــدم تــرك أحــد دون شــمول«. مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، تــم االعتــراف 
وهــذا  والمســاءلة،  الحوكمــة  علــى  التركيــز  مــع  األدلــة  إلــى  تســتند  أن  يجــب  التنميــة  قــرارات  بــأن 
ــة  ــط التنمي ــي تخطي ــوق ف ــى الحق ــم عل ــج قائ ــى نه ــات إل ــى االحتياج ــم عل ــج قائ ــن نه ــوًلا م ــل تح يمث

وتنفيذهــا.

اعتراًفــا بهــذه األهــداف ومبــادئ الحشــد، يهــدف برنامــج البيانــات الجندريــة لهيئــة األمــم المتحــدة 
تنفيــذ  الــدول األعضــاء فــي  إلــى دعــم  )النســاء مهمــات(،  امــراة وفتــاة مهمــة  للمــرأة لجعــل كل 
٢0٣0 مــن خــالل تحــول جــذري فــي إنتــاج وتوفــر واســتخدام وإمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات  خطــة عــام 
وإحصــاءات عاليــة الجــودة فيمــا يتعلــق بالجوانــب الرئيســية للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 
ــاج  ــى إنت ــي عل ــي الوطن ــام اإلحصائ ــدرة النظ ــز ق ــى تعزي ــي األردن إل ــات ف ــاء مهم ــج النس ــدف برنام يه
ــة  ــة المتعلق ــات الدول ــذ التزام ــة تنفي ــالم ومراقب ــل إع ــن أج ــي م ــوع االجتماع ــاءات الن ــتخدام إحص واس

.٢0٣0 ــة  ــي خط ــي ف ــوع االجتماع بالن

تقييــم وضــع احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجندر( في األردن

النــوع  احصــاءات  بشــأن  الوطنيــة  لالحتياجــات  تقييــم  إجــراء  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الغــرض  إن 
التــي يمكــن أن تســاعد فــي معالجــة  البرنامــج  )الجنــدر( مــن أجــل تطويــر اســتراتيجية  االجتماعــي 
ــات. ــى البيان ــول إل ــة الوص ٣( إمكاني ــات، و) ــاج البيان ٢( إنت ــة، و) ــة التمكيني ١( البيئ ــعة: ) ــاالت واس ــة مج ثالث
ــة  ــة بثالث ــي مرتبط ــوع االجتماع ــاءات الن ــي إحص ــوات ف ــي أن الفج ــات”    ف ــاء مهم ــة “النس ــل فرضي تتمث

ــا: ــا بينه ــة فيم ــا مترابط ــزة ولكنه ــات متمي تحدي
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المحــدودة  السياســية  اإلرادة  بســبب  والماليــة  القانونيــة  والبيئــات  السياســات  حيــز  ضعــف    .١
)الجنــدر(. االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  جــودة  أهميــة  وفهــم 

التحديــات التقنيــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالمجــاالت الحساســة أو المتطلبــة منهجيــً أو الناشــئة.   .2

الوطنيــة  اإلحصــاءات  بأنظمــة  الخاصــة  االتصــال  وقــدرات  المحــدودة  البيانــات  نشــر  التقــاء    .3
ــوع  ــاءات الن ــتخدام احص ــى اس ــن عل ــة اآلخري ــاب المصلح ــات وأصح ــدودة للحكوم ــدرة المح والق
ــات  ــد والسياس ــات والتأيي ــوث السياس ــرارات وبح ــه الق ــا لتوجي ــوة له ــدر( والدع ــي )الجن االجتماع

والبرامــج.

ــة  ــى كيفي ــز عل ــألردن التركي ــبة ل ــروع المناس ــطة المش ــات وأنش ــن مخرج ــة م ــم مجموع ــب تصمي يتطل
تأثيــر هــذه التحديــات علــى النظــام اإلحصائــي الرســمي والبيانــات الجندريــة علــى وجــه الخصــوص؛ 
ــراؤه  ــم إج ــي األردن ت ــدر( ف ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــة احص ــم لحال ــج تقيي ــذا نتائ ــرض ه ــث يع حي

.٢0١9 فــي عــام 

الهــدف مــن التقييم

للبنــاء عليهــا مــن أجــل  الســابقة  القائمــة واإلنجــازات  التحديــات  إلــى تحديــد  التقييــم  يهــدف هــذا 
أعــاله؛  المذكــورة  الثــالث  المشــكالت  التدخــالت لمعالجــة  أســاس مســتنير الختيــار وتصميــم  توفيــر 
النــوع  احصــاءات  فــي  تقــدم  لتحقيــق  الرئيســية  التحديــات  هــي  مــا  الســؤال:  عــن  باإلجابــة  وذلــك 

لمعالجتهــا؟ الالزمــة  التدخــالت  نــوع  ومــا  األردن  فــي  )الجنــدر(  االجتماعــي 

منهجيــة التقييــم

ــي  ــة الت ــق ذات الصل ــة للوثائ ــة مكتبي ــالل مراجع ــن خ ــي م ــكل أساس ــات بش ــع المعلوم ــم جم ــد ت لق
ــة  ــر/ي قائم ــرى )انظ ــادر أخ ــرأة ومص ــدة للم ــم المتح ــة األم ــة وهيئ ــاءات العام ــرة اإلحص ــا دائ قدمته
١(. تمــت مراجعــة مســودة التقييــم هــذه والتحقــق مــن صحتهــا مــن خــالل  المصــادر فــي الملحــق 
سلســلة مــن االجتماعــات والمراجعــات مــن قبــل دائــرة اإلحصــاءات العامــة واللجنــة الوطنيــة األردنيــة 
لشــؤون المــرأة، تلتهــا ورشــة عمــل للتحقــق مــن الصحــة مــع مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن 
المجتمــع  ومنظمــات  البيانــات  ومســتخدمي  البيانــات  ومنتجــي  الحكوميــة  المؤسســات  يمثلــون 
الدولييــن.  المتحــدة والشــركاء  الخــاص ووكاالت األمــم  المدنــي واألكاديمييــن والباحثيــن والقطــاع 

ــألردن: ــي ل ــع الحال ــا بالوض ــاط كل منه ــة ارتب ــى كيفي ــز وعل ــالث ركائ ــى ث ــم عل ــز التقيي يرك

الفعــال  والرصــد  )الجنــدر(  االجتماعــي  للنــوع  المســتجيب  للتوطيــن  تمكينيــة  بيئــة  إعــداد   .١
والدوليــة. الوطنيــة  السياســة  اللتزامــات 
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إنتــاج  للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( مــن خــالل ضمــان  البيانــات المســتجيبة  ســد الفجــوات فــي   .2
بانتظــام. للمقارنــة  وقابلــة  جيــدة  جندريــة  إحصــاءات 

ضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات واســتخدامها لتوجيــه السياســات والتأييد.  .3

التحليــل  مــن  مزيــًدا  ظهــرت  التــي  القضايــا  بعــض  ســتتطلب  التقييــم،  هــذا  منهجيــة  إلــى  بالنظــر 
عمــل  ورشــة  خــالل  البيانــات  لثغــرات  تعمًقــا  أكثــر  تقييــم  بإجــراء  التوصيــة  تمــت  حيــث  المتعمــق، 

األردن. فــي  مهمــات«  النســاء   « مشــروع  مــن  كجــزء  إجــراؤه  وســيتم  التحقــق 

بنــاًء علــى ذلــك يوصــي هــذا التقييــم ببعــض األفــكار لبنــاء نظــام إحصائــي للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( 
أقــوى وأكثــر فاعليــة مــن خــالل األطــر اإلحصائيــة والقانونيــة والمؤسســية القائمــة، ولكــن المشــاورات 
والتحليــل المتعمــق ســيكونان بمثابــة األســاس لخطــة العمــل. مــن خــالل برنامــج » النســاء مهمــات« 
التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، ســيعمل األردن مــع مجموعــة مــن الشــركاء الوطنييــن، بمــا 
تطويــر  تحســين  علــى  الرئيســي،  المنفــذ  الشــريك  بصفتهــا  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  ذلــك  فــي 
إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  واإلنتــاج  البيانــات  وجمــع  )الجنــدر(  االجتماعــي  للنــوع  المراعيــة  المؤشــرات 
النــوع االجتماعــي )الجنــدر( واســتخدامها باإلضافــة إلــى تحليلهــا ومراقبتهــا المنتظمــة. احصــاءات 

1. البيئــة التمكينيــة للمراقبــة الفعالــة اللتزامــات السياســة

للنــوع  المســتجيب  للتوطيــن  مواتيــة  بيئــة  لتحقيــق  الصلــة  ذات  العوامــل  القســم  هــذا  ــم  يقيِّ
ــل  ــاء مث ــل إنش ــن أج ــة. م ــة والدولي ــة الوطني ــات السياس ــال اللتزام ــد الفع ــدر( والرص ــي )الجن االجتماع
وآثــاره  األردنــي  السياســي  الســياق  أواًل فهــم  الضــروري  التمكينيــة بشــكل فعــال، مــن  البيئــة  هــذه 
والمؤسســية  والسياســية  القانونيــة  األطــر  فهــم  األهميــة؛  مــن  ذاتــه  وبالقــدر  البيئــة،  تلــك  علــى 
القائمــة فــي األردن بشــأن المســاواة بيــن الجنســين. بعــد ذلــك، يتحقــق هــذا القســم مــن الجانــب 
الجنــدري ضمــن األطــر القانونيــة والمؤسســية لإلحصــاءات الرســمية فــي األردن قبــل أن يختتــم بإلقــاء 
ــر  ــتدامة وأط ــة المس ــداف التنمي ــد أه ــانيً لرص ــتجابة جنس ــدى االس ــة وم ــات الجندري ــى البيان ــرة عل نظ

عمــل المؤشــرات فــي األردن.

ــات  ــي والهيكلي ــي األردن ــي السياس ــي واالجتماع ــياق الجغراف ــن الس ــة ع ــذة عام نب
الحكوميــة

يعتبــر األردن ذو نظــام ملكــي دســتوري والملــك هــو رأس الدولــة، وهــو ذو نظــام سياســي يقــوم علــى أســاس 
الفصــل بيــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، كمــا يمتلــك برلمانــً مــن مجلســين، مــع 130 عضــًوا 
ــد اهلل  ــك عب ــة المل ــه. جالل ــم تعيين ــان يت ــس أعي ــرة، ومجل ــون مباش ــم المواطن ــواب ينتخبه ــس الن ــي مجل ف
الثانــي بــن الحســين هــو رأس الدولــة ولــه الســلطة التنفيذيــة، إلــى جانــب مجلــس وزرائــه المؤلــف مــن 27 وزيــرًا 

بقيــادة رئيــس الــوزراء.

يوجــد فــي البــالد نظــام ذو مســتويين مــن التنظيــم اإلداري عالــي المركزيــة مقســم إلــى 12 محافظــة، يــرأس 
ــب  ــى جن ــً إل ــون جنب ــل المحافظ ــة. يعم ــالل وزارة الداخلي ــن خ ــك م ــه المل ــي يعين ــظ محل ــا محاف كل منه
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ــع  ــة تتمت ــى 100 بلدي ــم األردن إل ــا ينقس ــة، كم ــة المركزي ــداد للحكوم ــة، كامت ــوزارات التنفيذي ــات ال ــع مديري م
ــة.1 ــا وزارة اإلدارة المحلي ــرف عليه ــي وإداري وتش ــتقالل مال باس

ــن  ــوة بي ــول الفج ــي ح ــادي العالم ــدى االقتص ــر المنت ــي تقري ــة ف ــن 149 دول ــن بي ــة 138 م ــل األردن المرتب يحت
الجنســين لعــام 2018 2 والمرتبــة 111 مــن أصــل 159 دولــة علــى مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي تقريــر 
التنميــة البشــرية3 لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. بينمــا يتفــوق األردن علــى دول المنطقــة فــي المؤشــرات 
العالميــة األخــرى، يعانــي األردن مــن هــذه المؤشــرات الجندريــة ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى انخفــاض مشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة، علــى الرغــم مــن الدرجــات اإليجابيــة علــى مؤشــرات مثــل التعليــم 

والصحــة.

ــوى  ــي الق ــاركتها ف ــدل مش ــن أن مع ــي حي ــة، ف ــي المائ ــي 33 ف ــي األردن حوال ــرأة ف ــة الم ــبة بطال ــغ نس تبل
العاملــة لــم يتجــاوز 18 فــي المائــة فــي الســنوات العشــر الماضيــة.4 علــى الرغــم مــن مجموعــة الجهــود التــي 
بذلتهــا الحكومــة األردنيــة فــي الســنوات األخيــرة بمــا فــي ذلــك التدابيــر الخاصــة المؤقتــة، فــإن تمثيــل المــرأة 
ــا  ــا )ارتفاًع ــا وزارًي ضئيــل للغايــة فــي كل مــن المناصــب السياســية المعينــة والمنتخبــة: 7 مــن أصــل 29 منصًب
ــر  ــر المثي ــن غي ــان. م ــس االعي ــًوا بمجل ــن 65 عض ــا و10 م ــا برلمانًي ــل 130 منصًب ــن أص ــام 2017( و20 م ــي ع ــن 3 ف م
للدهشــة فــي مؤشــر هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة / االتحــاد البرلمانــي الدولــي للمــرأة فــي البرلمانــات لعــام 
2017، أن األردن احتــل المرتبــة 130 مــن بيــن 193 دولــة فــي التمثيــل البرلمانــي، والمرتبــة 149 فــي التمثيــل الــوزاري 
للمــرأة.5 تنبــع القيــود التشــريعية والمؤسســية والهيكليــة مــن: األحزاب السياســية والنظــام االنتخابــي وهيئات 
إدارة االنتخابــات والســلطة التشــريعية ووســائل اإلعــالم، فضــاًل عــن الحواجــز الثقافيــة والســلوكية واألعــراف 
ــا  ــة حقوقه ــن ممارس ــا م ــة وتمنعه ــاة العام ــى الحي ــرأة إل ــول الم ــن وص ــد م ــي تح ــة الت ــد االجتماعي والتقالي

السياســية بشــكل كامــل وبحريــة.

يعتبـر العنـف ضـد المـرأة أيًضـا بمثابـة مصدر قلـق فـي األردن، وقد أجـرى مكتب اإلحصـاءات الوطنيـة، أي دائرة 
اإلحصـاءات العامـة، دراسـات اسـتقصائية سـكانية فـي عامـي 2012 و2018 تتضمـن بيانـات عن انتشـار العنف ضد 
المرأة. وجدت أحدث البيانات من المسـح الديموغرافي والصحي لعام 2018 أن 21 بالمائة من النسـاء المتزوجات 
الالتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاًما قد تعرضن للعنف الجسـدي منذ سـن 15؛ وأن 26 في المائة من النسـاء 
المتزوجـات الالتـي تتـراوح أعمارهـن بيـن 15 و 49 عاًما قد تعرضن للعنف الجسـدي أو الجنسـي أو العاطفي من 
الـزوج؛ وأن 1 مـن كل 5 نسـاء )19 فـي المائـة( تعرضـن ألي عنـف جسـدي أو جنسـي مـن الـزوج طلبـن المسـاعدة 

لوقـف العنـف، والثلثيـن لم يطلبوا المسـاعدة أو يخبروا أي شـخص عـن العنف.6 

١  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )٢٠١٧(. األردن: نحو شراكة جديدة مع المواطنين: إصالح الالمركزية في األردن. ص ٤-٦
https://www.oecd.org/mena/governance/Jordan-Highlights-2017.pdf .   

. https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-20182 المنتدى االقتصادي العالمي .)٢٠١٨( تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين
 http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/JOR.pdf .3 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )٢٠١٦(. تقرير التنمية البشرية ٢٠١٦

   تم االسترجاع ١٨ حزيران ٢٠١٨. ص.٥
http://dosweb. و /http://dosweb.dos.gov.jo/18-0-unemployment-rate-during-the-second-quarter-of-2017-2 . )4 دائرة اإلحصاءات العامة)٢٠١٨

dos.gov.jo/jordanian-womens-report-on-the-occasion-of-the-international-womens-day-statistical-perspective/  تم االسترجاع ٦ حزيران ٢٠١٨ 
؛ والمقارنات التاريخية المستقاة من موقع البنك الدولي. https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=JO تم االسترجاع ٦ حزيران ٢٠١٨

. http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/5 هيئة األمم المتحدة للمرأة واالتحاد البرلماني الدولي .)٢٠١٧( المرأة في السياسة
sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_english_web.pdf?la=en&vs=1123

6 المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٩(. “مسح السكان وصحة األسرة في األردن ٢٠١٨.” 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/linked-html/DHS2017_en.pdf
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تــم تحديــد تقييــم احتياجــات الفئــات األكثــر تهميشــً كأولويــة فــي األردن. وفًقــا لتقريــر الحكومــة األردنيــة 
ــألردن؛  ــترك ل ــري المش ــدة القط ــم المتح ــم األم ــى تقيي ــة إل ــه، باإلضاف ــتراتيجية وطني ــة واس ــألردن 2025: رؤي ل
هنــاك ثالثــة مجــاالت تنمويــة واســعة فــي األردن ذات أهميــة متزايــدة وذات أولويــة؛ أال وهــي: )1( فعاليــة 
المؤسســات ومســاءلتها ال ســيما فيمــا يتعلــق بخدمــات المهمشــين؛ )2( تعزيــز صــوت وحقــوق النســاء 
والشــباب والمهمشــين؛ و)3( فــرص المشــاركة المعــززة والهادفــة للجميــع.7 ُيظهــر التحليل الوطنــي باإلضافة 
إلــى المذكــرة االســتراتيجية لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بشــأن األردن، أن األردن قــد خطــى خطــوات واســعة 
فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي عــدد مــن المجــاالت، ولكــن ال يــزال التقــدم مطلوًبــا فــي المشــاركة 

السياســية واالقتصاديــة للمــرأة.

لقــد تفاقمــت القضايــا الهيكليــة المتعلقــة بعــدم المســاواة المجتمعيــة وبيــن الجنســين فــي األردن بســبب 
ــا مــا يقــدر بأكثــر مــن  األزمــة الســورية وآثارهــا غيــر المباشــرة والتــي لهــا تأثيــر مســتمر. يســتضيف األردن حالًي
1.3 مليــون الجــئ ســوري8 منهــم أكثــر مــن 650 ألًفــا مســجلين كأشــخاص موضــع اهتمــام لــدى المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين/الالجئــات.9 إن هــذا يعــادل مــا يقــرب مــن 10 فــي المائــة مــن ســكان 
األردن قبــل األزمــة، حيــث يســتضيف األردن حاليــً فــي الواقــع ثانــي أكبــر عــدد مــن الالجئيــن /الالجئــات لــكل 
ــع  ــوارد ووض ــى الم ــة عل ــادة المنافس ــى زي ــكان إل ــدد الس ــي ع ــع ف ــذا التوس ــد أدى ه ــم.10 وق ــي العال ــرد ف ف
ــث أن  ــق، حي ــض المناط ــي بع ــة ف ــرات المجتمعي ــادة التوت ــة وزي ــات االجتماعي ــى الخدم ــة عل ــوط إضافي ضغ

الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن /الالجئــات الســوريين هــم مــن النســاء واألطفــال.11

علــى الرغــم مــن الدعــم والخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة األردنيــة، فــإن احتياجــات الســكان المضيفيــن 
والالجئيــن /الالجئــات الذيــن يعيشــون فــي األردن كبيــرة والبطالــة مرتفعــة. ضمــن محيــط المخيمــات، هنــاك 
القليــل مــن فــرص ســبل العيــش، ومــن بينهــا هنــاك عــدد قليــل جــًدا مــن الفــرص التــي تشــرك النســاء. فــي 
الوقــت نفســه، ارتبــط الضعــف االقتصــادي لــدى الالجئيــن /الالجئــات الســوريين بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات. 
إلــى  يعــد تكويــن فكــرة أفضــل عــن األعــداد الحقيقيــة لألشــخاص المهمشــين وجنســهم باإلضافــة 

ــة. ــتجابة األردن الفعال ــا الس ــًرا ضرورًي ــكان، أم ــن الس ــد م ــدد المتزاي ــذا الع ــددة له ــات المح االحتياج

شــددت خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية 2016-2018 علــى الحاجــة إلــى تدخــالت مراعيــة للنــوع 
االجتماعــي )الجنــدر(، بمــا فــي ذلــك توفيــر الفــرص االقتصاديــة وأنشــطة التوعيــة والمســاحات اآلمنــة للنســاء 
األكثــر عرضــة للخطــر، كمــا شــددت علــى أهميــة تعزيــز نظــم الحمايــة وال ســيما بالنســبة للنســاء والفتيــات 
األكثــر تهميشــً. ضمــن هدفــه المتمثــل فــي زيــادة الوصــول العــادل للفتيــان والفتيــات المتأثريــن باألزمــة 
ــر  ــاء »أط ــي إنش ــل ف ــا يتمث ــريعة هدًف ــتجابة الس ــج االس ــن برنام ــال، تضم ــدة لألطف ــة جي ــى حماي ــورية إل الس

7 فريق األمم المتحدة القطري، األردن )كانون األول ٢٠١٧( .إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة في األردن ٢٠١٨- .٢٠٢٢ص.٢٠ . 
http://jo.one.un.org/uploaded/publications_book/1525335438.pdf

https://static1.squarespace.com/ .8 المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٨(. خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ٢٠١٨-٢٠٢٠
static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/5ab3565f8a922d5e4a011286/1521702505515/JRP+Final+Copy+21-3.pdf

9 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/الالجئات )تشرين األول ٢٠١٩(. البوابة التشغيلية ، حاالت الالجئين/الالجئات: االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين: األردن. 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 .تم الوصول إليه في ٢٩ تشرين األول ٢٠١٩

 ١0 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .)٢٠١٧( األردن: نحو شراكة جديدة مع المواطنين: إصالح الالمركزية في األردن .ص5 .
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20 .١١  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٥(. ورقة موقف األردن بشأن عملية استعراض وتقييم بيجين + ٢٠

.jordan/attachments/publications/un%20women%20en%20book2.pdf?la=en&vs=3420 p. 8
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ــه  ــن هدف ــا«،12 وضم ــات وتكراره ــع البيان ــرق جم ــرات وط ــك المؤش ــي ذل ــا ف ــع بم ــد الوض ــتركة لرص ــل مش عم
المتمثــل فــي تحســين توافــر الغــذاء الجيــد والوصــول إليــه واالســتفادة منــه للنســاء والفتيــات والفتيــان 
ــبة  ــاس النس ــى قي ــة إل ــتجابة األردني ــة االس ــعى خط ــورية؛ تس ــة الس ــن باألزم ــين المتأثري ــال المهمش والرج
المئويــة لمشــاريع األمــن الغذائــي وســبل العيــش المبــررة مــن خــالل البيانــات القائمــة علــى اســاس االحتياجات 
واألدلــة.13 ومــع ذلــك، كان هنــاك العديــد مــن المجــاالت غيــر المخصصــة علــى وجــه التحديــد لجمــع البيانــات 
واألدلــة، مثــل العــدد المحتمــل للنســاء والفتيــات الالئــي يتعرضــن للعنــف وربمــا يحتجــن إلــى خدمــات الحماية، 

ــات المهمشــات. ــاك أي ذكــر للحاجــة إلــى تقييــم االحتياجــات المحــددة للنســاء والفتي كمــا لــم يكــن هن

تقــر خطــة االســتجابة األردنيــة األخيــرة لألزمــة الســورية 2020-2018 بالتحديــات التــي تواجــه البيانات فــي المراقبة 
الفعالــة: “لقــد أدى اســتخدام معاييــر ومنهجيــات وأدوات مختلفــة مــن قبــل المجتمــع الدولــي إلجــراء 
ــات  ــن التحدي ــد م ــور العدي ــى ظه ــي األردن إل ــورية ف ــة الس ــن باألزم ــين المتصلي ــاء المهمش ــات للضعف تقييم
فــي التحليل.وتجميــع ومقارنــة البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا. وقــد أدى هــذا بالفعــل إلــى الحد من 
قــدرة الحكومــة األردنيــة والمجتمــع الدولــي علــى تكويــن صــورة شــاملة ووافيــة عــن المهمشــين الضعفــاء 
ــأ  ــات، أنش ــذه التحدي ــل ه ــى مث ــب عل ــل التغل ــن أج ــالد”.14 م ــا الب ــي تواجهه ــورية والت ــة الس ــن باألزم المتصلي
األردن تقييمــً شــاماًل للمهمشــين الضعفــاء بنــاًء علــى التقييمــات األخيــرة، باإلضافــة إلــى التقاريــر والتقييمــات 
الصــادرة عــن أصحــاب المصلحــة الوطنييــن والدولييــن، حيــث يهــدف التقييــم الشــامل للضعفــاء المهمشــين 

إلــى عــرض أســباب اســتجابة األردن لتأثيــر األزمــة الســورية.

النــوع  احصــاءات  علــى  السياســي  واالجتماعــي  الجغرافــي  الســياق  انعكاســات 
التمكينيــة البيئــة  لتحســين  المتاحــة  والفــرص  )الجنــدر(  االجتماعــي 

ــى  ــة ال ــة ملح ــد حاج ــث توج ــة، حي ــدرة اإلحصائي ــز الق ــى تعزي ــة إل ــم الحاج ــً لفه ــاله مهم ــياق أع ــر الس يعتب
ــي  ــالد، لك ــي الب ــرة ف ــة المتغي ــة واالجتماعي ــق الديموغرافي ــي األردن الحقائ ــي ف ــام اإلحصائ ــب النظ أن يواك
ــم  ــات ه ــن /الالجئ ــة الالجئي ــى أن غالبي ــرًا إل ــر. ونظ ــي المتغي ــع األردن ــي المجتم ــوع ف ــع والتن ــس التوس يعك
مــن الســوريين الذيــن لديهــم عــدد كبيــر مــن النســاء والفتيــات، وأن بعــض البيانــات تشــير إلــى أن هنــاك عــدًدا 
متزايــًدا مــن األســر التــي تعيلهــا نســاء، لــذا فــإن احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( مهمــة بشــكل خــاص 

ــل. ــكل كام ــا بش اللتقاطه

فــي الوقــت ذاتــه، يضيــف الجانــب الجنــدري طبقــة مهمــة مــن الفهــم للتحديــات القائمــة حيــث يلعــب النــوع 
ــراف  ــب االعت ــً يج ــي األردن فعلي ــات ف ــة التحدي ــل مواجه ــن أج ــه وم ــم تجاهل ــا يت ــا م ــي دوًرا غالًب االجتماع

بالنــوع االجتماعــي ومعالجتــه وتقييمــه.

ــة  ــة مقدم ــا األردن بمثاب ــي يواجهه ــية الت ــة والجيوسياس ــة والثقافي ــات االجتماعي ــى التحدي ــر إل ــر النظ يعتب
مهمــة لبيئــة تمكينيــة تســمح بالتوطيــن المســتجيب للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( والمراقبــة الفعالــة اللتزامــات 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٦(. خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ٢٠١٦-٢٠١٨ T ١2

JRP16_18_Document-final+draft.pdf ص. ١3٨
 ١3 المرجع نفسه ص ٢٠٠

١4 المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٨( خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ٢٠١٨- .٢٠٢٠ص١٧ .
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ــر  ــد كبي ــى ح ــودة إل ــية موج ــة إرادة سياس ــذه البيئ ــل ه ــق مث ــب خل ــث يتطل ــة، حي ــة والدولي ــة الوطني السياس
ــا إلــى جنــب مــع قبــول المجتمــع األوســع  ــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المؤسســية جنًب فــي األردن، واعتراًف

واالعتــراف بالحاجــة إلــى البيانــات الجندريــة وتحليــل أعمــق لالحتياجــات الخاصــة للمــرأة.

