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  وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 العناوينأبرز 

News Brief 
  )2018 تشرين األول/أكتوبر 15(

  
  

  ESCWAاإلسكوا/
 المدينة( ورشة الستعراض منصة التعلّم اإللكتروني إلحصاءات الجندر( 
 "الغد األردني( ورشة حول إحصاءات "الجندر 
  حفل استعراض برنامج التدريب اإللكتروني إلحصاءات النوع االجتماعي لغربي آسيا (اإلسكوا) الساعة

 مفكرة اليوم)-البلد نيوز( مقر اللجنة الوطنية لشؤون المرأةالتاسعة صباحا في 
  حفل استعراض برنامج التدريب اإللكتروني إلحصاءات النوع االجتماعي لغربي آسيا (اإلسكوا) الساعة

 مفكرة اليوم)-وكالة عمون( التاسعة صباحا في مقر اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
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  ESCWAاإلسكوا/

  

  )المدينة( ورشة الستعراض منصة التعلّم اإللكتروني إلحصاءات الجندر
  

  2018تشرين األّول / أكتوبر  14األحد 
  

نّظمت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية  -المدينة نيوز:
رة االحصاءات العامة، اليوم األحد، ورشة استعراضية لمنصة التعلّم اإللكتروني لغربي آسيا اإلسكوا ودائ

  .2018حول إحصاءات النوع االجتماعي (الجندر) التابعة لإلسكوا والتي أطلقتها رسميا في شهر آذار للعام 
وبعض  وهدفت الورشة، إلى تعريف المشاركين من ضباط ارتباط النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية

منظمات المجتمع المدني، بمنصة التعلم اإللكتروني وخطوات كيفية التسجيل فيها واستخدامها بناء على دليل 
  .التعلم اإللكتروني

وقالت رئيسة وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق في شعبة اإلحصاء في اإلسكوا ندى جعفر، إن منصة 
روني حول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية كمنهاج التعلّم اإللكتروني تقدم أول برنامج تدريب إلكت

  .تدريبي
وأضافت ان المجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي تهدف إلى تعزيز قدرات جميع الجهات 

المعنية بإنتاج إحصاءات النوع االجتماعي العالية الجودة، واستخدامها في رصد التقدم نحو تحقيق المساواة 
  .ين الجنسين وتمكين المرأةب

وأكدت نائب األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة نهى زايدة أهمية هذه المنصة اإللكترونية 
التعليمية في بناء قدرات العاملين أصحاب العالقة في المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة، وتعريفهم 

  .بمفهوم النوع االجتماعي
ن تمكين قدرات ضباط ارتباط النوع االجتماعي من خالل هذا البرنامج التدريبي وانتاج بيانات وأضافت ا

ومعلومات مصنّفة، ستّسهل مهمة نظام الرصد المركزي الذي تقوم وزارة التخطيط بتطويره لمختلف 
  .المؤسسات والوزارات الحكومية بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة

ءات النوع االجتماعي من دائرة اإلحصاءات العامة منال سويدان، لكيفية التسجيل وعرضت رئيس قسم إحصا
  واستخدام منصة التعليم اإللكتروني.
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  )الغد األردني( ورشة حول إحصاءات "الجندر"
  

  .2018تشرين األول / أكتوبر  15االثنين 
  

الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نّظمت اللجنة  -عمان 
"اإلسكوا" ودائرة االحصاءات العامة، أمس ورشة استعراضية لمنصة التعلّم اإللكتروني حول إحصاءات 

  .ماضيالنوع االجتماعي (الجندر) التابعة لإلسكوا والتي أطلقتها رسميا في شهر آذار (مارس) ال
وهدفت الورشة، إلى تعريف المشاركين من ضباط ارتباط النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية وبعض 

منظمات المجتمع المدني، بمنصة التعلم اإللكتروني وكيفية التسجيل فيها واستخدامها بناء على دليل التعلم 
  .اإللكتروني

بة اإلحصاء في اإلسكوا ندى جعفر، إن منصة وقالت رئيسة وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق في شع
التعلّم اإللكتروني تقدم أول برنامج تدريب إلكتروني حول إحصاءات النوع االجتماعي باللغة العربية كمنهاج 

  .تدريبي
وأضافت ان المجموعة المتكاملة ألدوات إحصاءات النوع االجتماعي تهدف إلى تعزيز قدرات جميع الجهات 

إحصاءات النوع االجتماعي العالية الجودة، واستخدامها في رصد التقدم نحو تحقيق المساواة المعنية بإنتاج 
  .بين الجنسين وتمكين المرأة

وأكدت نائب األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة نهى زايدة أهمية هذه المنصة اإللكترونية 
قة في المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة، وتعريفهم التعليمية في بناء قدرات العاملين أصحاب العال

 (بترا)-بمفهوم النوع االجتماعي.
 
  


