
 

 المتدرب  كتيب



 وتقدير شكر

م أن (اإلسكوا)ّآسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة يسرّ   االجتماعيّالنوع إحصاءات حولبرنامجّتدريبّالكترونيّ أول تقد 

 أنجزته الذي والمتقن المنهجي العمل إلى اإللكتروني التدريبي البرنامج هذا إعداد ُحسن ويعود.ّتدريبي كمنهاج العربية باللغة

اإلسكواّوفريقّالعملّ في اإلحصاء شعبة في والتنسيق السياسات إحصاءات وحدة ورئيسة المشروع منسقة جعفر، ندى السيدة

الدليلّالعمليّحولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّوالذيّشاركّفيّتنقيحهّالعديدّمنّخبراءّّعلىويستندّهذاّالبرنامجّّالتابعّله.

ّّمستوىّالوطنيّواإلقليمي.اليّعلىّإحصاءاتّالنوعّاالجتماع

ّ
 

 الترحيب

ّالتابعّلإلسكواّوشكراّالنضمامكمّالينا.ّالنوعّاالجتماعي إحصاءات حولالتعلمّااللكترونيّمنصةّبكمّفيّمرحباّ

ّ

التعلمّالمهتمينّمنّاثراءّالمختصينّويسهلّالوصولّاليهاّوتمكنّجميعّاالسكواّالىّخلقّبيئةّتعليميةّّتسعىعبر هذه المنصة، 

طرقّالتعلمّالمختلفة،ّوالتقنياتّالتربويةّالمبتكرة.ّببّوتبادلّالمعرفةّعلىّنطاقّواسعّمنّخاللّاستخدامّالتكنولوجياّيوالتدر

تلبيّالطلبّوسهلةّالوصول،ّّنةومراألولىّمنّنوعها،ّتتصفّبالوتوفرّمنصةّالتعلمّااللكترونيّالتابعةّلإلسكواّتجربةّتعليميةّ

ّّوبدونّتكلفةّالمشارك.ّ،ّوالمعرفةّبشكلّمستمرلدىّالمتعلمّالقدرات،ّوالمهاراتّوتعزيزّوتسمحّبرفعمنّجمهورّمتنوعّ

ّ

تصميمّّللوحدةّالتدريبيةّحولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّلفهمّالمعلوماتّالالزمةوّاالرشاداتيوفرّلكمّّهذاّتدربانّدليلّالم

ّهذهّالدورةّبطريقةّسلسة.ّيةوهيكل

ّ

 التقنيةالمتطلبات 

توصيّاللجنةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّلغربيّآسياّ)اإلسكوا(ّباستخدامّالحدّاألدنىّالتاليّمنّالتجهيزاتّوالبرمجياتّمنّأجلّ

ضمانّالنفاذّإلىّدوراتّالتعليمّاإللكتروني.ّيرجىّالرجوعّإلىّالمسؤولّعنّالشبكةّأوّالدعمّالتقنيّللتأكدّمنّتوفرّالمواصفاتّ

 التالية:

ّ 

ّجيجاهرتزّأوّمعالجّبمواصفاتّمشابهة1.66ّبسرعةIntel Atomّّّمعالجّّّّّّّ.1

ّجيجاّبايت1ّ(ّبسرعةRAMّذاكرةّالوصولّالعشوائيّ)ّّّّّّّ.2

جيجاّبايتّ)سوفّتعملّالدورةّمنّخاللّاإلنترنتّويمكنّأيًضاّتشغيلّنسخةّمحليةّمنها80ّّمساحةّالقرصّالصلبّّّّّّّّ.3

ّرصّولكنّيجبّاستخدامّمتصفحّفايرفوكس(علىّهذهّالمساحةّمنّالق

24Xّّبسرعةّ(ّللقراءةCDROMسواقةّقرصّمتراصةّ)ّّّّّّّ.4

ّبت(64ّ)7ّنظامّتشغيلّويندوزّّّّّّّّ.5

HTML5ّّللحصولّعلىّتصفحّآمنّولدعمّأحدثّميزاتّلغةّكرومّأوّفايرفوكسأحدثّاصدارّمنّالمتصفحّّّّّّّّ.6