يســعى برنامــج » النســاء مهمــات » إلــى دعــم إنشــاء بيئــة مواتيــة لإلحصــاءات الجندريــة وللرصــد الفعــال 
ــي.  ــم التال ــي القس ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــة والدولي ــة الوطني ــات السياس اللتزام

بيــن  القانونيــة والمؤسســية والسياســية األردنيــة بشــأن المســاواة  أطــر العمــل 
لجنســين ا

صادقــت الحكومــة األردنيــة علــى معظــم أطــر العمــل الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تتنــاول المســاواة بيــن 
ــع  ــرأة؛ وم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــرأة، بم ــن الم ــين وتمكي الجنس
ذلــك، فــإن تحفظــات الدولــة المســتمرة علــى المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )حقــوق الجنســية( والمــادة 16 )الحقــوق فــي الــزواج( ال تــزال تمثــل مشــكلة. كمــا قــام األردن بإصالحــات 
ــات  ــن السياس ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــرأة وتبن ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة للقض ــن الوطني ــة للقواني جوهري
بيــن الجنســين وحقــوق اإلنســان وتمكيــن المــرأة. ومــن  واالســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بالمســاواة 
األمثلــة علــى ذلــك: الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان 2016-2025 وخطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة 
لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 والخطــة الوطنيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة والخطــة التنفيذيــة 
لتعزيــز االســتجابة المؤسســية للعنــف األســري واالســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن االتجــار بالبشــر 2021-2018 
ومشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 2020-2025، ضمــن خطــط واســتراتيجيات اخــرى تدمــج حقــوق اإلنســان.

السياسة واالستراتيجيات
جعلــت المملكــة المســاواة للنســاء والفتيــات بمثابــة أولويــة للدولــة، كمــا يتضــح مــن اعتمادهــا لالســتراتيجية 
الوطنيــة للمــرأة فــي 2006-2010 و2013-2017 بتنســيق مــن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة. وفــي تحليلهــا 
الســتراتيجية األعــوام 2006-2010، قالــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة إن مفهــوم »النــوع االجتماعــي« 
ــوع  ــتجيبة للن ــة المس ــوم الموازن ــة مفه ــت الحكوم ــة، وتبن ــات الحكومي ــن المؤسس ــد م ــي العدي ــس ف تأس

االجتماعــي )الجنــدر( وتــم تطويــر اإلحصــاءات والبيانــات وتصنيفهــا جندريــً.15

تــم بنــاء االســتراتيجية الوطنيــة لألعــوام2013 -2017  بنــاًء علــى نتائــج الدراســات التقييميــة وملخــص للمؤشــرات 
الــواردة فــي التقاريــر الوطنيــة واإلقليمية فيمــا يتعلق باإلنجــازات الوطنية ألهــداف االســتراتيجية الوطنية، وفي 
ضــوء تحليــل وضــع المــرأة فضــاًل عــن مناقشــات ومخرجــات حــوار وطنــي )مــع 24 ورشــة عمــل( حــول أولويــات 
ــع  ــات المجتم ــى منظم ــة إل ــالم باإلضاف ــة واإلع ــة واألكاديمي ــات الخاص ــة والجه ــاركة الحكوم ــرأة بمش الم
المدنــي.16 كمــا أشــارت اســتراتيجية 2013-2017 بشــكل خــاص إلــى احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، مشــيرة 
إلــى الحاجــة إلــى »العمــل علــى توفيــر إحصــاءات للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( شــفافة وحساســة فــي مختلــف 

https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils. .”١5 اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ٢٠١٢. »تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة ٢٠٠٦-٢٠١٠
.dochandle?p_uploaded_file_id=170 p.15

١6 الهيئــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة” .)٢٠١٤( االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة ٢٠١3-٢٠١٧: االتجاهــات الرئيســية والمالمــح العامــة« عــرض تقديمــي للدكتــورة 
 https://slideplayer.com/ )مؤتــة مناميــن فــي ورشــة عمــل تطويــر المؤشــرات الجنســانية فــي الــدول العربيــة ، فــي اســطنبول ، تركيــا ، ١-3 نيســان ٢٠١٤ )الشــريحة ٧
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ــن  ــور ... وم ــذه األم ــالك ه ــا؛ المت ــرأة وتمكينه ــي للم ــع الحقيق ــة بالوض ــاة المتعلق ــاالت الحي ــات ومج القطاع
شــأن هــذه المؤشــرات المســاعدة فــي صنــع السياســات واتخــاذ القــرارات ووضــع الخطــط وتصميــم البرامــج 
والمشــاريع بمــا يتوافــق مــع االحتياجــات الحقيقيــة للمــرأة، وبالتالــي تحســين األداء واإلدارة الفعالــة للمــوارد 

وتقديــم الخدمــات بشــكل عــادل، ممــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف«.17

ــة  ــة األردني ــة الوطني ــدت اللجن ــرة، وج ــتراتيجية األخي ــذ االس ــات لتنفي ــالث صفح ــن ث ــون م ــا المك ــي تقييمه ف
لشــؤون المــرأة أن هنــاك شــراكات قويــة قــد أقيمــت بيــن المجتمــع المدنــي والشــركاء الدولييــن والحكومــة 
ــس  ــل مجل ــن قب ــتراتيجية م ــى االس ــة عل ــن المصادق ــم م ــى الرغ ــك، فعل ــع ذل ــا. وم ــي بمحتواه ــادة الوع لزي
ــن  ــراتها م ــي لمؤش ــاد منهج ــاك اعتم ــس هن ــه لي ــرأة أن ــؤون الم ــة لش ــة األردني ــة الوطني ــدت اللجن ــوزراء، وج ال
ــد  قبــل الحكومــة فــي خطــط التنميــة الوطنيــة أو الخطــط القطاعيــة. وتعــرض تنفيــذ االســتراتيجية وتحدي
أولويــات المســاواة بيــن الجنســين لمزيــد مــن القيــود بســبب أزمــة الالجئيــن /الالجئــات وتوجيــه األمــوال نحــو 
االســتجابات اإلنســانية العاجلــة علــى التنميــة الهيكليــة. وســيتم االنتهــاء مــن تقييــم مســتقل مفصــل 
لالســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 2013-2017 فــي عــام 2019، والــذي ســيغذي عمليــة تحديــث االســتراتيجية للفتــرة 
مــا بيــن 2020-2025 وضمــان مواءمتهــا مــع أهــداف ومؤشــرات التنميــة المســتدامة الجندريــة، ومــن المتوقــع 
ــا  ــة دوًرا مهًم ــة الجندري ــات واألدل ــتلعب البيان ــام 2019 وس ــة ع ــي نهاي ــدة ف ــتراتيجية الجدي ــن االس ــاء م االنته

فيهــا.

ــم  ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــأن تنفي ــة بش ــة أردني ــل وطني ــة عم ــالق أول خط ــم إط ــام 2018، ت ــي ع ف
المتحــدة 1325 بشــأن المــرأة والســالم واألمــن، وهــي تشــمل كاًل مــن التكلفــة وأطــر عمــل المراقبــة التفصيلية، 
باالضافــة الــى مؤشــرات لرصــد ســير العمــل وتتبــع المخصصــات التــي أشــاد بهــا األميــن العــام لألمــم المتحدة 
فــي عــام 18.2017 وربمــا تكــون خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة أفضــل مثــال علــى خطــة تتماشــى مــع النتيجــة 
1، مــن حيــث أنهــا تســمح التوطيــن المراعــي للمنظــور الجنــدري والرصــد الفعــال اللتزامــات السياســة الوطنيــة 
ــن  ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــداف المس ــن أه ــو ولك ــة للت ــل الوطني ــة العم ــذ لخط ــدأ التنفي ــد ب ــة. لق والدولي

المــرأة ســتتم مراقبتهــا عــن كثــب.19

تــم التأكيــد علــى أهميــة المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي وثائــق اســتراتيجية أخــرى، مثــل خطــة 
األردن 2025 وكذلــك الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان والتــي بموجبهــا يلتــزم األردن بتعزيــز وحمايــة 
حقــوق المــرأة مــن خــالل اعتمــاد سياســات لتمكيــن المــرأة مــن التمتــع بجميــع حقوقهــا - علــى الرغــم مــن 

أن أيــا مــن الخطتيــن األخيرتيــن ال تتضمــن أطــر مراقبــة متاحــة للجمهــور.

ليــس لــدى الحكومــة األردنيــة سياســة جندريــة وطنيــة، علــى الرغــم مــن وجــود توصيــة فــي الخطــة الوطنيــة 
الشــاملة لحقــوق اإلنســان.

١7 المرجع السابق، الشريحة ١٦

١8 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )٢٠١٧(. Report of the Secretary-General on women, peace and security, S/2017/861. ص.١٩

١9 تتــم المراقبــة مــن قبــل مجموعــة العمــل الفنيــة للرصــد والتقييــم التابعــة لبرنامــج خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة اســتناًدا إلــى إطــار عمــل مؤشــر خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة 

وخطــوط األســاس والمؤشــرات والقيــم المســتهدفة. تــم تطويــر إطــار العمــل كجــزء مــن عمليــة تشــاركية عقدتهــا كل مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة لشــؤون 
المــرأة، والتــي أشــركت جميــع أصحــاب المصلحــة فــي االئتــالف الوطنــي الــذي طــور وصــاغ خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة )والــذي شــمل وكاالت قطــاع األمــن الحكومــي، 

والمجتمــع المدنــي، والشــركاء الدولييــن، ومــا إلــى ذلــك(. يشــمل اإلطــار الكيانــات المســؤولة عــن جمــع البيانــات ذات الصلــة لمؤشــرات األداء وتكــرار جمــع البيانــات.
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ــر الــدوري  ــز ضــد المــرأة فــي »المالحظــات الختاميــة علــى التقري رحبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميي
الســادس لــألردن«1 20  فــي عــام 2017 بجهــود األردن لتحســين أطــره المؤسســية والسياســية الجندريــة مــن خــالل 

اعتمــاد أو إنشــاء السياســات واالســتراتيجيات التاليــة:

اإلطــار الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف فــي عــام 2016 واســتراتيجية االتصــال بشــأن العنــف القائــم   •  

علــى النــوع االجتماعــي فــي عــام 2015 واالســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة 2017-2014 
فــي عــام 2014.

ــة  ــة الوطني ــل اللجن ــن قب ــيقها م ــم تنس ــي ت ــرأة 2013-2017 والت ــوض بالم ــة للنه ــتراتيجية الوطني االس  •  

المــرأة. لشــؤون  األردنيــة 

اســتراتيجية وزارة الصحــة لتنظيــم األســرة 2013-2017 واالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة /   •  

.2013 عــام  فــي   2017-2013 األســرة  تنظيــم 

ــتويات  ــى المس ــة عل ــات المنتخب ــع الهيئ ــي جمي ــرأة ف ــية للم ــاركة السياس ــز المش ــتراتيجية لتعزي اس  •  

.2012 عــام  فــي   2017-2012 والصناعــة  التجــارة  وغرفــة  والنقابيــة  والبلديــة  البرلمانيــة 

وحدات مكافحة اإلتجار بالبشر التي أنشئت ضمن مديرية االمن العام عام 2012.  •  

ــة  ــائية برلماني ــا نس ــام كوت ــام 2003 أول نظ ــي ع ــى األردن ف ــرأة؛ تبن ــية للم ــاركة السياس ــز المش ــل تعزي ــن أج م
ــى 15  ــام 2003 إل ــي ع ــد ف ــن 6 مقاع ــرأة م ــل الم ــن تمثي ــوة م ــذه الخط ــث زادت ه ــت، حي ــاص مؤق ــراء خ كإج
مقعــًدا فــي عــام 2016؛ وتشــغل النســاء حالًيــا 15.4 بالمائــة مــن مقاعــد البرلمــان، كمــا تــم تطبيــق الكوتــا علــى 
المجالــس البلديــة بنســبة 25 فــي المائــة. فــي عــام 2015، أقــر مجلــس النــواب أيًضــا قانــون األحــزاب السياســية 
ــز المشــاركة الحقيقيــة لجميــع المواطنيــن فــي األحــزاب السياســية؛ ومــع ذلــك لــم يتضمــن القانــون  لتعزي

كوتــا خاصــة للنســاء والشــباب، وهــو مــا يعتبــر انتكاســة فــي تمكيــن المــرأة ومشــاركتها فــي السياســة.

فــي الوقــت ذاتــه، بــدأ األردن عمليــة الالمركزيــة التــي ســتجعل البلديــات والمجتمعــات شــركاء مهميــن فــي 
ــرأة  ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــأن المس ــة بش ــر المعياري ــات واألط ــن والسياس ــذ القواني ــم وتنفي تصمي

ــة. ــط المحلي ــات التخطي ــي عملي ــن ف ــع أصواته ــاركة ورف ــات للمش ــاء المحلي ــدة للنس ــرص متزاي ــر ف وتوفي

20 لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .)٢٠١٧( المالحظات الختامية على 

 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler. التقرير الدوري السادس لألردن .ص.٢
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اآلليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تأسســت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة كهيئــة شــبه حكوميــة فــي عــام 6991 وترفــع تقاريرهــا إلــى 
مكتــب رئيــس الــوزراء. تشــمل مهــام اللجنــة الوطنيــة األردنية لشــؤون المــرأة وضع السياســات واالســتراتيجيات 
والمراجعــة التشــريعية والتأييــد لقضايــا المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. تــم مؤخــًرا إضفــاء الطابــع 
ــف  ــة لوص ــة المدني ــاد الخدم ــالل اعتم ــن خ ــام 8102 م ــي ع ــة ف ــال الجندري ــاط االتص ــبكة نق ــى ش ــمي عل الرس
ــي  ــوع االجتماع ــاط الن ــاط ارتب ــا ضب ــة لديه ــوزارات الحكومي ــف ال ــن نص ــرب م ــا يق ــث أن م ــد، حي ــي موح وظيف
)الجنــدر( 21  ألنــه ليــس إلزامًيــا ووضعهــا داخــل الــوزارات غيــر موحــد. وعلــى الرغــم مــن أن الشــروط المرجعيــة 
بضبــاط ارتبــاط النــوع االجتماعــي )الجنــدر(ال تشــير علــى وجــه التحديــد إلــى »احصــاءات النــوع االجتماعــي 

)الجنــدر(« إال أنهــا تشــير إلــى المؤشــرات جندريــة. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود وزارة للمــرأة، إال أنــه فــي عــام 2015 أنشــأت الحكومــة األردنيــة لجنــة مشــتركة 
بيــن الــوزارات حــول تمكيــن المــرأة مــن أجل توفيــر القيــادة والتنســيق والمســاءلة للعمل علــى تحقيــق التزامات 
حقــوق اإلنســان للمــرأة ضمــن األولويــات الوطنيــة ووثائــق التخطيــط. وتقــوم اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات 
بتأييــد التشــريعات والسياســات القائمــة علــى المدخــالت الفنيــة والتوصيــات الــواردة مــن أعضائهــا، كمــا أنهــا 
توجــد علــى المســتوى الــوزاري برئاســة وزاريــة متناوبــة وتضــم اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة كعضــو 
ومقــرر. تنســق اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة باعتبارهــا اآلليــة 
التقنيــة للمســاواة بيــن الجنســين للحكومــة وشــبكة ضبــاط ارتبــاط النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي الــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة األخــرى. عــالوة علــى ذلــك، ففــي عــام 2017 أنشــأت رئاســة الــوزراء األردنيــة مجموعــة 

العمــل المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين برئاســة األميــن العــام للجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة.

أدوات التخطيط الوطني للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ــن  ــرأة؛ يمك ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــز المس ــة لتعزي ــات قائم ــا هيكلي ــة لديه ــن أن الحكوم ــي حي ف
فــي بعــض النواحــي مواءمــة هــذه الهيكليــات ووضعهــا فيمــا يتعلــق بالتخطيــط الوطنــي. ومــن أجــل 
دعــم الحكومــة لالســتجابة بفعاليــة لتدفــق الالجئيــن /الالجئــات الســوريين، اســتثمر المجتمــع الدولــي فــي 
اســتجابة إنســانية متعــددة الســنوات علــى نطــاق واســع والتــي اتســعت بمــرور الوقــت لتشــمل ايضــً التحديات 
االنمائيــة التــي تفاقمــت بســبب األزمــة الســورية ودعــم أمــن واســتقرار األردن. لقــد كانــت عمليــة التخطيــط 
ــة  ــة )خط ــوارئ، األردن 2025( والتنمي ــتجابة للط ــة االس ــاني )خط ــل اإلنس ــن العم ــزأة بي ــها مج ــي نفس الوطن
التنميــة التنفيذيــة، أهــداف التنميــة المســتدامة(. ومــع بــدء هذيــن المجاليــن وخطــط السياســات المتعــددة 
فــي المواءمــة والتحــرك نحــو إطــار تخطيــط متكامــل واحــد، ســيكون مــن األهميــة بمــكان أن تحــذو حذوهــا 
اآلليــات الحكوميــة للمســاواة بيــن الجنســين والقــدرة الوطنيــة المخصصــة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 

المــرأة.

تشــمل أدوار ضبــاط النــوع االجتماعــي )الجنــدر(: تشــجيع الزمــالء علــى تطويــر أهــداف وخطــط عمــل تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين؛ تشــجيع الزمــالء علــى تعزيــز المســاواة   ٢١
بيــن النســاء والرجــال المشــاركين فــي األحــداث والتدريــب والمشــاريع، وكذلــك التــوازن بيــن الجنســين بيــن موظفــي المكاتــب؛ المســاهمة فــي تبــادل المعرفــة واألخبــار وتعزيــز 
الممارســات الجيــدة للمســاواة بيــن الجنســين داخــل المديريــة؛ التنســيق مــع الفــرق الوزاريــة األخــرى؛ باإلضافــة إلــى تشــجيع إدراج األهــداف والنتائــج والمؤشــرات االجندريــة 

واألنشــطة فــي برامــج المكتــب، باســتخدام أداة تــم إنشــاؤها لهــذا الغــرض.
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انعكس التزام الحكومة األردنية بالنهوض بتمكين المرأة في إدماج النوع االجتماعي في مجموعة متنوعة 
من وثائق التخطيط الوطني بما في ذلك خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام 1999-2003 واألجندة 
واستراتيجية  رؤية   :2025 األردن  األردنية،  الوطنية  التنمية  خطة  في   2015 عام  في  وأخيرًا   2015-2006 الوطنية 
وطنية والتي يجري تشغيلها  من خالل برامج التنمية التنفيذية الوطنية المتداولة المتعددة السنوات، والتي 
يجري توسيع أولوياتها وأهدافها إلى خطط قطاعية، كما وتعمل الحكومة ايضً على اعتماد خطط لتطوير 

الحوكمة.

يتضمــن برنامــج التطويــر التنفيــذي للحكومــة للفتــرة 2016-2019 )الملحــق 2( تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق 
العمــل وزيــادة مشــاركتها فيــه مــن 15 إلــى 24 فــي المائــة بحلــول عــام 2025، وتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين 
ــات  ــى أولوي ــرى إل ــة األخ ــط الحكومي ــق التخطي ــن وثائ ــد م ــير العدي ــث تش ــة1 22، حي ــات ذات الصل ــي القطاع ف
ــن  ــاءلة. م ــا والمس ــت تنفيذه ــتتة أعاق ــا المش ــإن طبيعته ــك ف ــع ذل ــين؛ وم ــن الجنس ــاواة بي ــداف المس وأه
الناحيــة المثاليــة، ينبغــي أن تكــون سياســة الحكومــة بشــأن التزامــات المســاواة بيــن الجنســين موجــودة فــي 

كل مــن السياســة الجندريــة المســتهدفة وكذلــك تعميمهــا فــي جميــع وثائــق التخطيــط الوطنيــة.

ــا المتعلقــة باحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي األدوات التشــريعية  القضاي
ــة ــية والتخطيطي والسياس

يتــم تعريــف احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( مــن قبــل شــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة2 23   علــى 
أنهــا مجمــوع الخصائــص التاليــة: 

يتم جمع البيانات وتقديمها حسب الجنس كتصنيف أولي وشامل. 	.١

تعكس البيانات القضايا الجندرية. 	.2

ــط  ــال وتلتق ــاء والرج ــوع النس ــب تن ــكل مناس ــس بش ــات تعك ــم وتعريف ــى مفاهي ــات إل ــتند البيان تس 	.3

حياتهــم. جوانــب  جميــع 

ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة الت ــة والثقافي ــل االجتماعي ــة والعوام ــور النمطي ــات الص ــع البيان ــرق جم ــي ط تراع 	.4

البيانــات. الجنــدري فــي  التحيــز 

ــث أن  ــس، حي ــب الجن ــة حس ــات مصنف ــرد بيان ــن مج ــر م ــي أكث ــدر( ه ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن إن احص
الخصائــص المذكــورة أعــاله مفيــدة فــي التمييــز بيــن اإلحصــاءات المصنفــة حســب الجنــس )المتطلــب 
األول فــي القائمــة( واحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( )التــي تتضمــن جميــع المتطلبــات األربعــة(. وتركــز 

ــرة ١٥  ــق الفق ــدم وف ــي مق ــر وطن ــامل )٢3 آب ٢٠١٨(. األردن: تقري ــدوري الش ــتعراض ال ــي باالس ــل المعن ــق العام ــدة، الفري ــم المتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق مجل   22
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ . ص.٧ .A / HRC / WG.6 / 31 / JOR / 1 .أ( مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان ١/٥(

G18/256/58/PDF/G1825658.pdf?OpenElement
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، قسم اإلحصاءات )٢٠١٦(. دمج المنظور الجندري في اإلحصاءات )األمم المتحدة، نيويورك( دراسات في الطرق    23

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/gender/ .السلسلة و، رقم ١١١. ص. ١
Integrating-a-Gender-Perspective-into-Statistics-E.pdf
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النقطتــان الثانيــة والثالثــة علــى االســتخدامات التحليليــة والسياســات لإلحصــاءات الجندريــة والمواضيــع 
ــرة  ــة األخي ــد النقط ــة. تؤك ــات الجندري ــع البيان ــع، جم ــاق أوس ــى نط ــا - وعل ــب جمعه ــي يج ــات الت والمعلوم

ــة. ــاءات الجندري ــودة لإلحص ــتخدامات المقص ــة االس ــل تلبي ــن أج ــات م ــع البيان ــة جم ــى كيفي عل

إن القوانيــن والسياســات واالســتراتيجيات والخطــط المختلفــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
المــرأة فــي األردن لهــا آثــار علــى إنتــاج األردن واســتخدامه لبيانــات وإحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، 
وبالتالــي يمكنهــا ويجــب عليهــا تعزيــز الدعــم لتحســين نظــم البيانــات واحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 

داخــل الــوكاالت المنفــذة.

احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( ومتطلبــات إعــداد التقاريــر لاللتزامــات الوطنيــة 
والدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 

يتعيــن علــى األردن اإلبــالغ عــن التزاماتــه المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين مــن خــالل مجموعــة مــن 
آليــات إعــداد التقاريــر، فعلــى المســتوى الدولــي، أثبتــت تقاريــر هيئــات المعاهــدات أنهــا مفيــدة للنظــر فيهــا. 
ــدر(  ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــة احص ــات الدولي ــف اآللي ــى مختل ــة إل ــة للحكوم ــر الوطني ــتخدم التقاري تس
علــى نطــاق واســع فــي إثبــات االمتثــال واإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ المســاواة بيــن الجنســين، كمــا 
يتــم صياغــة التقاريــر المقدمــة إلــى هيئــات المعاهــدات المختلفــة مــن قبــل وزارات أو مجالــس أو مفوضيــات 
ــذه  ــل ه ــة مث ــإن منهجي ــي، ف ــدت(. وبالتال ــة )إن وج ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــات م ــة ببيان ــة مدعوم مختلف
ــألة  ــدات مس ــات المعاه ــر هيئ ــا تثي ــا م ــاءات، وغالًب ــات واإلحص ــف البيان ــع وتصني ــمل جم ــة تش ــر الوطني التقاري

ــات واحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( كقيــد: االفتقــار إلــى البيان

مــن بيــن مالحظاتهــا الختاميــة األخيــرة، الحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الحاجــة 
إلــى المزيــد مــن البيانــات المصنفــة حســب الجنــًس3 24  وأوصــت علــى وجــه الخصــوص األردن بمــا يلــي:

)ج( التمــاس الدعــم التقنــي إلنشــاء نظــام لجمــع البيانــات المصنفــة عــن حــوادث العنــف الجنــدري ضــد   .12
المــرأة، وال ســيما العنــف الجنســي، وحــوادث البغــاء القســري وزواج األطفــال و / أو الــزواج القســري للنســاء 

والفتيــات الالجئــات )..(.

ــر االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة )2017-2013( لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق  )ج( إجــراء تقييــم ألث   .26
المســاواة بيــن الجنســين ووضــع اســتراتيجية جديــدة للفتــرة 2022-2018، فضــاًل عــن خطــة عمــل تحــدد 
بوضــوح اختصاصــات الســلطات الوطنيــة والمحليــة فيمــا يتعلــق بتنفيذهــا والتــي يدعمهــا نظام شــامل 

لجمــع البيانــات والرصــد.

)ز( جمــع البيانــات بشــكل منهجــي عــن جميــع أشــكال العنــف الجنــدري ضــد المــرأة، مصنفــة حســب    .32
الجنــس والســن والجنســية والعالقــة بيــن الضحيــة والجانــي، فضــاًل عــن أوامــر الحمايــة والمحاكمــات 

ــاة. ــى الجن ــة عل ــات المفروض والعقوب

 24 لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .)٢٠١٧( المالحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لألردن .ص ٤ ، ٧ ، .٩
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كمــا ورد ذكــر الحاجــة إلــى المزيــد مــن البيانــات الجندريــة فــي التقاريــر الدوليــة األخــرى، بمــا فــي ذلــك تقريــر 
الرصــد الحكومــي لعــام 2005 للذكــرى الســنوية إلعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن،4 25   والــذي يشــير إلــى المراجــع 

التاليــة:

ــة  ــذل المزيــد مــن الجهــود لجعــل اإلحصائيــات التــي تنشــرها المؤسســات العامــة فــي الدول يلــزم ب  •  
مراعيــة لالعتبــارات الجندريــة فــي ضــوء األهميــة الحيويــة لهــذا األمــر ألغــراض التخطيــط وصنــع القــرار 

ــي. ــد الوطن ــى الصعي عل

)...( ال تــزال اإلحصــاءات المصنفــة حســب الجنــس تمثل مشــكلة مســتمرة فــي األردن. ال تحتــوي التقارير   •  
الســنوية وغيرهــا مــن التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن معظــم المؤسســات والــوكاالت الوطنيــة، وحتــى 
الــوزارات )باســتثناء دائــرة اإلحصــاءات العامــة( علــى إحصــاءات مصنفــة حســب الجنــس. نتيجــة لذلــك، 
تولــي اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة وشــركاؤها أهميــة أكبــر لهــذه المســألة. يتمثــل أحــد 
ــع  ــث جمي ــي ح ــتراتيجية ف ــي االس ــرأة« ف ــادي للم ــن االقتص ــوان »التمكي ــت عن ــية تح ــداف الرئيس األه

الــوزارات علــى نشــر إحصاءاتهــا الوطنيــة والقطاعيــة بشــكل مفصــل حســب الجنــس.

