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برنامج التدريب االلكتروني حول إحصاءات النوع االجتماعي
• تقديم أول برنامج تدريب الكتروني حول احصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية (باب
نت)
• Tunisia: Electronic Training Program On Social Gender Statistics, Presented
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تقديم أول برنامج تدريب الكتروني حول احصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية
باب نت
 7كانون الثاني/يناير 2019
تم اليوم االثنين تقديم أول برنامج تدريب الكتروني حول احصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية يهدف إلى
تعزيز منظور النوع االجتماعي في االحصاءات الوطنية.
وأفادت المكلفة باحصائيات النوع االجتماعي بالمعهد الوطني لإلحصاء عربية الفرشيشي ،خالل ورشة عمل
إلتأمت بتونس العاصمة ،أن هذا البرنامج يعتمد منهجا علميا هدفه تعزيز قدرات منتجي ومستعملي المعلومة
االحصائية في مجال النوع االجتماعي فضال عن دفع هذا المنظور في االحصاءات الوطنية.
ويتضمن هذا المنهج ،حسب الفرشيشي 5 ،وحدات تتعلق بقضايا النوع االجتماعي في مختلف المجاالت وماهية
احصاءات النوع االجتماعي وأهميتها واالطار المفاهيمي في تحليل احصاءات النوع االجتماعي ودورها في
السياسة العامة فضال عن كيفية قياس قضايا النوع االجتماعي والمؤشرات الخاصة بها وكيفية عرض البيانات
وتقديم احصاءات النوع االجتماعي بشكل واضح وسهل.
ويستهدف هذا البرنامج باألساس االحصائيين العاملين في أجهزة االحصاء الوطنية في المنطقة العربية ومستخدمي
االحصاءات من واضعي السياسات والباحثين ،وفق المتحدثة ،التي أبرزت ضرورة تدريب العاملين في مختلف
المجاالت على مراعاة منظور النوع االجتماعي وانتاج بيانات دقيقة وغير متحيزة.
كما أشارت في ذات السياق إلى أهمية تدريب الفئة المستهدفة على اإللمام بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالنوع
االجتماعي وأوجه تقاطعها مع المجاالت األخرى والمؤشرات ذات الصلة وسبل احتسابها وكذلك على الطرق
الفنية المستخدمة في عرض البيانات المراعية لمنظور النوع االجتماعي.
وأوضحت الفرشيشي ،أن هذه الورشة التي ينظمها معهد االحصاء بالتعاون مع وزراة المراة واالسرة والطفولة
وكبار السن و اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا "االسكوا" ،ستكون منطلقا لورشات تدريبة أخرى ،وهي
تسعى باإلضافة إلى تقديم برنامج التدريب اإللكتروني حول احصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية إلى طرح
مجموعة من أدوات احصاءات النوع االجتماعي وبسط طرق احتساب البيانات بشكل علمي.
من جهتها فسرت خبيرة احصاءات النوع االجتماعي في شعبة االحصاء باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا "االسكوا" لألمم المتحدة ببيروت ندى جعفر أن "االسكوا "طورت منهجا تدريبيا في مجال احصاءات النوع
االجتماعي ،باعتباره حقل احصاءات مستجد ،وذلك بخمس دول عربية وهي تونس والمغرب ومصر واالردن
والعراق.
وبينت أن هذا الدليل العملي باللغة العربية حول احصاءات النوع االجتماعي قامت بتطويره وحدة السياسات
االحصائية والتنسيق في شعبة االحصاء في االسكوا كمنهج تدريبي في إطار " مشروع التعاون بين األقاليم لتعزيز
القدرات الوطنية لقياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسيين وتمكين المرأة والممول من برنامج االمم
المتحدة للتنمية للفترة ".2013/2016
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وأوضحت أن هذا المنهج يهدف أساسا إلى تعزيز المعرفة باالحصاءات في مجال النوع اإلجتماعي وبناء قدرات
مكاتب االحصاء الوطنية بما في ذلك نظم االحصاء الوطنية ومجموعة واسعة من المزودين بالبيانات ومستخدميها
على غرار صناع السياسات ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية والباحثين في الوكاالت الوطنية والدولية
والطلبة.
وأكدت أن "األسكوا " تسعى إلى خلق بيئة تعليمية يسهل الوصول إليها وتمكن جميع المختصين والمهتمين من
اثراء التعلم والتدريب وتبادل المعرفة على نطاق واسع من خالل استعمال التكنولوجيا الحديثة مشددة على أن
استكمال المتدرب وحدات هذا المنهج عبر برنامج التعلم االلكتروني بنجاح ،يمكنه من الحصول على شهادة
ممضاة من قبل األسكوا تتيح له االلتحاق بورشات عمل وطنية وإقليمية.
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Tunisia: Electronic Training Program On Social Gender Statistics,
Presented
Tunis Afrique Presse | All Africa | WebmanagerCenter.com
7 January 2019
A workshop was organised Monday in Tunis to present the first electronic training
program on social gender statistics in Arabic, aimed at reinforcing the gender
perspective in national statistics, according to Arbia Ferchichi, in charge of social
gender statistics at the National Institute of Statistics.
In her address, Ferchichi pointed out that the purpose of this workshop organised in
partnership with the Ministry of Women, Family, Children and Seniors and the United
Nations Economic and Social Commission for Asia (ESCWA), is to present the
statistical tools of social gender to reinforce the capacities of statisticians in this field.
She further indicated that the workshop will offer the opportunity to present a new
scientific statistical method, pointing out that other workshops will follow and will
address issues of social gender, the definition of social gender statistics and their
importance in the orientation of public policies.
Ferchichi added that the training program targets statisticians who work in official
bodies in the Arab region as well as policy makers and researchers.
Taking the floor, head of the statistical policy and co-ordination unit at the ESCWA in
Beirut Nada Jaafaran said that the UN Commission had developed a new training
model for gender statistics in five Arab countries, namely Tunisia, Morocco, Egypt,
Jordan and Iraq.
She indicated that this program is based on the development of a practical guide in
Arabic language on social statistics, carried out by the Statistical Policy and Coordination Unit to measure the progress of equality achievement between men and
women.
Jaafaran also pointed out that the ESCWA is endeavouring to build the capacity of
statisticians in this field and to share information through the use of new technologies,
specifying that the training is attested by a diploma signed by the ESCWA and which
allows the holder to participate in national and regional workshops.
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