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 عن  ـرـــــــــتقری
 

 حول إحصاءات النوع االجتماعي  الثانیة الدورة التدریبیة الوطنیة 
 2020 فبرایر  4-11

 جمھوریة مصر العربیة  –القاھرة  

 التدربیة ملخص الدورة 

حصاءات إالمعنیة ب الثانیة الوطنیة  التدریبیةالدورة الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  في جمھوریة مصر العربیة  عقد

 –بمقر الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحص�������اء   2020 فبرایر 11-4مص�������ر خالل الفترة من  –القاھرة النوع االجتماعي 

  القاھرة . – مدینة نصر

 منھاج التعلم االلكتروني الحص����اءات النوع االجتماعي الذي أطلقتھ (األس����كوا)   الثانیة فعالیات الدورة الوطنیةوتض����ّمن جدول 
 تحقیق المس���اواة بینیھدف الى نش���ر المعرفة بالنوع االجتماعي لوالذي یتض���من المواد المرجعیة المتعلقة بالنوع االجتماعي و

ین وتمكین كل النس��اء والفتیات  ممثلین عن  –ممثلین عن وزارات   -اص��حاب المص��لحة الوطنیة ( وتدریب اإلحص��ائیینالجنس��َ
الممارس�����ات الجیدة في طرق لتعرف على المجلس القومي للمرأة ) على إنتاج و/ أو اس�����تخدام أحص�����اءات النوع االجتماعي وا

والذي یتضمن على خمس عروض مستندة على وحدات التعلم االلكتروني والدلیل ونشرھا بالطرائق الحدیثة احتساب المؤشرات 
، إحص��اءات النوع االجتماعي، اإلطار المفاھیمي لتحلیل قض��ایا النوع االجتماعي : ي وتش��ملالعملي إلحص��اءات النوع االجتماع

ئیة . وتمارین المر، قیاس قض������ایا النوع االجتماعي، عرض بیانات النوع االجتماعي بالوس������ائل إحص������اءات النوع االجتماعي
 والعاب ومناقشات.
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 مقدمة

 على تبني اجندة جدیدة طموحة  2015اتفق قادة العالم في اجتماع الجمعیة العامة لالمم المتحدة س�������بتمبر

للتنمیة في العالم ، لتكون بمثابة عقد اجتماعي بین زعماء العالم وشعوبھ لضمان التنمیة المستدامة للشعوب 

ة للقض����اء على جمیع أش����كال الفقر غای 169ھدفاً و 17من  2030جمیعاً تكونت أجندة التنمیة المس����تدامة 

مع التأكید على حش���د  2030عام ومكافحة عدم المس���اواة والتھمیش والتص���دي لتغیر المناخ وذلك بحلول  

 ألجل أن "ال یستثنى منھا أحد"تقاسم الرخاء من أجل مستقبل أفضل الجھود ل

  ًتمعاتھا فقد تم تض����مین ھدف قائم ، ومس����اھمتھا التاریخیة في مجالمرأة على الص����عید العالمي بدوراعترافا

بذاتھ معني بالمرأة في االجندة التنمویة الجدیدة وھو الھدف الخامس المعني بتحقیق المس����اواة بین الجنس����ین 

 رىاألخ والغایات األھداف في النوع االجتماعي منظور بتعمیم قامتكما وتمكین كل من النس�������اء والفتیات 

 .بالنوع االجتماعي مرتبط المؤشرات ثلث من یقرب ما فإن الصدد، ھذا وفي. الصلة ذات

  قیقةد إحصاءاتإنتاج  المستدامة التنمیة أھداف في بالنوع االجتماعي المتعلقة وغایات أھداف رصدیتطلب  

 على المتزای��د الطل��ب ھ��ذا، االجتم��اعي النوع عنفي جمیع المج��االت  ةمن��اس�������ب��توقیت��ات  وفيوموثوق��ة 

 ، البلدان على الض���غوط من الكثیر یض���ع المس���تدامة التنمیة أھداف إطار فيإحص���اءات النوع االجتماعي  

 مھمة فرص����ة فھي ، ذلك ومع. مض����ى وقت أي من اآلن تواترا أكثر فترات على اإلحص����اءات ھذه إلنتاج

تدریب اإلحص����ائیین العاملین في مختلف المجاالت على و المجاالت جمیع في اإلحص����ائیة القدرة لتحس����ین

اإللمام بالمفاھیم األس�������اس�������یة المرتبطة بالنوع مھم من الولذلك  منظور النوع االجتماعيقض�������ایا مراعاة 

