كتيب المتدرب

شكر وتقدير
يسرّ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياّ(اإلسكوا) أن تقدم أول برنامجّتدريبّالكترونيّحول إحصاءات النوعّاالجتماعي
باللغة العربية كمنهاج تدريبيّ.ويعود حُسن إعداد هذا البرنامج التدريبي اإللكتروني إلى العمل المنهجي والمتقن الذي أنجزته
السيدة ندى جعفر ،منسقة المشروع ورئيسة وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق في شعبة اإلحصاء في اإلسكواّوفريقّالعملّ
التابعّلهّ .ويستندّهذاّالبرنامجّعلى ّ الدليلّالعمليّحولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّوالذيّشاركّفيّتنقيحهّالعديدّمنّخبراءّ
إحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّعلىّالمستوىّالوطنيّواإلقليميّ ّ.
ّ

الترحيب
مرحباّبكمّفيّمنصةّالتعلمّااللكترونيّحول إحصاءات النوعّاالجتماعيّالتابعّلإلسكواّوشكراّالنضمامكمّاليناّ .
ّ
عبر هذه المنصة ،تسعىّاالسكواّالىّخلقّبيئةّتعليميةّيسهلّالوصولّاليهاّوتمكنّجميعّالمختصينّوالمهتمينّمنّاثراءّالتعلمّ
والتدريبّوتبادلّالمعرفةّعلىّنطاقّواسعّمنّخاللّاستخدامّالتكنولوجياّبطرقّالتعلمّالمختلفةّ،والتقنياتّالتربويةّالمبتكرةّ.
وتوفرّمنصةّالتعلمّااللكترونيّالتابعةّلإلسكواّتجربةّتعليميةّاألولىّمنّنوعهاّ،تتصفّبالمرونةّوسهلةّالوصولّ،تلبيّالطلبّ
منّجمهورّمتنوعّوتسمحّبرفعّوتعزيزّالقدراتّ،والمهاراتّلدىّالمتعلمّ،والمعرفةّبشكلّمستمرّوبدونّتكلفةّالمشاركّ ّ.
ّ
انّدليلّالمتدربّهذا ّيوفرّلكمّاالرشاداتّوالمعلوماتّالالزمة ّللوحدةّالتدريبيةّحولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّلفهمّتصميمّ
وهيكليةّهذهّالدورةّبطريقةّسلسةّ .
ّ

المتطلبات التقنية
توصيّاللجنةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّلغربيّآسياّ(اإلسكوا)ّباستخدامّالحدّاألدنىّالتاليّمنّالتجهيزاتّوالبرمجياتّمنّأجلّ
ضمانّالنفاذّإلىّدوراتّالتعليمّاإللكترونيّ.يرجىّالرجوعّإلىّالمسؤولّعنّالشبكةّأوّالدعمّالتقنيّللتأكدّمنّتوفرّالمواصفاتّ
التالية:
ّ
ّّّّّّّ.1معالجّّIntel Atomبسرعةّّ1.66جيجاهرتزّأوّمعالجّبمواصفاتّمشابهة ّ
ّّّّّّّ.2ذاكرةّالوصولّالعشوائيّ(ّ)RAMبسرعةّّ1جيجاّبايت ّ
ّّّّّّّ.3مساحةّالقرصّالصلبّّ 80جيجاّبايتّ(سوفّتعملّالدورةّمنّخاللّاإلنترنتّويمكنّأيضً اّتشغيلّنسخةّمحليةّمنهاّ
علىّهذهّالمساحةّمنّالقرصّولكنّيجبّاستخدامّمتصفحّفايرفوكس) ّ
ّّّّّّّ.4سواقةّقرصّمتراصةّ(ّ)CDROMللقراءةّبسرعةّّ 24X
ّّّّّّّ.5نظامّتشغيلّويندوزّّ64(ّ7بت) ّ
ّّّّّّّ.6أحدثّاصدارّمنّالمتصفحّكرومّأوّفايرفوكسّللحصولّعلىّتصفحّآمنّولدعمّأحدثّميزاتّلغةّّ HTML5
ّّّّّّّ.7صوتّمتكاملّمعّمكبراتّصوتّمتعددةّالوسائطّّ/سماعات ّ
ّّّّّّّ.8شاشةّنوعّّXGAمقاسّّ17بوصةّ(بدقةّّ768x1024علىّاألقلّ،ودقةّألوانّّ16بت) ّ
ّ

