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عناصر العرض

مقدمة

االهداف التعليمية

 ماهو تحليل إحصاءات النوع االجتماعي

ترجمة قضايا النوع االجتماعي إلى مؤشرات

تحديد المؤشرات

دور األدله في السياسات

اتتطبيق عملي إلستخدام األدله في صياغة السياس

https://elearning.unescwa.org



مقدمة

عيتحليل إحصائي من منظور يراعي قضايا النوع االجتما.

:يهدف إلى

في مجاالت تسليط الضوء على أوجه التباين بين المرأة والرجل

.متعددة ومتداخلة تسمى متغيرات

فهم العوامل التي تؤثر بشكل مختلف على أدوار الجنسين.

تحديد اآلثار المحتملة للسياسات والبرامج على كل منهما.

https://elearning.unescwa.org

ى يستدعى تحليل إحصاءات النوع االجتماعي إتخاذ خطوة اضافية عالوة عل

.  ىسائر الخطوا ت المتخذة إلجراء التحليالت اإلحصائية التقليدية األخر



أهداف الوحدة التدريبية

.تعريف تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وعناصره

.أهداف عملية تحليل إحصاءات النوع االجتماعي وخطواتها األساسية

.ة لهاالتعرف على قضايا النوع االجتماعي وتحديد المؤشرات الالزمسُبل 

.كيفية إجراء تحليل إحصاءات النوع االجتماعي عند صياغة السياسات

https://elearning.unescwa.org



يتحليل إحصاءات النوع االجتماعماهو : اوالا 

تطوير مؤشرات 
النوع االجتماعي 
ل واستخدامها الفّعا

في صياغة 
السياسات

تحديد اآلثار 

المحتملة 

مج للسياسات والبرا

على كل منهما

درجة وصول كل 

منهما إلى الموارد

ايا تبحث في القض
المتعلقة بدورة 

حياة المرأة 
.والرجل

إزالة العوائق التي
تحول دون 

المساواة بينهما

تطوير التدخالت 
المناسبة الرامية 

إلى تلبية 
احتياجاتهما

عملية منهجية

في ويؤدي هذا النوع من التحليل دوراا اساسياا 



تحليل إحصاءات النوع االجتماعيماهو :اوال

خطوة أولى

جمع بيانات عالية الجودة

مصنفة حسب الجنس

ةمفصلة عبر قطاعات مختلف
(ية، ديمغرافية، تعليمية، صح

...(اقتصادية

خطوة ثانية

 تحليل من منظور يراعي
قضايا النوع االجتماعي

 دراسة التباين في ضوء
مجموعة متداخلة من 

العمر، المستوى )العوامل 
التعليمي، الثقافة، 

...(الدخل

نوع يعتمد تحليل إحصاءات ال
االجتماعي 



عناصر تحليل إحصاءات النوع االجتماعي

جمع بيانات 
مصنفة حسب 

الجنس 
والقطاعات

تحليل 
إحصائي من 
منظور النوع 
االجتماعي

تحليل 
إحصاءات النوع 

االجتماعي
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المجموع في وجود اطفال  بدون اطفال

نساء

رجال

معّدالت العمالة لدى النساء والرجال في المملكة تحليل : رقم زاحد مثال ال
2005المتحدة، بحسب عدد األطفال، عام 

2005معّدالت العمالة في المملكة المتحدة بحسب عدد األطفال، ( 1)شكل  

2005مكتب اإلحصاء الوطني، المملكة المتحدة، مسح القوى العاملة : المصدر . 



معدالت العمالة لدى المرأة والرجل بحسب سن تحليل : 2مثال رقم 
أصغر األبناء 

2005معّدالت العمالة في المملكة المتحدة بحسب وجود األبناء وسّن أصغرهم، ( 2)شكل 
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المجموعمع أطفالبدون أطفال16-1118-515-510أقّل من 

النساء

الرجال

. 2005مكتب اإلحصاء الوطني، المملكة المتحدة، مسح القوى العاملة : المصدر



يهدف تحليل قضايا النوع

االجتماعي من منظور يراعي 

النوع االجتماعي 

عدم قضية معالجة 

ين المساواة بين الجنس

في عدد من المجاالت 

: اهمهاالمتداخلةا

الصحة

التعليم

التمويل

االقليميةالتنمية 

الفقر

الوظيفيالتكامل

االستنتاجات



باط تدل الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم على االرت
الفقر والثقافة والجنس والتعليمالوثيق بين 

