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أطلقت اإلسكوا، بالتنسيق مع وكاالت 
في منظمة األمم المتحدة ومؤسسات 
إقليمية، البرنامج الوطني إلحصاءات 

النوع االجتماعي )GSP( في البلدان 
العربية في عام 1997. كذلك اعتمدت 

اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين 
المنعقدة في أيار/مايو 2008 القرار 
286 )د25-( بشأن إحصاءات النوع 

االجتماعي ألغراض المساواة وتمكين 
المرأة.  ولتلبية الطلب المتزايد على 
إحصاءات النوع االجتماعي القابلة 

للمقارنة، تابعت وحدة السياسات 
اإلحصائية والتنسيق في شعبة 

اإلحصاء في اإلسكوا تطوير أنشطتها 
المتعلقة ببرنامج إحصاءات النوع 

االجتماعي فأصدرت نشرات، وأوراقًا 
ومواد فنية، وكتّيبات، وأدوات للتعّلم 

اإللكتروني، ومجلة إخبارية إقليمية 
حول األنشطة المرتبطة بإحصاءات 

النوع االجتماعي، كما أصدرت معجمًا 
لمصطلحات النوع االجتماعي باللغتين 

العربية واإلنكليزية، ونّظمت اجتماعات 
خبراء وحلقات عمل لبناء القدرات.

لالطالع على مزيد من المعلومات 
يمكن زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.unescwa.org/our-

.work/gender-statistics-0

 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

بيت األمم المتحدة
ص.ب. 8575 - 11

ساحة رياض الصلح 2812 - 1107
بيروت، لبنان

T: + 961 1 981301
F: + 961 1 981510
escwa-sd@un.org

data.escwa-stat.org

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

برنامج إحصاءات النوع االجتماعي

 المجموعة المتكاملة 
 ألدوات إحصاءات 
النوع االجتماعي
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يسّر اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا( أن تقّدم أّول 

مجموعة متكاملة ألدوات إحصاءات 
النوع االجتماعي باللغة العربية.

تتأّلف هذه المجموعة الصادرة عن شعبة 
اإلحصاء في اإلسكوا من أداتين هما:

منهج إحصاءات النوع االجتماعي؛	 
وبرنامج التعّلم اإللكتروني حول 	 

إحصاءات النوع االجتماعي.

اإللكتروني بشكل  التعّلم  برنامج  ُصّمم 
مرن يسهل استخدامه وذلك لتحفيز 

اعتماد  على  المتدّربين/المتدّربات 
لمعالجة قضايا وأولويات   منهج 

االجتماعي. النوع 

وتقّدم الوحدات الخمس المذكورة 
تطبيقية  وأمثلة  مفاهيم  أعاله 

المتحّركة في  الرسوم  باستخدام 
عرض حوارات تجري بين مجموعة 

الجنسين.   الشخصيات من  متنّوعة من 
وتتضمن كل وحدة تدريبية تمارين 
متحّركة  ورسومًا  متنّوعة  تطبيقية 
اقُتبست من أفالم وقصص شعبية 

عربية. فولكلورية 

للتعريف بمؤشرات وإحصاءات 
النوع االجتماعي، اسُتخِدمت رسوم 

توضيحية وبيانية، وصور ألطفال 
ونساء ورجال وكبار في السن، فعّبرت 
عن التنّوع الثقافي في مزيج متناغم 

ومّتسق من الحركة واأللوان.  وقد 
ُنّسقت األلوان في جميع المشاهد 

باعتماد أسلوب التصميم المسّطح 
حفاظًا على االتساق بين مختلف أنواع 
العروض المستخدمة في هذا البرنامج.

وتحت كّل مشهد نٌص مكتوب يسّهل 
متابعة  المتدّربين/المتدّربات  على 

الحوارات إذا كانوا يعانون من 
وظيفية. صعوبات 

يهدف منهج إحصاءات النوع 
المعرفة  إلى تعزيز  االجتماعي 

النوع االجتماعي وبناء  بإحصاءات 
قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية، 

بما في ذلك نظم اإلحصاء الوطنية، 

ومجموعة واسعة من المزودين 
غرار  على  بالبيانات ومستخدميها، 
صناع السياسات، ووسائل اإلعالم، 

والباحثين  الحكومية،  غير  والمنظمات 
في الوكاالت الوطنية والدولية.

برنامج التعّلم اإللكترونيالجهات المستفيدةالمجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي

منهج إحصاءات النوع االجتماعي

يتأّلف منهج إحصاءات النوع 
 االجتماعي من خمس وحدات 

هي التالية:

قضايا النوع االجتماعي؛	 
إحصاءات النوع االجتماعي؛	 
 اإلطار المفاهيمي لتحليل 	 

إحصاءات النوع االجتماعي؛
قياس قضايا النوع االجتماعي؛	 
 عرض بيانات النوع االجتماعي 	 

بالوسائل المرئية.

 

التا��خ

شــهادة إ�مام

قد أ�ّم/أ�ّمت بنجاح ورشة العمل
حول

إحصاءات النوع االجتماعي

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

الجهة القائمة بالتد��ب

دليل عملي حول 

إحصاءات النوع االجتماعي
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التا��خ

شــهادة إ�مام

قد أ�ّم/أ�ّمت بنجاح البرنامج التد��بي االلكت�وني
حول

إحصاءات النوع االجتماعي

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

الجهة القائمة بالتد��ب

المجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات 
النوع االجتماعي

برنامج التعلم اإللكتروني حول إحصاءات 	 
النوع االجتماعي

منهج إحصاءات النوع االجتماعي	 
دليل خاص بالمدّربين/المدّربات	 
عروض مرئية	 
منشورات خاصة بمجموعة األدوات	 
شريط فيديو دعائي )باللغتين العربية 	 

واإلنكليزية(
وسائل التواصل االجتماعي	 
رسالة دعوة نموذجية	 
عروض بصيغة فالش	 
 دليل المتدّرب/المتدّربة	 

تهدف المجموعة المتكاملة ألدوات 
إحصاءات النوع االجتماعي إلى تعزيز 

قدرات جميع الجهات المعنية بإنتاج 
إحصاءات النوع االجتماعي العالية 

الجودة واستخدامها في رصد التقدم 
المحرز نحو تحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة من خالل 

نة. البرامج والسياسات المحسَّ

عند استكمال برنامج التعّلم اإللكتروني 
)https://elearning.unescwa. بنجاح

)org، يتلّقى المتدّرب/المتدربة شهادة 
تتيح له/لها االلتحاق بورش عمل 

وطنية وإقليمية تنظمها جهات االتصال 
المعتمدة باالستناد إلى منهج إحصاءات 

النوع االجتماعي.  كذلك يتلّقى 
المتدرّب/المتدربة شهادة إنجاز إضافية 

عند حضور ورش العمل.
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