الدعم التقني والتنسيق
إذاّكانّلديكّأيّاستفسار ّمتعلق ّبالتنسيق ّوالمسائل ّالتقنية ّأو إذاّكنت ّبحاجةّإلىّالمساعدةّ،الرجاءّالتواصلّمعناّعبر ّالبريدّ
االلكترونيّ escap-ggcdp@un.org :

أهداف ومحتوى برنامج إحصاءات النوع االجتماعي
يستهدف هذا البرنامج في المقام األول اإلحصائيين العاملين في أجهزة اإلحصاء الوطنية في المنطقة العربية ّومستخدميّ
اإلحصاءاتّمنّواضعيّالسياساتّوالباحثين ّ.أن تدريب العاملين في مختلف المجاالت على مراعاة منظور النوع االجتماعي
في إنتاج بيانات دقيقة وغير متحيزة أمر ضروري باإلضافة الى اإللمام بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالنوع االجتماعي وأوجه
تقاطعها مع المجاالت األخرى ،وبالمؤشرات ذات الصلة وسبُل احتسابها ،والطرق الفنية المستخدمة في عرض البيانات المراعية
لمنظور النوع االجتماعي.
يهدف برنامج ّالتدريب ّاإللكترونيّ ّحول إحصاءات النوع االجتماعي ّالى ّتعزيز منظور النوع االجتماعي في اإلحصاءات
الوطنية من خالل التعريف بما يلي) :أ( قضايا النوع االجتماعي في مختلف المجاالت؛ )ب( ماهية إحصاءات النوع االجتماعي
وأهميتها؛ ّ(ج( اإلطار المفاهيمي في تحليل إحصاءات النوع االجتماعي ودورها في السياسات العامة؛ ّ(د( كيفية قياس قضاياّ
النوع االجتماعي والمؤشرات الخاصة بها؛ )ه( كيفية عرض البيانات وتقديم إحصاءات النوع االجتماعي بشكل واضح وسهل ّ .
ويرتكزّهذاّالبرنامجّعلىّأولّدليلّعمليّ،وباللغةّالعربيةّ،حولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّطورتهّوحدة السياسات اإلحصائية
والتنسيق في شعبة اإلحصاء في االسكوا كمنهاجّتدريبيّفيّسياقّمشروعّ"التعاونّبينّاألقاليمّلتعزيزّالقدراتّالوطنيةّلقياسّ
التقدمّالمحرزّفيّتحقيقّالمساواةّبينّالجنسينّوتمكينّالمرأة"ّوالممولّمنّحسابّاألممّالمتحدةّللتنميةّللفترةّ.2016-2013
الوحدة التدريبية
الوحدة التدريبية األولىّ :
النوع االجتماعي ّ
ّ