ــس  ــب الجن ــة حس ــاءات المصنف ــتخدمي اإلحص ــه مس ــي تواج ــة الت ــات الجوهري ــد التحدي ــل أح يتمث  •  
فــي األردن اليــوم فــي أن اإلحصــاءات التــي تنتجهــا بعــض الــوكاالت ليســت محوســبة ولكنهــا ال 
تــزال محفوظــة فــي شــكل ملفــات ورقيــة وســجالت مطبوعــة ال يمكــن الوصــول إليهــا إال علــى 
ــث أن  ــً حي ــكلة تدريجي ــذه المش ــل ه ــم ح ــك، يت ــع ذل ــد. وم ــت والجه ــن الوق ــر م ــذل الكثي ــاب ب حس
جميــع القطاعــات والهيئــات والمؤسســات الوطنيــة تعتمــد تدريجيــً علــى الحاســوب وتتعلــم كيفيــة 

اســتخدامه بشــكل فعــال.

الشــفافية، وال ســيما توافــر البيانــات الموثوقــة حــول المــوارد المختلفــة والمســتفيدين منهــا )النســاء   •  
والرجــال(، ســتعمل علــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وهــو أمــر مرغــوب فيــه ليــس فقــط للنســاء 

ــن. ــال األردنيي ــا للرج ــن أيًض ــات ولك األردني

2019 بشــأن الذكــرى الســنوية إلعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن إلــى المراجــع  يشــير تقريــر الحكومــة لعــام 
ــة: التالي

ــر  ــداد التقري ــاء إع ــا أثن ــت مواجهته ــي تم ــة والت ــي المقدم ــورة ف ــية المذك ــات الرئيس ــدى التحدي إح  •  
المتاحــة. البيانــات  إلــى  الوصــول  وصعوبــة  الحديثــة  الجندريــة  البيانــات  فــي  الثغــرات  كانــت 

تؤكــد مقدمــة التقريــر علــى أهميــة بنــاء القــدرات المؤسســية إلنتــاج وإتاحــة البيانــات الجندريــة   •  
لتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة ومواءمتهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وتحديــدًا الهــدف 

5 المتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة والفتيــات )ص 5(.

المملكة األردنية الهاشمية .)2005( تقرير المملكة األردنية الهاشمية حول تنفيذ منهاج عمل بيجين )١٩٩٥( ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة )2000(    25
3٠. http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/JORDAN-English.pdf ، ص ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦
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الفقــرة. 1.2.ف ص9. تشــير إلــى التحديــات التــي يتــم مواجهتهــا عنــد إجــراء تحليــل متعمــق للمــرأة فــي   •  
ــات. ــص البيان ــبب نق ــمي بس ــر الرس ــاع غي القط

الفقــرة. 7.1 ص. 22 تشــير إلــى الحاجــة إلــى توفيــر المــوارد الالزمــة إلدراج أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة   •  
األجــر فــي الدراســات االســتقصائية الوطنيــة؛ مثــل مســح اســتخدام الوقــت. كمــا تشــير إلــى الحاجــة 

ــري. ــف األس ــة للعن ــة االقتصادي ــاب التكلف ــرأة وحس ــد الم ــف ض ــن العن ــات ع ــى بيان إل

ــر  ــة غي ــات الجندري ــر البيان ــة لتوفي ــة الالزم ــرية والمالي ــوارد البش ــى الم ــير إل ــرة. 14.12.ب، ص. 40 تش الفق  •  
ــرات  ــة لمؤش ــرات الجندري ــر المؤش ــة لتوفي ــات الالزم ــاج البيان ــة إلنت ــوحات الالزم ــراء المس ــة وإج المتاح
ــداف  ــن األه ــة ضم ــداف ذات الصل ــس لأله ــب الجن ــة حس ــرات المصنف ــًرا( والمؤش ــدف 5 )14 مؤش اله
األخــرى )80 مؤشــًرا(. وتشــير الفقــرة أيضــا إلــى التحديــات التــي يواجههــا نظــام تتبــع حــاالت العنــف 

ــري. األس

ــرز  ــدم المح ــن التق ــالغ ع ــي اإلب ــه ف ــم مواجهت ــذي يت ــي ال ــدي الرئيس ــى التح ــير إل ــرة. 34.ب.2 تش الفق  •  
فــي تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة مثــل إعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن وأهــداف التنميــة المســتدامة - أي 
الحاجــة إلــى إنتــاج وتوفيــر البيانــات الجندريــة وأهميــة تحســين الجــودة وتوســيع تنــوع البيانــات التــي 
يتــم جمعهــا وإتاحتهــا. وهــذا يشــمل البيانــات الالزمــة لإلبــالغ عــن جــدول أعمــال 2030 مــع التقســيم 
الجغرافــي الفرعــي والجنــس والســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا تشــير الفقــرة أيًضــا إلــى المــوارد 

ــا. ــا وإتاحته ــات وتحليله ــاج البيان ــن إنت ــن م ــل التمك ــن أج ــة م ــرية الالزم ــة والبش المالي

ــة  ــداف التنمي ــع أه ــة م ــط الوطني ــر التخطي ــة أط ــود األردن لمواءم ــى جه ــير إل ــرة 35، ص. 58 تش الفق  •  
ــر  ــز األط ــة وتعزي ــط الوطني ــي الخط ــدري ف ــور الجن ــاة المنظ ــم مراع ــمل تعمي ــذا يش ــتدامة، وه المس
المؤسســية للتنســيق والتخطيــط وحســاب التكاليــف والرصــد. كجــزء مــن هــذا الجهــد، تعمــل دائــرة 
ــة  ــة الكتروني ــر منص ــى تطوي ــي عل ــاون الدول ــط والتع ــراف وزارة التخطي ــت إش ــة تح ــاءات العام اإلحص
وطنيــة داخــل رئاســة الــوزراء لرصــد التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ الخطــط الوطنيــة وســيعتمد نجــاح هذا 

ــذه. ــة ه ــة المراقب ــة ألنظم ــات الجندري ــاج البيان ــل وإنت ــع وتحلي ــى جم ــدرة عل ــى الق ــد عل الجه

ــرة اإلحصــاءات العامــة  القســم 4: حــول البيانــات واإلحصــاءات، ويشــير إلــى الجهــود التــي تبذلهــا دائ  •  
لرســم خرائــط البيانــات والمؤشــرات الجندريــة المتاحــة ومواردهــا. توفــر مســوحات دائــرة اإلحصــاءات 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــد أه ــة لرص ــي الالزم ــوع االجتماع ــرات الن ــن مؤش ــة م ــي المائ ــة 24 ف العام
بينمــا تعتمــد المؤشــرات المتبقيــة علــى الســجالت اإلداريــة للمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، 
والمنظمــات  المصلحــة  أصحــاب  لجميــع  التقنيــة  القــدرة  تعزيــز  إلــى  الحاجــة  إلــى  يشــير  وهــذا 

ــين. ــن الجنس ــات بي ــوة البيان ــد فج ــي س ــاهم ف ــي تس ــة الت الحكومي

ــرة  ــل دائ ــدر( داخ ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــم احص ــة دور قس ــى أهمي ــد عل ــرة. 36.7، ص. 60 تؤك الفق  •  
ــات  ــر البيان ــى توفي ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــى إضف ــة إل ــات والحاج ــر البيان ــي توفي ــة ف ــاءات العام اإلحص
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المصنفــة حســب الجنــس والبيانــات الجندريــة عبــر عمــل اإلدارات المختلفــة داخــل دائــرة اإلحصــاءات 
العامــة.

الفقــرة. 37.1، ص.60 تشــير إلــى الحاجــة إلــى المــوارد الماليــة والدعــم الفنــي لدائــرة اإلحصــاءات العامــة   •  

لتكــون قــادرة علــى ســد الفجــوات المطلوبــة فــي البيانــات والمؤشــرات الجندريــة.

الفقــرة. 37.3 ، ص.61 تشــير إلــى أهميــة التنســيق والتواصــل بيــن منتجــي البيانــات ومســتخدمي البيانــات   •  
ــتخدامها.5  26  ــا واس ــول إليه ــى الوص ــدرة عل ــات والق ــاج البيان ــودة إنت ــز ج لتعزي

أخيــًرا، أشــار التقريــر الوطنــي األردنــي فــي دورتــه الثالثــة لالســتعراض الــدوري الشــامل فــي تشــرين الثانــي 2018 
إلــى »الحاجــة إلــى توفيــر المــوارد والخبــرات الالزمــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ومؤشــراتها المتعلقــة 

بحقــوق اإلنســان ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان«. 6 27

ــدر(  ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــتخدام احص ــع واس ــبء جم ــن ع ــال م ــة الح ــام 2030 بطبيع ــة ع ــد خط وتزي
لإلبــالغ عــن التزامــات المســاواة بيــن الجنســين وســتتم مناقشــتها بشــكل مســتفيض الحًقــا فــي هــذا التقريــر.

احصاءات النوع االجتماعي )الجندر( في االستراتيجية الوطنية للمرأة
تشــير االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 28 7 2017-2013  إلــى بعــض اإلشــارات التــي تتنــاول إحصــاءات النــوع االجتماعــي 

)الجنــدر( و تشــمل:

إن الحاجــة إلــى تأميــن إحصــاءات شــفافة ومراعيــة للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي مختلــف مجــاالت   •  

الحيــاة والقطاعــات المتعلقــة بالمــرأة وتمكينهــا مــن امتــالك هــذه المؤشــرات الرقميــة ستســاعد فــي 
ــات  ــا لالحتياج ــاريع وفًق ــج[ والمش ــم ]البرام ــط وتصمي ــع الخط ــرار ووض ــاذ الق ــات واتخ ــع السياس وض

ــرأة. 29 8 ــة للم الحقيقي

فــي مجــال العنــف ضــد المــرأة »ال تــزال هنــاك حاجــة ملحــة لتكثيــف الجهــود لتأميــن إحصــاءات   •  
309 ». . شــفافة

فيمــا يتعلــق بالبيئــة وإدارة المــوارد المســتدامة، يشــير التقريــر إلــى »نقــص اإلحصــاءات في هــذا المجال   •  
ــس...«.10 31 ــب الجن ــف حس ــل التصني ــن أج م

. https://www.unwomen.org/-/media/المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٩( مراجعة وطنية شاملة للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد ٢٥ عاًما  26
headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/jordan-en.pdf?la=en&vs=710 Pp. 5-61

 .A / HRC / WG.6 / 31 / JOR / 1 .مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل )٢٠١٨(. األردن: تقرير وطني  27
ص.٢٢

: https://www.ilo.org/dyn/المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٥( االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية: وثيقة موجزة .ص٢٠ . ، 3١ ،  .٦٢تم االسترجاع من  28
youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id=170

29   المرجع نفسه ص٢٠ الفقرة ٧
30  المرجع نفسه ص3١ الفقرة ٢
3١  المرجع نفسه ص3٤ الفقرة ٢



21تقييم وضع إحصاءات النوع االجتماعي )الجندر(  في األردن

توصــي »بالعمــل علــى توفيــر قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنس فــي جميع الــوزارات والمؤسســات   •  
واإلدارات الحكوميــة علــى أن تشــمل جميــع محــاور العمــل فــي المســتويات والمــوارد التمثيليــة 
ــن  ــل الس ــي )مث ــوع االجتماع ــل الن ــأدوات تحلي ــة ب ــات المتعلق ــات والبيان ــع المعلوم ــمل جمي وأن تش
ومســتوى التعلــم، والفئــة، والدرجــة والراتــب، واإلجــازات، والــدورات، والمكافــآت والتقييمــات، ومــا إلــى 

ــا.11 32 ــوع إليه ــهيل الرج ــك( لتس ذل

فــي عمليــة إجــراء البحــوث والمراجعــات للقضايــا الجندريــة فــإن القــرارات المتعلقــة بالدمــج الفعــال   •  
االســتراتيجي”12 33 والتخطيــط  والتقييــم  المتابعــة  عمليــة  »تســهل  أن  يجــب  للمفهــوم 

ــى  ــوام2013 -2017 إل ــة لألع ــتراتيجية الوطني ــير االس ــك، ال تش ــع ذل ــوات، وم ــا بالفج ــا هاًم ــور اعتراًف ــذه األم ــل ه تمث
الحاجــة إلــى سياســة إحصــاءات جندريــة فــي حــد ذاتهــا أو إلــى الحاجة إلــى مراقبــة منهجية مــن خالل المؤشــرات.

للنــوع  المســتجيبة  الميزانيــات  وإعــداد  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات 
)الجنــدر( االجتماعــي 

ــا  ــرأة وتمكينه ــوق الم ــز حق ــى تعزي ــي األردن إل ــدرً( ف ــي )الجن ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــة المس ــدف الموازن ته
مــن خــالل التخطيــط الحكومــي وإعــداد البرامــج وقــرارات الميزانيــة المســتجيبة للنــوع االجتماعــي )الجنــدر(. 
لقــد عــزز توجيــه األردن مــن خــالل تعميــم الموازنــة الــذي وقعــه رئيــس الــوزراء التزاماتــه تجــاه إعــداد الميزانيــة 
ــن  ــا ضم ــام 2013 وجعله ــذ ع ــة من ــم الموازن ــي تعامي ــا ف ــدر(، ودمجه ــي )الجن ــوع االجتماع ــتجيبة للن المس
القانــون. وتماشــيً مــع التــزام األردن بمزيــد مــن الشــفافية فــي حوكمتــه ومؤسســاته، تمثــل الموازنــة 
المســتجيبة للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( أداة تحليليــة تشــتد الحاجــة إليهــا لتحســين تقديــم الخدمــات، ممــا 

ــة. ــة الميزاني ــل عملي ــع مراح ــي جمي ــال ف ــكل فع ــوارد بش ــص الم ــى تخصي ــؤدي إل ي

ــوارد  ــى ادارة الم ــدر( عل ــي )الجن ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــة المس ــي الموازن ــة ف ــدرات المخصص ــت الق ــد كان لق
البشــرية موجــودة بيــن عامــي 2013 و2015، مــع إنشــاء وحــدة لتقديــم الدعم االســتراتيجي لــوزارة الماليــة ودائرة 
ــوع  ــتجيبة للن ــة المس ــق الموازن ــم وتطبي ــين فه ــة لتحس ــة قّيم ــذا رؤًى ثاقب ــدم ه ــث ق ــة، حي ــة العام الموازن
ــات  ــنوية لألولوي ــة الس ــات الميزاني ــادة مخصص ــى زي ــي األردن وأدى إل ــل ف ــكل أفض ــدر( بش ــي )الجن االجتماع
الرئيســية للمــرأة فــي األردن مــن 1.3 مليــار دينــار فــي 2013 إلــى 1.6 مليــار دينــار فــي 13.2015 34   ومــع ذلــك، فبســبب 

نقــص التمويــل وعلــى الرغــم مــن جهــود حشــد المــوارد فقــد تــم إيقــاف الوحــدة.

32    المرجع نفسه ص٦3 الفقرة 3
33   المرجع نفسه ص٦٢ الفقرة 3

“. http://jordan.unwomen.org/en/هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن )بدون تاريخ( »النهوض بإعداد الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي )الجندر( في األردن  34

what-we-do/past-initiatives/increasing-accountability-in-financing-gender-equality/initiative1/success-stories/advancing-gender-
responsive-budgeting-in-jordan
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العمــل  أطــر  الجندريــة:  لإلحصــاءات  التمكينيــة  السياســة  بيئــة  تعزيــز  فــرص 
المــرأة وتمكيــن  الجنســين  بيــن  للمســاواة  والقانونيــة  والسياســية  المؤسســية 

رصــد  وظائــف  علــى  الحاليــة  والعمــل  التخطيــط  وأدوات  عمليــات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تحتــوي 
إليهــا.  الوصــول  وإمكانيــة  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  واحصــاءات  البيانــات  إتاحــة  تتطلــب  وتقييــم 
ــات والرصــد يمثــل عنــق الزجاجــة. هنــاك حاجــة ألنظمــة جمــع  ــزال تنفيــذ أحــكام البيان ومــع ذلــك، ال ي
وإدارة البيانــات التــي تســهل الوصــول المؤسســي والنشــر والتحليــالت داخــل وعبــر الــوكاالت المنفــذة.

وممــا لــه أهميــة مماثلــة هــو الحاجــة إلــى تحديــد وضمــان اتســاق األهــداف والغايــات والمؤشــرات 
الجندريــة فــي السياســة والتخطيــط الوطنييــن. وهــذا يتطلــب تحديــد لألهــداف والمؤشــرات الجندريــة 
ــر  ــج التطوي ــادرات برام ــداف ومب ــك أه 2025 وكذل ــل األردن  ــتراتيجيات مث ــة لالس ــداف المعلن ــل األه مقاب
التنفيــذي، والتــي تعمــل علــى تفعيــل الخطــة الوطنيــة للبــالد للســنوات القادمــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــي  ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــت مس ــذي ليس ــر التنفي ــج التطوي ــد برنام ــة لرص ــة الحالي ــرات الوطني ــر المؤش أط

ــي األردن. ــات« ف ــاء مهم ــروع »النس ــة لمش ــل فرص ــا يمث ــدر(، مم )الجن

التحديــات  فــإن  باإلحصــاءات،  صلــة  ذات  سياســات  علــى  تحتــوي  للبــالد  التمكينيــة  البيئــة  أن  بينمــا 
ــًزا  ــرض حي ــة تف ــات الحالي ــل للسياس ــذ الكام ــي التنفي ــة وف ــات الجندري ــى البيان ــز عل ــال التركي ــي إغف ف

الجندريــة. بالبيانــات  للنهــوض  السياســات  مــن  محــدوًدا 

البيانــات  لتحســين  منهــا  االســتفادة  األردنيــة  للحكومــة  يمكــن  التــي  الفــرص  مــن  العديــد  هنــاك 
: يــة ر لجند ا

السياســات  )فــي  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  لتعميــم  حكوميــة  سياســة  وضــع   .١  

ــي  ــوع االجتماع ــة للن ــة المراعي ــداد الميزاني ــة وإع ــذي للتنمي ــج النفي ــة والبرنام ــة والقطاعي الوطني
فــي  المســتخدمين  قــدرة  وضمــان  والهيكليــات  القــدرات  لتعزيــز  ذلــك(  إلــى  ومــا  )الجنــدر(، 
لتوجيــه  وتحليلهــا  الجندريــة  البيانــات  إلــى  الوصــول  علــى  الصلــة  ذات  المؤسســات  جميــع 

الجنســين.  بيــن  الفــوارق  تراعــي  التــي  المناصــرة  ودعــوات  والبحــوث  والبرامــج  السياســات 

التأكــد مــن أن جميــع الــوزارات لديهــا ضبــاط ارتبــاط للنــوع االجتماعــي )الجنــدر( بشــكل إلزامــي   .2  

ــا( و / أو ضبــاط ارتبــاط  50 فــي المائــة منهــا فقــط تفعــل ذلــك حالًي ومؤسســي )بالنظــر إلــى أن 
لإلحصــاءات الجندريــة تدعــم عمليــات جمــع البيانــات واألدلــة والتخطيــط وإعــداد الميزانيــة.

المــرأة  لشــؤون  األردنيــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــن  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  خبــرات  شــمول   .3  

ودائــرة اإلحصــاءات العامــة )التــي يوجــد بهــا قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، 
ــي  ــدر( ف ــي )الجن ــوع االجتماع ــاط الن ــاط ارتب ــي(، وضب ــم التال ــي القس ــرحها ف ــيتم ش ــي س والت

الوطنيــة. والموازنــة  التخطيــط  عمليــات  جميــع  فــي  الــوزارات 
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التقليديــة  غيــر  المصــادر  واستكشــاف  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تعزيــز   .4  
)الجنــدر(. االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  لتطويــر  للدعــم 

ــز األنظمــة والهيكليــات الوطنيــة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن  إدراًكا لوجــود تحديــات أمــام تعزي
ــاعدة  ــدري بمس ــور الجن ــاة المنظ ــم مراع ــة لتعمي ــة وطني ــر سياس ــة تطوي ــة الوزاري ــررت اللجن ــرأة؛ ق الم
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. وســتضع إطــار عمــل للــوزارات والمؤسســات الحكوميــة لفهــم أدوارهــا 
وتوقعاتهــا فــي معالجــة المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي جميــع أعمالهــا، وســتحدد 
فــي  الجندريــة  الوطنيــة  االلتزامــات  جميــع  بيــن  للجمــع  القياســية  التشــغيل  وإجــراءات  الهيكليــات 
ــج  ــام لدم ــع نظ ــى وض ــة إل ــذ باإلضاف ــق للتنفي ــة طري ــع خارط ــتهدفة ووض ــدة مس ــة واح ــة سياس وثيق
احصــاءات  ذلــك  فــي  بمــا  المســتقبلية  الوطنيــة  التخطيــط  عمليــات  جميــع  فــي  الجنــدري  المنظــور 

ــدر(. ــي )الجن ــوع االجتماع الن

الخاصــة  الســبعة عشــر  العمــل  إلــى مجموعــات  باإلضافــة  إنشــاء مجموعتــي عمــل إضافيتيــن  تــم 
ببرنامــج التطويــر التنفيــذي: 1( مجموعــة عمــل المســاواة بيــن الجنســين برئاســة األميــن العــام للجنــة 
برئاســة  اإلنســان  المدنيــة وحقــوق  الحريــات  2( مجموعــة عمــل  المــرأة، و األردنيــة لشــؤون  الوطنيــة 
األردنيــة  الوطنيــة  اللجنــة  لتوصيــة  ووفًقــا  اإلنســان.  لحقــوق  الوطنــي  للمركــز  العــام  المفــوض 
لشــؤون المــرأة ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي؛ تضمنــت مجموعــة العمــل المعنيــة بالمســاواة 
ــي  ــية الت ــائية الرئيس ــي النس ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات الوطني ــوزارات والمنظم ــين ال ــن الجنس بي
بــدأت الجهــود بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة وتحديــدًا الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة ودائــرة الموازنــة العامــة ودائــرة اإلحصــاءات العامــة.  3514

جديــدة  مطالــب  نشــأت  والعالميــة،  الوطنيــة  األعمــال  جــداول  فــي  الجندريــة  القضايــا  تقــدم  مــع 
ويجادلــون  إضافيــة  بيانــات  العالميــون  والدعــاة  والباحثــون  السياســات  صانعــو  يطلــب  لإلحصــاءات. 
يجــب  التــي  البيانــات  يوجــه  أساســًيا  افتراًضــا  يكــون  أن  يجــب  الجنــدري  المنظــور  بــأن  عــام  بشــكل 
جمعهــا وتحليلهــا. وبهــذه الطريقــة، تعمــل احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( علــى زيــادة الوعــي 
وتوفيــر الزخــم للنقــاش العــام والتغييــر. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لــم يحــدث بعــد بشــكل منهجــي 

ــي األردن. ف

ســيكون  المنســقة،  الحكوميــة  والهيكليــات  المصاحــب  والتحليــل  المتباينــة  البيانــات  خــالل  مــن 
ــاء  ــرأة والوف ــات الم ــة احتياج ــه لتلبي ــتراتيجياته وبرامج ــاته واس ــف سياس ــى تكيي ــدرة عل ــر ق األردن أكث

الفعالــة. اإلنســانية  واالســتجابة  المســتدامة  والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  لضمــان  بالتزاماتــه 

وتــم التأكيــد علــى أهميــة تقييــم حقــوق واحتياجــات الفئــات المهمشــة فــي مؤتمــر بروكســل الثانــي 
ــل  ــن أج ــترك م ــكل مش ــا بش ــم تطويره ــي ت ــة - الت ــراكة األردني ــة الش ــي وثيق 2018. وتوص ــان  ــي نيس ف
التحديــد  المؤتمــر مــن قبــل الحكومــة األردنيــة واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة - علــى وجــه 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ٢٠١٧، المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الجلسة ٨: استعراض التنفيذ: أهداف التنمية المستدامة.نيويورك، ١٠-١٩   35

تموز
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تســتهدف  التــي  المســاعدة  برامــج  لرصــد  الجنــس  حســب  المصنفــة  البيانــات  اســتخدام  “بزيــادة 
النســاء األردنيــات والســوريات” لتحقيــق إدمــاج المــرأة.

الجانب الجندري في أطر العمل القانونية والمؤسسية لإلحصاءات الرسمية
لــم ُتــدرج احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( بشــكل كاٍف فــي التشــريعات اإلحصائيــة الوطنيــة 
الجندريــة  إحصــاءات  كتابــة  يجــب  األردن،  فــي  اإلحصــاءات.  لتطويــر  الوطنيــة  االســتراتيجيات  وفــي 
والسياســات  القوانيــن  تنفيــذ  توجــه  التــي  العمــل  وخطــط  السياســات  فــي  وضوًحــا  أكثــر  بشــكل 

. ت تيجيا ا ســتر ال ا و

إطار العمل القانوني
ــق  ــي ويطب ــل اإلحصائ ــم العم ــذي ينظ ــام 2012” وال ــم 12 لع ــة رق ــاءات العام ــون اإلحص ــي األردن “قان ــد ف يوج
علــى جميــع المواطنيــن واألجانــب الموجوديــن فــي األردن. وفًقــا للمــادة 4 مــن القانــون،15 36   تعتبــر دائــرة 
اإلحصــاءات العامــة هــي “الهيئــة الحكوميــة الوحيــدة المخولــة بجمــع المعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة مــن 

ــي: ــا يل ــا م ــمل واجباته ــث تش ــتجيبين”، حي المس

جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية. أ  . 

إجراء التعداد العام مرة واحدة على األكثر كل 10 سنوات في المواعيد التي يحددها مجلس الوزراء. ب. 

تنسيق وتنظيم العمل اإلحصائي بالشراكة مع الدوائر الحكومية المختلفة. ج . 

المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية العربية والدولية. د . 

إبرام العقود واالتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية. هـ . 

قبول التبرعات والمساهمات والمنح.  و . 

إنشاء مراكز التدريب اإلحصائي وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الالزمة لذلك. ز . 

إجراء أي مسح متخصص نيابة عن أي جهة تطلب مثل هذا المسح مقابل رسم يقرره المدير العام. ح . 

عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بأنشطة للتوعية بأهمية استخدام اإلحصاء في صنع القرار. ط . 

ــى  ــدف إل ــح يه ــراء أي مس ــرة إج ــع الدائ ــيق م ــة بالتنس ــرة حكومي ــوز ألي دائ ــه “يج ــى أن ــون عل ــص القان ــا ن كم
جمــع بيانــات إحصائيــة محــددة إذا كان هــذا المســح مرتبًطــا بشــكل مباشــر بمجــال عمــل الدائــرة الحكوميــة 
وإذا كانــت البيانــات غيــر متوفــرة فــي دائــرة االحصــاءات بعــد الحصــول علــى موافقــة المديــر العــام” و “يجــوز 

: http://dosweb.dos.gov.jo/wp-content/المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٢( قانون االحصاءات العامة رقم ١٢ لعام ٢٠١٢. ص .٢ .تم االسترجاع من  36
uploads/2017/06/Statistical_Law_No_12_of2012-e.pdf
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ألي جهــة غيــر رســمية إجــراء مســح إحصائــي يتعلــق بتســويق منتجاتهــا أو خدماتهــا”؛ و “يجــوز ألي هيئــة غيــر 

رســمية جمــع ونشــر المعلومــات اإلحصائيــة نيابــة عــن هيئــة أخــرى بشــرط الحصــول علــى إذن خطــي مســبق 
مــن المديــر العــام”.16 37

ال يشــير القانــون بــأي شــكل كان إلــى احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( أو البيانــات المصنفــة حســب 

ــالق. ــى اإلط ــس عل الجن

إطار العمل المؤسسي لدى دائرة اإلحصاءات العامة
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــة وع ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــي م ــي األردن ــي الوطن ــام اإلحصائ ــون النظ يتك
أهــم  أن  حيــث  الرئيســي،  لنشــاطها  ثانــوي  كمنتــج  اإلحصــاءات  وتنتــج  تســتخدم  التــي  العامــة 
التربيــة  ووزارة  العمــل  ووزارة  الماليــة  ووزارة  المركــزي  البنــك  هــي  الفئــة  هــذه  فــي  المؤسســات 
ــة  ــوال المدني ــرة االح ــة ودائ ــة المدني ــوان الخدم ــي ودي ــم العال ــة ووزارة التعلي ــم ووزارة الصح والتعلي
مــن  العديــد  أنظمــة  وتشــترط   38  17 واالتحــادات. والبلديــات  والمســاحة  األراضــي  ودائــرة  والجــوازات 
ــي  ــا ف ــي، بم ــال اإلحصائ ــي المج ــاون ف ــرض التع ــة وتف ــات اإلحصائي ــر البيان ــة أن توف ــات العام المؤسس
ــذه  ــا ه ــظ به ــي تحتف ــات الت ــد البيان ــاء قواع ــى إنش ــة إل ــتخدمين باإلضاف ــاءات للمس ــر اإلحص ــك توفي ذل
18 39  فــي الوقــت نفســه، هنــاك نقــص فــي المعلومــات فيمــا يتعلــق بالمفاهيــم الجندريــة بيــن  المؤسســات.