رةأسر معيشية فقيدول فقيرة

عقبات ثقافية

مدارس ذات جودة 

منخفضة
ارتفاع كلفة التعليم عمالة األطفال قدرة استيعاب المدارس

للتالميذ غير كافية

يرتادون المدارسالذين عدد من األوالد من الجنسين إنخفاض 

األسرة المعيشيةالمدرسةسوق العمل المجتمع

دخل منخفض

عدد البنات أقل من عدد

الصبيان في المدارس

داء أداء البنات أسوأ من أ

الصبيان في المدارس



راتترجمة قضايا النوع االجتماعي إلى مؤش: ثانياا 

عدم المساواة بين المرأة والرجل

ةالتفاوت بين مشاركة كّل منهما في المجاالت التنموي

أشكال التمييز ضد المرأة



ة؟ما أهمية تصنيف األسر المعيشية حسب جنس رب األسر
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األسر؟رؤساءهل هناك من تداعيات نتيجة تزايد النساء 
وكيف يمكن قياس هذه الظاهرة؟
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ريف حضر

ريف نساء ريف رجال  حضر نساء حضر رجال 

ين اليمن   ب–نسبة الفقراء من النساء و الرجال حسب جنس رب األسرة في كل من الحضر والريف( 5)شكل 

(   2005/2006) عامي                              
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2017الهرم السكاني مصر ( 6)شكل 

ن هل هناك تأثير على السياسات باختالف تركيبة السكان م
ناحية العمر والجنس؟



بء كيف يستفاد من تحليل تركيبة السكان في معرفة الع
االقتصادي الذي يتحمله الجزء المنتج من السكان؟ 



ما هو المؤشر لقياس درجة حصول المرأة على فرص 

؟متكافئة في العمل المدفوع األجر

على سبيل 
:  المثال



نوات لسبالتعليم الثانوي الصافي معدل االلتحاق ( 9)شكل 
مصر ختارة حسب الجنسم
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في مؤشر التكافؤ بين الجنسين
التعليم

ةالمرحلة التعليمي

2006/20072016 /2017

مؤشر إناثذكور

التكافؤ

مؤشرإناثذكور

التكافؤ

89.691.51.093.295.41.0ابتدائي

67.170.51.179.985.31.1إعدادي

20.324.51.227.034.01.3الثانوي العام

29.631.41.132.628.30.9الثانوي الفني

2017/ 2016-2007/ 2006معدالت القيد الصافى وفقاً للمراحل التعليمية والنوع  خالل الفترة ( 1)جدول 

النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى: المصدر



منمحموعةحولاسئلةذكرهااالتيالجداولويتضمن

فيالسائدةوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةالظواهر

اوتقابلهاالجتماعيالنوعقضاياعلىوالمؤثرةالمجتمع

االجتماعيالنوعبمؤشراتمقترحات



المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي المتعلقة بقضايا النوع االجتماعياألسئلة

حجم السكان حسب الجنس والمنطقة الجغرافية 
عمرية والريف والحضر، بالقيمة اإلجمالية وفي الفئة ال

سنة15دون 

ما هي نسبة توزيع السكان حسب الجنس، وهل تتغير 
باختالف المناطق؟

هل يوجد تمييز ضد اإلناث في الحصول على الخدمات في
الريف؟

المنطقة حسب نسبة الجنس من عدد السكان؟ 
الجغرافية والريف والحضر

الوفيات في فئات عمر مختارة، والعمر المتوقع عند
الوالدة، حسب الجنس والريف والحضر

ن نسبة السكان الذين ال يستهلكون الحد األدنى م
ة الطاقة الغذائية، حسب الجنس والمنطقة الجغرافي

في الريف والحضر

معدل الهجرة الدولية حسب الجنس والعمر وسبب 
الهجرة 

ما هي نسب مواليد المهاجرين من إجمالي المواليد؟

اب هل تتغير نسبة الهجرة الدولية حسب الجنس، وما هي األسب
الكامنة وراء ذلك؟

معدل الهجرة الداخلية بالقيمة اإلجمالية وحسب 
الجنس والمنطقة الجغرافية وسبب الهجرة