ّمتعددةّالوسائطّ/ّسماعاتصوتّمتكاملّمعّمكبراتّصوتّّّّّّّّ.7

ّبت(16ّعلىّاألقل،ّودقةّألوان1024x768ّّبوصةّ)بدقة17ّّمقاسXGAّّّشاشةّنوعّّّّّّّ.8

ّ

 الدعم التقني والتنسيق 

البريدّّمعناّعبربحاجةّإلىّالمساعدة،ّالرجاءّالتواصلّّإذاّكنت أوّالتقنيةّوالمسائلّبالتنسيقّمتعلقّإذاّكانّلديكّأيّاستفسار

ّ ggcdp@un.org-escap :االلكتروني
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  حصاءات النوع االجتماعيإ برنامج ومحتوى أهداف

ومستخدميّّالعربية المنطقة في الوطنية اإلحصاء أجهزة في العاملين اإلحصائيين األول المقام في لبرنامجا هذا يستهدف

أن تدريب العاملين في مختلف المجاالت على مراعاة منظور النوع االجتماعي  اإلحصاءاتّمنّواضعيّالسياساتّوالباحثين.ّ
في إنتاج بيانات دقيقة وغير متحيزة أمر ضروري باإلضافة الى اإللمام بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالنوع االجتماعي وأوجه 

ا مع المجاالت األخرى، وبالمؤشرات ذات الصلة وسُبل احتسابها، والطرق الفنية المستخدمة في عرض البيانات المراعية تقاطعه
 .لمنظور النوع االجتماعي

ّ يهدف  اإلحصاءات في االجتماعي النوع منظور تعزيزالىّّاالجتماعي النوع إحصاءات حولّالتدريبّاإللكترونيّ برنامج

 االجتماعي النوع إحصاءات ماهية) ب (المجاالت؛ مختلف في االجتماعي النوع قضايا) أ (:يلي بما التعريف خالل من الوطنية

ّقضايا قياس كيفية) د)ّالعامة؛ السياسات في ودورها االجتماعي النوع إحصاءات تحليل في المفاهيمي اإلطار) ج)ّوأهميتها؛

ّ .وسهل واضح بشكل االجتماعي النوع إحصاءات وتقديم البيانات عرض كيفية) ه (بها؛ الخاصة والمؤشرات االجتماعي النوع

البرنامجّعلىّويرتكزّ وحدة السياسات اإلحصائية طورتهّّحولّإحصاءاتّالنوعّاالجتماعيّ،باللغةّالعربية،ّوعمليأولّدليلّهذّا

األقاليمّلتعزيزّالقدراتّالوطنيةّلقياسّكمنهاجّتدريبيّفيّسياقّمشروعّ"التعاونّبينّوالتنسيق في شعبة اإلحصاء في االسكوا 

لّمنّحسابّاألممّالمتحدةّللتنميةّللفترةّ  .2016-2013التقدمّالمحرزّفيّتحقيقّالمساواةّبينّالجنسينّوتمكينّالمرأة"ّوالممو 

 التدريبية الوحدة المحتوى التعلم أهداف
 في تطوره ومراحل االجتماعي النوع مفهوم

 المفاهيم الدولية، واالتفاقيات الصكوك

 وقضايا االجتماعي بالنوع المتعلقة األساسية

 .المجتمع في االجتماعي النوع

 االجتماعي النوع مفهوم .أولا 

 الدولية الصكوك في االجتماعي النوع .ثانياا 

 األساسية المفاهيم .ثالثاا 

 المجتمع في االجتماعي النوع قضايا .رابعاا 

ّ :األولى التدريبية الوحدة

ّاالجتماعي النوع

ّ

 

