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 األمم المتحدة
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 المحتويات    
 

 
ممارسة ممتازة 
لمصر في نشر 
برنامج التعلم 

االلكتروني 
الحصاءات النوع 

االجتماعي بين 
الوزارات 

 والمحافظات
 

األردن تعقد أول 
دورة تدريبية حول 

منهج االسكوا 
"الدليل العملي حول 

إحصاءات النوع 
 االجتماعي"

 
العراق تعقد سلسلة 
ورش وطنية حول 

منهج االسكوا 
"الدليل العملي حول 

إحصاءات النوع 
 االجتماعي"

 

 

التعلم االلكتروني إلحصاءات النوع االجتماعي بهدف تعزيز منظور النوع االجتماعي نشر برنامج في العامة واالحصاء  للتعبئة في إطار حرص الجهاز المركزي

وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة للتعرف بالبرنامج وكيفية اجتيازه، وعقدت أول  مسؤوليالمجلس القومي للمرأة وباإلحصاءات الوطنية، تم مخاطبة كل من 

ل الفترة رات وذلك خالورشة عمل وطنية ودعي إليها الحاصلين على شهادة التعلم االلكتروني سواء من المجلس القومي للمرأة أو مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بالوز

.2018أكتوبر  18-15ن م  

وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لنشر البرنامج على مستوى  مسؤولةوزارة التربية والتعليم سريعة من  ةاستجابوكانت ، توفور انتهاء التدريب تم التواصل مع الوزارا

على مشاركة العديد من االدارات بقطاعات الوزارة وجميع وحدات المحافظات حيث تم تعميم البرنامج على جميع المحافظات من خالل موافقة رئيس قطاع مكتب الوزير 

اب لتلقي  –تم انشاء مجموعة عمل على الواتس .  كما واالدارات والمدارس في برنامج التعلم االلكتروني إلحصاءات النوع االجتماعي تتكافؤ الفرص بالمديريا

تم عمل فيديوهات للحاصلين على الشهادة وايضاً مطوية بها وتنافس رائع بين المحافظات .  وأدى هذا االهتمام الى االستفسارات وحل مشاكل السادة الملتحقين بالدورة

بالمحافظات لكيفية ملخص للموضوعات واهم التعريفات المستخدمة وذلك من قبل الحاصلين على البرنامج في االدارات التعليمية المختلفة. كما تم عقد ورش عمل 

.لدورةاجتياز ا  

مدرستي داعمة للنوع "قامت محافظة الدقهلية بإجراء مسابقة تحت مسمى  في المدارس وتشجيعاً للحصول على شهادات التعليم االلكتروني للنوع االجتماعي 

ع المدارس للرجوع اليها في اي مدرسة داعمة كمقر استرشادي لجمي أفضلعلى ان يتم اختيار المدارس  أفضلالختيار في المحافظة مدارس لجميع ال "االجتماعي

ولتشجيع الحاصلين على الشهادة قامت قيادات التعليم بالمحافظة بإقامة حفل تكريم السادة الحاصلين على تدريب سفراء دعم للنوع االجتماعي.  هيئتهااستفسار وجميع 

بنسبة  416والذكور  %65بنسبة  750متدرب عدد االناث  1162هلية احصاءات النوع االجتماعي. وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الحاصلين في محافظة الدق

35%.                              

 

 وي

ن بي في نشر برنامج التعلم االلكتروني الحصاءات النوع االجتماعي مصرممارسة ممتازة ل

 والمحافظاتالوزارات 

 

 :يمكن التسجيل في برنامج التعلم االلكتروني إلحصاءات النوع االجتماعي لإلسكوا من خالل الرابط التالي
http://elearning.unescwa.org 
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سلسلة من ورش وطنية حول منهج  في العراق عقد الجهاز المركزي لإلحصاء

في األولى الورشة  االسكوا "الدليل العملي حول إحصاءات النوع االجتماعي"

في مقر الجهاز المركزي  2018كانون األول / ديسمبر  26-23لفترة من ا

من اإلحصائيين العاملين في الدوائر الفنية 19الورشة:  وقد حضرلإلحصاء. 

التابعة للجهاز المركزي لإلحصاء باإلضافة الى مشاركين من ديوان وزارة 

تمكين المرأة في التخطيط / دائرة التنمية البشرية، كما شارك ممثلون عن دائرة 

الفترة من عقدت في الورشة الوطنية الثانية أما األمانة العامة لمجلس الوزراء. 

من اإلحصائيين العاملين في  18وبحضور  2019كانون الثاني / يناير  20-23

الدوائر الفنية التابعة للجهاز المركزي لإلحصاء باإلضافة الى مشاركين من ديوان 

 .التنمية البشرية وزارة التخطيط / دائرة

تحديث النظام اإلحصائي الوطني وزيادة المعلومات  :أهداف الورشات الوطنية هي

التدخالت المراعية  اتخاذي فواإلحصاءات، دعم متخذي القرار وصانعي السياسات 

صياغة القوانين والتشريعات التي تضمن حماية حقوق اإلنسان  للنوع االجتماعي

اإلحصائيين العاملين في مختلف المجاالت بتطوير  تدريبووالمرأة والفتاة، 

نتاج بيانات مصنفة حسب في إمهاراتهم على تعزيز مفاهيم النوع االجتماعي 

الجنس، تأهيل المتدربين )مستخدمي اإلحصاءات( بمختلف فئاتهم وتقوية 

 كتابة التقارير المبنية على التحليالت اإلحصائية المرتكزة على األدلةفي مهاراتهم 

 والمراعية للنوع االجتماعي بشكل أفضل.