ض هل تتغير نسبة الهجرة الداخلية حسب الجنس؟ وهل هناك بع
المدن المشّجِّعة لهجرة النساء؟

هل هناك نسب معينة لهجرة الرجال والنساء في البلدان؟ وفي
ن المناطق داخل البلدان؟ هل تتغير نسبة الجنس من المهاجري

؟في مناطق معيّنة، كالمناطق الصناعية على سبيل المثال

تركيب السكان



المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي المتعلقة بقضايا النوع االجتماعياألسئلة

ات إجمالي عدد المساكن وخصائصها وفقاا لتوفر الخدم
قة ، ووفقاا للمنط..(مطبخ، مرحاض، مياه، كهرباء، )فيها 

.األسرة المعيشيةربوجنس

شية؟ هل تختلف خصائص المسكن وفقاا لمن يترأس األسرة المعي
وهل الوضع أسوأ لدى األسر التي تترأسها امرأة؟ 

ملكية الوحدة السكنية حسب المنطقة وجنس رأس 
، رثإإيجار، شراء، )األسرة المعيشية ومصدر الملكية 

...(.هدية، 

هل هناك موانع قانونية أو إدارية تحول دون تملّك المرأة لألراضي
والعقارات؟

قة استهالك األسر المعيشية من الطاقة، حسب المنط
.وجنس رب األسرة المعيشية

هل هناك تمييز على أساس الجنس في استخدام الطاقة؟ وفي 
حال التمييز، كيف يمكن للسياسات أن تحسن من هذا الوضع؟

سب استخدام الوقت وفقاا ألنشطة األسرة المعيشية ح
.المنطقة وجنس رب األسرة المعيشية

ذلك هل تنفق المرأة وقتاا أكثر من الرجل في العمل المنزلي؟ وهل ل
أثر في تقاسم األدوار بين المرأة والرجل؟

ةإجمالي عدد األسر المعيشية و توزعها كنسبة مئوي رأة كيف تم تعريف رّب األسرة؟ وهل يستوعب هذا التعريف دور الم
في األسرة المعيشية؟

ة توزيع األسر المعيشية للسكان حسب حجم األسر
(.بالنسبة المئوية)

المعيشية للسكان حسب جنس رب توزيع األسر
(بالنسبة المئوية)األسرة 

س رب هي األهمية النسبية لتصنيف األسر المعيشية حسب جنما
األسرة؟ 

ا هل األسر المعيشية التي ترأسها امرأة أكثر فقراا من غيرها؟ م
أسباب ذلك؟

سرة توزيع األسر المعيشية للسكان حسب جنس رب األ
(.بالنسبة المئوية)

س رب ما هي األهمية النسبية لتصنيف األسر المعيشية حسب جن
األسرة؟ 

ا هل األسر المعيشية التي ترأسها امرأة أكثر فقراا من غيرها؟ م
أسباب ذلك؟

.معدل انتشار وسائل منع الحمل
.تلبية ضرورة تنظيم األسرةعدم

كيف تُتخذ القرارات في األسرة المعيشية بشأن عدد األطفال
وتوقيت إنجابهم؟

خصائص األسر المعيشية والمسكن



المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي المتعلقة بقضايا النوع االجتماعياألسئلة

ب عدد ونسبة السكان الملمين بالقراءة والكتابة حس
الجنس والعمر  وفي هل هناك فرص فعلية اللتحاق الطالبات والطالب بمراحل التعليم المختلفة؟

ة عدد السنوات الدراسية المنجزة حسب المرحلغياب هذه الفرص، ما هي أسباب ذلك والحلول المقترحة لمعالجة هذا الوضع؟ 
.التعليمية والجنس

الفني إمكانية االلتحاق ببرامج التدريب المهني و
.في المرحلة الثانوية وما بعدها حسب الجنس من هل هناك تمييز بين النساء والرجال في المناهج التعليمية؟ هل يلتحق كل  

اء النسبة المئوية لخريجي الجامعات من النسجنسين؟النساء والرجال في التعليم الجامعي وفقاً للصور النمطية حول اختالف ال
.والرجال في مجاالت العلوم والطب والهندسة