ــية. ــوزارات الرئيس ــي ال ــن ف اإلحصائيي

ومــع ذلــك، فكمــا ٌذكــر أعــاله، ينــص القانــون علــى أن دائــرة اإلحصــاءات العامــة تتحمــل المســؤولية األساســية 
عــن جمــع وتنســيق جميــع اإلحصــاءات. لذلــك، فــإن تنســيق احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( يقــع ضمًنــا 

علــى عاتــق دائــرة اإلحصــاءات العامــة.

لقــد أنشــأت الحكومــة األردنيــة قســم إحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(  داخــل دائــرة اإلحصــاءات العامــة 
ــة  ــات الدولي ــتجابًة لاللتزام ــدر(  اس ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــم إحص ــاء قس ــم إنش ــد ت ــام 2005، وق ــي ع ف
ــز مشــاركتها االجتماعيــة  التــي صــادق عليهــا األردن مــن أجــل إنشــاء آليــة وطنيــة لتتبــع تقــدم المــرأة وتعزي

والسياســية واالقتصاديــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص للجميــع.19  40 

كانــت أهداف إنشــاء قســم احصاءات النــوع االجتماعــي )الجندر( هي:

النــوع  احصــاءات  وتحديــث  واســتخدام  بإنتــاج  واإلحصائييــن  المســتخدمين  توعيــة  تحســين   •  

)الجنــدر(. االجتماعــي 

فــي  )خاصــة  العمــل  مجــاالت  جميــع  فــي  الوطنــي  اإلحصائــي  النظــام  توعيــة  تحســين   •  

 37 المرجع نفسه ص 3  
https://paris21.org/sites/default/files/jordan-NSDS-2008-13.pdf   .38  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠٠٨(. االستراتيجية اإلحصائية الوطنية ٢٠٠٨-٢٠١3. ص ١١

 39 المرجع نفسه ص١١
“ http://dosweb.dos.gov.jo/population/gender-indicators/40 دائرة اإلحصاءات العامة، المؤشرات الجنسانية: باختصار 
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بإنتــاج واســتخدام  إلــى ذلــك(   اإلحصــاءات االقتصاديــة والتجاريــة، والســجالت اإلداريــة، ومــا 
)الجنــدر(. االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  وتحديــث 

فيهـا  تكـون  التـي  المجـاالت  فـي  )الجنـدر(  االجتماعـي  النـوع  احصـاءات  وجـودة  توافـر  تحسـين   •  
ذلـك(. إلـى  ومـا  واالتصـاالت  والزراعـة  األعمـال  ريـادة  )مثـل  صلـة  أكثـر  الفجـوات 

المطاف  النساء والرجال والدعوة في نهاية  بين  الفرص  الوعي حول االختالف في  رفع مستوى   •  
)الجندر(.   االجتماعي  للنوع  حساسية  أكثر  سياسات  وضع  ضرورة  إلى  الحاجة  إلى 

وتشــمل المهــام الرئيســية لقســم احصــاءات النــوع االجتماعي )الجنــدر( ما يلي: 

إنشــاء وتحديــث قاعــدة البيانــات الخاصــة بالمــرأة والرجــل فــي األردن والتــي تعكــس وضــع   •  
ومصداقيــة. بشــفافية  والرجــل  المــرأة 

إجــراء دراســات وبحوث حــول قضايا النــوع االجتماعي.  •  

بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال إحصاءات النــوع االجتماعــي وتنفيذ برامــج التدريب.  •  

احصاءات  استخدام  أهمية  حول  البيانات  مستخدمي  من  واسعة  مجموعة  بين  وعي  خلق   •  
المختلفة. التطوير  قضايا  في  ومؤشراتها  )الجندر(  االجتماعي  النوع 

االجتماعي  النوع  باحصاءات  العالقة  ذات  والدولية  واإلقليمية  المحلية  الجهات  مع  التنسيق   •  
)الجندر(.  

مراجعــة التقاريــر الدوليــة حول األردن مــن منظورجندري.  •  

مخرجــات  مــع  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  قســم  أدوار  تتماشــى  النظريــة،  الناحيــة  مــن 
ادوار  إلــى  باإلضافــة  والدوليــة  الوطنيــة  السياســة  اللتزامــات  الفعالــة  المراقبــة  بشــأن   1 المشــروع 
النــوع  احصــاءات  قســم  فــإن  العمليــة،  الناحيــة  مــن   .3 و  2 المخرجــات  فــي  المؤسســي  التنســيق 
الوطنيــة  اللجنــة  المؤسســات )مثــل  للعديــد مــن  بمثابــة مصــدر مهــم  )الجنــدر( يعتبــر  االجتماعــي 
األردنيــة لشــؤون المــرأة ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي( باإلضافــة إلــى التقاريــر الوطنيــة حــول 
ــتها  ــيتم مناقش ــددة س ــات مح ــه تحدي ــه يواج ــك، فإن ــع ذل ــدر(. وم ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن احص

الحًقــا.

ــاة  ــم مراع ــى تعمي ــية عل ــدرات المؤسس ــة الق ــن تنمي ــة م ــاءات العام ــرة اإلحص ــتفيد دائ ــن أن تس يمك
ال  العامــة؛  اإلحصــاءات  دائــرة  ضمــن  داخلًيــا  بالنظــر  الرئيســية.  وحداتهــا  عبــر  الجنــدري  المنظــور 
الوصــف  بخــالف  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  لقســم  وظيفــي  وصــف  أي  حالًيــا  يوجــد 
إنشــاء وصــف وظيفــي لقســم احصــاءات  المهــم  القســم. لذلــك ســيكون مــن  لرئيــس  الوظيفــي 
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ســتحتاج  القســم.  عمــل  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  أجــل  مــن  )الجنــدر(،  االجتماعــي  النــوع 
دائــرة اإلحصــاءات العامــة أيًضــا إلــى مراجعــة قدراتهــا الجندريــة الشــاملة داخلًيــا وربطهــا بالعمــل 
الســنوي الخــاص بهــا وخطــط التدريــب للوحــدات الرئيســية والتوصيــف الوظيفــي بطريقــة منظمــة. 
ويرتبــط هــذا بالقــدرات الفنيــة لموظفــي مركــز تدريــب دائــرة اإلحصــاءات العامــة، والتــي يجــب أن 
تنعكــس جميعهــا فــي جميــع التوصيفــات الوظيفيــة وتكليفــات الوحــدات والخطــط االســتراتيجية 

المراقبــة. ومؤشــرات 

ــدة  ــم المتح ــي األم ــاءات ف ــعبة اإلحص ــادة ش ــة بقي ــاءات الجندري ــي لإلحص ــج العالم ــاء البرنام ــذ إنش من
الــوكاالت المعنــي باحصــاءات  بيــن  2005، تــم تمثيــل األردن فــي فريــق الخبــراء المشــترك  فــي عــام 
النــوع االجتماعــي )الجنــدر( مــن قبــل شــعبة احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، حيــث أصبحــت 
دائــرة اإلحصــاءات العامــة عضــًوا نشــًطا وشــاركت فــي أنشــطة مثــل المنتــدى العالمــي احصــاءات 
ــي  ــوع االجتماع ــاءات الن ــم احص ــس قس ــن رئي ــم تعيي ــك، ت ــى ذل ــالوة عل ــدر(. ع ــي )الجن ــوع االجتماع الن
بيانــات  بقواعــد  المعنــي  االستشــاري  للفريــق  كرئيســة  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  لــدى  )الجنــدر( 
اإلحصــاءات والمؤشــرات الجندريــة العالميــة. وقــد ســمح ذلــك لقســم احصــاءات النــوع االجتماعــي 
ــراح  ــدري واقت ــور جن ــن منظ ــتدامة م ــة المس ــداف التنمي ــرات أه ــم مؤش ــي تقيي ــاركة ف ــدر( بالمش )الجن
ــرة  ــاق األخي ــى اتس ــاظ عل ــع الحف ــة، م ــرات الجندري ــن المؤش ــى م ــد األدن ــة الح ــى مجموع ــالت عل تعدي
االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  قســم  يشــارك  اإلقليمــي،  المســتوى  علــى  بيجيــن.  عمــل  منهــاج  مــع 
ــة  ــوكاالت التابع ــن ال ــتركة بي ــراء المش ــة الخب ــة بمجموع ــة الخاص ــطة القطري ــي األنش ــا ف ــدر( أيًض )الجن
المتحــدة  األمــم  لجنــة  تنظمهــا  التــي  الفعاليــات  خــالل  مــن  العربيــة  الــدول  فــي  المتحــدة  لألمــم 

20  41 االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا(.

مؤسســية  وترتيبــات  راســخة  بيانــات  عمليــات  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  قســم  يتبــع 
ــم  ــة. يت ــاءات العام ــرة اإلحص ــه دائ ــذي تقدم ــودة ال ــان الج ــع ضم ــي، م ــوع االجتماع ــات الن ــع بيان لجم
ــى  ــة إل ــدادات باإلضاف ــة والتع ــاءات العام ــرة اإلحص ــوحات دائ ــالل مس ــن خ ــة م ــات الجندري ــع البيان جم
لتحقيــق  المؤشــرات وصياغتهــا فــي جــداول جديــدة  إعــادة حســاب  اإلداريــة مــن خــالل  الســجالت 
ــد  ــين لتحدي ــن الجنس ــوة بي ــاب الفج ــم حس ــدر(. يت ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــم احص ــداف قس أه
القــرار  لصانعــي  يمكــن  بحيــث  الســائدة،  المواقــف  فــي  للتفكيــر  والنســاء  الرجــال  بيــن  االختالفــات 
ــوع  ــاءات الن ــم احص ــن قس ــن دائمي ــة موظفي ــر أربع 21 42   يدي ــوات “. ــذه الفج ــص ه ــراءات لتقلي ــاذ إج اتخ
ــات  ــف المنظم ــع مختل ــل م ــذي يعم ــن( وال ــن آخري ــة إحصائيي ــم وثالث ــس قس ــدر( )رئي ــي )الجن االجتماع

 .1 الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 

 https://www.unescwa.org/events/gender-statistics-arab-countries-5th-meeting :4١ انظر/ي
 http://dosweb.dos.gov.jo/population/gender-indicators/ 42 دائرة اإلحصاءات العامة، المؤشرات الجنسانية: المنهجية
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الشــكل1: مصادر الســجات اإلداريــة لإلحصــاءات الجندرية

المصــدر: دائــرة اإلحصاءات العامــة داخليً.

 2 يقــع قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( ضمــن مديريــة إدارة البيانــات، ويظهــر الشــكل 
موقعهــا ضمــن الهيــكل التنظيمــي لدائــرة اإلحصــاءات العامــة.
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تطويــر القــدرات المؤسســية بشــأن تعميــم الجانــب الجنــدري لــدى دائــرة اإلحصــاءات 
العامة

هنــاك حاجــة إلــى تنســيق فعــال وجمــع ومشــاركة البيانــات المصنفــة حســب الجنــس، وكذلــك لتطويــر 
والــوزارات  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  بيــن  الجندريــة  اإلحصائيــة  واألنشــطة  االرتبــاط  ضبــاط  قــدرات 
ــدرة  ــم الق ــن لديه ــن الموظفي ــدود م ــدد مح ــاك ع ــة. هن ــب االزدواجي ــاق وتجن ــان االتس ــة لضم التنفيذي
اإلحصائــي  للنظــام  التنظيميــة  الوحــدات  فــي  الجنــس  حســب  المصنفــة  البيانــات  اســتخدام  علــى 
ــذا  ــتند ه ــرها. ويس ــا ونش ــا وتحليله ــاءات وتصنيفه ــع اإلحص ــن جم ــؤولين ع ــث المس ــن حي ــي، م الوطن
إلــى نقــص المعرفــة بقضايــا النــوع االجتماعــي بيــن الــوزارات ذات الصلــة ونقــص المعرفــة بالمفاهيــم 
الجندريــة بيــن اإلحصائييــن فــي الــوزارات الرئيســية. وتحتــاج دائــرة اإلحصــاءات العامــة إلــى الدعــم فــي 
ــع  ــة والمجتم ــات الحكومي ــن والمؤسس ــاط االحصائيي ــاط االرتب ــة لضب ــدرات التحليلي ــز الق ــة وتعزي هيكل
ــى  ــالوة عل ــدر(. ع ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــتخدام احص ــد واس ــة لتولي ــاط األكاديمي ــي واألوس المدن
ــى  ــن عل ــدرات اإلحصائيي ــاء ق ــي بن ــة ف ــاءات العام ــرة اإلحص ــى دور دائ ــز عل ــة للتركي ــاك حاج ــك، هن ذل

ــة. ــات الجندري ــاءات والبيان اإلحص

مــن المهــم تحديــد االحتياجــات والفجــوات المعرفيــة بشــأن احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 
فــي الخطــط الوطنيــة واتخــاذ إجــراءات بشــأن مجموعــة مــن المؤشــرات الواضحــة المرتبطــة بأهــداف 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  فــي  الجندريــة  المؤشــرات  مــن  العديــد  وتفتقــر  المســتدامة.  التنميــة 
الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  والنســاء  المأجــور  غيــر  والعمــل  للعنــف  االقتصاديــة  التكلفــة  مثــل   -
وســوء المعاملــة والوصــول إلــى العدالــة والمؤشــرات المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والبيئــة - حالًيــا 
هــذه  فــي  اإلحصــاءات  نقــص  ينشــأ  والشــاملة.  الدوريــة  للمراقبــة  للمقارنــة  قابلــة  منهجيــات  إلــى 
ــات  ــع البيان ــي جم ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــة للمس ــاء األولوي ــص إعط ــة ونق ــص المعرف ــن نق ــاالت م المج

ــوارد. ــص الم ــن نق وم

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــة لتوطي ــرة الفني ــا الخب ــن أن لديه ــد م ــى التأك ــة إل ــاءات العام ــرة اإلحص ــاج دائ تحت
ــداف  ــر األه ــة عب ــرى ذات الصل ــة األخ ــرات الجندري 5 والمؤش ــدف  ــد اله ــه التحدي ــى وج ــتدامة )عل المس
ــات  ــتخدام البيان ــع واس ــدرات لجم ــاء الق ــة لبن ــاء األولوي ــد وإعط ــي الفري ــياقها المحل ــي س ــرى( ف األخ
الداخليــة لموظفــي  القــدرات  لبنــاء  التــي ســتظهر. ســيتطلب ذلــك دعًمــا كبيــًرا  الشــاملة الجديــدة 
التنفيذيــة.  الــوزارات  فــي  اإلحصائيــة  للوحــدات  الخارجييــن  والموظفيــن  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة 
تتولــى دائــرة اإلحصــاءات العامــة حالًيــا مســؤولية ضمــان الجــودة واجــازة جميــع المؤشــرات، وقــد 
تــم إنشــاء فريــق خــاص ألهــداف التنميــة المســتدامة داخــل الدائــرة لهــذا الغــرض. يعمــل الفريــق 
بشــكل أساســي علــى مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالجانــب الجنــدري، وإن كان 

ذلــك بطريقــة غيــر منظمــة.

تطويــر  فــي  الوطنــي  اإلحصائــي  للنظــام  الفنيــة  والخبــرات  العامــة  القــدرات  تعزيــز  المهــم  مــن 
ــيؤثر  ــث س ــل، حي ــر والتحلي ــداد التقاري ــات وإع ــع البيان ــي جم ــي وف ــوع االجتماع ــة للن ــرات حساس مؤش
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احتياجــات  لتلبيــة  واضحــة  وبرامــج  واســتراتيجيات  سياســات  تطويــر  علــى  األردن  قــدرة  علــى  ذلــك 
ــانية  ــتجابة اإلنس ــتدامة واالس ــة المس ــة والتنمي ــر الدولي ــاه األط ــا تج ــاء بالتزاماته ــة. والوف ــرأة الخاص الم
والتقنيــة  المنهجيــة  والنمــاذج  لــألدوات  المتزايــد  االســتخدام  ذلــك  يشــمل  أن  وســيتعين  الفعالــة. 
لمعالجــة  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  إلنتــاج  الموحــدة 

الوطنيــة. البيانــات  فجــوات 

فــي الوقــت نفســه، هنــاك نقــص فــي المعلومــات فيمــا يتعلــق بالمفاهيــم الجندريــة بيــن اإلحصائييــن 
القائمــة علــى  السياســات  إلــى غيــاب  المصنفــة  البيانــات  إلــى  االفتقــار  أدى  الرئيســية.  الــوزارات  فــي 
فــي  باســتمرار  المتدنــي  األردن  ترتيــب  فــي  وســاهم  الجنســين  بيــن  الفجــوات  لمعالجــة  األدلــة 
ــذي  2018 وال ــام  ــين لع ــن الجنس ــوة بي ــي للفج ــر العالم ــل التقري ــين مث ــن الجنس ــاواة بي ــرات المس مؤش

ــة.431 149 دول ــن  ــن بي 138 م ــة  ــي المرتب ــع األردن ف يض

االستراتيجية الوطنية لدائرة اإلحصاءات العامة
 .2012 -2008 ــرة  ــى للفت ــر األول ــم تطوي ــذ أن ت ــة من ــة وطني ــتراتيجيات إحصائي ــالث اس ــدى األردن ث ــد ل يوج
اإلحصائــي  بالتأييــد  االضطــالع  فــي  المصلحــة  أصحــاب  مســاعدة  إلــى  العمليــة  هــذه  ســعت  وقــد 
المؤثــر والتصــدي للتحديــات اإلحصائيــة وحشــد اســتخدام المــوارد ودمــج اإلحصــاءات فــي السياســات 
حيــث  عامــة  جهــة   12 مــع  بالشــراكة  االســتراتيجية  تنفيــذ  تــم  وقــد  التخطيــط.  وعمليــات  الوطنيــة 
والزراعــة  التجــاري  والتســجيل  والتعليــم  والصحــة  والعمــل  الســكان  التاليــة:  القطاعــات  شــملت 
ــى  ــتراتيجية األول ــرت االس ــاد. ذك ــة واالقتص ــل والمالي ــة والنق ــة والبيئ ــات والطاق ــا المعلوم وتكنولوجي
الطلــب  تزيــد   ... الحكوميــة  االجتماعيــة والسياســات  »التغييــرات  أن:  لتقــول  االجتماعــي فقــط  النــوع 
ــات  ــة متطلب ــة، لتلبي ــة االجتماعي ــن والحال ــس والس ــل الجن ــة، مث ــتوى المجموع ــى مس ــات عل ــى البيان عل

المســاواة واإلنصــاف«.2 44

ــا  ــدت ملخًص ــي أع ــتراتيجية« الت ــر االس ــة تطوي ــة »لجن ــاءات العام ــرة اإلحص ــكلت دائ 2012، ش ــام  ــي ع ف
وفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  وحــددت   2012 -2008 وطنيــة  إحصائيــة  اســتراتيجية  ألول  تقييمًيــا 
االســتراتيجية  فــإن    45 3 ،2015 -2012 اســتراتيجية  فــي  التقييــم  هــذا  ذكــر  مــن  الرغــم  علــى  التحســين. 
ــرض  ــرء أن يفت ــن للم ــك يمك ــدر(، لذل ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــى إحص ــً إل ــر إطالق ــم تش ــة ل الثاني

أن هــذا الموضــوع لــم يتــم تقييمــه علــى وجــه التحديــد.

اإلحصائــي  للعمــل  الناشــئة  »الحاجــة  عالجــت  فقــد   ،2015 -2012 للفتــرة  الثانيــة  االســتراتيجية  أمــا 
الشــامل بســبب الطلــب المتزايــد علــى البيانــات اإلحصائيــة فــي جميــع جوانــب الحيــاة«، لكنهــا لــم 
4 46  علــى ســبيل المثــال، فــي فصــل »تحليــل الوضــع  تشــر إلــى النســاء أو األهــداف الجندريــة علــى اإلطــالق.

43 تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين ٢٠١٨

https://paris21.org/sites/default/files/jordan-NSDS-2008-13.pdf 44 دائرة اإلحصاء )٢٠٠٨(. االستراتيجية اإلحصائية الوطنية للفترة ٢٠٠٨-٢٠١3. ص.٥-٦

http://dos.gov.jo/dos_home_e/main/about_dos/DoS_Statistical_ .45 دائرة اإلحصاءات العامة )٢٠١٢(. االستراتيجية اإلحصائية ٢٠١٢-٢٠١٥. ص. ١٠

Strategy_2012-2015.pdf
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الحالــي فــي دائــرة اإلحصــاء« توجــد أقســام لنقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص، ولكــن لــم يســلط أي مــن 
هــذه األقســام الضــوء علــى اإلحصــاءات والبيانــات الجندريــة. إن قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 
نفســها لــم يتــم ذكرهــا حتــى. وبالتالــي فمــن خــالل اإلشــارة المحــدودة للغايــة إلــى الجانــب الجنــدري فــي 
اســتراتيجية 2008-2012، لــم تتضمــن االســتراتيجية الثانيــة أي أحــكام تتعلــق باحصــاءات النــوع االجتماعــي 

)الجنــدر( أو تحســينها علــى اإلطــالق.

ــر  ــة لتطوي ــة الثالث ــتراتيجية الوطني ــر االس ــم نش ــة، ت ــتراتيجية واضح ــود اس ــدم وج ــن ع ــنوات م ــع س ــد بض بع
اإلحصــاءات للفتــرة 2018-2022، والتــي تتضمــن اعتراًفــا صريًحــا بالعالقــة بيــن البيانــات والرصــد والسياســة، 
موضحــة: »إن المفهــوم الجديــد لصنــع السياســات علــى أســاس برامــج المتابعــة والتقييــم قــد زاد مــن أهميــة 
ــة أو  ــات المتقاطع ــود الموضوع ــل وج ــي ظ ــيما ف ــات، ال س ــل السياس ــة تحلي ــي عملي ــة ف ــات اإلحصائي البيان
المتداخلــة«.5 4٧  تقيــم اســتراتيجية 2018-2022 نقــاط القــوة والضعف فــي النظام اإلحصائي مــع مالحظة »عدم 
وجــود إطــار مؤسســي شــامل لمنتجــي البيانــات اإلحصائيــة«، وأن »نطــاق البيانــات المنتجــة ال يغطــي جميــع 
االحتياجــات الوطنيــة ألن مجــاالت اإلنتــاج اإلحصائــي غيــر مرتبطــة باألولويــات واألهــداف الوطنيــة وقطاعــات 
التنميــة«.6 4٨  عــالوة علــى ذلــك، تشــير االســتراتيجية إلــى »إن توســع وتنــوع الظواهــر والمشــاكل االجتماعيــة فــي 
المجتمــع األردنــي يشــكل عبئــً علــى النظــام اإلحصائــي إلنتــاج البيانــات اإلحصائيــة لمواكبــة هــذا التطــور«.7 ٤9  
تذكــر االســتراتيجية »مؤشــرات التنميــة المســتدامة«؛ ومــع ذلــك فهــي تهمــل مــرة أخــرى اإلشــارة إلــى النــوع  

االجتماعــي أو المــرأة أو قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( أو البيانــات المصنفــة حســب الجنــس.

ــة،  ــة الحالي ــة للخط ــات النهائي ــي التقييم ــدر( ف ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــدرة احص ــس ق ــي أن تنعك ينبغ
ــة  ــة الوطني ــة اإلحصائي ــتراتيجية التنمي ــي اس ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــات المس ــداف وغاي ــر أه ــي أن تظه وينبغ

ــة. التالي

التنسيق في نظام اإلحصاءات األردني
ــي  ــف ف ــاك “ضع 2022-2018 هن ــوام  ــاء لألع ــر اإلحص ــة لتطوي ــتراتيجية الوطني ــي لالس ــم الذات ــا للتقيي وفًق
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  بيــن  والشــراكة  التنســيق 
ينظــم  الــذي  والتقييــم  اإلشــراف  دور  “غيــاب  إلــى  باإلضافــة  اإلحصائيــة”  البيانــات  إنتــاج  مجــال  فــي 

50 8 الوطنــي”. اإلحصائــي  العمــل 

ــيين  ــات الرئيس ــتخدمي البيان ــن مس ــس بي ــب الجن ــة حس ــات المصنف ــادل البيان ــي تب ــف ف ــاك ضع ــا أن هن كم
والمكاتــب اإلحصائيــة، حيــث دعــت دائــرة اإلحصــاءات العامــة لعــدة ســنوات إلــى إنشــاء نظــام إدارة البيانــات 
اإلداريــة مــن أجــل تحســين الوصــول إلــى البيانــات التــي تنتجهــا الــوزارات وتعزيــز جــودة اإلحصــاءات التــي 
ــد مــن التفصيــل فــي  ــة، وســيتم تفصيــل هــذه الموضوعــات المحــددة بمزي تــم جمعهــا وقابليتهــا للمقارن

ــث.   ــي والثال ــمين الثان القس

47 دائرة اإلحصاءات العامة .)٢٠١٨( االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات ٢٠١٨- .٢٠٢٢ص١٠ .
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مصادر الميزانية لألنشطة اإلحصائية
ــة  ــوارد المالي 2022-2018 “أدت الم ــرة  ــاء للفت ــر اإلحص ــة لتطوي ــتراتيجية الوطني ــي لالس ــم الذات ــا للتقيي وفًق
ــى  ــات عل ــدرة المؤسس ــاف ق ــى إضع ــة إل ــة المدني ــام الخدم ــل نظ ــريعية داخ ــود التش ــة والقي الضعيف

5١ 9 ــة”. ــرية الفعال ــوارد البش ــذب الم ج

يمكــن مالحظــة انخفــاض مطــرد فــي إجمالــي النفقــات الخاصــة بدائــرة اإلحصــاءات العامــة خــالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة )انظــر/ي الجــدول 1(، بحيــث أنــه بحلــول عــام 2020 ســتعمل اإلدارة بميزانيــة أقــل بمقــدار الثلــث 

تقريًبــا ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2016.