المحتوى
أولا .مفهوم النوع االجتماعي
ثانيا ا .النوع االجتماعي في الصكوك الدولية
ثالثا ا .المفاهيم األساسية
رابعا ا .قضايا النوع االجتماعي في المجتمع
أولا .إحصاءات النوع االجتماعي في المحافل والصكوك
الدولية
ثانيا ا .ما هي إحصاءات النوع االجتماعي؟
ثالثا .إحصاءات النوع االجتماعي :تعاريف وخصائص
رابعا ا .مفهوم النوع االجتماعي في اإلحصاء
خامسا ا .إحصاءات النوع االجتماعي بين الماضي والحاضر
سادسا ا .أهمية إحصاءات النوع االجتماعي واستخداماتها
سابعا ا .المستخدمون والمنتجون
ثامنا ا .العالقات بين المستخدمين والمنتجين
تاسعا ا .مهام المنتجين
عاشراا .عملية إنتاج البيانات
حادي عشر .إعداد وتطوير اإلطار الوطني
أولا .تحليل إحصاءات النوع االجتماعي
ثانيا ا .ترجمة قضايا النوع االجتماعي إلى مؤشرات
ثالثا ا .تحديد المؤشرات
رابعا ا .دور األدلة في السياسات

الوحدة التدريبية الرابعة:
قياس قضايا النوعّ
االجتماعي

أولا .البيانات والمؤشرات
ثانيا ا .تصنيف المؤشرات
ثالثا ا .األدوات اإلحصائية لقياس مؤشرات النوع االجتماعي

الوحدة التدريبية
الخامسةّ :
عرض بيانات النوع
االجتماعي بطرق مرئية

أولا .مبادئ إعداد طرق مرئية لعرض جيد لإلحصاءات
ثانيا ا .وسائل العرض المرئي.

الوحدة التدريبية الثانيةّ :
إحصاءات النوع
االجتماعي

الوحدة التدريبية الثالثة:
اإلطار المفاهيمي لتحليل
إحصاءات النوع
االجتماعي

أهداف التعلم
مفهوم النوع االجتماعي ومراحل تطوره في
الصكوك واالتفاقيات الدولية ،المفاهيم
األساسية المتعلقة بالنوع االجتماعي وقضايا
النوع االجتماعي في المجتمع.
تعريف إحصاءات النوع االجتماعي ،تاريخ
تطورها ،خصائصها ،أهميتها واستخداماتها،
منّهم المنتجون والمستخدمون لها ،أبرز
التحديات في إنتاجها ،وكيفية إعداد وتطوير
إطارّوطني إلحصاءات النوع االجتماعي.

تعريف تحليل إحصاءات النوع االجتماعي
وعناصره ،وأهدافه ،وخطواته الرئيسية،
وكيفيةّالتعرف على قضايا النوع االجتماعي
وتحديد المؤشرات الالزمة لها ،وكيفية إجراء
هذاّالتحليل عند صياغة السياسات.
أهمية قياس قضايا النوع االجتماعي،
واستخدامات مؤشرات النوع االجتماعي
ومعاييرّاختيارها ،وتصنيف المؤشرات
وخصائصها ،واألدوات اإلحصائية
المستخدمة لقياسّمؤشرات النوع االجتماعي.
كيفية تقديم عرض مرئي جيد وفعالّ
للمعلومات اإلحصائية ،والوسائل المختلفة
للعرضّ،والمبادئ الالزمة لعرض الجداول
والرسوم البيانية.

التسجيل ّ
•

يتمّالدخولّالىّمنصةّالتعلمّاإللكترونيّّمنّخاللّالرابطّادناه:
https://elearning.unescwa.org

•

إلنشاءّحسابّشخصيّفيّمنصةّالتعلمّاإللكترونيّ ّيرجىّاستخدامّالبريدّااللكترونيّالرسميّوذلكّلسهولةّتذكرهّ
وإدخالّكلمةّمرور ّ معتادةّّ.فيّحالّنسيانّكلمةّالمرورّيمكنّاسترجاعهاّمنّخاللّالضغطّعلىّزرّ"إعادةّتعيينّ
كلمةّالمرور"ّ.يتمّمنّبعدهاّأرسالّكلمةّالمرورّعلىّالبريدّالرسميّللمشتركّ.الرجاءّعدمّاللجوءّالىّإنشاءّحسابّ
جديدّمماّيؤديّالىّتكرارّغيرّمرغوبّفيه.