مواصلة اإلحصائيين العاملين في الدوائر اإلحصائية الفنية  :أهم التوصياتومن 

في الجهاز المركزي لإلحصاء على التعلم ونشر المعرفة بإحصاءات النوع 

المتعلقة بالنوع  التوجيهيةواتباع وتنفيذ التوصيات والمبادئ االجتماعي 

ق االجتماعي كما هو موصى بها وتم اعتمادها من قبل الوكاالت المتخصصة وفري

 العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي.                                             

 

 

 

 

 

ً ويزداد مستوى الفقر طردي معازدياد عدد األطفال. تبرز العلقة  ا

الطردية بين مستوى الفقر وعدد األطفال وبحسب نتائج مسحميزانية 

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

ً وترتفع األرقام طردي %36.5فيها  أطفال  ةثالثففياألسر التي لديها  ا

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

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

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

 .التي لديها ثمانية أطفال

نجد أن األسر الفقيرة التي تقودها امرأة ترسل أوالدها الذكور للعمل 

% بينما  54.6للحاجة وبالتالينرى أن نسبة االلتحاق بالتعليم  نظراً 

%، ويتوجب  65.5النسبة لألسر الفقيرة التي يقودها رجل ترتفع إلى 

ً اإلشارةإلى أن األسر التي يقودها رجل أقل اهتمام بتعليم الفتيات  ا

 امرأة. سنة مقارنة باألسر التي تقودها17 -15المراهقات في السن 

 

 

العملي حول منهج االسكوا "الدليل حول  دورة تدريبيةاألردن تعقد أول 

 إحصاءات النوع االجتماعي"

الدكتور قاسم الزعبي، رئيس دائرة االحصاءات العامة في األردن، التدريبية الوطنية األولى حول إحصاءات أفتتح 

وهي أول دورة تدريبية حول منهج االسكوا   .2018ديسمبر / كانون األول 20-18خالل الفترة من النوع االجتماعي 

على أهمية استخدام إحصاءات النوع فيها أكد "الدليل العملي حول إحصاءات النوع االجتماعي" في المنطقة العربية، 

االجتماعي كأداة من أدوات التأييد والمؤازرة من خالل العمل على تبني إطار موحد إلنتاج إحصاءات النوع االجتماعي 

أفضل الممارسات من أجل تحسين األداء ورصد نتائج المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز قدرة النساء  وتسجيل

وتحسين فرص وصولهن العادل إلى الموارد اإلنتاجية والخدمات المالية واإلرشادية بغرض استخدام إحصاءات النوع 

 والبرامج التنموية ومدى تحقيقها ألهدافها.                                                    االجتماعي كأداة يستعين بها متخذ القرار في مجال تقييم الخطط

على الوحدة األولى  منهج االسكوا "الدليل العملي حول إحصاءات النوع االجتماعي" مشارك 28وتم تدريب 

السبعينات من القرن العشرين. األهداف باستعراض مراحل تطور االهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة والذي بدأ في 

مفهوم النوع االجتماعي، مراحل تطور مفهوم  التعليمية للوحدة أن يكتسب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالية:

النوع االجتماعي في الصكوك واالتفاقيات الدولية، المفاهيم األساسية المتعلقة بالنوع االجتماعي، وقضايا النوع 

وكانت أهداف تدريب الوحدة الثانية اكتساب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالية: تاريخ في المجتمع.  االجتماعي

أهمية إحصاءات النوع  تعريف إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصها؛ تطّور إحصاءات النوع االجتماعي؛

التحديات في إنتاج إحصاءات النوع  ومنتجوها؛حصاءات النوع االجتماعي إ مستخدمو االجتماعي واستخداماتها؛

اما األهداف التعليمية للوحدة الثالثة هي: تعريف تحليل  االجتماعي. النوعوطني إلحصاء  وإعداد إطار االجتماعي؛

إحصاءات النوع االجتماعي وعناصره؛ أهداف عملية تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وخطواتها األساسية؛ سبُل 

قضايا النوع االجتماعي وتحديد المؤشرات الالزمة لها؛ كيفية إجراء تحليل إحصاءات النوع االجتماعي  التعرف على

أتت األهداف التعليمية للوحدة الرابعة أن يكتسب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالية:  عند صياغة السياسات.

تصنيف المؤشرات  ماعي ومعايير اختيارها؛استخدامات مؤشرات النوع االجت قياس قضايا النوع االجتماعي؛

 األدوات اإلحصائية المستخدمة لقياس مؤشرات النوع االجتماعي. المستخدمة في عملية الرصد والتقييم وخصائصها؛

مبادئ عرض الجداول والرسوم  وكانت أهداف الوحدة الخامسة أن يكتسب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالية:

الُسبل المختلفة لعرض إحصاءات النوع  تقديم عرض مرئي واضح وواٍف حول البيانات اإلحصائية؛ البيانية، سبُل

  االجتماعي.

 

العراق تعقد سلسلة ورش وطنية حول منهج االسكوا 

 "الدليل العملي حول إحصاءات النوع االجتماعي"

https://www.unescwa.org/our-work/gender-statistics-0