االجتماعي وأوجھ تقاطعھا مع المجاالت األخرى، وبالمؤشرات ذات الصلة وسُبل احتسابھا، والطرق الفنیة 

 ش������ك، في في عرض البیانات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي.  فھذه المعرفة تس������ھم، بالالمس������تخدمة 

تطویر مھارات مس�����تخدمي إحص�����اءات النوع االجتماعي، على اختالف فئاتھم، وفي تأھیل الباحثین لكتابة 

 .وموجزات السیاسات بشكل أفضل التقاریر والتحلیالت

  ومن منطلق تمكین النظام اإلحص�����ائي الوطني ورفع قدرات العاملین على أنتاج اإلحص�����اءات بش�����كل عام

ماعي بش�������كل خاص والمس�������تخدمین من جمیع الجھات والفئات، أطلقت اللجنة وإحص�������اءات النوع االجت

مجموعة متكاملة ألدوات إحص��اءات النوع  2018االقتص��ادیة واالجتماعیة لغربي آس��یا (اإلس��كوا) في عام 

تتألّف ھذه المجموعة الص��ادرة عن ش��عبة اإلحص��اء في اإلس��كوا من أداتین ھما:   االجتماعي باللغة العربیة.

منھاج تدریبي وبرنامج التعلّم اإللكتروني أول حول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربیة كعملي دلیل 
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تھدف المجموعة المتكاملة ألدوات إحص������اءات النوع االجتماعي إلى . حول إحص������اءات النوع االجتماعي

 رصد التقدم المحرز نحولي إحصاءات النوع االجتماعواستخدام تعزیز قدرات جمیع الجھات المعنیة بإنتاج 

نة.  تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة من خالل البرامج والسیاسات المحسَّ

  حول  یةالثانالدورة التدریبیة الوطنیة مصر  -واالحصاءالعامة الجھاز المركزي للتعبئة  عقدسیاق ھذا الفي

تدریب المنتجین ل 2020 فبرایر 11 - 4 نمص��ر خالل الفترة م -القاھرة إحص��اءات النوع االجتماعي في 

من ضمن سلسلة من الدورات  الدورةتأتي ھذه .  إحصاءات النوع االجتماعياألساسیة حول  على المفاھیم

الس���كوا امنھاج دلیل وتم اعتماد التدریبیة التي یعقدھا الجھاز وتس���عى إلى نش���ر المعرفة بالنوع االجتماعي .

وكان ش����رط حض����ور ھذه الدورة  التدریبیة ھو في تدریب المش����اركین  حول إحص����اءات النوع االجتماعي

 .لتعلّم اإللكتروني حول إحصاءات النوع االجتماعيل االسكوا مجبرناالمستوى االول ل اجتیاز 

 والتنظیم الحضور  -ألف

 اءات حول إحص�� الثانیة، الدورة التدریبیة الوطنیة للتعبئة العامة واالحص��اء في مص��ر الجھاز المركزي عقد

 ھذه الدورة التدریبیة وحض���ر. 2020فبرایر  11-4من مص���ر خالل الفترة ، القاھرةالنوع االجتماعي في 

 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.ن م اإلحصاءات منتجي من اً مشارك 12

  دریبي تاالس�����كوا في الدلیل ال منھاجعلى  ھ وحض�����ور المدربین الوطنیینالوطنی بھالمدرمن قبل التدریب تم

 : یتألّف من خمس وحدات ھيوالذي  إحصاءات النوع االجتماعي حول

  قضایا النوع االجتماعي؛ •

  إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

  اإلطار المفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي؛ •

  قیاس قضایا النوع االجتماعي؛ •

  بالوسائل المرئیة.عرض بیانات النوع االجتماعي  •
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 انعقاده وتاریخ جتماعاال مكان-باء

حول إحصاءات النوع  الوطنیة الثانیةالتدریبیة دورة ال، المركزي للتعبئة العامة واالحصاءالجھاز عقد  -1

نصر  مدینة-بمقر الجھاز المركزي  2020 فبرایر 11- 4 الفترة منمصر خالل  –القاھرة االجتماعي في 

 .القاھرة-

 األھداف -جیم

 فھم قضایا النوع االجتماعي وتحلیلھا لوضع سیاسات تعزیز القدرات الوطنیة فيالى  الدورة التدریبیةھدف ت 

اعتماد الطرق ب ،ھاعن واإلبالغتعزیز الرصد و إحصاءات النوع االجتماعيوإدماج إنتاج مستندة على أدلة، و