الجــدول 1: ملخــص النفقــات الحكوميــة لألعــوام 2016 – 2020 )دائــرة اإلحصــاءات العامة(

http://www.gbd.ــة ــاءات العام ــرة اإلحص ــي / دائ ــاون الدول ــط والتع ــل 1702: وزارة التخطي ــة 2018 الفص ــة العام ــرة الموازن ــدر: دائ المص

.2019 الثانــي  21 كانــون  إليــه فــي  تــم الدخــول   gov.jo/Uploads/Files/GBD/Law-Ministry/2018/en/1702.pdf 

6,883,000 دينــار  2018، بلــغ إجمالــي نفقــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة  علــى ســبيل المثــال فــي عــام 
عــن  فضــاًل  والدعــم  اإلدارة  )لخدمــات  النفقــات  اجمالــي  مــن  أمريكــي(   دوالر  مليــون   9.7 ( أردنــي 
النفقــات،  إجمالــي  إلــى   )2 الجــدول  )انظــر/ي  يلــي  فيمــا  ُيشــار  بهــا(.  الخــاص  اإلحصائــي  برنامجهــا 
ــة  ــات التقديري ــا »المخصص ــن أيًض ــذي يتضم 2018، وال ــة  ــنة المالي ــة للس ــة العام ــون الموازن ــي قان ــا ف كم
ــو  2018 وه ــام  ــي لع ــار أردن 2,955,000 دين ــغ  ــي مبل ــات( بإجمال ــب الموظف ــى روات ــير إل ــي تش ــاث« )الت لإلن
ــاءات  ــم احص ــدد لقس ــة مح ــد ميزاني ــد بن ــك، ال يوج ــع ذل ــات. وم ــن النفق ــة م ــي المائ 43 ف ــل  ــا يمث م

الجندريــة. االحصــاءات  أو  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع 
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الجــدول 2: ميزانيــة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي / دائــرة اإلحصــاءات العامة

المصـــــدر: دائـــــرة الموازنــــــة العامـــــــة 2018 الفصـــــــل 1702: وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي / دائــرة اإلحصــــاءات العامــــة.   ص. 3 

2019. 21 كانــون الثانــي     http://www.gbd.gov.jo/Uploads/Files/GBD/Law-Ministry/2018/en/1702.pdfتــم الدخــول إليــه فــي 

ــا، ال توجــد ميزانيــة مخصصــة لإلحصــاءات الجندريــة فــي األردن، علــى الرغــم مــن أن قســم  كمــا ذكرن

إحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( نفســها تمــول مــن خــالل دائــرة اإلحصــاءات العامــة. ونتيجــة 

لذلــك، ال يوجــد تمويــل كاٍف مخصــص إلنتــاج احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( مــن الميزانيــات 

الوطنيــة أو مــن الشــركاء الدولييــن. بخــالف موظفــي قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 
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ــن  ــالغ ع ــرض اإلب ــون يف ــد قان ــددة وال يوج ــاث مح ــوحات أو أبح ــراء مس ــص إلج ــل مخص ــد تموي ال يوج
ــود  ــرط بوج ــد ش ــرأة، وال يوج ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــداف المس ــول أه ــة ح ــات اإلحصائي الميزاني

ــرى. ــوزارات األخ ــي ال ــة ف ــاءات الجندري ــن لإلحص ــاط مخصصي ــاط ارتب ضب

النوع االجتماعي في أطر عمل مؤشرات ومراقبة أهداف التنمية المستدامة
هــذا هــو الوقــت المناســب لتطويــر ووضــع السياســات التــي تدمــج المنظــور الجنــدري فــي عمليــة 
إعــداد تقاريــر أهــداف التنميــة المســتدامة عبــر جميــع األهــداف. لقــد حــان الوقــت لضمــان وجــود 
خطــط إلنتــاج مؤشــرات جندريــة بشــكل منتظــم والدعــوة إلــى تنفيذهــا بمــا فــي ذلــك توفيــر المــوارد.

األهــداف  عــن  اإلعــالن  بعــد   2002 عــام  فــي  المســتدامة  للتنميــة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  تأسســت 
اإلنمائيــة لأللفيــة، وهــي مصممــة لتكــون بمثابــة مرجــع لجميــع المســاعي الوطنيــة المتعلقــة بالتنميــة 
المســتدامة. يــرأس اللجنــة وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي وبعضويــة الــوزارات والمؤسســات ذات 
ــي  ــي ، وممثل ــع المدن ــات المجتم ــاص ومنظم ــاع الخ ــواب والقط ــس الن ــان ومجل ــس األعي ــة ومجل الصل
ــر  ــًزا أكب ــل تركي ــي أن يكف ــب أن ينبغ ــم يج ــر مه ــي تغيي ــة. وف ــات المحلي ــباب والمجتمع ــاء والش النس
ــيع  ــم توس ــتدامة وت ــة المس ــا للتنمي ــة العلي ــة الوطني ــة اللجن ــادة هيكل ــت إع ــة، تم ــا الجندري ــى القضاي عل
نــوع المشــاركة األوســع للحكومــة والمجتمــع المدنــي المطلوبــة  2017 لتشــمل  عضويتهــا فــي آذار 
ــؤون  ــة لش ــة األردني ــة الوطني ــات اللجن ــة ائتالف 2030، أي بإضاف ــام  ــة ع ــع خط ــتراتيجية م ــة االس للمواءم
المــرأة والمجتمــع المدنــي. تــم تشــكيل مجموعتــي عمــل إضافيتيــن لتحســين مواءمــة برنامــج التطويــر 
ــة  ــة اللجن ــين برئاس ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــة عم ــتدامة: مجموع ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــذي م التنفي
الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ومجموعــة العمــل المعنيــة بحقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر. تشــمل 
ــي  ــدر( ف ــي )الجن ــوع االجتماع ــج الن ــين دم ــن الجنس ــاواة بي ــل المس ــة عم ــة لمجموع ــكام المرجعي األح
ــة  ــات الدولي ــة بااللتزام ــات المتعلق ــى اآللي ــة إل ــر منتظم ــم تقاري ــيضمن تقدي ــا س ــة، كم ــط الوطني الخط
مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ومنهــاج عمــل بيجيــن، كمــا ســيتم 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  عمــل  مجموعــات  جميــع  فــي  المجموعتيــن  كال  أعضــاء  دمــج  أيًضــا 

ــل. ــط والتكام ــان التراب 3 لضم ــدول  ــي الج ــة ف ــر الموضح ــة عش الثماني
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الجــدول 3: الروابــط بيــن مجموعــات العمــل علــى أهــداف التنميــة المســتدامة المختلفة

2015(. طريــق األردن إلــى التنميــة المســتدامة: المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة األولــى  الهاشــمية ) المملكــة األردنيــة  المصــدر: 

لتنفيــذ أجنــدة 2030. ص 32.

إلــى  الثانــي  )العمــود  الجنســين  بيــن  بالمســاواة  المعنيــة  العمــل  مجموعــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ــك،  ــع ذل ــر. وم ــبعة عش ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــن أه 12 م ــع  ــة م 3( مترابط ــدول  ــن الج ــر م األخي
ــداف  ــع أه ــمل جمي ــط ليش ــذا التراب ــع ه ــن أن يوس ــي، يمك ــوع االجتماع ــاملة للن ــة الش ــًرا للطبيع فنظ
ــن  ــاواة بي ــط المس ــي رب ــوص، ينبغ ــه الخص ــى وج ــا. عل ــر منه ــل الكثي ــى األق ــتدامة، أو عل ــة المس التنمي
العمــل  )بشــأن   13 والهــدف  واالبتــكار(  الصناعــة  )بشــأن   9 المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  الجنســين 

10 5٢ المناخــي( والــذي يتضمــن األخيــر حتــى أهداًفــا محــددة بشــأن المــرأة.

يتضمــن الهــدف ١3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة: »تعزيــز آليــات زيــادة القــدرة علــى التخطيــط واإلدارة الفعاليــن المتعلقيــن بتغير المنــاخ في أقل البلــدان نمواً والــدول الجزرية   52

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ :ــة والمهمشــة. انظــر/ي ــى النســاء والشــباب والمجتمعــات المحلي ــز عل ــك التركي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرة النامي الصغي
climate-change-2/
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إطار العمل المراقبة والتقييم ألهداف التنمية المستدامة في األردن
التخطيــط  وزارة  خــالل  مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتنفيــذ  طريــق”  “خارطــة  األردن  صــاغ  لقــد 
المتحــدة،  األمــم  وكاالت  مــن  العديــد  مــن  مباشــر  وبدعــم  الوثيــق  وبالتعــاون  الدولــي  والتعــاون 
الوطنــي  التخطيــط  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتعميــم  المبذولــة  الجهــود  إلــى  باإلضافــة 
وزارة  تقــود  المســتدامة  للتنميــة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  خــالل  فمــن  ذلــك،  علــى  عــالوة  المحلــي.   /
بمــا فــي  الوطنيــة  المؤسســات  الوطنيــة للعمــل مــع جميــع  الجهــود  الدولــي  التخطيــط والتعــاون 
ــتراتيجيات  ــط واس ــى خط 2030 إل ــدة  ــة أجن ــاص لترجم ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــات المجتم ــك منظم ذل
والتعــاون  التخطيــط  وزارة  ســتضع  العامــة،  اإلحصــاءات  دائــرة  جانــب  إلــى  األردن.  فــي  التنميــة 
الدولــي خطًطــا للرصــد المنتظــم ألهــداف التنميــة المســتدامة وتكييــف مؤشــرات أهــداف التنميــة 

 .)3 الشــكل  )انظــر/ي  الوطنيــة  الســياقات  مــع  بالجنــدر  المتصلــة  المســتدامة 

الشــكل 3: إطــار العمــل المؤسســي ألهــداف التنميــة المســتدامة في األردن

2017(. طريــق األردن إلــى التنميــة المســتدامة: المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة األولــى  الهاشــمية ) األردنيــة  المملكــة  المصــدر: 

لتنفيــذ أجنــدة 2030. ص 30.
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 12ٓغ رطش حَظ( 3ٓطـيٍ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ ٓـٔٞػش حُؼَٔ حُٔؼ٤٘ش رخُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘ )حُؼٔٞى حُؼخ٢ٗ ا٠ُ حأله٤َ ٖٓ حُـيٍٝ 
ح ُِطز٤ؼش حُ٘خِٓش ُِ٘ٞع حالؿظٔخػ٢، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞٓكٝٓغ ًُي،  أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش حُٔزؼش ػَ٘.ٖٓ  ًَ غ ٌٛح حُظَحر٢ ٘ظ

ٍر٢ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘  ، ٣٘زـ٢ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ. حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ٤َُ٘ٔ ؿ٤ٔغ أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش، أٝ ػ٠ِ حألهَ 
)ر٘ؤٕ حُؼَٔ حُٔ٘خه٢( ٝح١ٌُ ٣ظ٠ٖٔ حأله٤َ كظ٠ أٛيحكًخ  13)ر٘ؤٕ حُٜ٘خػش ٝحالرظٌخٍ( ٝحُٜيف  9رؤٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش 

 52ٓليىس ر٘ؤٕ حَُٔأس.
 ا١خٍ حُؼَٔ حَُٔحهزش ٝحُظو٤٤ْ ألٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ حألٍىٕ

ٛخؽ حألٍىٕ "هخ١ٍش ٣َ١ن" ُظ٘ل٤ٌ أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٖٓ هالٍ ُٝحٍس حُظوط٢٤ ٝحُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٝرخُظؼخٕٝ حُٞػ٤ن ُوي 
ٝريػْ ٓزخَٗ ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ ًٝخالص حألْٓ حُٔظليس، رخإلٟخكش ا٠ُ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش ُظؼ٤ْٔ أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ حُظوط٢٤ 

طوٞى ُٝحٍس حُظوط٢٤ ٝحُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ  حُِـ٘ش ح٤٘١ُٞش حُؼ٤ِخ ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشٖٔ هالٍ كُي، . ػالٝس ػ٠ِ ًل٢ِحُٔح٢٘١ُٞ / 
 2030حُـٜٞى ح٤٘١ُٞش ُِؼَٔ ٓغ ؿ٤ٔغ حُٔئٓٔخص ح٤٘١ُٞش رٔخ ك٢ ًُي ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝحُوطخع حُوخٙ ُظَؿٔش أؿ٘يس 

، ٓظ٠غ ُٝحٍس حُظوط٢٤ ٝحُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ كٜخءحص حُؼخٓشىحثَس حإلا٠ُ هط٢ ٝحٓظَحط٤ـ٤خص حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حألٍىٕ. ا٠ُ ؿخٗذ 
٤ُٔخهخص رخُـ٘يٍ ٓغ ححُٔظِٜش ٓئَٗحص أٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش  ٤٤ٌقهططًخ َُِٛي حُٔ٘ظظْ ألٛيحف حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝط

  (.3ح٤٘١ُٞش )حٗظَ حٌَُ٘ 
 

 : إطبر انعًم انًؤسسٍ ألهذاف انتًُُت انًستذايت فٍ األرد3ٌانشكم 
 

 

                                                       
الدول اً ومن أهداف التنمٌة المستدامة: "تعزٌز آلٌات زٌادة القدرة على التخطٌط واإلدارة الفعالٌن المتعلقٌن بتغٌر المناخ فً أقل البلدان نمو 11ٌتضمن الهدف   52

الجزرٌة الصغٌرة النامٌة، بما فً ذلك التركٌز على النساء والشباب والمجتمعات المحلٌة والمهمشة. انظر: 
2/-change-https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate 

 اإلطار المؤسسً ألهداف التنمٌة المستدامة

التخطٌط االستراتٌجً
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ــى  ــة عل ــة الكتروني ــى منص ــة إل ــة باإلضاف ــة منتظم ــر مرحلي ــة: تقاري ــام المراقب ــات نظ ــمل مخرج ستش
ــث  ــور، حي ــة للجمه ــتكون متاح ــي س ــوزارة(، والت ــع ال ــط بموق ــة )المرتب ــاءات العام ــرة اإلحص ــع دائ موق

ــج “النســاء مهمــات“. ــول لبرنام ــة دخ ــة ونقط ــة مهم ــذا فرص ــة ه ــام المراقب ــر نظ ــر تطوي يوف

ــة  ــة للحكوم ــة التنفيذي ــة التنمي ــاء خط ــع أنح ــي جمي 2030 ف ــام  ــة ع ــات خط ــداف وغاي ــم أه ــم تعمي ت
ــتوى األول1 5٣ )600  ــن المس ــرات م ــة كمؤش ــرات المصنف ــن المؤش ــرة م ــبة كبي ــع نس 2019-2016، م ــرة  للفت
ــي  ــي النهائ ــام الوطن ــيتضمن النظ ــا س 2 5٤  كم ــذي(. ــر التنفي ــج التطوي ــي برام ــرز ف ــدم المح ــد التق ــر ترص مؤش

لرصــد عــدد مــن البرامــج والخطــط مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن برنامــج التطويــر التنفيــذي. 

2016 وأوائــل عــام  وفًقــا لرســم خرائــط أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي تــم إجــراؤه بيــن أواخــر عــام 
ــة  ــة الوطني ــل التنمي ــار عم ــع إط 2030 م ــام  ــة ع ــن خط ــرات م ــات والمؤش ــداف والغاي ــة األه 2017، بمقارن
5 مــن اهــداف  64 فــي المائــة مــن المؤشــرات فــي إطــار الهــدف  ، فــأن خطــوط األســاس متاحــة لـــ 

 .)4 بيــن الجنســين( )انظــر/ي الشــكل  التنميــة المســتدامة والمتعلــق )بشــأن المســاواة 

يتــم تصنيــف مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى ثــالث مجموعــات رئيســية - اعتمــاًدا علــى التوافــر المؤكــد لمنهجيــة ومجموعــة بيانــات متفــق عليهــا. تحتــوي المؤشــرات   53

فــي مجموعــة المســتوى األول علــى طريقــة حســاب مقبولــة دولًيــا ومجموعــة بيانــات قابلــة للمقارنــة عبــر البلــدان. تفتقــر المؤشــرات فــي مجموعــة المســتوى الثانــي إلــى تغطيــة 
البيانــات الداعمــة علــى الرغــم مــن وجــود منهجيــة الحســاب، أمــا المجموعــة األخيــرة، المســتوى 3، فليــس لديهــا منهجيــة مقبولــة وال مجموعــة بيانــات محــددة جيــًدا.

مــن المأمــول أن تتضمــن بيانــات برنامــج التطويــر التنفيــذي القادمــة جميــع مؤشــرات المســتوى األول وعــدًدا متزايــًدا مــن مؤشــرات المســتوى الثانــي والمســتوى الثالــث، حيــث   54

تصبــح عمليــة القيــاس الخاصــة بهــم مدمجــة بشــكل أكبــر فــي آليــات القيــاس الوطنيــة.



39تقييم وضع إحصاءات النوع االجتماعي )الجندر(  في األردن

الشــكل 4: نســبة المؤشــرات لــكل هــدف والتــي تتوفــر لها خطوط أســاس )المســتوى 1 و2(

2017(. طريــق األردن إلــى التنميــة المســتدامة: المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة األولــى  الهاشــمية ) األردنيــة  المملكــة  المصــدر: 
لتنفيــذ أجنــدة 2030. ص 33.
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5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة كان أحــد أفضــل األهــداف تمثيــاًل،  علــى الرغــم مــن أن الهــدف 
مــن  األخــرى  المائــة  فــي   36 لـــ  األســاس  خطــوط  وضــع  حيــث  مــن  للتحســين  مجــال  هنــاك  يــزال  ال 
ــرى. ــتدامة األخ ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــي جمي ــرة ف ــة المنتش ــرات الجندري ــك للمؤش ــراته، وكذل مؤش

تــم توســيع األولويــات واألهــداف فــي برنامــج التطويــر التنفيــذي إلــى خطــط قطاعيــة، حيــث تعمــل 
الحكومــة أيًضــا علــى اعتمــاد خطــط تطويــر الحوكمــة، والتــي تســعى إلــى تحديــد أولويــات االســتثمارات 
وتسلســلها فــي برامــج التنميــة ذات األولويــة، والتــي يتــم دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة فيهــا. 
ــة  ــا القطاعي ــة خططه ــة لمراجع ــل فني ــات عم ــة مجموع ــوزارات التنفيذي ــن ال ــد م ــكلت العدي ــد ش لق
ــرأة،  ــؤون الم ــة لش ــة األردني ــة الوطني ــة اللجن ــتدامة. وبرئاس ــة المس ــداف التنمي ــل أه ــا مقاب وتخطيطه
ــداف  2030 وأه ــدة  ــط ألجن ــى التخطي ــين عل ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــل المعني ــة العم ــتعمل مجموع س
للمــرأة  الجديــدة  الوطنيــة  واالســتراتيجية  للتنميــة  التنفيــذي  البرنامــج  ضمــن  المســتدامة  التنميــة 
لضمــان تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري بشــكل كامــل. كمــا تــم إرســال بعثــات الدعــم الفنــي 
لدعــم هــذه العمليــة مــع الــوزارات التنفيذيــة ذات الصلــة ودائــرة اإلحصــاءات العامــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بمراجعــة توافــر المؤشــرات وتصنيفهــا.

ــي  ــا ف ــتدامة، بم ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــد وتنفي ــية لرص ــة الرئيس ــطة التحضيري ــم األردن األنش ــد أت لق
ذلــك:

والتعــاون  التخطيــط  وزارة  وضعتهــا   2030 عــام  خطــة  لتنفيــذ  نقطــة   11 مــن  طريــق  خارطــة   •  
اإلحصائيــة  النظــم  »تعزيــز  الرئيســية  أولوياتهــا  كأحــد  تتضمــن  والتــي   2017 آذار  فــي  الدولــي 
الوطنيــة وتوافــر البيانــات مــن خــالل تصنيــف مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، وتوفيــر 
توافــر  وتحســين  البيانــات،  لتصنيــف  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  إلــى  والمالــي  الفنــي  الدعــم 

وجودتهــا«551 البيانــات 

مراجعــة وطنيــة طوعيــة حــول حالــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي األردن للــدورة   •  
دعمــه  التقريــر  أكــد  حيــث   ،2017 عــام  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  للجمعيــة  الســبعين 
ــا  ــب تعزيزه ــالد يج ــي الب ــي ف ــاءات الوطن ــام اإلحص ــدرات نظ ــح أن ق ــة وأوض ــه بالعملي والتزام
ومراقبــة  البيانــات  جمــع  فــي  الجديــدة  األدوار  الســتيعاب  حاســمة  كخطــوة  أكبــر  بشــكل 

الجــودة.562

أجــل  مــن  األردن  فــي  المتحــدة  األمــم  منظومــة  دعــم  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  طلبــت 
تســهيل عمليــة تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، واســتجابة لذلــك، أنشــأ فريــق األمــم المتحــدة 
مــن  تتألــف  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بشــأن  الــوكاالت  بيــن  مشــتركة  عمــل  مجموعــة  الُقطــري 
وكاالت األمــم المتحــدة ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة(، حيــث دعمــت 

https:// 55  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٧(. طريق األردن إلى التنمية المستدامة: المراجعة الوطنية الطوعية األولى لتنفيذ أجندة ٢٠3٠. ص. ٢٤
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فــي  المســتدامة  للتنميــة  الوطنيــة  واللجنــة  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  المجموعــة  هــذه 
11 نقطــة  إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي الخــاص بهــا، بمــا فــي ذلــك »خارطــة الطريــق« المكونــة مــن 
لدعــم  المشــتركة  المبــادرة  صياغــة  وتمــت  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  لتنفيــذ  أولويــة  ذات  عمــل 
ــرات  ــة مؤش ــى ثماني ــة إل ــة باإلضاف ــات ذات األولوي ــن االحتياج ــة م ــة ثماني ــي تلبي ــة ف ــة األردني الحكوم

.17 للهــدف 

ــداف  ــم أه ــري بتعمي ــدة القط ــم المتح ــق األم ــام فري ــد، ق ــدة الواح ــم المتح ــج األم ــز نه ــدف تعزي وبه
 »2030 التنميــة المســتدامة فــي برامجــه مــن خــالل المصادقــة علــى »اســتراتيجية تنفيــذ خطــة عــام 
أ(  للدعــم:  رئيســية  مجــاالت  ثالثــة  االســتراتيجية  تشــمل  حيــث   ،2017 /2016 لألعــوام  عملهــا  وخطــة 
ــن  ــدرات م ــة الق ــد؛ ب( تنمي ــة الرص ــة وأنظم ــط الوطني ــي الخط ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــم أه تعمي
ــس  ــد عك ــك، فق ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــد والتوعي ــات؛ ج( التأيي ــد البيان ــع / رص ــال وجم ــذ الفع ــل التنفي أج
ــتدامة  ــة المس ــراكة التنمي ــار ش ــي إط 2030 ف ــام  ــة ع ــن خط ــط بي ــري التراب ــدة القط ــم المتح ــق األم فري
ــن  ــتركة بي ــود المش ــي الجه ــرأة ف ــدة للم ــم المتح ــة األم ــاهمت هيئ ــا س ــدة، كم ــم المتح ــد لألم الجدي
2017( مــع  10 آذار  -8 ــدًءا مــن تنظيــم ورشــة عمــل اســتهاللية ألهــداف التنميــة المســتدامة ) الــوكاالت، ب
أصحــاب المصلحــة المعنييــن، والتــي كانــت مفيــدة فــي صياغــة خارطــة الطريــق الوطنيــة لعمليــة 

تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة.

وعلــى المســتوى اإلقليمــي، تجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن اإلســكوا شــريك رئيســي مــن حيــث تعزيــز قــدرة 
ــراكة  ــل ش ــار عم ــع إط ــم وض ــتدامة. وت ــة المس ــداف التنمي ــال أله ــى االمتث ــة عل ــاء الوطني ــرة اإلحص دائ
ــأن  ــة بش ــدول العربي ــي ال ــرأة ف ــدة للم ــم المتح ــة األم ــي لهيئ ــب اإلقليم ــكوا والمكت ــن اإلس ــة بي إقليمي
ــات”. ــاء مهم ــج ”النس ــق لبرنام ــد الطري ــي تمهي ــاعد ف ــا سيس ــدر( مم ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن احص

دمج المنظور الجندري في إطار عمل مراقبة أهداف التنمية المستدامة  
المنظــور  مراعــاة  تعميــم  مواصلــة  يلــي:  بمــا  الطوعــي  الوطنــي  التقريــر  فــي  الحكومــة  تعهــدت 
الجنــدري فــي جميــع خطــط التنميــة الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، وتحديــد 
ــز  ــا تعزي ــات أيًض ــمل األولوي ــدة. وتش ــة جدي ــات جندري ــدة بيان ــاء قاع ــة وإنش ــرات الجندري ــوات المؤش فج
ــل  ــع مراح ــي جمي ــدري ف ــور الجن ــج المنظ ــة لدم ــدرات الوطني ــر الق ــي وتطوي ــي الوطن ــام اإلحصائ النظ
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــرات الجندري ــوات المؤش ــد فج ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــتدامة - بم ــة المس ــداف التنمي ــد أه رص
الجنــدري والرصــد  المنظــور  المنظمــات غيــر الحكوميــة وقدراتهــا فــي دمــج  دعــم تنســيق جهــود 

والتوعيــة بشــأن النــوع االجتماعــي وأهــداف التنميــة المســتدامة. 3 57

نظــم المكتــب الُقطــري لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المرأة، 
ورشــة عمــل لمــدة ثالثــة أيــام فــي تمــوز 2017 لتقديــم التقريــر الوطنــي الطوعــي ومناقشــة األولويــات الجندرية 
فــي عمليــة تطبيــق خطــة 2030 مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات القائمــة علــى المجتمــع وضبــاط 
ارتبــاط النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي المؤسســات الوطنيــة، وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ذوي الصلــة، حيــث 
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ســعت ورشــة العمــل إلــى بنــاء توافــق فــي اآلراء حــول األولويــات التــي تركــز علــى النــوع االجتماعــي فــي إطــار 
أهــداف التنميــة المســتدامة واالتفــاق علــى خارطــة طريــق مــع الحكومــة مــن أجــل دمــج هــذه األولويــات فــي 
أطــر التخطيــط الوطنيــة، وهــي برنامــج التطويــر التنفيــذي للحكومــة للفتــرة 2016-2019 واالســتراتيجية الوطنيــة 

للمرأة.

وتعتبــر خارطــة الطريــق بمثابــة لبنــة مهمــة فــي تنفيــذ جــدول األعمــال وســتتم مراجعتهــا وتنقيحهــا 
بانتظــام كجــزء مــن المراقبــة الشــاملة لخطــط وآليــات التنميــة الوطنيــة. لــم يتــم تحديــد عــدد المــرات التــي 
ســيتم فيهــا القيــام بذلــك فــي التقريــر الوطنــي الطوعــي. وســتعمل الحكومــة علــى وجــه الخصــوص علــى 
مواءمــة مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة فــي إطــار خطــة التنميــة المســتدامة الخاصــة بهــا مــع الدعــم 
الفنــي المقــدم مــن كيانــات األمــم المتحــدة للــوزارات والمؤسســات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك اللجنــة الوطنيــة 
األردنيــة لشــؤون المــرأة بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، كمــا يجــري وضــع خطــة عمــل لرصــد 

تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة بنــاًء علــى خريطــة الطريــق هــذه.