صافي معدالت االلتحاق لدى اإلناث والذكور 
يم التعل)في المرحلة االبتدائية والمتوسطة 

(.األساسي
والذكور هل ُسن ت قوانين أو اتُّخذت إجراءات لضمان توفر فرص التعليم لإلناث

معدالت التحاق كل من اإلناث والذكور في على قدم المساواة؟ 
.التعليم الثانوي والجامعي

معدالت التسرب لدى اإلناث والذكور من مراحل
.التعليم المختلفة

نسبة المدرسين، حسب الجنس، في مراحل 
.التعليم ما قبل الجامعي

لها هل هناك حوافز اللتحاق المرأة في سلك التعليم، مثل توفير بيئة حاضنة
وألطفالها، عالوة على إجازات األمومة والمرض وغيرها؟

نسبة المدراء من النساء والرجال في مراحل 
.التعليم عموماا 

عليمية؟ هل ُتعتمد قوانين أو إجراءات منصفة في اختيار المدراء في المؤسسات الت

التعليم



المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي المتعلقة بقضايا النوع االجتماعياألسئلة

معدالت البطالة والتشغيل لدى النساء والرجال في
.الريف والحضر

هل هناك سيطرة من قبل النساء أو الرجال على العمل في بعض 
المجاالت؟

هل هناك مهن تسيطر عليها النساء بحكم القانون أو العادة؟

الفئة النسبة المئوية للقوى العاملة من النساء والرجال في
سنة فأكثر في مجاالت الزراعة والصناعة 15العمرية 

(النشاط االقتصادي)والخدمات 

سب النسبة المئوية من النساء والرجال في القوى العاملة ح
.المهنة والمستوى الوظيفي

لفئة النسبة المئوية للقوى العاملة من النساء والرجال في ا
سنة فأكثر في المناصب اإلدارية ومواقع اتخاذ15العمرية 

.القرار

ة على هل هناك تمييز بين الجنسين في العمل، وما هي النتائج المترتب
ذلك؟ ما هي الطرق المتبعة إلزالة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال

العمل، وما هي سبل تطبيقها؟ 

لفئة النسبة المئوية للقوى العاملة من النساء والرجال في ا
، سنة الذين يعملون لدى األسرة بدون أجر نقدي15العمرية 

.أو يعملون في القطاع غير المنظم
هل يتم تبيان نشاط المرأة االقتصادي في اإلحصاءات؟

بما فيها العمل )استخدام الوقت في نشاطات محددة 
.حسب الجنس( المنزلي غير مدفوع األجر، والعناية باألوالد

هل يتم تبيان نشاط المرأة االقتصادي في اإلحصاءات؟

ما هي الوسائل المتبعة لضمان إدراج عمل المرأة داخل المنزل وخارجه 
في التعدادات والمسوح األسرية؟ 

هل يتم احتساب عمل المرأة في المنزل في اإلحصاءات الوطنية؟

بدوام كامل أو )عدد ساعات العمل اليومي للمرأة والرجل 
(.جزئي أو إضافي

الفوارق في األجر بين المرأة والرجل حسب المهنة 
.والمستوى الوظيفي

ة هل هناك تحيز ضد المرأة في العمل ناتج من عدم وجود تسهيالت لرعاي
األطفال؟

هل يتساوى النساء والرجال في األجر الذي يتقاضونه مقابل العمل 
المتساوي في الوقت والقيمة؟

هل من المتوقّع أن تحصل النساء في المستقبل على فرص عمل 
أة؟ تتقاضى فيها أجوراا أعلى أو أقل؟ وما األثر المحتمل لذلك على المر

حق المرأة في إجازة األمومة، وعدد األسابيع والنسبة 
.المئوية للنساء اللواتي يتمتعن بهذا الحق

اية النسبة المئوية ألرباب العمل الذين يوفرون خدمات الرع
3-0ألطفال العاملين، ونسبة األطفال في الفئات العمرية 

.سنوات المستفيدين من هذه الخدمات6-3و

ما هي السياسات المتوفرة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في 
العمل، وكيف يتم تنفيذها؟