 تاريخ االجتماعي، النوع إحصاءات تعريف

رها،  واستخداماتها، أهميتها خصائصها، تطو 

 أبرز لها، والمستخدمون المنتجون منّهم

 وتطوير إعداد وكيفية إنتاجها، في التحديات

 .االجتماعي النوع إلحصاءات إطارّوطني

 والصكوك المحافل في االجتماعي النوع إحصاءات .أولا 

 الدولية

 االجتماعي؟ النوع إحصاءات هي ما .ثانياا 

 وخصائص تعاريف :االجتماعي النوع إحصاءات .ثالثا

 اإلحصاء في االجتماعي النوع مفهوم .رابعاا 

 والحاضر الماضي بين االجتماعي النوع إحصاءات .خامساا 

 واستخداماتها االجتماعي النوع إحصاءات أهمية .سادساا 

 والمنتجون المستخدمون .سابعاا 

 والمنتجين المستخدمين بين العالقات .ثامناا 

 المنتجين مهام .تاسعاا 

 البيانات إنتاج عملية .عاشراا 

 الوطني اإلطار وتطوير إعداد .عشر حادي

ّ :الثانية التدريبية الوحدة

 النوع إحصاءات

 االجتماعي

 

 

 االجتماعي النوع إحصاءات تحليل تعريف

 الرئيسية، وخطواته وأهدافه، وعناصره،

 االجتماعي النوع قضايا على وكيفيةّالتعرف

 إجراء وكيفية لها، الالزمة المؤشرات وتحديد

 .السياسات صياغة عند هذاّالتحليل

 االجتماعي النوع إحصاءات تحليل .أولا 

 مؤشرات إلى االجتماعي النوع قضايا ترجمة .ثانياا 

 المؤشرات تحديد .ثالثاا 

 السياسات في األدلة دور .رابعاا 

 :الثالثة التدريبية الوحدة

 لتحليل المفاهيمي اإلطار

 النوع إحصاءات

 االجتماعي

 االجتماعي، النوع قضايا قياس أهمية

 االجتماعي النوع مؤشرات واستخدامات

 المؤشرات وتصنيف ومعاييرّاختيارها،

 اإلحصائية واألدوات وخصائصها،

 .االجتماعي النوع لقياسّمؤشرات المستخدمة

 والمؤشرات البيانات .أولا 

 المؤشرات تصنيف .ثانياا 

 االجتماعي النوع مؤشرات لقياس اإلحصائية األدوات .ثالثاا 

 :الرابعة التدريبية الوحدة

ّالنوع قضايا قياس

 االجتماعي

 

 
الّ جي د مرئي عرض تقديم كيفية وفع 

 المختلفة والوسائل اإلحصائية، للمعلومات

 الجداول لعرض الالزمة والمبادئللعرض،ّ

 .البيانية والرسوم

 لإلحصاءات جيد لعرض مرئية طرق إعداد مبادئ .أولا 

 .المرئي العرض وسائل .ثانياا 
 التدريبية الوحدة

ّ :الخامسة

 النوع بيانات عرض

 مرئية بطرق االجتماعي

https://elearning.unescwa.org/course/detail/3
https://elearning.unescwa.org/course/detail/3
https://elearning.unescwa.org/course/detail/3


ّالتسجيل
  :ادناهّالرابطمنّخاللّّاإللكترونيّ منصةّالتعلمّّالىيتمّالدخولّ •

https://elearning.unescwa.org 

 

استخدامّالبريدّااللكترونيّالرسميّوذلكّلسهولةّتذكرهّيرجىّّمنصةّالتعلمّاإللكترونيّ إلنشاءّحسابّشخصيّفيّ •

لّالضغطّعلىّزرّ"إعادةّتعيينّمعتادة.ّّفيّحالّنسيانّكلمةّالمرورّيمكنّاسترجاعهاّمنّخالّدخالّكلمةّمروروإ

دمّاللجوءّالىّإنشاءّحسابّالرجاءّععلىّالبريدّالرسميّللمشترك.ّّالمرور.ّيتمّمنّبعدهاّأرسالّكلمةّ"مروركلمةّال