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ اســتراتيجية الحكومــة بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن خريطــة 
الطريــق المتفــق عليهــا تشــير إلــى التمويــل. مــن خــالل مصــادر داخليــة وخارجيــة حيــث قامــت وزارة التخطيــط 
والتعــاون الدولــي فــي هــذا الصــدد وبالتنســيق مــع وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة بربــط النفقــات 
الرأســمالية ببرنامــج التطويــر التنفيــذي، وبالتالــي ضمــان تخصيــص التمويــل ذي األولويــة ألهــداف التنميــة 

ــتدامة. المس

ــة  ــدر(: الحال ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــات وإحص ــاج بيان إنت  .2
والفجــوات

نبذة عامة عن مصادر البيانات في األردن
اإلحصــاءات  دائــرة  بهــا  تقــوم  إحصائيــة  عمليــة  أكبــر  هــو  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  إن 
الديموغرافيــة  وخصائصهــم  الســكان  عــن  وشــاملة  وحديثــة  دقيقــة  بيانــات  لتوفيــر  العامــة 
 ،2004 عــام  تعــداد  بعــد  األردن  فــي  الســادس  هــو   2015 عــام  تعــداد  إن  واالقتصاديــة.  واالجتماعيــة 
  58 4 ــنوات. 10 س ــداد كل  ــذ التع ــب تنفي 2012، يج ــنة  12 لس ــم  ــي رق ــة األردن ــاءات العام ــون اإلحص ــا لقان ووفًق
تــم تنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن لعــام 2015 إلكترونًيــا فــي جميــع مراحلــه، وهــو مــا تنــص عليــه 

االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاء أن تجعــل األردن:

ــذه  ــث أدت ه ــات، حي ــع البيان ــي جم ــامل ف ــي الش ــول اإللكترون ــال التح ــي مج ــدة ف ــدول الرائ ــدى ال »إح
التجربــة إلــى تغييــر منهجيــة تنفيــذ التعــدادات والمســوحات والدراســات فــي العديــد مــن البلــدان. 
المؤتمــرات  فــي  كمرجــع  معــه  التعامــل  ويتــم  رائــدًا  نموذجــً  األردنــي  الســكاني  التعــداد  يعتبــر 

5  59 والمنتديــات«.  واالجتماعــات  العمــل  وورش  الدوليــة  اإلحصائيــة 

http://dosweb.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/06/Statistical_Law_ .58  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٢(. قانون االحصاءات العامة رقم ١٢

No_12_of2012-e.pdf ص.٢
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ــات  ــوحات والدراس ــدادات والمس ــع التع ــذ جمي ــا لتنفي ــا أساًس ــة أيًض ــة اإللكتروني ــذه الطريق ــت ه ــد أصبح لق
المســتقبلية التــي تجريهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة بمــا فــي ذلــك تعــدادات الزراعــة أو الصناعــة أو المنشــآت.

منــذ الثمانينيــات، أجــرت دائــرة اإلحصــاءات العامة مســوحات اقتصاديــة حول اإلنشــاءات والخدمات والمنشــآت 
والنقــل واالتصــاالت، كمــا تجــري مســوحات حــول: العمالــة والبطالــة والبيئــة والفقــر والصحــة واألمــن الغذائــي 

والطاقــة فــي المنــازل وإنتــاج الخضــروات والســياحة المحليــة ودخــل األســرة ونفقاتهــا، مــن بيــن أمــور أخرى. 

فــي الوقــت نفســه، تقــوم المؤسســات خــارج دائــرة اإلحصــاءات العامــة بإنتــاج ســجالت إداريــة وجمــع بياناتهــا 
المحــدودة الخاصــة بهــا، حيــث تضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات فــي األردن التشــاور مــع 
دائــرة اإلحصــاءات العامــة باإلضافــة إلــى 11 مؤسســة رئيســية أخــرى تنتــج بيانــات كافيــة، وممــن يعتبــروا شــركاء 

معنييــن بالممارســة:

وزارة التربيــة والتعليــم.  •  

الصحة. وزارة   •  

العمل. وزارة   •  

الطاقة. وزارة   •  

وزارة الصناعــة والتجــارة / دائــرة مراقبة الشــركات.  •  

النقل. وزارة   •  

دائــرة األحــوال المدنية والجوازات.  •  

وزارة البيئــة.  •  

ــة االقامة والحدود. مديري  •  

وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.  •  

ــك المركزي األردني. البن  •  

لعــدة ســنوات، أيــدت دائــرة اإلحصــاءات العامــة إنشــاء نظــام إدارة البيانــات اإلداريــة مــن أجــل تحســين 
الســتكمال  التنفيذيــة  الــوزارات  تنتجهــا  التــي  البيانــات  إلــى  والوصــول  المقارنــة  وقابليــة  الجــودة 
مثــل   - دولًيــا  للمقارنــة  القابلــة  االســتقصائية  الدراســات  مــن  مجموعــة  اآلن  تنتجهــا  التــي  البيانــات 
العاملــة والتعــداد  القــوى  الديموغرافــي والصحــي ومســح  مســح نفقــات ودخــل األســرة والمســح 
ــتراتيجيات  ــن االس ــالغ ع ــد واإلب ــة للرص ــات المطلوب ــف البيان ــتوى تصني ــة ومس ــت ودق ــين توقي - لتحس

المســتدامة.  التنميــة  وأهــداف  الدوليــة  واالتفاقيــات  الوطنيــة 
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يواجههــا  التــي  التحديــات  مــن  عــدد  علــى  اإلحصــاء  لتطويــر  الوطنيــة  االســتراتيجية  انعكســت  لقــد 
ــدرات  ــى الق ــار إل ــورة واالفتق ــر المنش ــة وغي ــات المتفرق ــدودة والبيان ــات المح ــادر البيان ــل مص األردن، مث
والمــوارد لالرتقــاء بالجــودة. تــم تحديــد العديــد مــن التحديــات أمــام اإلنتــاج األمثــل للبيانــات فــي 

تحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي النظــام اإلحصائــي لتكــون: 

عدم وجود إطار مؤسسي شامل لمنتجي البيانات اإلحصائية.  •

ضعف االرتباط بين قواعد البيانات في المؤسسات المنتجة للبيانات.  •

قلة ثقة مستخدمي البيانات في جودة البيانات ودقتها.  •

ضعف منهجيات بعض المراكز الخاصة التي تنتج بيانات إحصائية.  •

ضعــف التنســيق والشــراكة بيــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي   •
فــي مجــال إنتــاج البيانــات اإلحصائيــة.

عدم تطبيق نظام مراقبة الجودة في معظم المؤسسات المنتجة للبيانات اإلحصائية.  •

المصطلحات لبعض البيانات المنتجة التي لم يتم توضيحها من الناحية اإلجرائية للمستخدمين.  •

ال يغطــي نطــاق البيانــات المنتجــة جميــع االحتياجــات الوطنيــة ألن مجــاالت اإلنتــاج اإلحصائــي غيــر مرتبطة   •
باألولويــات واألهــداف الوطنيــة وقطاعــات التنميــة.

تضارب البيانات اإلحصائية بين المنتجين في نفس المجاالت.  •

ضعــف االتصــال وعــدم انتظامــه بيــن منتجــي البيانــات ومســتخدميها، ممــا أدى إلــى زيــادة الفجــوة بيــن   •
ــب. ــرض والطل الع

االستخدام الضعيف وغير الفعال للبيانات اإلحصائية الوطنية وتدهورها في مجاالت محدودة.  •

حجم الطلب على البيانات آخذ في االزدياد مقارنة بحجم العرض.  •

الحاجة إلى تطوير الكفاءات الفنية للعاملين في مجال إنتاج ونشر البيانات في جميع المؤسسات.  •

فرص نادرة للحصول على منح دراسية لموظفي إنتاج البيانات ونشرها.  •

ال تملك المؤسسات المنتجة للبيانات القدرة على االحتفاظ بكفاءاتها البشرية.  •

ضعف إعداد سياسات الموارد البشرية وتطبيقها في المؤسسات المنتجة للبيانات.  •

المفاهيــم والمنهجيــات واألســاليب المســتخدمة إلنتــاج بعــض البيانــات ال تواكــب األســاليب الحديثــة   •
الدوليــة. الممارســات  وأفضــل 
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ــاج  ــة إلنت ــة متخصص ــدات إداري ــاء وح ــرارات إنش ــة لق ــات الوطني ــن المؤسس ــد م ــريعات العدي ــر تش تفتق  •
البيانــات وتوفيرهــا. 60   6  

خاصــة  تكــن  لــم  وإن  عــام،  بشــكل  البيانــات  إنتــاج  تواجــه  التــي  التحديــات  هــذه  أن  الواضــح  ومــن 
باحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(، تؤثــر أيًضــا علــى إنتــاج البيانــات الجندريــة وتوضــح عــدًدا مــن 

التحســين. فــرص 

أيًضــا  الســورية  لألزمــة  األردن  اســتجابة  فــي  المشــاركة  المختلفــة  والمنظمــات  المؤسســات  تنتــج 
ذكرنــا  كمــا  للمقارنــة.  وقابليتهــا  البيانــات  جــودة  ضمــان  حيــث  مــن  تحديــات  وواجهــت  بيانــات 
»لقــد  يلــي:  مــا  علــى   )2020 -2018 ( الســورية  لألزمــة  األخيــرة  األردنيــة  االســتجابة  خطــة  تنــص  ســابًقا، 
تقييمــات  إلجــراء  الدولــي  المجتمــع  قبــل  مــن  مختلفــة  وأدوات  ومنهجيــات  معاييــر  اســتخدام  أدى 
نقــاط الضعــف المتعلقــة باألزمــة الســورية فــي األردن إلــى ظهــور العديــد مــن التحديــات فــي تحليــل 
وتجميــع ومقارنــة البيانــات والمعلومــات التــي تــم جمعهــا. وقــد أدى هــذا بالفعــل إلــى الحــد مــن 
قــدرة الحكومــة األردنيــة والمجتمــع الدولــي علــى تكويــن صــورة شــاملة ووافيــة عــن نقــاط الضعــف 
7 61 وتضمــن برنامــج االســتجابة الســابق للفتــرة  القائمــة المرتبطــة باألزمــة الســورية والتــي تواجههــا البــالد«.
مــا بيــن 2016-2018 هدًفــا يتمثــل فــي إنشــاء »أطــر عمــل مشــتركة لرصــد الحالــة، بمــا في ذلــك المؤشــرات وطرق 

جمــع البيانــات وتكــرار البيانــات«.8 62

الوطنيــة  المراجعــة  تقــدم  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  متابعــة  علــى  األردن  بقــدرة  يتعلــق  فيمــا 
البيانــات: وإنتــاج  الوطنيــة  اإلحصائيــة  األنظمــة  لتعزيــز  توصيــات  عــدة  لــألردن  الطوعيــة 

االنتهــاء مــن رســم خرائط مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة الوطنيــة والمحلية.   •  

تقديــم المســاعدة الفنيــة إلــى دائــرة اإلحصــاءات العامــة لرســم خريطــة لجميــع المســوحات   •  
الروتينيــة )علــى ســبيل المثــال المســوحات الديموغرافيــة والصحيــة، ومســح نفقــات ودخــل 
البيانــات  فجــوات  ســد  لمحاولــة  منهــا  واالســتفادة  الحصــر(  ال  المثــال  ســبيل  علــى  األســرة 

المســتدامة. التنميــة  بأهــداف  المتعلقــة 

لتطويــر  الصلــة  ذات  والمؤسســات  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  إلــى  الفنــي  الدعــم  تقديــم   •  
ــات المفقــودة )بمــا فــي ذلــك  ــات روتينيــة لضمــان توافــر البيان مســوحات جديــدة وأنظمــة بيان

اآلخريــن. البيانــات  مــزودي  أو  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  مــن  المصنفــة(  البيانــات 

التنميــة  التعلــم اإللكترونــي حــول إحصــاءات أهــداف  برامــج تدريبيــة، بمــا فــي ذلــك  إجــراء   •  
والمنظمــات  الصلــة  ذات  والــوزارات  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  تســتهدف  التــي  المســتدامة 

إلــخ. المحليــة،  والســلطات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة  غيــر 

٦٠  المرجع نفسه ص١٨-٢٤
٦١  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٨(. خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ٢٠١٨-٢٠٢٠. ص. ١٧

٦٢  المملكة األردنية الهاشمية )٢٠١٦(. خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ٢٠١٦-٢٠١٨، ص. ١3٨
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تقديــم المســاعدة الفنيــة إلــى دائرة اإلحصــاءات العامة فــي ضمان جــودة البيانات.  •  

زيــادة تعزيــز النظــام اإلحصائــي الوطنــي لمعالجة فجــوات البيانات الناشــئة.  •  

مواءمــة المنهجيــات المســتخدمة لحســاب المؤشــرات بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدولية.  •  

ــي  ــف منتج ــن مختل ــيق بي ــودة والتنس ــان الج ــي ضم ــة ف ــاءات العام ــرة اإلحص ــح دور دائ توضي  •  
. ت نــا لبيا ا

وضــع اســتراتيجيات لتنميــة القــدرات لتعزيــز اســتخدام الســجالت اإلداريــة لتغطيــة فجــوات   •  
. ت نــا لبيا ا

اإلحصــاءات  )دائــرة  المؤسســات  المســتقبلي  العمــل  ســيحدد  العمليــة،  هــذه  علــى  بنــاًء   •  
والُنهــج  المطلوبــة،  التفصيــل  ومســتويات  البيانــات،  جمــع  عــن  المســؤولة  وغيرهــا(  العامــة 

البيانــات. توافــر  تحســين  لزيــادة  اســتخدامها  يجــب  التــي  والمنهجيــات 

الوطنية  اإلحصائية  االستراتيجية  أن  لضمان  العامة  االحصاءات  لدائرة  الفني  الدعم  تقديم   •  
المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  في  البيانات  فجوات  تسد  حالًيا  تطويرها  يجري  التي 

963 اإلدارية. للسجالت  األمثل  االستخدام  على  وتركز 

الطوعــي، وأن هنــاك  الوطنــي  التقريــر  النــوع االجتماعــي عــدة مــرات فــي  الرغــم مــن ذكــر  وعلــى 
يركــز  ال  التقريــر  أن  إال  مفصلــة،  مؤشــرات  أو  بيانــات  إلــى  الحاجــة  بشــأن  التعليقــات  مــن  العديــد 
إنتاجهــا.  انتظــام  علــى  وال  التحديــد  وجــه  علــى  )الجنــدر(  االجتماعــي  النــوع  احصــاءات  إنتــاج  علــى 
ــر  ــدة لتطوي ــة الجدي ــتراتيجية الوطني ــة ألن االس ــة النهائي ــة التوصي ــم متابع ــم تت ــك، ل ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــدد  ــار مح ــدري ودون أي اعتب ــور جن ــن دون منظ 2018 م ــي  ــا ف ــا واعتماده ــم تطويره ــد ت ــاءات ق اإلحص

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  فــي  الجندريــة  البيانــات  لفجــوات 

نبذة عامة عن مصادر بيانات احصاءات النوع االجتماعي )الجندر(
ــة  ــة والجغرافي ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــن البيان ــة م ــة هائل ــة بكمي ــاءات العام ــرة اإلحص ــظ دائ تحتف
الســجالت  مــن  الجندريــة  البيانــات  مصــادر  تتــراوح  حيــث  الجنــس،  حســب  المصنفــة  والديموغرافيــة 
التعــدادات  مــن  المقدمــة  البيانــات  إلــى  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة  للمؤسســات  اإلداريــة 
والمســوحات المختلفــة التــي تجريهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة علــى أســاس منتظــم، مثــل مســح 
ــذه  ــن ه ــدد م ــث ع ــًرا تحدي ــم مؤخ ــم يت ــهر(. ول ــة أش ــراؤه كل ثالث ــم إج ــذي يت ــة )ال ــة والبطال العمال

.2019 2018( فــي آذار  ، وتــم إطــالق أحــدث مســح للســكان وصحــة األســرة ) المســوحات 

ــى  ــة عل ــط الكتروني ــالث رواب ــي ث ــس ف ــب الجن ــة حس ــات المصنف ــن البيان ــة م ــواع مختلف ــع أن ــم تجمي يت
الموقــع االلكترونــي الرســمي للدائــرة أو قواعــد بيانــات لــدى دائــرة اإلحصــاءات العامــة ومــع ذلــك، 

63 المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٧( المراجعة الوطنية الطوعية األولى .ص. ٢٤ ، 3١ ، 3٤ ، ٦٤  
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فعلــى الرغــم مــن وجــود الروابــط االلكترونيــة أو قواعــد البيانــات المصنفــة حســب الجنــس، فقــد 
يكــون مــن المفاجــئ وجــود اســتخدام محــدود للبيانــات المصنفــة حســب الجنــس فــي الوحــدات 
أولئــك المســؤولين عــن جمــع اإلحصــاءات وتصنيفهــا  بيــن  التنظيميــة للنظــام اإلحصائــي الوطنــي، 
ــودة  ــم ج ــام لتقيي ــار الع ــة اإلط ــاءات العام ــرة اإلحص ــع دائ ــك، تتب ــى ذل ــالوة عل ــرها. ع ــا ونش وتحليله
ــق  ــم التحق ــك، يت ــع ذل ــدادات. وم ــوحات والتع ــات للمس ــودة البيان ــن ج ــق م ــل التحق ــن أج ــات  م البيان
ــة  ــادر اإلداري ــن المص ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــة البيان ــالل مقارن ــن خ ــة م ــجالت اإلداري ــودة الس ــن ج م

ــة. ــل الزمني ــس السالس ــي نف ــات ف ــع البيان م

االجتماعــي  للنــوع  حساســة  جديــدة  مؤشــرات  إلــى  األردن  فــي  االجتماعيــة  التنميــة  قطــاع  يحتــاج 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــع. عل ــي المجتم ــً ف ــً وتهميش ــر ضعف ــات األكث ــع الفئ ــل م ــه يعم ــار أن ــدرً(، باعتب )الجن
ــار الســن  ــا العنــف األســري والفقــراء واألحــداث وكب ــات عامــة مصنفــة بشــأن ضحاي ــا بيان ال توجــد تقريًب
ذكرنــا  كمــا  األخــرى.  المهمشــة  والفئــات  الحضانــة  دور  فــي  واألطفــال  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 
2017 إلــى الحاجــة إلــى إحصــاءات جندريــة حــول  -2013 ســابًقا، أشــارت االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 
ــات  ــد بيان ــى قواع ــة إل ــك الحاج ــتدامة وكذل ــوارد المس ــة وإدارة الم ــرأة والبيئ ــرأة، والم ــد الم ــف ض العن

ــوزارات. ــع ال ــي جمي ــة ف جندري

ــات فــي المجــاالت ذات المتطلبــات الفنيــة أو الناشــئة مثــل قيــاس اســتخدام  يواجــه األردن أيًضــا تحدي
ــح  ــة مس ــاب تكلف ــة حس ــك كيفي ــي - وكذل ــل المنزل ــر والعم ــة األج ــر مدفوع ــة غي ــي الرعاي ــت ف الوق
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، حيــث يعتبــر هــذا انعكاســً لنقــص إضفــاء الطابــع المؤسســي 
ــواع  ــل: أن ــا، مث ــا إلتاحته ــات وقًت ــض اإلحصائي ــتغرق بع ــات. تس ــاج البيان ــي إنت ــة ف ــارات التقني ــى المه عل
مختلفــة مــن مؤشــرات الفقــر )الغــذاء، المطلــق والمدقــع(، األعمــال المنزليــة وأعمــال الرعايــة غيــر 
للنســاء والحــراك  التوظيــف  الرســمي ومزايــا  القطــاع غيــر  العامــالت فــي  والنســاء  األجــر  مدفوعــة 
ــة  ــاة الخاص ــي الحي ــرار ف ــع الق ــي صن ــرأة ف ــاهمة الم ــل ومس ــائل النق ــى وس ــول إل ــادي والوص االقتص

والعامــة، ومعظمهــا مــن المؤشــرات الجندريــة ألهــداف التنميــة المســتدامة.

ــدر(  ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــاج إحص ــألردن إنت ــي ل ــي الطوع ــر الوطن ــاول التقري ــا، ال يتن ــا ذكرن كم
ــة  ــق المكون ــة الطري ــي خارط ــا ف ــت صياغته ــدة تم ــة واح ــاك توصي ــك هن ــع ذل ــد، وم ــه التحدي ــى وج عل
11 نقطــة والتــي تتعلــق باحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( علــى وجــه التحديــد. تشــير النقطــة  مــن 
6 إلــى: »االســتمرار فــي دمــج المنظــور الجنــدري فــي جميــع خطــط التنميــة الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع 
بيانــات  التنميــة المســتدامة، ورســم خرائــط لفجــوات المؤشــرات الجندريــة وإنشــاء قاعــدة  أهــداف 

٦٤   10 ــة«. جندري

ضمــن التقريــر الرئيســي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة حــول أهــداف التنميــة المســتدامة، يوثــق ملحــق 
ــد.11 ٦5  ــكل بل ــا ل ــة به ــات الخاص ــن البيان ــالغ ع ــم اإلب ــي ت ــة والت ــتدامة الجندري ــة المس ــداف التنمي ــرات أه مؤش

64  المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٧( طريق األردن إلى التنمية المستدامة: المراجعة الوطنية الطوعية األولى .ص٦٦ .

http://www. .365  هيئة األمم المتحدة للمرأة )٢٠١٨(. تحويل الوعود إلى أفعال: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠3٠: الملحق ٢. ص. ٢٦٦-٠١

unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-
for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332
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4 واإلبــالغ عنهــا، أو أنهــا غيــر متوفــرة  بالنســبة لــألردن، تــم جمــع البيانــات التاليــة الــواردة فــي الجــدول 
ــا. ــالغ عنه ــم اإلب ــم يت / ل

الجــدول 4: مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة الخاصــة بالنــوع االجتماعــي )الجنــدر( والتــي جمــع األردن بيانات 

عنهــا مــن أجــل )تقريــر هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة الرئيســي بشــأن أهــداف التنمية المســتدامة(

ــات واإلبــالغ عــن ســتة مــن الغايــات  كمــا يمكــن مالحظتــه مــن هــذا الجــدول، قــام األردن بجمــع البيان
5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ ومــع ذلــك لــم تجمــع بيانــات عــن تســعة غايــات  فــي إطــار الهــدف 

ــرأة. ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــق بالمس تتعل

منظور هدف التنمية المستدامة 5
مــع  التنفيــذي،  التطويــر  وخطــة   2025 األردن  مثــل  الرئيســية،  الوطنيــة  التخطيــط  وثائــق  تتوافــق 
ــتراتيجية  ــداف االس ــن األه ــة م ــدت مجموع ــد اعتم 2030، وق ــام  ــة ع ــتدامة وخط ــة المس ــداف التنمي أه
ــف  ــة والتوظي ــة االجتماعي ــر والحماي ــم والفق ــة والتعلي ــاالت الصح ــي مج ــرأة ف ــن الم ــة بتمكي المتعلق
ومشــاركة القــوى العامــة. ومــع ذلــك، فــإن رصــد النتائــج مقابــل هــذه األهــداف لــن يكــون ســهاًل 

.)٢0١9 المصــدر: ســجالت دائرة اإلحصــاءات العامــة الداخلية )
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المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن  العديــد  إطــار  فــي  والمؤشــرات  األهــداف  مــن  للعديــد  بالنســبة 
وال ســيما الهــدف المخصــص للمســاواة بيــن الجنســين. كمــا ذكرنــا، أبلغــت الحكومــة األردنيــة عــن 
5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ومــع  64 فــي المائــة مــن مؤشــرات الهــدف  خطــوط أســاس لـــ 
 ،2017 ذلــك، فبالنســبة لمعظــم هــذه المؤشــرات، فــإن أحــدث المعلومــات المتاحــة هــي مــن عــام 

ــة. ــة والصحي ــوحات الديموغرافي ــر المس ــر تقري ــد نش بع

فــرص تحســين إنتــاج البيانــات لمؤشــرات التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالنــوع 
االجتماعــي

تشــمل فــرص تعزيــز القــدرة التقنيــة للنظــام اإلحصائــي ألحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( مــا 
ــي:  يل

الدعــم الفنــي المباشــر لتجميــع مؤشــرات المســتوى األول ألهــداف التنمية المســتدامة.  .١  

المســتوى  مؤشــرات  لجمــع  والمالــي  التقنــي  والدعــم  المناســبة  البيانــات  مصــادر  تحديــد   .2  
. نــي لثا ا

ــرات  ــاج مؤش ــن إنت ــي م ــي الوطن ــام اإلحصائ ــن النظ ــر لتمكي ــر المعايي ــي لتطوي ــل المنهج العم  .3  
بيــن  المنتشــرة  للغايــات  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  الثالــث  والمســتوى  الثانــي  المســتوى 

أهــداف التنميــة المســتدامة.  

ــم  ــرات وت ــع المؤش ــازة جمي ــودة واج ــان الج ــؤولية ضم ــى مس ــة عل ــاءات العام ــرة اإلحص ــتحافظ دائ س
انشــاء فريــق خــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة داخــل الدائــرة لهــذا الغــرض، والمكّلــف بتقديــم 
التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  جــودة  بضمــان  المتعلقــة  المســؤوليات  وتنعكــس  للعمليــة.  كبيــر  دعــم 
المســتدامة فــي االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات، والتــي تركــز أيًضــا علــى أهميــة تعزيــز 
حيــث  المســتقبل،  فــي  البيانــات  فــي  المهمــة  الفجــوات  تغطيــة  فــي  اإلداريــة  الســجالت  جــودة 
ــي  ــع األردن ــي المجتم ــين ف ــن الجنس ــوات بي ــرأة والفج ــع الم ــا لوض ــاًل عددًي ــود تمثي ــذه الجه ــتوفر ه س
التنميــة المســتدامة وإبــالغ الجمهــور وصنــاع السياســات بالحاجــة الملحــة  ومراقبــة تنفيــذ أهــداف 

ــة. ــراءات الالزم ــاذ اإلج التخ

ــف  ــض التكالي ــر وخف ــكل كبي ــات بش ــر المؤسس ــات عب ــل المعلوم ــات نق ــاءة عملي ــين كف ــن تحس يمك
ــة  ــة للمقارن ــودة والقابلي ــات والج ــزة والبرمجي ــة األجه ــق أنظم ــان تواف ــق: ضم ــن طري ــر ع ــد كبي ــى ح إل
وااللتــزام بالمعاييــر الدوليــة للبيانــات المنتجــة وطنيــً؛ وتحســين نقــل المعلومــات مــن خــالل دعــم 
وطنــي  إحصائيــة  بيانــات  مســتودع  إنشــاء  خــالل  ومــن  اإلداريــة؛  البيانــات  إدارة  نظــام  إلــى  االنتقــال 
مشــترك ألغــراض إعــداد التقاريــر. كمــا أن وجــود مجموعــة مشــتركة مــن البيانــات اإلداريــة الكميــة 
يمكــن الوصــول إليــه مــن شــأنه أن يقلــل مــن الحاجــة إلــى االعتمــاد حصرًيــا علــى عمليــات المســح 

النطــاق. والواســعة  والمكلفــة  البطيئــة 
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ــين  ــألردن لتحس ــة ل ــإن الفرص ــورية، ف ــة الس ــار األزم ــع آث ــح م ــط   تكاف ــل متوس ــة ذات دخ ــة عربي كدول
ــً  ــر تهميش ــات األكث ــى الفئ ــل عل ــكل أفض ــرف بش ــيما للتع ــدر( )ال س ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن احص
ــا العنــف( ســيقدم مثــااًل جيــًدا وفــي  مــن النســاء مثــل المهاجــرات واألســر التــي تعولهــا نســاء وضحاي
ــرى  ــة األخ ــد اإلدارات الحكومي ــك أن يفي ــأن ذل ــن ش ــة. وم ــي المنطق ــرى ف ــدان أخ ــب لبل ــت المناس الوق
مــع  أوثــق  بتنســيق  العمــل  يمكنهــا  التــي  الدوليــة،  التنميــة  ووكاالت  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

ــة. ــاءات العام ــرة اإلحص دائ

ــة،  عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا هــو الوقــت المناســب لدعــم الحكومــة فــي دمــج المؤشــرات الجندري
ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــرات أه ــن مؤش ــة م ــا الوطني ــر مجموعته ــور تطوي ــي ط ــزال ف ــا ال ت ــث أنه حي
هــذه  تحديــد  فــي  الحكومــة  لدعــم  المتحــدة  األمــم  تبذلهــا  التــي  المشــتركة  الجهــود  وســتعزز 
المؤشــرات وخطــوط األســاس واالغايــات، وإنشــاء إطــار لتتبــع التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة 
ــا أن  ــك أيًض ــأن ذل ــن ش ــي. وم ــر األردن الطوع ــات تقري ــا بتوصي ــي قدًم ــه، والمض ــالغ عن ــتدامة واإلب المس

ــي. ــد وطن ــام رص ــر نظ ــى تطوي ــل عل ــتدامة والعم ــة المس ــداف التنمي ــم أه ــد وتقيي ــزز رص يع

3.  الوصــول إلــى البيانــات ونشــرها واســتخدامها إلعالم السياســة 

المنطقيــة  الخطــوة  فــإن  للمقارنــة،  وقابلــة  جــودة  ذات  جندريــة  إحصــاءات  إنتــاج  ضمــان  بمجــرد 
التاليــة هــي ضمــان إمكانيــة العثــور علــى هــذه البيانــات والوصــول إليهــا بســهولة مــن قبــل أولئــك 
ــالم  ــتخدمونها إلع ــات ويس ــذه البيان ــيحللون ه ــن س ــك الذي ــك أولئ ــي ذل ــا ف ــا، بم ــون إليه ــن يحتاج الذي

المدنــي(. )المجتمــع  التأييــد  أو  )الحكومــة(  السياســة 

ــدر(  ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــى احص ــألردن عل ــي ل ــي الطوع ــر الوطن ــز التقري ــم يرك ــظ، ل ــا لوح كم
البيانــات  إنتــاج  جانــب  علــى  أكثــر  التركيــز  كان  المصنفــة  البيانــات  ذكــر  وعندمــا  ذاتهــا،  حــد  فــي 
المتعلقــة بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة. ومــع ذلــك، فقــد أشــارت المراجعــة بشــكل محــدد 
ــات  ــتقبلي المؤسس ــل المس ــيحدد العم ــة: »س ــات، قائل ــر البيان ــين تواف ــتقبلية لتحس ــود المس ــى الجه إل
ــة  ــل المطلوب ــتويات التفصي ــات ومس ــع البيان ــن جم ــؤولة ع ــا( المس ــة وغيره ــاءات العام ــرة اإلحص )دائ

66  12 والُنهــج والمنهجيــات التــي يجــب اســتخدامها لزيــادة تحســين توافــر البيانــات«.