النشاط االقتصادي والمساهمة في القوى العاملة



أهمية  تحليل النوع االجتماعي

صل يؤدي دوراا أساسياا في تحديد قضايا جديدة تت

بالنوع االجتماعي  وتتطلب إحصاءات ومؤشرات 

.جديدة 

ة إدخال تحسينات وتغيرات على اإلحصاءات المتوفر

من أجل تحليلها وإجراء مزيد من التحليل على 

.أساسها

تحديد المؤشرات: ثالثاا 



تحديد المؤشرات

تحليل النوع 
االجتماعي

الخطوة األولى

فهم التقاطع بينها وبين 

القضايا األخرى

تقييم المخرجات واآلثار 

الناتجة عنها

فهم المسببات والعوامل 

الكامنة وراء الظاهرة

الخطوة الثانية

اقتراح مؤشرات استناداا إلى

نتائج التحليل

اآلثار الناتجة عنها

أسباب الظاهرة



فرص الوصول إلى برامج 
التدريب في مجال الزراعة 
لدى المرأة أقل منها لدى

الرجل

ارتفاع الخصوبة 

فرص الحصول على 
عمل مدر لألجر لدى 
النساء أقل منه لدى 

الرجال

احتمال أقل على بقاء 
الطفل على
قيد الحياة

تحليل حالة األمية المرتفعة بين النساء: مثال 

اآلثار/ النتائج  األسباب الكامنة

ار فيتفضل العائلة االستثم
تعليم االبن

عمل الفتاة في األسرة

ر  تزويج الفتاه في سن مبك

مجال االهتمام/ المشكلة 

األمية لدى النساء 
نها مرتفعة وأدنى بكثير م

لدى الرجال

تحليل الظاهرة : المرحلة األولى



معدل االنتساب إلى 
برامج التدريب الزراعي

متوسط العمر عند أنجاب 
المولود األول حسب 
المستوى التعليمي

نسبة العاملين حسب 
المستوى التعليمي 

والمنصب

معدل وفيات األطفال 
والرضع حسب المستوى

التعليمي وعمر األم

المقترحة  المؤشرات 
اآلثر/ للنتائج 

مؤشرات ال
سبابالمقترحة لأل
الكامنة

معدالت التسجيل في 
المدرسة االبتدائية حسب

الجنس

معدالت الوقت المكرّس 
/  ألطفال للعمل في المنزلل

التحصيل العلمي 

معدل الخصوبة الكلي 
ريف حسب مستوى /حضر

التعليم

مجال / المشكلة 
االهتمام

ة نسب األمية حسب الفئ
/ العمرية في الحضر 

والريف

نساءأقتراح مؤشرات مناسبة لقياس حالة األمية المرتفعة بين ال

راتاقتراح المؤش: الثانيةالمرحلة 



تمارين 

امأل الفراغ بالكلمة أو التعبير المناسب

-----------=   التحليل اإلحصائي من منظور النوع االجتماعي +   البيانات المصنفة : 1س 