وفًقا  اھزیادة توافرذلك ل، وبشكل خاص االجتماعيالنوع بشكل عام ومؤشرات مؤشرات القیاس في الدولیة 

 .ھاالطرق الدولیة لقیاس واعتماد بھا الموصي ةللمعاییر الدولی

  المناقشات ملخص -دال

 كلمات الترحیب  

 الجھاز االحصاءات السكانیة والتعدادات ب رئیس قطاع الدین،االستاذ عبد الحمید شرف  التدریبیةالدورة  فتتحا

واستعراض استخدام إحصاءات النوع االجتماعي  أھمیةعلى  أكد مصر حیثالمركزي للتعبئة واالحصاء 

ضرورة االھتمام بموضوع إنتاج ونشر كما أكد على من أجل تحسین األداء یبذلھا الجھاز جھود التي ال

 .حق متلقي الخدمة في تمكینھ من الوصول إلیھاإحصاءات النوع االجتماعي، والتركیز على 

 مقدمة الدورة التدریبیة 

 تتضمن البیانات التعریفیة وجھة عملة  ، مشارك لكل مقدمة الدورة التدریبیة  مقدمة تضمنت. 

 لمتوقعةا والنتائج بإیجازاألھداف لخصت وقد وفاء ماجد السیدة قدمتھ تقدیمي عرض المشاركین تقدیم وأعقب 
 التعلم االلكتروني واھمیتھ. شرح برنامجأوضحت  كما ،الدورةلھذه 

 

  اس����تعراضبالوحدة األولى  علىلمش����اركین اتدریب ایام تم من خاللھم  س����تھاس����تمرت الدورة التدربیة مدة 

مراحل تطور االھتمام العالمي بقض�����یة تنمیة المرأة والذي بدأ في الس�����بعینات من القرن العش�����رین، عندما 
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الدولي أن مشاركة المرأة في العملیة التنمویة ھي العامل الحاسم في تحقیق التنمیة المستدامة.  أدرك المجتمع 

وَترّكز االھتمام في الس����نوات الماض����یة على تحلیل العالقات القائمة بین المرأة والرجل، وأدوار كل منھما، 

. وقد أُطلق على ھذا النھج اسم والفرص المتاحة لھما، لضمان العدالة في حصول الجمیع على موارد التنمیة

"النوع االجتماعي والتنمیة". ویرتبط مفھوم النوع االجتماعي بحاالت الالمس����اواة الناتجة عن عالقات القوة 

بین المرأة والرجل، واألدوار والمس�������ؤولیات التي یقوم بھا كل منھما، ومدى تنفیذ الخیارات المتاحة لھما 

صكوك واتفاقیات دولیة عدیدة حول منظور النوع االجتماعي وقضایاه والوصول إلى الموارد. وقد وضعت 

والمفاھیم المتعلقة بھ. األھداف التعلیمیة للوحدة أن یكتس����ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: مفھوم 

النوع االجتم��اعي، مراح��ل تطور مفھوم النوع االجتم��اعي في الص�������كوك واالتف��اقی��ات ال��دولی��ة، المف��اھیم 

 ساسیة المتعلقة بالنوع االجتماعي، وقضایا النوع االجتماعي في المجتمع.األ

  الوحدة الثانیة ش�������رح عن تاریخ تطّور إحص�������اءات النوع االجتماعي واس�������ُتخدام تناول التدریب على كما

مص����طلح إحص����اءات النوع االجتماعي للمرة األولى في المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأة، المنعقد في 

، والذي كان في طلیعة المحافل التي ش�������ھدت اعترافاً واض�������حاً بأھمیة إنتاج 1975مكس�������یك في عام ال

إحص�����اءات عن المرأة.  وبعد ذلك بعش�����رین س�����نة، في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد في 

لناتجة، بش������كل ، نقطة تحول حاس������مة باالعتراف بالتباینات االجتماعیة واالقتص������ادیة ا1995بیجین عام 

رئیس�����ي، من األفكار المس�����بقة بش�����أن النوع االجتماعي واألدوار النمطیة للمرأة، والذي ینتج عنھ التفاوت 

الواضح بین المكاسب التي یجنیھا كّل من المرأة والرجل من السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة.  ویستدعي 

ر العملیة على األفراد من خالل إنتاج إحصاءات على ھذا األمر البحث في تأثیر السیاسات المعتمدة والتدابی

مستوى كبیر من التصنَّیف بحسب الجنس والخصائص االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، التي قد تختلف في 

ة األھداف التعلیمیمخرجاتھا عن فروع اإلحصاءات األخرى، ولكنھا تتقاطع في نفس الوقت مع العدید منھا. 