توفــر البيانــات واحصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( معلومــات ضروريــة للتخطيــط المســتجيب للنــوع 
ــف  ــع التصني ــدري، م ــل الجن ــم التحلي ــا تدع ــث أنه ــا، حي ــات وتنفيذه ــة السياس ــدر( وصياغ ــي )الجن االجتماع
الجنــدري كنقطــة انطــالق. ومــن أجــل رصــد أهــداف التنميــة المســتدامة، تســمح المؤشــرات الجندريــة بقيــاس 
التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف. إن فهــم المؤشــرات والقــدرة علــى تحليــل البيانــات ضروريــان إلجــراء 
ــة  ــة كيفي ــة ومعرف ــات المتاح ــى البيان ــول إل ــد الوص ــث يع ــتدامة، حي ــة المس ــداف التنمي ــدري أله ــم جن تقيي

ــدم. ــاس التق ــات وقي ــالت والتقييم ــا للتحلي ــتخدامها أسًس اس
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يشــمل  اإلحصــاءات.  ومســتخدمي  الجندريــة  بالبيانــات  المتعلقــة  القضايــا  علــى  القســم  هــذا  يركــز 
المســتخدمون فــي األردن: موظفــي الخدمــة المدنيــة والمشــّرعين وصنــاع القــرار فــي الحكومــة علــى جميــع 
ــن  ــن، واألكاديميي ــالم، والباحثي ــائل اإلع ــي، ووس ــع المدن ــات المجتم ــاص، ومنظم ــاع الخ ــتويات، والقط المس

والمجتمــع الدولــي.

استخدام البيانات الجندرية
ــهاد  ــم االستش ــرة )ت ــنوات األخي ــي الس ــة ف ــاءات الجندري ــا لإلحص ــر وضوًح ــتخدامات األكث ــمل االس تش
بالعديــد منهــا فــي األقســام الســابقة مــن هــذا التقييــم( مــا يلــي: االســتعراض الوطنــي الطوعــي 
ــر  ــة(؛ تقاري ــاالت المواضيعي ــد المج 5 كأح ــدف  ــع اله ــتدامة )م ــة المس ــداف التنمي ــأن أه 2017 بش ــام  لع
بيجيــن؛ ومؤشــرات  المــرأة ومنهــاج عمــل  التمييــز ضــد  أشــكال  القضــاء علــى جميــع  اتفاقيــة  رصــد 
النــوع  احصــاءات  المانحــة  والجهــات  الدوليــة  المنظمــات  تســتخدم  الختامــي(.  )التقريــر   5 الهــدف 
االجتماعــي )الجنــدر( لتقييــم االحتياجــات والفجــوات وتحديــد البرامــج. علــى ســبيل المثــال، تســاعد 
البيانــات المحليــة الخاصــة بتوظيــف اإلنــاث والذكــور وأرقــام البطالــة علــى توجيــه التمويــل الحكومــي 

ــرأة. ــف الم ــز توظي ــو تعزي ــج نح ــداد البرام ــي وإع والدول

إلــى  الحاجــة  المثــال  ســبيل  علــى   ،2018 -2016 الســورية  لألزمــة  األردنيــة  االســتجابة  خطــة  حــددت 
تحســين البحــث وتحليــل البيانــات والتقييــم علــى الرغــم مــن تحديــد الثغــرات فــي قطــاع العدالــة 
ــى  ــة إل ــن الحاج ــدث ع ــم تتح ــا ل 13 67 لكنه ــد، ــه التحدي ــى وج ــاع عل ــذا القط ــى ه ــورية عل ــة الس ــر األزم وتأثي

ــة. ــات الجندري ــن البيان ــد م المزي

ــتخدمي  ــر مس ــة عب ــات اإلحصائي ــير المعلوم ــل وتفس ــى تحلي ــة عل ــدرة منخفض ــاك ق ــه، هن ــت ذات ــي الوق ف
البيانــات واســتخدام غيــر مالئــم للبيانــات المصنفــة حســب الجنــس للسياســات وصنع القــرار فــي األردن. يفتقر 
العديــد مــن مســتخدمي البيانــات إلــى المهــارات التقنيــة الالزمــة لكتابــة أوراق السياســات أو المشــاركة فــي 
التأييــد. وتؤثــر نــدرة بعــض البيانــات المصنفــة والتحليــل أو التفســير الالحــق علــى قــدرة الحكومــة علــى وضــع 

سياســات وبرامــج قائمــة علــى األدلــة ومتباينــة بيــن الجنســين لتلبيــة احتياجــات المــرأة الخاصــة وصعوباتهــا.

مــن الضــروري ســد الفجــوة بين وجــود البيانــات الجندرية وقــدرة المســتخدمين علــى تحليلها إلعالم السياســة 
والتأييــد. هنــاك حاجــة إلــى إقامــة شــراكات مــع األوســاط األكاديميــة ومراكــز الفكــر المحليــة لدعــم البحــث 
وتقييــم خيــارات السياســة التــي تتنــاول النهــج المتكاملــة للتنميــة المســتدامة والمســاهمة فــي تقــدم المــرأة 

عبــر أهــداف متعــددة، مــع تقييــم المفاضــالت والتكاليــف لســيناريوهات محــددة للسياســات.

عملية نشر البيانات
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــن الوص ــتخدمين م ــن المس ــو تمكي ــاءات ه ــات واإلحص ــر البيان ــن نش ــرض م إن الغ
)البيانــات  والتجميعــات  والتعــدادات(  )المســوحات  البيانــات  مجموعــات  عــن  الناتجــة  اإلحصائيــة 
اإلداريــة والبرامجيــة( وغيرهــا مــن مصــادر البيانــات البديلــة واســتخدامها. ومــن حيــث المبــدأ، ســتطبق 
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ــات  ــراز البيان ــر أن إب ــة. غي ــاالت اإلحصائي ــع المج ــي جمي ــات ف ــر البيان ــات لنش ــل الممارس ــر وأفض المعايي
ــات  ــاعد ممارس ــاص، وتس ــكل خ ــادة بش ــى زي ــة ال ــزال بحاج ــدر( ال ي ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن واحص

ــك.  ــق ذل ــى تحقي ــدة عل ــر الجي النش

ــة،  ــات التاريخي ــك البيان ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات اإلحصائي ــن البيان ــروة م ــي ث ــي األردن ــام اإلحصائ ــك النظ يمتل
النشــر  ذلــك  فــي  بمــا  الحديثــة،  التقنيــات  باســتخدام  بانتظــام  البيانــات  هــذه  نشــر  يتــم  حيــث 
ذاتــه،  الوقــت  وفــي  والمؤسســات.  الــوكاالت  مــن  لعــدد  اإللكترونيــة  المواقــع  علــى  اإللكترونــي 
فــإن هــذه المنصــات ليســت ســهلة االســتخدام للغايــة، ويفتقــر العديــد مــن منتجــي البيانــات إلــى 
ــب  ــن الصع ــل م ــا يجع ــي، مم ــكل إلكترون ــات بش ــر البيان ــة نش ــث كيفي ــن حي ــة م ــة معين ــارات تقني مه
نشــر البيانــات بانتظــام. يمكــن النتظــام وتوقيــت نشــر هــذه البيانــات أن يحــدد فائدتهــا المحتملــة، 
ــواع  ــل األن ــرعة مث ــرار أو الس ــس التك ــدر( بنف ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــر احص ــرورة نش ــم بالض وال يت

األخــرى مــن مجموعــات البيانــات فــي األردن.

تــم بنــاء عــدد مــن قواعــد البيانــات حــول قضايــا النــوع االجتماعــي ذات الصلــة وتجميعهــا بشــكل 
منهجــي وفًقــا للمعاييــر العلميــة الدوليــة وإتاحتهــا ضمــن سالســل زمنيــة للمســتخدمين مــن أجــل 
األردن، حيــث  النســاء والرجــال فــي  بيــن  التــي توفــر مقارنــات موثوقــة  للمعلومــات  إنشــاء مخــزون 

تتضمــن قواعــد البيانــات تلــك والموجــودة علــى موقــع دائــرة اإلحصــاءات العامــة اإللكترونــي:

1.3  إحصاءات المرأة األردنية

ويتــم   2000 عــام  منــذ  للمــرأة  واالقتصاديــة  الديموغرافيــة  الخصائــص  هــذه  البيانــات  قاعــدة  تصــف 
تحديثهــا ســنوًيا. ُتحســب البيانــات المتعلقــة بالمــرأة فقــط علــى المســتوى الوطنــي وكذلــك علــى 
المســتوى دون الوطنــي مــع تصنيفهــا حســب المناطــق الحضريــة والريفيــة. مصــادر البيانــات الرئيســية 
ــل  ــن قب ــهر م ــة أش ــراؤه كل ثالث ــم إج ــذي يت ــة وال ــة والبطال ــح العمال ــي مس ــذه ه ــات ه ــدة البيان لقاع
ــة  ــة، الحال ــة االجتماعي ــي: الحال ــط، أال وه ــرات فق ــة مؤش ــة ثماني ــم تغطي ــة. ت ــاءات العام ــرة اإلحص دائ
ــاط  ــة النش ــة، حال ــادي، المهن ــاط االقتص ــي، النش ــتوى التعليم ــي، المس ــتوى التعليم ــة والمس االجتماعي
والحالــة  االقتصــادي  النشــاط  حالــة  التعليــم،  ومســتوى  االقتصــادي  النشــاط  حالــة  االقتصــادي، 
ــة  ــذه. إن قابلي ــات ه ــدة البيان ــر لقاع ــل المؤش ــار عم ــة إط ــدى محدودي ــس م ــذا يعك ــة. إن ه االجتماعي
ــف  ــكل مل ــى ش ــا عل ــم عرضه ــي يت ــج، والت ــل النتائ ــيق تنزي ــث تنس ــن حي ــا م ــدودة أيًض ــتخدام مح االس
ــع  ــى موق ــت عل ــط ثاب ــة كراب ــة واإلنجليزي ــن العربي ــا باللغتي ــذه ونتائجه ــات ه ــدة البيان ــرض قاع PDF. ُتع
http://dosweb.dos.gov. :دائــرة اإلحصــاءات العامــة، تحــت عنــوان “إحصــاءات المــرأة األردنيــة” علــى

/jo/ar/population/woman-statistics

“احصــاءات  لتصبــح  المــرأة  احصــاءات  بيانــات  قاعــدة  تحديــث  علــى  العمــل  تــم   ،2019 عــام  وفــي 
ــة  ــات تفاعلي ــدة بيان ــر قاع ــث توف 2020، حي ــن  ــع االول م ــي الرب ــا ف ــم اطالقه ــذي ت ــة” وال ــرأة االردني الم
اإلنــاث  واقــع  تصــف  التــي  والتعليميــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الخصائــص  ألهــم  بإبرازهــا  تتميــز 
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ــر  ــرة بنش ــرة وألول م ــت الدائ ــر، عمل ــو التطوي ــوة نح ــر، وكخط ــنة فأكث 15 س ــن  ــي أعماره ــات الالت األردني
لهــذه  البيانــات  توفيــر  يعتبــر  حيــث  أســرهن،  يرأســن  الالتــي  األردنيــات  اإلنــاث  عــن  تفصيليــة  بيانــات 
ــع  ــل واق ــم وتحلي ــه تقيي ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــد أه ــي أح ــع األردن ــي المجتم ــاء ف ــن النس ــة م الفئ
المــرأة فــي األردن وإبــراز دورهــا فــي التنميــة المســتدامة. والتــي تمــت مواءمتهــا لتوفيــر مقارنــات 
اإلثنــي  مســتوى  علــى  مفصلــة   ،2000 عــام  مــن  تبــدأ  ســنة    20 مــن  أكثــر  إلــى  تمتــد  بيانــات  لسلســلة 
عشــرة محافظــة تتضمــن هــذه القاعــدة األالف مــن المؤشــرات الرقميــة التــي تعكــس أوضــاع النســاء 
فــي  عرضهــا   خــالل  مــن  واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن  فأكثــر  ســنة   15 أعمارهــن  الالتــي  األردنيــات 
ســبعة مجموعــات رئيســية تضــم الخصائــص الديموغرافيــة للنســاء، المشــتغالت، المتعطــالت وغيــر 
النشــيطات اقتصاديــً إضافــة إلــى معــدالت األميــة والبطالــة والنشــاط االقتصــادي، كمــا تضــم كل 
ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــص الديموغرافي ــا الخصائ ــف فيه ــي تص ــداول الت ــن الج ــدد م ــة ع مجموع
لإلنــاث األردنيــات، وتعتمــد بيانــات القاعــدة التفاعليــة علــى مســح العمالــة والبطالــة والــذي تنفــذه 
ــات  ــر بيان ــع نش ــن م ــا يتزام ــنويً بم ــات س ــدة البيان ــث قاع ــم تحدي ــنويً ويت ــة س ــاءات العام ــرة اإلحص دائ

والبطالــة. العمالــة  لمســح  الرئيســي  التقريــر 

وتتيـــح قاعـــدة البيانـــات لمســـتخدمي البيانـــات تكويـــن الجـــداول المطلوبـــة لإلنـــاث األردنيـــات حســـب 
ــكال  ــدة أشـ ــا بعـ ــن حفظهـ ــي يمكـ PX-Wep والتـ ــطة  ــة النشـ ــة التفاعليـ ــة بالطريقـ ــص متنوعـ خصائـ
http://jorinfo. :ـــر ـــاح عب ـــكل 5( والمت ـــر/ي الش ـــً )انظ ـــا بياني CSV-file(، وتمثيله , PX-file , Excel( ـــل مث

dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/DOS_Database/START_14_1401/WOM_T17/
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ــن  ــنوًيا، ع ــا س ــم تحديثه ــات يت ــدة البيان ــهر وأن قاع ــة أش ــع كل ثالث ــات ُتجم ــة أن البيان ــف حقيق تكش
البيانــات الجندريــة. عــالوة  إلــى هــذه  مشــكلة فــي توفيــر وصــول الجمهــور فــي الوقــت المناســب 
ــد  ــال، عن ــبيل المث ــى س ــة. عل ــنة تقويمي ــكل س ــب ل ــت المناس ــي الوق ــا ف ــم تحديثه ــال يت ــك، ف ــى ذل عل
ــدلة  ــة المنس ــن القائم ــارة م ــاح لالستش ــر المت ــام األخي 2019، كان الع ــان  ــي نيس ــث ف ــات بح ــراء عملي إج
ــي  ــدث ف ــات األح ــذه البيان ــى ه ــور عل ــن العث ــه، يمك ــت نفس ــي الوق 2017”. ف ــام “ ــو ع ــداول ه ــذه الج له
مــكان آخــر علــى الموقــع اإللكترونــي، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد ال تكــون بهــذه الســهولة - كمــا 
2018، علــى ســبيل المثــال. يشــير هــذا إلــى مشــكلة تتعلــق  هــو الحــال فــي الكتــاب اإلحصائــي الســنوي 
بنشــر البيانــات الجندريــة فــي الوقــت المناســب وتحديــث أدوات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

لزيــادة وصــول المســتخدمين.

2.3  قاعدة بيانات المؤشرات الجندرية

2008 ومــع تزايــد الطلــب علــى البيانــات المصنفــة حســب الجنــس، تــم إنشــاء قاعــدة البيانــات  فــي عــام 
ــين  ــن الجنس ــوات بي ــم الفج ــة لتقيي ــة الالزم ــة الكمي ــن باألدل ــن والمحللي ــد الباحثي ــذه لتزوي ــدة ه الجدي
فــي مجــاالت: التعليــم والصحــة والتعليــم العالــي والمؤشــرات االجتماعيــة واالقتصــاد ودخــل وإنفــاق 
ــن  ــراوح م ــة تت ــات مختلف ــادر بيان ــى مص ــذه عل ــات ه ــدة البيان ــد قاع ــون. تعتم ــة والقان ــر والسياس األس
ــي  ــة الت ــوحات المختلف ــن المس ــة م ــات المقدم ــى البيان ــة إل ــات الحكومي ــة للمؤسس ــجالت اإلداري الس
تجريهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة بشــكل منتظــم. يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات ســنوًيا لإلشــارة إلــى 
ــين.  ــن الجنس ــاواة بي ــدف المس ــق ه ــم تحقي ــا إذا كان يت ــاس م ــت ولقي ــرور الوق ــة بم ــرات الجندري التغيي

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender-indicators :ــر متاح عب
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الشــكل 6: المؤشــرات الجندريــة الرئيســية

 

1 أب 2021: 1502358242627-2-7-  المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة. المؤشــرات الجندرية: المؤشــرات الرئيسية. تم االســترجاع في 
http://dosweb.dos.gov.jo/population/gender-indicators/#tab
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Figure 6: Main gender indicators 
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الشــكل 7: القطاعــات ضمــن جــداول المؤشــرات الجندريــة لقاعــدة البيانات

المصــدر: دائــرة اإلحصــاءات العامــة. “جــداول المؤشــرات الجندرية” تم االســترجاع في 1 أب 2021: 
/http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/ar/GenderStatistcs

المؤشــرات  “جــداول  تحديــث  يتــم  ال  فأنــه  األردنيــة”،  المــرأة  “إحصــاءات  جــداول  فــي  لوحــظ  وكمــا 
عمليــات  إجــراء  عنــد  المثــال،  ســبيل  علــى  تقويميــة.  ســنة  لــكل  المناســب  الوقــت  فــي  الجندريــة” 
2019، كانــت آخــر ســنة متاحــة للتشــاور مــن القائمــة المنســدلة لجــداول المؤشــرات  البحــث فــي نيســان 
ــت  ــي الوق ــث ف ــي التحدي ــكلة ف ــن مش ــرى ع ــرة أخ ــف م ــا كش 2017” - مم ــام “ ــا ع ــي أيًض ــة ه الجندري

اإللكترونــي. الموقــع  علــى  هــذه  البيانــات  لمجموعــات  المناســب 

ــات  ــى ملف ــرى عل ــرة أخ ــل م ــيقات التنزي ــر تنس ــا تقتص ــة، كم ــة والعربي ــن اإلنجليزي ــج باللغتي ــرض النتائ ُتع
ــض  ــك بع ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن البيان ــة م ــة متنوع ــاك مجموع ــر، هن ــث الجوه ــن حي ــك فم ــع ذل PDF. وم

ــم. ــة والتعلي ــة بالصح ــداف المتعلق ــي األه ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــرات أه مؤش

 ، )الجنـدر(ً االجتماعـي  للنـوع  حساسـية  أكثـر  إحصائيـة  معلومـات  تطويـر  نحـو  الطريـق  علـى  كخطـوة 
تـم أيًضـا حسـاب مؤشـر الفجـوة بيـن الجنسـين للفـت االنتبـاه إلـى حجـم الفجـوة بيـن الجنسـين وهـذا 
يعـزز فهـم الروابـط بيـن العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة فـي جـذور عـدم المسـاواة بيـن 
الجنسـين وديناميكياتهـا بمـرور الوقـت. فـي عـام 2009، تـم توسـيع قاعـدة بيانـات المؤشـرات الجندريـة 
التوزيـع  وحسـب  الوطنـي  دون  المسـتوى  علـى  المؤشـرات  وتجميـع  التفصيـل  مـن  المزيـد  لتشـمل 

وتفاعليـة. تفصيـاًل  أكثـر  بيانـات  قاعـدة  إطـالق  تـم  عرضيـة،  وكنتيجـة  الجغرافـي. 

: القطاعاث ضمن وظيفت جداول المؤشراث الجندريت لقاعدة البياناث7الجدول   

 

 

Figure 7: Sectors within the gender indicators tables function of the database 

 

 

 

 

 

 

 



تقييم وضع إحصاءات النوع االجتماعي )الجندر(  في األردن 58

3.3   قاعدة البيانات التفاعلية لإلحصاءات الجندرية
ــاءات  ــب الجنـــس واحصـ ــة حسـ ــات المصنفـ ــدث البيانـ ــت أحـ ــر اإلنترنـ ــامل عبـ ــدر الشـ ــذا المصـ ــر هـ يوفـ
والفـــرص  العالـــي  والتعليـــم  والتعليـــم  الســـكان  تغطـــي  التـــي  )الجنـــدر(  االجتماعـــي  النـــوع 
ـــا  ـــة وتكنولوجي ـــن الصح ـــاًل ع ـــا فض ـــرة ونفقاته ـــل األس ـــرار ودخ ـــع الق ـــة وصن ـــاة العام ـــة والحي االقتصادي
ــح  ــنوًيا، حيـــث تتيـ ــة سـ ــات التفاعليـ ــدة البيانـ ــا. يتـــم تحديـــث قاعـ ــة والديموغرافيـ ــات والزراعـ المعلومـ
قاعـــدة البيانـــات التفاعليـــة لإلحصـــاءات الجندريـــة لمجموعـــة واســـعة مـــن مســـتخدمي البيانـــات 
ــا  ــة، إنهـ ــل الزمنيـ ــات السالسـ ــن بيانـ ــة مـ ــن مجموعـ ــات ضمـ ــن البيانـ ــم عـ ــص بحثهـ ــل وتخصيـ التفاعـ
المخصصـــة  االســـتعالمات  وإجـــراء  وعرضهـــا  البيانـــات  الختيـــار  متقدمـــة  وظائـــف  علـــى  تحتـــوي 
ــة  ــر مخصصـ ــاء تقاريـ ــتخدمين إنشـ ــن للمسـ ــداول. يمكـ ــات والجـ ــاء المخططـ ــات وإنشـ ــل البيانـ وتحميـ
محســـنة  بتصـــورات  تتميـــز  أنهـــا  كمـــا  والســـنوات،  للمؤشـــرات  اختيارهـــم  علـــى  بنـــاًء  ديناميكيـــة 
ــر  ــظ التقاريـ ــزات لحفـ ــل وميـ ــام اكسـ ــبيهة بنظـ ــة شـ ــف محوريـ ــع وظائـ ــر مـ ــداد التقاريـ ــدرات إعـ وقـ
الوطنيـــة. وهـــي  البيانـــات دون  البيانيـــة وميـــزات إلنشـــاء تقاريـــر عـــن قواعـــد  وجـــداول والرســـوم 
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/ar/ علـــى:  واإلنجليزيـــة  العربيـــة  باللغتيـــن  متوفـــرة 

GenderStatistcs/search/?searchquery=%u0627%u0646%u062b%u0649

الشــكل 8: قاعــدة البيانــات التفاعليــة لإلحصــاءات الجندريــة )البحــث عــن كلمــة أنثى(

تــم  أنثــى(.  كلمــة  عــن  )البحــث  الجندريــة  لإلحصــاءات  التفاعليــة  البيانــات  قاعــدة  العامــة.  اإلحصــاءات  دائــرة  المصــدر: 
.  2021 أب   1 االســترجاع فــي 

: قاعدة البياناث التفاعليت لإلحصاءاث الجندريت )البحث عن كلمت أنثى(8الجدول   

 

 

 

Figure 8: Gender statistics Interactive Database )search for the word female( 
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باإلضافــة إلــى كونــه مــن المعقــد بالنســبة لمنتجــي البيانــات أن يتــم تحميــل البيانــات؛ هنــاك أدلــة 
معظــم  تتعلــق  فيهــا.  التنقــل  فــي  صعوبــة  يجــدون  هــذه  البيانــات  قواعــد  مســتخدمي  أن  علــى 
ــتخدام  ــهولة اس ــدم س ــات بع ــة بالمنص ــتخدم الخاص ــات المس ــاذج مالحظ ــي نم ــواردة ف ــكاوى ال الش

الموقــع اإللكترونــي أو أنــه يعمــل ببــطء شــديد.

ــة  ــاءات العام ــرة اإلحص ــل دائ 2019 تعم ــام  ــي ع ــة، فف ــة الجندري ــات الحالي ــد البيان ــى قواع ــة إل باإلضاف
200000 زائــر ســنوًيا( حيــث ســتقوم فــي  علــى تحديــث بوابتهــا اإللكترونيــة )التــي تســتقبل حالًيــا أكثــر مــن 
النهايــة بدمــج جميــع بيانــات أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تجمعهــا مقابــل مؤشــرات محــددة 
ــون  ــوات لتك ــة والفج ــات الجندري ــا البيان ــن أيًض ــب أن ُتمّك ــي يج )/http://dosweb.dos.gov.jo(، والت
إلــى احصــاءات  11 نقطــة  المؤلفــة مــن  الحكومــة  أكثــر وضوًحــا. وكمــا ُذكــر، تشــير خارطــة طريــق 
ــن  ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ 14 ٦٨ عل ــة«، ــات جندري ــدة بيان ــاء قاع ــى »إنش ــدًا إل ــدر( وتحدي ــي )الجن ــوع االجتماع الن

غيــر الواضــح كيــف ســتختلف قاعــدة البيانــات هــذه عــن الثــالث المذكــورة أعــاله.

