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وع الاجامتعيإملفاهمي إملتعلقة ابلن: أ ولا 

(Gender) 



؟ إلفرق بني إجلنس وإلنوع



إجلنس وإلنوع الاجامتعي-1

إملناسبكوإلسلو وإل دوإرإلعالقاتيعينالاجامتعيإلنوعمفهوم

ضوءيفمس بقاا وإملرأ ةإلرجلمنللكإجملمتعحيددهإذلي

وإلتقاليدادإتإلعمنمجموعةتضمثقافيةومنظومةإجامتعيةمورواثت

.ةمعينزمنيةفرتةويفماجممتعيفإلسائدةوإلقمي

إجلنسنينيبلبيولوجيةابلختالفاتابيتعلقإجلنس

يتغريلاثبتوهوإلتوإدلبوظيفةأ ساساا مرتبطو 



النوع االجتماعي الجنس

إلرجال وإلنساءهباإل دوإر الاجامتعية إليت يقوم  إلبيولوجية بني إلرجال وإلنساءإلفروقات

يتأ ثر بعوإمل كثريةويتغري مع إلزمن  ل يتغري مع إلزمن

بقة ابختالف إلعرق وإللون وإلط إلفروقات ختتلف 

جامتعيةالاجامتعية وإدّلين وإلثّقافة وإلعمر وإحلاةل الا

أ حناء يعج بني إلنساء وإلرجال يه نفسها يفإلفروقات

إلعامل

مقارنة بني مفهوىم إجلنس وإلنوع الاجامتعي



(   (Womanمتكني إملرأ ة -2

إخلاصةإحلياتيةهناش ئو وإ دإرةللموإردلمتلكهاسعهياحنوإملرأ ةبدمعيعىن•

عزيزتعوإملمنوهوإلقرإر،صنعيفوإملشاركةمشألكهاومعاجلة

.إجلنسنيبنيإملساوإة

حقعمل،إلحق)وإلفرصإحلقوقيفوإملرأ ةإلرجلبنيإملساوإةهو•

(......إملدنيةإحلقوقوإلرتحش،الانتخاب

Gender equality))إملساوإة بني إجلنسني -3



مفهوىّم إملساوإة وإل نصاف ؟



إ ماكنيةدتوجلإنهإ لللجميعإلمثرإ اتحةمنإلرمغعىل

للصعوديةوإل ماكن إلقدرةدليهملنإ لعليهإحلصوليف

آخرينأ ماإلامثروقطف عىلولإحلصيس تطيعوإفالإل

اتحتهوجودهمنإلرمغعىلإلمثر ىلعإلقدرةل نوإ 

.هلمهميأ ةلبستإلامثروقطفإلصعود

.ذكلهلأ تيحمنإ لإلفرصةهذهإغتناميمتكنمللكنللجميعمتساويةفرصاهناكاكنتلقد

تكافؤ فرص بال إنصاف

مفهوىم إملساوإة وإل نصاف



(Equity)إل نصاف -5

حلقوقإعىلإحلصوليفإل فرإدمجليعمتاكفئةفرصتوفري•

.وإلثقافيةصاديةوالاقتوالاجامتعيةإلبرشيةإلتمنيةيفوالاس تحقاقات

يؤدىرايتوإحلإحلقوقيفإلفرصتاكفؤممارسةجيعلإل نصاف•

عىلإلفرصةعىلإحلصولضامن)ومنصفةعادةلنتاجئإ ىلابلرضورة

(إلبينيةالاختالفاتمنإلرمغ

(Equal opportunities)تاكفؤ إلفرص -4

تكافؤ فرص وإنصاف



ولمتعإجمل يفوإملرأ ةإلرجلمنلكيؤدهياإليتإل دوإريه•

إلثقافةخاللمن،نفسهإجملمتعبلإلبيولويجإلتكوينحيددها

.إجملمتعيفإلسائدةوإلتقاليدوإلعادإت

(Gender roles)أ دوإر إلنوع الاجامتعي -6

Access to)إ ىل إملوإرد وإلس يطرة علهيا إلوصول-7 and control over resources)

أ مامثالا زرإعيةأ رضاكمتالكمنهوالاس تفادةمعنيموردإمتالكعىلابلقدرةإملوإردإ ىلابلوصوليقصد

إملس تخدمةإلزرإعةنوعو إل رضتكلزرإعةتمتمىتحيثمنبشأ هناإلقرإرإختاذيفإحلريةهوعلهياإلس يطرة

.بيعهاوقرإريزرعهاومن



جامتعيإلنوع الاقضااي: اثنياا 



oتتعلقرؤيةذإتةخطبيجنيللمرأ ةإلرإبعإلعامليإملؤمترخاللمنوضعهمتإذلىإلعملومهناجإ عالنيشلك

.إملرأ ةلمتكنيإدلولبذلهات إليتإجلهودوتقيميإلعاملحولإملرأ ةوضعلتحليلإملرجعيةإل طروأ حدإملرأ ة،بمتكني