•

يتمّتسجيلّاالسمّباللغةّالعربيةّكماّهوّمناسبّلطبعهّعلىّشهادةّاإلتمامّ.

•

إدخالّالمعلوماتّالشخصيةّوالتأكدّمنّصحةّالمعلوماتّمثلّالجنسّوالفئةّالعمريةّوالجنسيةّوأسمّالمنظمةّونوعهاّ
الخ ّوذلك ّالستخراج ّقيد ّدقيق ّلكل ّمن ّهذه ّالمتغيرات ّإلبراز ّمستخدمي ّالتعلم ّاإللكترونيّ ّواألخذ ّفي ّاالعتبار ّفيّ
المستقبل.

•

ّويمكنّاجراءّأيّتصحيحّللمعلوماتّالشخصيةّوكذلك ّاالسمّعنّطريقّ"تعديلّالصفحةّالشخصية"ّالمجودة ّفيّ
القائمة فيّأيّوقتّوخاللّالتدريبّ.

•

يجب ّأنّيؤخذ ّفي ّاالعتبارّمدىّسرعة ّاإلنترنت ّفيّالبلدّ ،فأنّكانّبطيئاّسيسببّتأخيرّفيّالتسجيلّوعليهّيجبّ
االنتظارّحتى ّيكتملّالتسجيلّويستلمّالمشاركّتلقائياّرسالةّعلىّبريدهّااللكترونيّلتنشيطّحسابهّوذلكّبالضغطّعلىّ
الرابطّالمذكورّفيّالرسالة.

•

يرجىّعدمّالتسجيلّمراتّعدةّحتىّالّيتمّحذفّالتكراراتّفيّالتسجيلّمنّقبلّاإلدارةّمماّقدّيؤديّالىّفقدانّالحسابّ
وبالتاليّالشهادةّكليّا ً.

•

راجعّال"ّ"junk boxانّلمّتستلمّالرسالةّااللكترونيةّعلىّال"."inbox

•

لاللتحاقّبالدورةّقمّبالضغطّعلىّملفّ"الدورات"ّواختيارّدورةّ"إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي".

ّ
ّ

التصميم
•

تتألفّدورةّ"إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي"ّالموجودةّعلىّمنصةّ"التعلمّاإللكترونيّ"ّمنّخمسةّوحداتّتدريبيةّ.تتألفّ
كلّوحدةّتدريبيةّمنّمقدمةّ،أهدافّتعليميةّ،موادّمنهجيةّ،تمارينّ.تتألفّكلّوحدةّبينّّ33-16شريحةّ،منّضمنهاّ
التمارينّ ّ .ويتم ّاالختبار ّبعد ّاالنتهاء ّمن ّالدورة ّوالموجود ّبشكل ّمنفصل ّعلى ّمنصة ّ"التعلم ّاإللكترونيّ" ّ(أنظرّ
التعليماتّالخاصةّبّ"التمارينّواالختبارات"ّفيّاألسفل.

•

ّالمدةّالزمنيةّلكلّوحدةّتدريبيةّتمتدّبينّالساعةّالواحدةّوالساعتينّ،ويعتمدّمدةّاستكمالّكلّوحدةّعلىّسرعةّاألنترنتّ
فيّتحميلّكلّشريحةّ.يرجىّالتأكدّمنّأنّسرعةّاإلنترنتّجيدة ّمنّأجلّتحميلّالمحتوىّالعلميّبشكلّسليمّوسريعّ
وذلكّباستخدامّمتصفحّ"فايرفوكس"ّ .

•

يمكنكّانّتتوقفّعنّالدرس ّفي ّأي ّلحظةّ.سوفّيحفظّالنظام ّمكانك ّبشكلّأوتوماتيكيّ.وعند ّعودتك ّفإنه ّسيأخذكّ
النظامّبشكلّتلقائيّإلىّالنقطةّالتيّكنتّقدّتوقفتّعندهاّسابقاّفيّدورةّ"إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي"ّوذلكّمنّخاللّ
الضغطّعلىّزرّ”ّ“okعندماّتظهرّالعبارةّالتاليةّ:هلّتريدّأنّتعودّالىّماّانتهيتّعندهّسابقا؟ّ

•

قاموسّالمصطلحاتّباللغتينّ

يوفرّالبرنامجّالتدريبيّااللكترونيّ
العربيةّواالنجليزية.