ســيتناول مشــروع »النســاء مهمــات« قضايــا فــي البنيــة التحتيــة الحاليــة لنشــر البيانــات، مــن خــالل ورقــة 
سياســات. كمــا تتوقــع أيًضــا إنشــاء منصــة بيانــات و / أو مســاعدة دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي الحفــاظ علــى 
ــات الجندريــة الثــالث الموجــودة والتــي يمكــن الوصــول إليهــا علــى نطــاق واســع والبنــاء عليهــا  قواعــد البيان
)ســيتم تحديــد الحــل المختــار بالتنســيق مــع دائــرة اإلحصــاءات العامــة( وســيقوم المشــروع أيًضــا بتجميــع 
المؤشــرات الخاصــة بالمجموعــة الدنيــا ومؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي. 
مــن خــالل البيانــات المتباينــة والتحليــالت المصاحبــة، ســيكون األردن أكثــر قــدرة علــى تكييــف سياســاته 
واســتراتيجياته وبرامجــه لتلبيــة احتياجــات المــرأة الخاصــة والوفــاء بالتزاماتــه لضمــان حقــوق اإلنســان والتنميــة 

ــة. ــانية الفعال ــتجابة اإلنس ــتدامة واالس المس

تعزيز الوصول واالستخدام: سياسة نشر البيانات وتقويم اإلصدار المسبق
ــر  ــة نش ــود سياس ــة - وج ــب اإلحصائي ــر للمكات ــدة للنش ــية الجي ــات األساس ــن الممارس ــان م ــاك نوع هن
ووجــود تقويــم إصــدار مســبق. تحــدد سياســة النشــر المبــادئ التوجيهيــة العامــة التــي يجــب اتباعهــا 
ــدار  ــي إلص ــدول الزمن ــان بالج ــو بي ــبق ه ــدار المس ــم اإلص ــث أن تقوي ــة، حي ــات اإلحصائي ــة البيان ــي إتاح ف

ــت. ــة والتوقي ــث الدوري ــن حي ــات م البيان

تعتبــر سياســة نشــر البيانــات بمثابــة أداة سياســية رئيســية يتــم تحديدهــا وفًقــا للقــرارات المتخــذة 
فيمــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة:

تخزين ونشر النتائج اإلحصائية على الموقع اإللكتروني.  •
تصحيح األخطاء واإلبالغ عنها.  •

تقويم المنشورات.  •

68 المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٧( طريق األردن إلى التنمية المستدامة: المراجعة الوطنية الطوعية األولى .ص٦٦ .
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العالقات مع وسائل اإلعالم.  •
إصدار نتائج إحصائية تحت الحظر .  •

قنوات معلومات المستخدم والخدمات.  •
طلبات مخصصة.  •

نشاط النشر.  •
أسعار المعلومات.  •

تراخيص استخدام المعلومات.  •
تحديد احتياجات المستخدمين.  •

أنشطة النشر .  •
استراتيجيات لتعزيز استخدام المعلومات اإلحصائية.  •

تنضــم  عربيــة  دولــة  رابــع  األردن  كان   ،2018-2022 اإلحصــاءات  لتطويــر  الوطنيــة  لالســتراتيجية  وفًقــا 
ــك،  ــع ذل ــب. وم ــت المناس ــي الوق ــات ف ــدار البيان 2010 إلص ــام  ــي ع ــة ف ــات الخاص ــر البيان ــام نش ــى نظ إل
ــر  ــا “لتطوي ــة حالًي ــة جاري ــة تنفيذي ــتراتيجية خط ــر االس ــات٦9.    تذك ــر البيان ــة لنش ــي األردن سياس ــد ف ال يوج
سياســة وطنيــة للنشــر والوصــول إلــى البيانــات وفًقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة”، مــع وثيقــة السياســة التــي 
ــاء  ــج “ النس ــاركة برنام ــبة لمش ــة مناس ــا لحظ ــل أيًض ــذا يمث ــران 15،2019 ٧0  وه ــول حزي ــا بحل ــاء منه ــيتم االنته س
مهمــات” مــع هــذا التطــور، لضمــان أن سياســة نشــر البيانــات ســتجعل احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 

متاحــة فــي الوقــت المناســب.

ــة  ــتراتيجية وطني ــدث اس ــي أح ــت ف ــي لوحظ ــات والت ــاج البيان ــه إنت ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــة إل باإلضاف
والفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  تحليــل  يشــير   ،2018-2022 للفتــرة  األردن  فــي  اإلحصــاء  لتطويــر 

وهــي: المثلــى،  البيانــات  نشــر  عمليــات  تواجــه  التــي  التحديــات  إلــى  أيًضــا  والمهــددات 

ضعف االرتباط بين قواعد البيانات في المؤسسات المنتجة للبيانات .  •
الكفاءات الفنية المتخلفة إلنتاج البيانات ونشرها في جميع المؤسسات.  •

صعوبة الوصول إلى البيانات في الوقت المناسب.  •
ضعف االلتزام بالجدول الزمني لنشر البيانات.  •

عدم انتظام إعداد أو إعالن جداول زمنية إلنتاج البيانات اإلحصائية ونشرها من قبل بعض المؤسسات.  •
تحليل محدود للبيانات اإلحصائية.  •
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العالقات مع وسائل اإلعالم   •
إصدار نتائج إحصائية تحت الحظر   •

قنوات معلومات المستخدم والخدمات   •
طلبات مخصصة   •

نشاط النشر   •
أسعار المعلومات   •

تراخيص استخدام المعلومات   •
تحديد احتياجات المستخدمين   •

أنشطة النشر   •
استراتيجيات لتعزيز استخدام المعلومات اإلحصائية  •

2022-2018، كان األردن رابــع دولــة عربيــة تنضــم إلــى  وفًقــا لالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات 
2010 إلصــدار البيانــات فــي الوقــت المناســب. ومــع ذلــك، ال يوجــد  نظــام نشــر البيانــات الخاصــة فــي عــام 
ــر  ــا “لتطوي ــة حالًي ــة جاري ــة تنفيذي ــتراتيجية خط ــر االس 15 ٦٩   تذك .)SDDS( ــات  ــر البيان ــة لنش ــي األردن سياس ف
سياســة وطنيــة للنشــر والوصــول إلــى البيانــات وفًقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة”، مــع وثيقــة السياســة التــي 
ــاء  ــج “ النس ــاركة برنام ــبة لمش ــة مناس ــا لحظ ــل أيًض ــذا يمث ــران 16،2019 ٧٠  وه ــول حزي ــا بحل ــاء منه ــيتم االنته س
مهمــات” مــع هــذا التطــور، لضمــان أن سياســة نشــر البيانــات ســتجعل احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( 

متاحــة فــي الوقــت المناســب.

ــة  ــتراتيجية وطني ــدث اس ــي أح ــت ف ــي لوحظ ــات والت ــاج البيان ــه إنت ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــة إل باإلضاف
والفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  تحليــل  يشــير   ،2018-2022 للفتــرة  األردن  فــي  اإلحصــاء  لتطويــر 

وهــي: المثلــى،  البيانــات  نشــر  عمليــات  تواجــه  التــي  التحديــات  إلــى  أيًضــا  والمهــددات 

ضعف االرتباط بين قواعد البيانات في المؤسسات المنتجة للبيانات   •
الكفاءات الفنية المتخلفة إلنتاج البيانات ونشرها في جميع المؤسسات   •

صعوبة الوصول إلى البيانات في الوقت المناسب   •
ضعف االلتزام بالجدول الزمني لنشر البيانات   •

عدم انتظام إعداد أو إعالن جداول زمنية إلنتاج البيانات اإلحصائية ونشرها من قبل بعض المؤسسات   •
تحليل محدود للبيانات اإلحصائية   •

 69 المملكة األردنية الهاشمية .)٢٠١٨( االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات ٢٠١٨- .٢٠٢٢ص١٦ .

 70 المرجع نفسه ص. ٤٢



61تقييم وضع إحصاءات النوع االجتماعي )الجندر(  في األردن

االستخدام المحدود لإلحصاءات من قبل معظم صانعي السياسات ومتخذي القرار .  •
محدودية الوسائل المستخدمة لنشر البيانات.  •

تعــدد المصــادر اإلحصائيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي يــؤدي إلــى التضــارب واالزدواجيــة ويزعــزع ثقــة   •
مســتخدمي البيانــات والــرأي العــام ممــا يتســبب فــي تراجــع مســتوى دعــم النظــام اإلحصائــي.16 ٧١

ــو  ــى ل ــي األردن حت ــود ف ــات موج ــر البيان ــي لنش ــدول الزمن ــدو أن الج ــات، يب ــذه المالحظ ــى ه ــر إل بالنظ
ــزام«.  ــف االلت ــة »ضع ــن مالحظ ــم م ــى الرغ ــبق، عل ــدار المس ــم لإلص ــاك تقوي ــن هن ــم يك ل

تقويــم  وإنشــاء  األردن  فــي  البيانــات  نشــر  سياســة  وتنفيــذ  واعتمــاد  صياغــة  دعــم  الضــروري  مــن 
ــة  ــة اإلحصائي ــكام السياس ــذ أح ــن تنفي ــزء م ــدر( كج ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــدار احص ــبق إلص مس

الوطنيــة حيــث يمثــل ضمــان االمتثــال وتنفيــذ مثــل هــذه السياســات المزيــد مــن الفــرص.

ــن  ــك الذي ــة وأولئ ــاءات جندري ــون إحص ــن ينتج ــك الذي ــن أولئ ــل بي ــدم التواص ــن ع ــة م ــا درج ــاك أيًض هن
يســتخدمونها فــي األردن. فــي الوقــت الحالــي، يقتصــر التبــادل علــى تعليقــات الزائريــن المذكــورة 
اإلنترنــت،  علــى  موقعهــا  علــى  نشــره  يتــم  ممــا  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  تتلقاهــا  التــي  أعــاله 
المعرفــة  لقيــاس  الســنوي  المســتخدم  واســتبيان  المســتخدم،  رضــا  لقيــاس  الســنوي  والمســح 

العامــة. اإلحصــاءات  دائــرة  بمنتجــات  والوعــي 

فرص تحسين الوصول واالستخدام لإلحصاءات الجندرية
لديهـا  أن  كمـا  وتحسـينها،  تعزيزهـا  يمكـن  قائمـة  ومنصـات  تقويتهـا  يمكـن  فنيـة  خبـرة  األردن  تمتلـك 

احصـاءات  إصـدار  لضمـان  اإلجـراءات  مـع  ودمجهـا  تسـخيرها  يمكـن  التـي  الحاليـة  األدوات  مـن  عـدد 

النـوع االجتماعـي )الجنـدر( فـي الوقـت المناسـب، وهنـاك علـى األقـل فهـم مـن قبـل المؤسسـات ذات 

البرامـج.  وإعـداد  السياسـات  إلعـالم  اسـتخدامها  وينبغـي  يمكـن  البيانـات  أن  الصلـة 

ــج “  ــيقوم برنام ــد، س ــة والتأيي ــن السياس ــراء كل م ــتخدامها إلث ــور واس ــات للجمه ــة البيان ــان إتاح لضم

ــة  ــر سياس ــكيل تطوي ــى تش ــعي إل ــات والس ــادل البيان ــوالت تب ــز بروتوك ــي: تعزي ــا يل ــات”  بم ــاء مهم النس

ــة  ــاءات الوطني ــتراتيجية اإلحص ــل اس ــن قب ــات م ــم للبيان ــر المنتظ ــان النش ــعي لضم ــات والس ــر البيان نش

ــر أدوات  ــى توفي ــة إل ــي؛ باإلضاف ــي والمحل ــتويين الوطن ــى المس ــل عل ــة بالرج ــرأة مقارن ــع الم ــول وض ح

ــتخدمين  ــع المس ــدرة جمي ــز ق ــيتم تعزي ــي. وس ــتوى الوطن ــى المس ــع عل ــور واس ــور لجمه ــر والتص النش

بعــدة  والمنتــج  المســتخدم  بيــن  الحــوارات  الفنيــة، وســيتم تعزيــز  التدريــب والمســاعدة  مــن خــالل 

ــز الفــرص لألنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة للمشــاركة مــع صانعــي السياســات  طــرق، بمــا فــي ذلــك تعزي

والجهــات الفاعلــة الرئيســية والتدريــب لتحســين فهــم المســتخدمين للمعلومــات اإلحصائيــة.
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والقــدرة  األردنــي  الوطنــي  اإلحصائــي  للنظــام  واالتصــال  البيانــات  لنشــر  المحــدودة  القــدرات  إن 

المحــدودة للحكومــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن لالســتفادة مــن اإلحصــاءات الجندريــة والدعــوة 

ــية  ــا رئيس ــا فرًص ــكل أيًض ــج تش ــات والبرام ــد والسياس ــات والتأيي ــوث السياس ــرارات وبح ــالغ الق ــا إلب اليه

األردن.  )الجنــدر( فــي  النــوع االجتماعــي  الوصــول واســتخدام احصــاءات  لتحســين 

وفــي األردن، فــإن حيــز مســاحة السياســة العامــة متطــور بشــكل جيــد فــي بعــض المجــاالت ولكنهــا 

تفتقــر إلــى التنميــة فــي مجــاالت أخــرى، مثــل احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(. علــى الرغــم مــن 

التقــدم كان بطيًئــا، إال أن هنــاك علــى األقــل اإلرادة السياســية للتحســين، وهنــاك فهــم متزايــد  أن 

إلــى حــد كبيــر مــن خــالل  انطلقــت  والتــي  الجيــدة،  )الجنــدر(  النــوع االجتماعــي  ألهميــة احصــاءات 

التنميــة المســتدامة. تنفيــذ أهــداف 
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االســتنتاج والتوصيــات

إلــى عمليــة تشــاور مــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن،  الــواردة فــي هــذا التقريــر  تســتند التوصيــات 
ــة  ــاءات العام ــرة اإلحص ــادة دائ ــق بقي ــل للتحق ــة عم ــكل ورش ــي ش ــاورة ف ــذه المش ــراء ه ــم إج ــث ت حي
ورشــة  إن  والدولييــن.  الوطنييــن  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف  ضمــت  والتــي   ،2019 األول  تشــرين  فــي 
تقديــم  تــم  حيــث  والتقييــم،  المراجعــة  عمليــة  أنشــطة  إحــدى  هــي  الصحــة  مــن  التحقــق  عمــل 
ــل  ــن قب ــا م ــة ومراجعته ــاب المصلح ــن أصح ــة بي ــوارات الثنائي ــة والح ــة المكتبي ــة للمراجع ــج األولي النتائ
ــن  ــة م ــة الراجع ــاس التغذي ــى التم ــاوي إل ــل بالتس ــة العم ــت ورش ــل. هدف ــة العم ــي ورش ــاركين ف المش
ــة،  ــات المطروح ــة التحدي ــر لمواجه ــى تدابي ــل إل ــة للتوص ــددة الالزم ــالت المح ــول التدخ ــاركين ح المش
بيــن  المســاواة  عــدم  علــى  والقضــاء  المــرأة  تمكيــن  إلــى  يهــدف  الــذي  السياســة  خطــاب  إلثــراء 

. لجنســين ا

تضمنــت األهــداف المحددة لورشــة عمــل التحقــق ما يلي:

تعزيــز التفاهــم والتقديــر المشــتركين بيــن أصحــاب المصلحــة للتحديــات الرئيســية وأهميــة تحســين   •
احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( إلثــراء عمليــة صنــع السياســات والتأييــد باإلضافــة إلــى رصــد التقــدم 

ــي األردن . ــرأة ف ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــي المس ــرز ف المح

التحقــق مــن صحــة نتائــج وتوصيــات مســودة تقريــر تقييــم حالــة احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(   •
واالحتياجــات والتحديــات الرئيســية التــي ينبغــي أن يعالجهــا مشــروع “النســاء مهمــات”. 

تعزيــز الحــوار والشــراكات والتوافــق حــول جمــع وإدارة واســتخدام احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر(   •
ــي األردن. ف

والــوزارات  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  عــن  ممثليــن  بالتحقــق  المعنيــة  العمــل  ورشــة  جمعــت  لقــد 
الحكوميــة الرئيســية واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة والمؤسســات األكاديميــة والبحثيــة 
الدولييــن  المصلحــة  وأصحــاب  الجندريــة  القضايــا  بشــأن  وصياغتهــا  السياســات  لبحــوث  الداعمــة 
التحقــق،  عمــل  ورشــة  خــالل  الخــاص.  القطــاع  وكيانــات  الصلــة  ذات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

علــى:  المشــاركة  الجهــات  اتفقــت 

القضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا مــن أجــل تعزيــز احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي األردن   •
)علــى امتــداد مجــاالت المخرجــات الثــالث، وهــي: تمكيــن بيئــة السياســات، وإنتــاج البيانــات، والوصــول إلــى 

البيانــات واســتخدامها( .

ــات  ــق المخرج ــة لتحقي ــب األولوي ــا حس ــب ترتيبه ــي يج ــة الت ــراءات ذات الصل ــتهدفة واإلج ــج المس النوات  •
الثــالث المذكــورة أعــاله .
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ــة  ــدر( المصمم ــي )الجن ــوع االجتماع ــاءات الن ــق باحص ــا يتعل ــة فيم ــاءات العام ــرة اإلحص ــع دائ ــاون م التع  •
خصيًصــا لهــذه االحتياجــات والتحديــات والتوصيــات المحــددة.

تركــزت التوصيــات التــي تــم إنشــاؤها علــى المخرجــات الرئيســية الثالثــة لهــذا التقييــم وتــم تصنيفهــا 
وفًقــا لمســتوى السياســة / المســتوى االســتراتيجي والمســتوى التشــغيلي / التنفيــذي، علــى النحــو 

ــي: التال

بيئة تمكينية للمراقبة الفعالية اللتزامات السياسة  )1(

على مســتوى السياســة

البيانــات  لجمــع  قانونــي  إطــار  وجــود  لضمــان  الجندريــة  لإلحصــاءات  وطنيــة  سياســة  وضــع   •  
اإلحصائــي.  القانــون  نطــاق  خــارج  وإنتاجهــا  اإلحصائيــة 

ــن  ــى تتمك ــية، حت ــوكاالت الرئيس ــة وال ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــم بي ــاون المنظ ــهيل التع تس  •  
اإلداريــة.  البيانــات  إلــى  الوصــول  مــن  المؤسســات 

تمكيــن الوحــدات الجندريــة فــي جميع اإلدارات والوزارات.  •  

تعييــن ضبــاط االرتبــاط الرئيســيين والبديليــن .  •  

إبــرام اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم مــع الجامعــات حتــى يتمكــن الطــالب مــن تلقــي دورات   •  
البيانــات. تصنيــف  وأهميــة  اإلحصائــي  الميدانــي  العمــل  فــي 

٧٢ 17 45( مــن قانــون حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة رقم 20/2017. تفعيــل أحــكام المــادة )  •  

لتطويــر اإلحصــاء إلعطائــه وزن  الوطنيــة  االســتراتيجية  النــوع االجتماعــي فــي  دمــج وإدمــاج   •  
أكبــر. سياســي 

علــى المســتوى التشــغيلي:

المســتوى  علــى  القطاعــات  جميــع  فــي  الجنســين  بيــن  الفجــوات  لتحديــد  دراســة  إجــراء   •  
الوطنــي. ودون  الوطنــي 

التركيــز علــى  الجندريــة مــع  المؤسســية لإلحصــاءات  القــدرات  لتنميــة  وضــع خارطــة طريــق   •  
أدوار قســم احصــاءات النــوع االجتماعــي )الجنــدر( فــي بنــاء القــدرات المؤسســية المنظمــة 

المصلحــة. أصحــاب  بيــن  وخارجيــً  العامــة،  اإلحصــاءات  دائــرة  داخــل  داخلًيــا، 

كانــت هــذه إحــدى توصيــات المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن. صــدر هــذا القانــون عــام ٢٠١٧ ولكــن لــم يتــم تفعيلــه بعــد. وتشــمل أحكامــه: أن تقــوم   ٧٢
دائــرة اإلحصــاءات العامــة بالتنســيق مــع المجلــس بتنفيــذ مــا يلــي فــي الســنة التاليــة لتاريــخ نفــاذ القانــون: أ( تضميــن سياســاتها واســتراتيجياتها وخططهــا وبرامجهــا إجــراءات تضمــن 
إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ ب( إجــراء مســوحات متخصصــة وجمــع إحصــاءات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإدراجهــا فــي االســتبيانات والنمــاذج المســتخدمة فــي التعــداد 
العــام للســكان، وتحديــداً البنــود التــي تشــير إلــى عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوزيعهــم الجغرافــي وجنســهم وعمرهــم وكذلــك. نــوع ودرجــة وطبيعــة إعاقتهــم؛ ج( إنشــاء قاعــدة 
بيانــات شــاملة عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتمكيــن الجهــات المعنيــة بحقوقهــم وقضاياهــم وخدماتهــم مــن االطــالع علــى قاعــدة البيانــات هــذه )بشــرط عــدم المســاس بحقهــم فــي 

الخصوصيــة(.
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ــب  ــات حس ــف البيان ــادة تصني ــة لزي ــة / الخاص ــات الحكومي ــي الجامع ــة ف ــدات جندري ــاء وح إنش  •  
 . لجنــس ا

ــم وإدارة  ــى تصمي ــاس عل ــب الن ــين وتدري ــن الجنس ــوارق بي ــي الف ــي تراع ــات الت ــص الميزاني تخصي  •  
الميزانيــات. هــذه 

•  تفعيــل قاعــدة بيانــات مصنفــة حســب االشــخاص ذوي االعاقــة بحيــث يتــم نشــر البيانــات مــع   
قطــاع. كل  فــي  الجنــس  حســب  االعاقــة  ذوي  االشــخاص  نســبة  ذكــر 

)2(  إنتاج البيانات واحصاءات النوع االجتماعي )الجندر(

على مســتوى السياســة:

وإنتــاج  لجمــع  قانونــي  إطــار  وجــود  لضمــان  الجندريــة،  لإلحصــاءات  وطنيــة  سياســة  وضــع   •  

اإلحصــاء. قانــون  إلــى  باإلضافــة  اإلحصائيــة  البيانــات 

حســب  المصنفــة  واإلحصــاءات  اإلحصائيــة  البيانــات  إلنتــاج  شــامل  مؤسســي  إطــار  إنشــاء   •  

الجنــس، وتحديــد إجــراءات التشــغيل القياســية لهــذه العمليــة )الهــدف والتغطيــة والفتــرة 
ــن  ــدات والموظفي ــث المع ــن حي ــة م ــة واألدوات الالزم ــطة والدوري ــرات واألنش ــة والمؤش الزمني
اإلحصــاءات  دائــرة  بقيــادة  البيانــات،  بإنتــاج  المعنييــن  جميــع  علــى  وتعميمهــا  والتكاليــف( 

العامــة.

المدني  المجتمع  ومنظمات  الخاص  والقطاع  الحكومية  المؤسسات  بين  تنسيق  منصة  إنشاء   •  

المنطقي. لإلطار  وفًقا  الجنس  حسب  المصنفة  والبيانات  جندرية  بيانات  إلنتاج 

مراجعــة ودعــم التشــريعات / السياســات الداخليــة فــي المؤسســات الوطنيــة إلنشــاء وحــدات   •  

عنهــا. واإلبــالغ  اإلحصائيــة  البيانــات  إنتــاج  فــي  متخصصــة  وظيفيــة  مســميات  أو  إداريــة 

علــى المســتوى التشــغيلي:

إنشــاء نظــام مراقبة الجــودة لإلحصــاءات الجندرية.  •  

التقاريــر  الوطنيــة إلدخالهــا فــي  الجندريــة  الفعــال والفعــال لإلحصــاءات  دعــم االســتخدام   •  
والدوليــة. الوطنيــة 

البيانــات  إلنتــاج  الفنيــة  المهــارات  حــول  المنظمــة  المؤسســية  القــدرات  بنــاء  دورات  تقديــم   •  
الوطنيــة.  للمؤسســات  الداخليــة  التدريــب  خطــط  فــي  ونشــرها  الجندريــة 
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ــي  ــة والت ــرات الجندري ــتدامة والمؤش ــة المس ــداف التنمي ــي أله ــم اإللكترون ــج التعل ــم برام تصمي  •  
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الصلــة  ذات  والــوزارات  العامــة  اإلحصــاءات  دائــرة  تســتهدف 

إلــخ. المحليــة،  والســلطات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

الفئــة  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مؤشــرات  إلعــداد  المباشــر  الفنــي  الدعــم  تقديــم   •  
األولــى. 

تقديــم الدعــم الفنــي والمالــي لجمــع البيانــات وتطويــر مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة   •  
الثانــي.  المســتوى  فــي فئــة 

مــن  الوطنــي  اإلحصائــي  النظــام  تمكــن  التــي  المؤسســي  التعزيــز   / التطويــر  خطــط  وضــع   •  
التنميــة المســتدامة فــي المســتويين  إلــى تطويــر مؤشــرات أهــداف  صياغــة معاييــر تهــدف 

والثالــث. الثانــي 

تصميـــم أنشـــطة بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال إعـــداد التقاريـــر السياســـية والبحـــوث لتوجيـــه   •  
. ت ســـا لسيا ا

إمكانية الوصول للبيانات واستخدامها  )3(

على مســتوى السياســة:

وإنتــاج  لجمــع  قانونــي  إطــار  وجــود  لضمــان  الجندريــة  لإلحصــاءات  وطنيــة  سياســة  وضــع   •  
اإلحصــاء. قانــون  إلــى  باإلضافــة  اإلحصائيــة  البيانــات 

ــر  ــاص لنش ــار خ ــود معي ــم وج ــي تدع ــات الت ــع المؤسس ــن جمي ــة بي ــر وطني ــة نش ــع سياس وض  •  
البيانــات. لنشــر  زمنيــة  وجــداول  واضحــة  زمنيــة  أطــر  مــع  الجندريــة  البيانــات 

علــى المســتوى التشــغيلي:

إطــار  فــي  الجندريــة  لإلحصــاءات  االســتخدام  ســهلة  منصــة  وتطويــر  االحتياجــات  تقييــم   •  
ــت  ــات بوق ــى البيان ــول إل ــن الوص ــتخدمين م ــن المس ــتدامة لتمكي ــة المس ــداف التنمي ــة أه منص

أقــل. وجهــد 

تعزيــز الرؤيــة اإلعالميــة للبيانــات الجندرية ألغــراض ترويجيــة وتوعوية.  •  

إطــالع أصحــاب المصلحــة المعنييــن علــى أفضــل الممارســات في نشــر البيانــات الجندرية.  •  

ــع  ــن جمي ــة بي ــات الجندري ــة للبيان ــة اإلداري ــجالت اإللكتروني ــودة للس ــة الج ــام لمراقب ــاء نظ إنش  •  
المؤسســات، بمــا فــي ذلــك إعــداد التقاريــر اإللكترونيــة كأحــد معاييــر نشــر البيانــات لتعزيــز 

الرصــد. وفعاليــة  التشــغيلية  الكفــاءة 
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ــوع  ــة بالن ــاط الخاص ــاط االرتب ــة وضب ــجالت اإلداري ــي الس ــة لموظف ــدرات المنظم ــاء الق ــان بن ضم  •  
االجتماعــي الموجــودة فــي المؤسســات وتعزيــز قدرتهــم علــى إضفــاء الطابــع المؤسســي 

عملهــم.  علــى 

تقديـم الدعـم لمسـح القطـاع غيـر الرسـمي مـن أجـل توفيـر بيانـات حـول التمكيـن االقتصـادي   •  
. ة أ للمـر

إعــداد  ألغــراض  االجتماعــي  بالنــوع  الخاصــة  والكميــة  النوعيــة  للبيانــات  مســتودع  تطويــر   •  
إلــخ(.  والدراســات،  والبحــوث  )التقاريــر  التقاريــر 

ــجالت  ــة )س ــادر مختلف ــن مص ــة م ــات الجندري ــر البيان ــين تواف ــات لتحس ــج ومنهجي ــر مناه توفي  •  
واضحــة. زمنيــة  وأطــر  منظمــة  لمعاييــر  وفًقــا  وجمعهــا  إداريــة(  أو  ميدانيــة 

اإلحصـــاءات  دائـــرة  فـــي  )الجنـــدر(  االجتماعـــي  النـــوع  احصـــاءات  علـــى  المدربيـــن  تمكيـــن   •  
الجندريـــة  البيانـــات  وتوافـــر  باســـتخدام  الوعـــي  لزيـــادة  الصلـــة  ذات  والمؤسســـات  العامـــة 

ووزاراتهـــم. مؤسســـاتهم  داخـــل 
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