:إل ساس ية وىه هامتمالاتجمالمن 12ويغطي مهناج إلعمل 



إ حصاءإت إلنوع الاجامتعي: اثلثاا 

Gender Statistics



معنية بقضايا النوع االجتماعي

تقيس وضع المرأة والرجل

لها منهجيات وأدوات قياس خاصة

تتقاطع مع الفروع اإلحصائية 
التقليدية



مصنفة وفقاا للنوع هناك خطأ  شائع بأ ن إلبياانت إل حصائية إملصنفة وفقا لذلكور وإل انث يه بياانت

الاجامتعي





أهمية إحصاءات النوع االجتماعي



من هم المنتجون ؟



الشعب
المنظمات 
غير 
الحكومية

المحللون

اإلعالميون

االقتصاديين
صانعي 
السياسات

الوزارات 
واإلدارات 

المعنية بشؤون 
المرأة 

العلماء

الباحثون 
من 

اإلحصائيين

؟مستخدمونمن هم إل



إتإ ىل مؤرشترجة قضااي إلنوع الاجامتعي: رإبعاا 



شرـــــؤت الماونــكـــم



شرــــــــؤت الماونـكــمأمثلة على 



أنــواع المؤشـرات

تستخدم 

األرقام لرصد

ظاهرة معينة

ا  أحيانتحتسب 

من مؤشرات 

أخرى لقياس 

ظواهر متميزة

غير فعالة 

ها أحيانا  وحين

تستخدم 

المؤشرات 

النوعية 

باالعتبااراتتتأثر

الشخصية

تصف 

خصائص غير

ملموسة 

دة تُعبر عن ع

ابعاد لظاهرة 

معينة

يُعبر عنها 

إسميةبعبارات 

مؤشرات نوعية مؤشرات كمية



أمثلة للمؤشرات النوعيةأمثلة للمؤشرات الكمية

ماتعداد السكان الكلى أو في منطقة*

معدل الخصوبة اإلجمالي *

نسبة النوع *

......نسبة الفقر، *

 استطالعات الرأي حول الخدمات

المقدمة، 

قياس وتقييم األداء

 وصف الحالة النفسية

يةالسمات الشخصية، السيكولوج.



إل دوإت إل حصائية لقياس: خامساا 

مؤرشإت إلنوع الاجامتعي





. هي العالقة الحسابية بين مجموعة فرعية من السكان ومجموعة فرعية أخرى:تعريف

وتحسب بقسمة مجموعة على أخرى 

(Ratio)النسب -1

(Maternal Mortality Ratio)نسبة وفيات األمهات : 1مثال 

(Sex Ratio)نسبة الجنس : 2مثال

تشير هذه النسبة إلى عدد وفيات األمهات نتيجة مضاعفات الحمل والوالدة لكل:تعريف

والدة حية100.000



 Gender Parity Index: دليل تكافؤ النوع االجتماعي 



(Gender parity Index)دليل تكافؤ النوع االجتماعي 

ؤ تشير قيم المؤشر إلى أن هناك تكافؤ في االلتحاق بالتعليم قبل األساسي واألساسي و يرتفع دليل التكاف

لصالح اإلناث بالتعليم الثانوي 



المئوية نسبةإل-2
(Percentage)

الحصة

(Share)

القيمة النسبية
(Proportion)

(توزيع النسب)



(Percentage)المئوية نسبةال-2

نالنسبة المئوية هي العالقة بين مجموعة فرعية من السكان وإجمالي السكا:تعريف

(Proportion)القيمة النسبية -أ

خاصيّة المحّددةتُستخدم القيم النسبية للمقارنة بين النساء والرجال فيما يتعلّق بال:تعريف

100نسبة األمية: مثال



مااالقتصادي في بلد سنة فأكثر وفق مساهمتهم في النشاط 15السكان 

النسب المئويةرجالنساء السكان 

رجالنساء

158,1881,119,2575296الناشطون اقتصاديا

145,30350,007484ياغير الناشطين اقتصاد

303,4911,169,264100100المجموع
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القيمة النسبية للناشطين اقتصاديا  

لكل من الرجال والنساء



Gender Gap: فجوة النوع االجتماعي

النسب المئويةرجالنساء القوى العاملة

رجالنساء

158,1881,119,2575296الناشطون اقتصاديا

145,30350,007484ياغير الناشطين اقتصاد

303,4911,169,264100100المجموع

اشطين اقتصاديا النسبية للرجال النوالقيمة الفرق مابين القيمة النسبية للنساء الناشطات اقتصاديا 