-------------------------------------------------

تحليل إحصاءات النوع االجتماعي

تحليل سياسات لتعزيز دور المرأة

ومؤشرات حول المساواة في النتائج لقياس------------------تستخدم المؤشرات  : 2س

.ن التقدم باتجاه تحقيق أهداف السياسات والبرامج المعنية بالمساواة بين الجنسي

المرجعية

التنموية



تمارين 

:خطوات تحليل النوع االجتماعي تشمل مايلي: 3س 

وضع مؤشرات لمسببات الظواهر وفهمها

فهم العوامل الكامنة وراء الظاهرة واآلثار الناتجة عنها ووضع مؤشرات لها

وضع مؤشرات العوامل الكامنة وراء الظاهرة



تساعداالجتماعيالنوعإحصاءاتادلةإلىالمستندةالسياسات

اتوالسياسوالمشاريعالبرامجمجالفيقراراتاتخاذعلىالمعنيين

ةعمليعلىإيجابياا التأثيرعلىالسياساتهذهقدرةوتعزز،العامة

اءةبالكفتتسمسياساتوضعويستدعيالنهائيةاألهدافتحقيق

تطويرمراحلمنمرحلةكلفيالمؤشراتأياألدلةاستخدام

نيتمكلن،جيدةادلةغيابففيالبحوثوإجراءوتنفيذهاالسياسات

منلذلكللحكوماتجيدةنصيحةإسداءمنالسياساتبوضعالمعنيون

فيدةوالمالفاعلةاألدلةعلىللتعرفالقرارصانعيقدراتبناءالضروري

.ورصدهاوتنفيذهاالسياساتتطويرمراحلجميعفي

دور األدلة في السياسات: رابعاا 



دور األدلة في السياسات: رابعاا 

لوضع 
السياسات 
المستندة 
إلى األدلة 

يجب

تحليل 
البيانات

ة تقييم الحال
الراهنة

تنشر البيانا

وضع نظام 
للرصد 
والتقييم

ت تحديد أولويا
جمع البيانات



هناك سؤالن اساسيان في جوهر  تحليل إحصاءات النوع 
:االجتماعي هما

هل  تعزز السياسات والبرامج المتخذة المساواة بين الرجل والمرأة

.على مستوى المشاركة

هل تنحاز تلك السياسات والبرامج إلى أحد الجنسين.



يأهمية تحليل إحصاءات النوع االجتماع

الخطوة األولى

فة بناء على بيانات مصن
حسب الجنس

السجالت 
اإلدارية

اتباع إطار 
منطقي 
لتحديد 
الغايات 

واألهداف 
والنتائج 
المرجوة

الخطوة الثانية

رسم صورة شاملة عن 
ى قضايا النوع االجتماعي لد

كل فئات السكان

الخطوة الثالثة

تحديد 
المدخالت 
من البيانات

اتقييم وفرتها وجودته

التخطيط لتطوير أو 
استحداث آليات لجمع 

ة البيانات غير المتوفر
واحتسابها

اجراء البحوث 
حول 

مؤشرات 
خاصة بالنوع 
االجتماعي 
والمشاكل 
المرتبطة بها

الخطوة الرابعة

منة تحليل األسباب الكا
وراء هذه المشاكل

طرح العديد من 
األسئلة

تحديد قضايا 
النوع 

االجتماعي 
المندرجة في 

إطار عدم 
المساواة

المسوح 
االسرية

واالقتصادية



الرابعةالخطوةفي

طةالمرتبوالمشاكلاالجتماعيبالنوعالخاصةالمؤشراتحولبحوثإجراءيتم

نممجموعةتطرحالمشكلةهذهوراءالكامنةاالسبابتحليلخاللمنوذلكبها

:األسئلة

.والرجالالنساءمنالعامليننسبةتحديد

.االقتصاديوالقطاعالعملومكاناألسرةضمنمنهماكلعملطبيعة

.(منزليعمل–للدخلالمدرةاالنتاجيةأنشطة)العملمنمختلفةأنواع

االنشطةلهذهالمكانيالسياقتحديد



االسئلةهذهعلىاالجابة



تقسيم العمالة

اة على كل المرأة والرجل اختالفات كبيرة بين المهام الملقيكشف تقسيم العمل في مجال الزراعة بين 
.منهما

الرجلالمرأة

الة تتولى المرأة معظم مهاّم نثر البذور، وإز
األعشاب الضارة، واستخدام األسمدة، 

.والحصاد، والدرس

ات يتولى الرجل حراثة الحقول وقيادة حيوان
.الجرّ 

هتم تهتم المرأة بإنتاج الغذاء لألسرة، كما ت
تاج بالزراعة على نطاق ضيق، خصوصاا بإن

ويات المحاصيل النقدية التي تتطلب مست
.منخفضة من التكنولوجيا

ل الرجال يميلون للعمل في زراعة المحاصي
النقدية، وذلك على نطاق واسع، خصوصاا 

في المجاالت التي تُستخدم فيها اآلالت
.بشكل كبير

(الفاو)والزراعةلألغذيةالمتحدةاألمممنظمة :المصدر

والمراة مثال لتقسيم العمل ومختلف المسئوليات بين الرجل



يأهمية تحليل إحصاءات النوع االجتماع

الخطوة الخامسة

رأة تقييم فرص وصول الم
والرجل إلى الموارد 
اإلنتاجية واألصول 
يهاوالفوائد، والسيطرة عل