 .جديدّمماّيؤديّالىّتكرارّغيرّمرغوبّفيه

 

 ّشهادةّاإلتمام.علىّكماّهوّمناسبّلطبعهّّاللغةّالعربيةبّاالسملّيسجتيتمّ •
 

نوعهاّوأسمّالمنظمةّووالجنسيةّالفئةّالعمريةّالجنسّوكدّمنّصحةّالمعلوماتّمثلّالتأوإدخالّالمعلوماتّالشخصيةّ •

ّالمتغيراتّ ّدقيقّلكلّمنّهذه ّإلبرازّمستخدميّالخّوذلكّالستخراجّقيد ّفيّاالعتبارّفيّّاإللكترونيّ التعلم واألخذ

 .المستقبل
 

ّفيّاجراءّأيّتصحيحّللمعلوماتّيمكنّوّ • ّالشخصية"ّالمجودة الشخصيةّوكذلكّاالسمّعنّطريقّ"تعديلّالصفحة

 ّفيّأيّوقتّوخاللّالتدريب. القائمة
 

ّفيّاالعتبارّمدىّ • ّّ،فيّالبلدّاإلنترنتّسرعةيجبّأنّيؤخذ ّيجبيسببّتأخيرّفيّالتسجيلّوعليهّسفأنّكانّبطيئا

وذلكّبالضغطّعلىّّبريدهّااللكترونيّلتنشيطّحسابهتلقائياّرسالةّعلىّالمشاركّّويستلمّالتسجيلّيكتملّحتىّاالنتظار

 .الرابطّالمذكورّفيّالرسالة
 

 
 

فيّالتسجيلّمنّقبلّاإلدارةّمماّقدّيؤديّالىّفقدانّالحسابّّتاتّعدةّحتىّالّيتمّحذفّالتكرارامرّالتسجيليرجىّعدمّ •

 .وبالتاليّالشهادةّكلياًّ
 

 ."inboxعلىّال"الرسالةّااللكترونيةّانّلمّتستلمّّ"junk boxراجعّال" •

 

  

https://elearning.unescwa.org/


 

 "إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي".قمّبالضغطّعلىّملفّ"الدورات"ّواختيارّدورةّدورةّالبّلاللتحاق •

 
 

 لتصميما

تتألفّّمنّخمسةّوحداتّتدريبية.ّ"اإللكترونيّ تعلمّال""إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي"ّالموجودةّعلىّمنصةّتتألفّدورةّ •

شريحة،ّمنّضمنها33ّّ-16تتألفّكلّوحدةّبينّّتمارين.ّموادّمنهجية،ّمية،يتدريبيةّمنّمقدمة،ّأهدافّتعلكلّوحدةّ

ّاالختبارّّالتمارين. ّعلىّّويتم ّمنفصل ّبشكل ّوالموجود ّالدورة ّمن ّاالنتهاء ّبعد ّ"منصة ّاإللكترونيّ التعلم )أنظرّ"

 .واالختبارات"ّفيّاألسفلّالتمارين"ّالتعليماتّالخاصةّب

 

الزمنيةّلّ • تدريبيةّتمتدّبينّالمدّة والساعتينكلّوحدّة الواحدّة ويعتمدالساعّة علىّسرعةّاألنترنتّّّ، استكمالّكلّوحدّة مدّة

ّوسريعّمنّأجلّتحميلّالمحتوىّالعلميّبشكلّسليمّجيدةّاإلنترنتّسرعةّأنّمنّالتأكدّيرجى.ّفيّتحميلّكلّشريحة

ّ".فايرفوكس"متصفحّّستخدامباوذلكّ

 

ّيأخذكسّفإنهّعودتكّعندو.ّبشكلّأوتوماتيكيّمكانكّالنظامسوفّيحفظّ.ّلحظةّأيّفيّالدرسعنّوقفّتيمكنكّانّت •