القيمة النسبية للنساء -القيمة النسبية للرجال   = فجوة النوع االجتماعي 

اقتصادياالناشطاتاقتصادياالناشطين

نقطة مئوية =52ــــ  96= فجوة النوع االجتماعي    44

مما يعنى أنه البد من رفع المساهمة في النشاط االقتصادي للنساء

في المائة لردم الفجوة بينهن وبين الرجال44بمقدار 

سنة فأكثر حسب القوى العاملة في بلد ما15السكان 



 (Sex Distribution or Share)الحصة-ب

الحصص حسب الجنسالنسب المئويةرجالنساءالقوى العاملة

المجموعرجالنساءرجالنساء

158,1881,119,25752961288100الناشطون اقتصاديا

145,30350,0074842674100غير الناشطين اقتصاديا

303,4911,169,2641001002179100المجموع

سنة فأكثر حسب القوى العاملة في بلد ما15السكان  :مثال

%12= حصة النساء في فئة الناشطين اقتصاديا  



مؤرشإت أ خرى و أ دوإت قياس 

مس متدة من إلنسب إملئوية



(Gender Pay Gap)فجوة النوع االجتماعي في األجور ✓

ثرتؤالتيالنمطيةوالصورةالتقاليديعكسحيثاالجتماعي،النوعإحصاءاتمؤشراتأهممن:تعريف

عناتجةالناإلنتاجيةالفجوةتمثلالفجوةتلكإنكما،والتدريبالوظيفيةوالمساراتالمهناختيارعلى

كاملبشكلوإمكانياتهنالنساءقدراتاستخدام



ر وفجوة األج( بالدينار األردني)نسبة العاملين ومتوسط األجر الشهري : مثال

2016الشهري حسب الجنس والمهنة، 



(Percent Change)غيير النسبيقياس الت  ✓

وعة قياس التغيير النسبي هو طريقة أخرى الحتساب التغيُّر لدى المجم:تعريف
لى مدار التغيير النسبي ع"الفرعية نفسها مع مرور الوقت، والُمعبّر عنه بعبارة 

"الوقت



حوالي(سنة29-20)العمريةالفئةفياإلناثبينالبطالةمعدلبلغ:مثال

.2010عام%34حواليمقابل2019عام26%

%(  23.5ــ = )100*  34(/ 34–26= ) التغير النسبي في معدل البطالة 

.2019إلى عام 2010في الفترة من عام % 23.5وذلك يعنى أن معدل البطالة بين اإلناث في تلك الفئة العمرية انخفض بنسبة 

3.5إلى2008عامسيدة/طفل3منمصرفيالكليةالخصوبةمعدالتارتفعتآخركمثال

.الكلىالخصوبةمعدلفىالنسبيالتغيراحسب،2014عامسيدة/طفل

%16.7=  100*  3(/ 3–3.5= ) التغير النسبي في معدل الخصوبة الكلى 

.2014إلى عام 2008في الفترة من عام % 16.7وذلك يعنى أن معدل الخصوبة الكلى ارتفع بنسبة 



(Rates)المعـدالت -3

المعدالت هي شكل خاص من أشكال النسب المئوية تمثل احتمال حدوث الظاهرة:تعريف

.عدد المشاهدات لظاهرة معينة خالل فترة زمنية محددة= البسط 

عدد األشخاص المعنيين بهذه الظاهرة خالل نفس الفترة الزمنية= المقام 



(Abortion Rate)معدل اإلجهاض 

الفئةفيالنساءعددكانبينماإجهاضحالة10400نحو2007عامفيسجلتتونسفي:مثال

اإلجهاضمعدلاحسبي/احسب،امرأة2952600هوالعامنفسفي(سنة49–15)العمرية

3.5

العمرفىسيدة 1000لكل تقريباحاالت إجهاض 4مما يعنى حدوث حوالي 
2007وذلك في عام ( سنة49–15)



:املئ الفراغات حسب الجدول أدناه/امأل

تمرين

________________في المائة لصالح ________________ في القطاع الثالث، تقدر فجوة النوع االجتماعي 1.

في المائة_____________ في المائة وحصة الرجال ________________ في القطاع الثاني، تقدر حصة النساء 2.

في المائة______________ في المائة والرجال __________ في القطاع األول، تكون القيمة النسبية للنساء 3.

(مرتبة عشرية واحدة)________________ في القطاع الثاني، يقدر دليل تكافؤ النوع االجتماعي 4.

نقاط مئوية لصالح النساء في القطاع األول مقارنة بالنساء في القطاع الثالث________________ هناك 5.

_____________والثالث _______________ الثاني ______________ فجوة األجور في القطاع األول 6.

فجوة 
االجور

متوسط الدخل السنوي توزيع الجنس الرجال النساء المجموع قطاع

الرجال النساء الرجال

ةبالنسب)
(المئوية

النساء

ةبالنسب)
(المئوية

النسبة

المئوية

العدد النسبة

المئوية

العدد النسبة
المئوية

العدد

322 177 4 8 30 12 األول

298 150 14 6 50 20 الثاني

258 246 5 3 20 8 الثالث

23 17 100 40



 ً ً جزيل شكرا