تحليل 
الخيارات 
والفرص 
المتاحة

العوامل السياسية 
ية واالقتصادية والثقاف
...ةوالتعليمية والقانوني

تقسيم األدوار في 
العمل والنشاط 

االقتصادي

التباين بين احتياجات
المرأة والرجل

ية؟من ينعم بالحصول على الموارد اإلنتاج

من يسيطر على الموارد واألصول 
وعلى كيفية استخدامها؟

من ينتمي إلى مجموعات أو منظمات 
رسمية أو غير رسمية؟

من المستفيد من نتاج عمل المرأة 
والرجل، ومن برامج التنمية وفرص 

التدريب والتعليم؟

من لديه إمكانية الوصول إلى موارد
المشاريع والحصول على المعلومات

بشأنها؟

مرأةالمشاركةدونتحولالتيوالحواجزالقيودحديدتينبغي
الالزمةالقراراتواتخاذالتنمويةالمشاريعفيوالرجل

لمعالجتها



يأهمية تحليل إحصاءات النوع االجتماع

الخطوة السادسة

تقييم فرص وصول المرأة 
والرجل إلى الموارد اإلنتاجية

رة واألصول والفوائد، والسيط
عليها

مؤشرات خاصة بها

كلفة معالجتها

مؤشرات حول األثر 
الناتج عن الظاهرة

وضع ميزانية مراعية للنوع
االجتماعي، تتضمن

تحليل 
الخيارات 
والفرص 
المتاحة

الخطوة السابعة

إعداد ملخص للسياسات، 
وإصدار منشورات متخصصة

لرصد التقدم 
المنجز أثناء 

التنفيذ 

وضع 
سياسات 

تعنى 
بمجموعات 

السكان 
المستهدفة

الخطوة الثامنة

لغرض تعديلها أو 
ات تكييفها مع احتياج

المجموعة السكانية
المستهدفة

تقييم جودة 
البرامج 

والسياسات 
وفعاليتها



البدنيةاللياقة-تحليل األدلة لصياغة السياسات : مثال

لد ماارتفاع في عدد الشباب الذين يعانون من السمنة في ب: القضية

نالوززيادةمنيعانونالشبابمنالمائةفي24
.السمنةأو

ال يمارسنون الرياضنة في المائة منن الشنباب 46
بانتظام

.1995معدالت ممارسة الرياضة تتراجع منذ عام 

تحليل عام

ة تنظيم حملة توعي
لتشجيع زيادة 

مشاركة الشباب 
بشكل عام في 
ةاالنشطة  الرياضي



لدىالسمنةوزيادة الوزن

الشباب 
من الشبابفي المائة 24

من زيادة الوزنيعانون

ال يمارسونفي المائة 46
الرياضة بانتظام

:لتحليل العاما
حملة توعية وطنية لتشجيع زيادة

الشباب في األنشطةمشاركة
الرياضية

بيانات مصنفة حسب 
الجنس 

في المائة من الفتيان60
يشاركون في األنشطة 

في 47مقابل، الرياضية
من الفتياتالمائة

األهل حملة توعية تستهدف 
للبنات همية الرياضةحول أوالمدارس،

رامج خاصة تناسبهنبإعدادو

العمر
ي معدالت  الرياضة ترتفع ف

تراجع ، ثم تسنة12عمرالن 
تدريجياا في سنوات 

بمعدل أسرعذلك و،المراهقة
لدى البنات

الدخل
الشباب من األسر ذات الدخل

المرتفع أكثر مشاركة في
نسبة)النشاطات الرياضية

(الذكور أعلى من نسبة اإلناث

فرادألاحملة توعية تهدف إلى تشجيع
وخاصة الفتيات،،عاماا 17و12بين

الجماعيةالرياضاتللمشاركة في

األهل تنفيذ مبادرات ترويجية تستهدف
حول أهمية والمدارس الثانوية 

ن الرياضة للفتيان والفتيات في س
تشجيع إعداد برامج و. المراهقة

محددة للفتيات في سن المراهقة

يث، بحةنشطة الرياضيألدعم وتمويل ا
ذات الدخل سر األنها متستفيد 

إلى المتوسطالمنخفض 

حسببيانات مصنفة
إضافيةمتغيّرات

ي
ع

ما
جت

ال
 ا

ع
و
لن

 ا
ل

لي
ح

ت

السياساتالمشكلة
البيانات

الحلول المقترحة لحل مشكلة السمنة لدى الشباب



تمارين 

اذكر االجابة الصحيحة 