وذلكّمنّخاللّ"إحصاءاتّالنوعّاالجتماعي"ّدورةّفيّسابقاّّتوقفتّعندهاّقدّكنتّالتيّالنقطةّإلىّتلقائيّالنظامّبشكل

 ّعندماّتظهرّالعبارةّالتالية:ّهلّتريدّأنّتعودّالىّماّانتهيتّعندهّسابقا؟ّ”ok“الضغطّعلىّزرّ

 

ّباللغتينّقاموسّالمصطلحات   وّلمراجعّلكلّوحدةّتدريبيةباقائمةّ   يوفرّالبرنامجّالتدريبيّااللكترونيّ •

 العربيةّواالنجليزية.

 

مّقّ.النصّقراءةكذلكّّيفضلونّالذينّأوّالسمعّفيّصعوبةّيواجهونّلذينل مشهدّلكلّمكتوبّنص البرنامج يوفرّكما •

 .اإلضافيةللحصولّعلىّهذهّالمعلوماتّّّّّبالضغطّعلىّالزرّالمناسبّ



 

 

 

 

 التمارين واالختبارات

ّتدريبية • البرنامجّاإلجاباتّالمصححةّّيعرضّعندّاالنتهاءّمنّكلّتمرينّ.التمارينّمنّمجموعةّتتضمنّكلّوحدة

 .ّّالنتيجةو

ّ

لصفحةّل(xّالضغطّعلىّزرّ)وذلكّبّللدورةّ”اإللكترونيّ ّالتعلم“صفحةّّبإغالققمّّالتدريبيةّةاالنتهاءّمنّالوحدّعند •

 ّبالوحدة.والبدءّباالختبارّالخاصّّلتعلمّاإللكترونيمنصةّانتقالّالىّلال

ّ

ّ
ّ

 

 ّ."ّاالختبارإطالقباالختبارّالخاصّبالوحدةّبالضغطّعلىّزرّ"ّبدئأّ"التعلمّاإللكتروني"منصةّفيّ •

ّ



 
ّ

 

ّ.اتاالختباركحدّأدنىّالجتيازّإحدىّ%80ّّهيّدرجةّالنجاحمنّاالختبارات،ّّاتمجموعثالثةّلكلّوحدةّتدريبيةّ •

منّعدةّأسئلةّّاالختباروقدّيتكونّسؤال19ّّو9ّّاختبارّماّبينّكلّيحتوي.ّفهمكّللمحتوىّتقييمّإلىّيهدفّكلّاختبار

بإمكانّالمتدربّ.ّّواملئيّالفراغّبالكلمةّأوّالتعبيرّالمناسبّ/ّامألخطأ؟،ّأختر/ّاختاريّالعبارةّالصحيحة،ّصحّأمّّمثل

 وحدة.لكلّتدريبيةّعدةّمراتّقبلّالبدءّفيّاالختبارّالخاصّكلّوحدةّّيكررانّ

 

اكمالّّقبلفيّاالختبارّ%ّعلىّاألقل80ّمنّأحرازّّالمتدربمكنّتعدمّحالّّفيينصحّبتكرارّدراسةّالوحدةّالتدريبيةّ •

ّّالتدريب.ّمنّمزيداليدلّعلىّانّالمتدربّبحاجةّالىّّالثالثةاالختباراتّّفيرسوبّالنّاّّّ.التابعّللوحدةّتالياالختبارّال

  وبهذا يجب عليه ان يعيد عملية التدريب من جديد.

ّ

  الشهادة

لتعلمّاإللكترونيّمنصةّاالصفحةّالرئيسيةّلّمنّالشهادةتمّطلبّعندّاالنتهاءّمنّالوحداتّالتدريبيةّالخمسةّبنجاح،ّي •

 .ّباللغةّالعربية"الشهادة"ّّعبرّبريدهّااللكترونيالمتدربّ.ّوسيتلقىّبالضغطّعلىّزرّ"شهادة"وذلكّ

 

 ويمكنّطباعةّالشهادةّعدةّمراتّوفيّأيّوقت. •

ّ

ّ