 تاریخ تطّور إحص�������اءات النوع االجتماعي؛متدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: للوحدة أن یكتس�������ب ال

 أھمیة إحص����اءات النوع االجتماعي واس����تخداماتھا؛ تعریف إحص����اءات النوع االجتماعي وخص����ائص����ھا؛

إعداد و التحدیات في إنتاج إحص��اءات النوع االجتماعي؛ مس��تخدمو إحص��اءات النوع االجتماعي ومنتجوھا؛

 وطني إلحصاءات النوع االجتماعي.إطار 

  ش���رح مفص���ل حول مفھوم تحلیل إحص���اءات النوع االجتماعي بالتدریب على الوحدة الثالثة تم(gender 

statistical analysis)  وأھمیة اتخاذ خطوة إض�������افیة عالوة على س�������ائر الخطوات المتخذة إلجراء

ي إجراء تحلیل إحصائي من منظور یراعي قضایا التحلیالت اإلحصائیة التقلیدیة األخرى.  وھذه الخطوة ھ
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النوع االجتماعي، بھدف تس��لیط الض��وء على أوجھ التباین بین المرأة والرجل في مجاالت متعددة ومتداخلة 

ُتس��ّمى متغیرات.  ویھدف ھذا النوع من التحلیل أیض��اً إلى فھم العوامل التي تؤثر بش��كل مختلف على أدوار 

ثار المحتملة للس����یاس����ات والبرامج على كّل منھما.  األھداف التعلیمیة للوحدة أن الجنس����ین، وإلى تحدید اآل

یكتس����ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة: تعریف تحلیل إحص����اءات النوع االجتماعي وعناص����ره؛ 

أھداف عملیة تحلیل إحص���اءات النوع االجتماعي وخطواتھا األس���اس���یة؛ س���ُبل التعرف على قض���ایا النوع 

االجتماعي وتحدید المؤش����رات الالزمة لھا؛ كیفیة إجراء تحلیل إحص����اءات النوع االجتماعي عند ص����یاغة 

 السیاسات.

  ش��رح التحلیل الوص��في إلحص��اءات النوع االجتماعي في إجراء قیاس��ات بس��یطة لعدد تم الوحدة الرابعة في

المتغیرات حس�����ب الجنس.   من المؤش�����رات المراعیة لمنظور النوع االجتماعي، باإلض�����افة إلى تص�����نیف

ویس������تدعي ذلك اتباع منھجیة دولیة تعتمدھا كل الجھات المعنیة، من أجل إنتاج إحص������اءات قابلة للمقارنة 

تس��ّھل عملیات التخطیط ووض��ع الس��یاس��ات المرتكزة على األدلة.  وتؤدي أدوات قیاس المتغیرات النوعیة 

رور الوقت، وبالتالي في رصد التقدم المحرز نحو تحقیق والكمیة دوراً مھماً في رصد اتجاھات التغّیر مع م

أھداف الس����یاس����ات المعنیة بالمس����اواة بین الجنس����ین وتمكین المرأة، وتقییم فعالیة ھذه الس����یاس����ات، وإتاحة 

المس���������اءل��ة على المس�������توی��ات الوطنی��ة واإلقلیمی��ة وال��دولی��ة. األھ��داف التعلیمی��ة للوح��دة أن یكتس��������ب 

األمور التالیة: قیاس قض�������ایا النوع االجتماعي؛ اس�������تخدامات مؤش�������رات النوع المتدرب/المتدربة معرفة ب

االجتماعي ومعاییر اختیارھا؛ تص���نیف المؤش���رات المس���تخدمة في عملیة الرص���د والتقییم وخص���ائص���ھا؛ 

 األدوات اإلحصائیة المستخدمة لقیاس مؤشرات النوع االجتماعي.