المقترحةمؤشرات القياس  مجال االهتمام / المشكلة 

القطاعنوعحسبالعامالتالنساءحصة/
والمنصبالوظيفة

فى مجال العمل حيث تشغل المرأة الفوارق
مناصب أقل مكانة من الرجل

معدل البطالة

مؤشرات القياس المقترحة االسباب الكامنة

عليمالتاحلرمفيالبنيناليالبناتنسبة
والعاليوالثانوياالبتدائي

(يمالتعل)الفصل بين الجنسين فى المدارس 

تدائياالبالتعليممراحلفىالمعلمينتوزيع
الجنسحسبوالعاليوالثانوي

ىفتقضيالتياالسبوعفىالساعاتعدد
والحالةالجنسحسبالمنزلفىالعمل

النشاطونوعالزواجية

ة وليات االسريؤل المسمعدم المساواة في تح

اللعبفىيقضيالذيالوقت



تابع تمارين 

اذكر االجابة الصحيحة 

المقترحةمؤشرات القياس االسباب الكامنة

نالنشطيغير/النشطينالسكاننسبة
الزواجيةوالحالةالجنسحسباقتصاديا

االطفالوعدد

الدور االنجابي للمراة 

السندونيتزوجناللواتيالنساءنسبة
للزواجالقانونية

االمومةاجازةخاللالمدفوعةاالجورنسبة النمطيةتحيز صاحب العمل ومواقفه

العامالتالنساءعدد

الثانويىالمستومنالمتخرجيننسبة/
والوظيفةالجنسحسبالعالي

فة والتفضيالت الفردية فى الوظياالختيارات

يالتقنالتعليممراكزمنالمتخرجينعدد
الجنسحسبوالمهني



تابع تمارين 

اذكر االجابة الصحيحة 

مؤشرات القياس المقترحة االثار/ النتائج 

االجور حسب الجنس تب االتفاوت فى االجور والمر

الفجوة بين الجنسين واالجر حسب
المستوي التعليمي والوظيفة والقطاع 

(الخاص/ العام )

السكان حسب الجنس والمنصب توزيع
المهني فى مكان العمل

الفرص المهنية المختلفة 

الجنس نسبة السكان العاملين حسب
والمنصب الوظيفي فى مكان العمل

النسبة المئوية للمقاعد التي يشغلها
والرجال فى هيئات الحكم المحليالنساء

االدوار المختلفة فى صنع القرار

عدد النساء العامالت فى القطاع العام



ا كل صورة تعبر عن قضية من قضاي،الصور التي سيتم عرضها ،

.  الجتماعياالنوع  

:رجى اإلجابة عن األسئلة التاليةي

  ؟ ةلصورالتي تتناولها  اما هى  القضية

 ا  عاني منهیلتي األساسيه القضايا  اذه القضية  من ههل

مجتمعك؟ 

يرها بنظرك ما ا لتأثيرات االجتماعية واالقتصادية التي تث

القضية ؟

  لى لقضيه عاذه هلحلول التي تقترحها لمعالجة آثار اما هى

المرأة؟





حل االختبار 

خطأ 1س

تحديد قضايا النوع االجتماعي المندرجة في اطار عدم2س
المساواة كخطوة أولى وتحديد األهداف والغايات والنتائج 

.المرجوة 

عدم المساواة بين الرجل والمرأة 3س



ازدياد عدد 
المدخنين للتبغ

والنريلة                
(الشيشة) 

:لتحليل العاما
ن لمخاطر التدخيحملة توعية وطنية 

وأثرة على الصحة العامة 

ة بيانات مصنف
حسب جنس

المدخن 

طالق حمله توعية حول 
مخاطر  التدخين تستهدف 
طالب المدارس من الذكور 

اطالق حمله توعية حول مخاطر 
التدخين نستهدف اولياء امر 
الطالب انفسهم مع التركيز 

طة على تالميذ الصفوف المتوس
-12الذين تتراوح اعمارهم بين 

عاماا وخصوصاا الطالب 15
الذكور 

تبغ صياغة قانون يمنع بيع الت
15ومنتجاته لما هم دون ال

سنه وزيادة الضرائب عليه

بيانات مصنفة
متغيّراتحسب

والعمر إضافية
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السياساتالمشكلة

4س
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