قائمةّبالمراجعّلكلّوحدةّتدريبيةّو

•

كما ّيوفر البرنامج نص ّمكتوب ّلكل ّمشهد للذين ّيواجهون ّصعوبة ّفيّالسمع ّأوّالذينّيفضلونّكذلكّقراءةّالنصّ.قمّ
بالضغطّعلىّالزرّالمناسبّّّ

ّّللحصولّعلىّهذهّالمعلوماتّاإلضافية.

التمارين واالختبارات
•

•

تتضمنّكلّوحدةّتدريبية ّمجموعة ّمن ّالتمارينّ .عندّاالنتهاءّمنّكلّتمرين ّيعرض ّالبرنامجّاإلجاباتّالمصححةّ
والنتيجةّّ.
ّ
عند ّاالنتهاءّمنّالوحدة ّالتدريبية ّقمّبإغالق ّصفحةّ“التعلم ّاإللكترونيّ” ّللدورة ّوذلكّبالضغطّعلىّزرّ(ّ)xللصفحةّ
لالنتقالّالىّمنصةّالتعلمّاإللكترونيّوالبدءّباالختبارّالخاصّبالوحدةّ.
ّ

ّ
•

ّ

فيّمنصةّ"التعلمّاإللكتروني"ّأبدئّباالختبارّالخاصّبالوحدةّبالضغطّعلىّزرّ"إطالق"ّاالختبارّ.
ّ

ّ
•

لكلّوحدةّتدريبيةّثالثةّمجموعات ّمنّاالختباراتّ،درجةّالنجاح ّهي ّّ%80كحدّأدنىّالجتيازّإحدىّاالختباراتّ.
يهدفّكلّاختبارّإلىّتقييمّفهمكّللمحتوىّ.يحتويّكلّاختبارّماّبينّّ9وّ19سؤالّوقدّيتكونّاالختبارّمنّعدةّأسئلةّ
مثلّصحّأمّخطأ؟ّ،أخترّ/اختاريّالعبارةّالصحيحةّ،امألّّ/املئيّالفراغّبالكلمةّأوّالتعبيرّالمناسبّّ.وبإمكانّالمتدربّ
انّيكررّكلّوحدةّتدريبيةّعدةّمراتّقبلّالبدءّفيّاالختبارّالخاصّلكلّوحدة.

•

ينصحّبتكرارّدراسةّالوحدةّالتدريبيةّفيّحالّعدمّتمكنّالمتدربّمنّأحرازّّ%80علىّاألقلّفيّاالختبارّقبلّاكمالّ
االختبارّالتاليّالتابعّللوحدةّّّ.انّالرسوبّفيّاالختباراتّالثالثةّيدلّعلىّانّالمتدربّبحاجةّالىّالمزيدّمنّالتدريبّّ.
وبهذا يجب عليه ان يعيد عملية التدريب من جديد.

ّ

الشهادة

ّ
ّ
ّ

•

عندّاالنتهاءّمنّالوحداتّالتدريبيةّالخمسةّبنجاحّ،يتمّطلبّالشهادة ّمن ّالصفحةّالرئيسيةّلمنصةّالتعلمّاإللكترونيّ
وذلكّبالضغطّعلىّزرّ"شهادة"ّ.وسيتلقىّالمتدربّعبرّبريدهّااللكترونيّ"الشهادة"ّباللغةّالعربيةّ.

•

ويمكنّطباعةّالشهادةّعدةّمراتّوفيّأيّوقت.

ّ
ّ
ّ