 معلومات وذلك باس���تخدام إحص���اءات النوع االجتماعي عرض مبادئ  خامس���ةتناول التدریب على الوحدة ال

مس��تخدمو البیانات، على اختالف خبراتھم  الیھا قد یحتاج والتي أس��اس��یة حول الفوارق بین المرأة والرجل،

واحتیاجاتھم.  ومنذ س�����نوات عدیدة، ُتس�����تخدم العروض المرئیة، مثل الجداول والرس�����وم البیانیة والخرائط 

ات بش��كل واض��ح وس��ھل.  فالعروض ھي وس��یلة الس��تكمال التحلیل النص��ي للبیانات البس��یطة، لعرض البیان

المتصلة باالختالفات بین الجنسین وقضایا النوع االجتماعي، وللفكرة التي ُیفترض أن توصلھا تلك البیانات 

ض بادئ عرماألھداف التعلیمیة للوحدة أن یكتس��ب المتدرب/المتدربة معرفة باألمور التالیة:   .لمس��تخدمیھا

ختلفة الُسبل الم سُبل تقدیم عرض مرئي واضح وواٍف حول البیانات اإلحصائیة؛، الجداول والرسوم البیانیة

 لعرض إحصاءات النوع االجتماعي.
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  خروج عات للوجمم، والعمل بتقدیم بعض االلعابوتم اس���تخدام وس���ائل مختلفة في تدریب المش���اركین مثل

نیین وطین مدربمن قبل التدریب تم االختبارات. وأجراء عن المجموعة، وبحلول یتم تقدیمھا من قبل ممثل 

 .الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء والمجلس القومي للمرأة من 

 الدورة التدریبیة في إحصاءات النوع  إلتمامالنجاح لورشة تم تسلیم المشاركین شھادات وفي نھایة ا

   .االجتماعي

 التقییم -ھاء

 لتاليا النحو على الدورة التدریبیة المشاركون وقیم ،للدورة التدریبیة التقییم استمارة مشاركاً  12 أكمل  : 

 یة نوعیة تقییم كان تدریب لدورة ال بة ا تازة % 98,2 بنس������� بدى بعض المش��������اركین  جیده % 2,8و مم وأ

 .الحاجة إلى تكرارھا ألھمیتھالمالحظات التالیة: 

 ممتازة كانت المنشودة أھدافھا بلوغ في العمل حلقة نجاح ان % 100 بنسبة المشاركین أفاد . 

  100 بنس��بة لالجتماع المقص��ودة النتیجة إلی للوص��ول قدمت التي والعروض المدخالت المش��اركون قیم% 

 .ممتازة

 76,4 % جید  % 34,6و بممتاز لالجتماع اللوجستي والعمل العام التنظیم قیموا المشاركون من. 
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 المشاركینة قائم :المرفق األول

 
   الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

 
 أسماء حضور ورشة عمل الوطنیة الثانیة 

 من العاملین باالدارة المركزیة للدراسات والبحوث  السكانیة واالجتماعیة 

 االسم م

 منال فؤاد یوسف 1

 سوسن محمود السید 2

 سامیة جورج غالب 3

 سھیر محمد متولي 4

 رباب كمال عبد الجواد 5

 محمد عبد القادر محمد عالم 6

 صفوت صالح الدین 7

 مریم ابراھیم ضالم 8

 ھایدي سامي   9

 منى حسن مدبولي 10

 نورا  محمد دالل  11

 والء حمدي أبو المعاطي   12
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 المدربات ة قائم :ثانيالمرفق ال

 
 وفاء ماجد احمد ماجد

 للتعبئة العامة واالحصاءمستشار رئیس الجھاز المركزي 
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

 
 سارة محمد السید عبد العاطي 

 باحث احصائي
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 
 

 حنان حسن حسین عطیة
 باحث احصائي

 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
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 اجندة الدورة التدریبیة : الثالثالمرفق 

 البرنامج التدریبي الوطني  الثاني إلحصاءات النوع االجتماعي

االدارة المركزیة للدراسات والبحوث السكانیة واالجتماعیة  -2020/  2/ 11-4خالل الفترة من   

 الموضوع الوقت التاریخ

 الثالثاء 

4/2/2020  

10,00-  11.00  الوحدة االولى  

11,00 -12,00  مناقشات واختبار 

 االربعاء

5/2/2020  

10,00-11,00   الوحدة الثانیة 

11,00 -12,00  مناقشات واختبار 

 الخمیس

6/2/2020  

 

10,00-  11.00  الوحدة الثالثة  

11,00 -12,00  مناقشات واختبار 

 

 االحد

9/2/2020  

10,00-  11.00  الوحدة الرابعة  

11,00 -12,00  مناقشات واختبار 
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 الموضوع الوقت التاریخ

 االثنین

10/2/2020  

10,00-  11.00  الوحدة الخامسة  

11,00 -12,00  مناقشات واختبار 

 الثالثاء

11/2/2020  
10,00-11,00  مراجعة عامة  
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