احملٌس انضبنش 0انجْبَبد اإلحظبئْخ ادلزؼهوخ ثبننٌع االعزًبػِ
 يب ىِ إحظبءاد ًيؤششاد اننٌع االعزًبػِ ؟
 دلبرا ضلزبط إىل إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ؟
 إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ ،يغؤًنْخ يٍ؟

 كْق رزى ػًهْخ إَزبط ً مجغ ثْبَبد اننٌع االعزًبػِ؟
 يب ىِ أىى رلبالد إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ؟
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إحظبءاد ًيؤششاد اننٌع االعزًبػِ
 إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ0
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كشع عذّذ يٍ كشًع اإلحظبءاد اإلعزًبػْخ ّزوبعغ يغ كبكخ انوضبّب
اإلهزظبدّخ ًاإلعزًبػْخ ؛

يؼهٌيبد سهًْخ جتًغ ًرؼشع حغت اجلنظ نزؤيٍ ػًهْخ ادلوبسَخ ثني
اننغبء ًانشعبل ً نزؼكظ احلوبئن ؛
رشًم مجْغ اجملبالد يف اننظبو انٌعين اإلحظبئِ (اعزًبػِ ،دميٌؿشايف،
اهزظبدُ ،هغبػِ) ؛

رؼًم ػهَ إديبط اننٌع االعزًبػِ يف مجْغ يشاحم ػًهْخ إَزبط انجْبَبد

رذخم يف عٌىش اننظبو االحظبئِ ثأكًهو .

إحظبءاد ًيؤششاد اننٌع االعزًبػِ
 ادلؤششاد0




هًْخ إحظبئْخ سلزبسح رؼكظ هضْخ زلذدح (اهزظبدّب ،اعزًبػْب،
ًدميٌؿشاكْب)
سهى ًاحذ ميكٍ انزؼجري ػنو يٍ خالل0
 ػذد

َ غجخ يئٌّخ
 يؼذل

َ غجخ
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(ربثغ)

احلبعخ إىل إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ
 نشكغ يغزٌٍ انٌػِ ػنذ اجملزًغ ػٍ هضبّب اننٌع االعزًبػِ
 نزأيني أعبط حوْوِ ثـْخ ًضغ انغْبعخ انؼبيخ انوبئًخ ػهَ األدنخ
 نشطذ ً روْْى ػًهْخ انزـْري

 نهًغبػذح يف انزخهض يٍ األمنبط اجلبيذح انوبئًخ ػهَ اجلنظ.
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إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ ،يغؤًنْخ يٍ؟
ّ ؤكذ ينيبط ػًم ثْغني (اذلذف  )H3ػهَ دًس احلكٌيخ يف إَزبط
ًَشش انجْبَبد ادلظنلخ حغت اجلنظ ًيؤششاد اننٌع االعزًبػِ.
 كًب نهًنظًبد انؼبدلْخ ،ػهَ عجْم ادلضبل األيى ادلزحذح إيكبَْخ
ادلغبػذح يف إَزبط انجْبَبد ادلظنلخ حغت اجلنظً ،حتغني يلبىْى
ًينيغْبد مجغ انجْبَبدً ،رؼضّض َظى اإلحظبءاد احلٌّْخ ًإدخبل
حتهْم اننٌع االعزًبػِ يف ادلنشٌساد ًاألحببس.
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احظبءاد اننٌع االعزًبػِ

اننيظ اجلذّذ

دلٍ؟
إحظبءاد ادلشأح ًانشعم ػٍ كبكخ ٌَاحِ احلْبح رؼذ دلزخزُ انوشاس
ًسامسِ انغْبعبد ًنهنبط انؼبدّني كزنك
ال رؼكظ اإلحظبءاد هضبّب اننٌع االعزًبػَ
ينيغْخ اخلغأ /انزحْضاد يف اإلحظبء

احظبءاد ادلشأح

اننيظ انوذّى

إحظبءاد ادلشأح نزأّْذ يظبحليب

يب ىِ ادلشبكم؟
ال رٌعذ احظبءاد ػٍ ادلشأح

يب انؼًم؟
جيت مجغ اإلحظبءاد حغت اجلنظ ًمجغ اإلحظبءاد
كم اإلحظبءاد ػٍ األكشاد جيت اٌ رنزظ ًحتهم ًرؼشع حبغت
ًادلؤششاد ػٍ ادلشأح كوظ
اجلنظ ًرؼكظ هضبّب اننٌع االعزًبػِ يف اجملزًغ
جيت إديبط إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ يف رلًم اننظبو اإلحظبئِ يف جيت ػهَ اإلحظبءاد اخلبطخ ثبدلشأح0
رلبالد0
 جتًغ مجغ انجْبَبد ختضٌ يف هبػذح ثْبَبد ختضّنيب رؼشع يغزوهخ ػشضيبيٍ ادلغؤًل؟
ادلنظًبد ًادلؤعغبد ادلؼنْخ ثبدلشأح
اننظبو اإلحظبئِ انٌعين
ادلظذس 0أمحذ حغني  ،إحظبءاد ًيؤششاد اننٌع االعزًبػَ ،انهغنخ االهزظبدّخ ًاالعزًبػْخ نـشثِ آعْب ،
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2006

عملُت انتاج احصاءاث النىع االجتماعٍ
المشاكل والمسائل المتصلت بقضاَا النىع االجتماعٍ فٍ المجتمع
مستخذمى اإلحصاءاث

الحاجت لتحسُن مركسٌ المرأة والرجل
األهذاف المتصلت بالمساواة فٍ الفرص

منتجى اإلحصاءاث

الحاجت اإلحصاءاث من المجاالث المختلفت
اإلحصاءاث والمؤشراث راث العالقت
اإلحصاءاث المتىفرة

الفجىاث فٍ البُاناث

المصادر
النىعُت بالنسبت الً االحتُاجاث

المصادر المحتملت

الحاجت لتطىَر المحتىي والمقاَُس والمفاهُم والتصانُف
بُاناث جذَذة

البُاناث التٍ ستحلل
التحلُل
العرض
لنشر
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ػًهْخ اَزبط ً مجغ ثْبَبد اننٌع االعزًبػِ
رشكْض انؼًم ػهَ إحظبءاد اننٌع االعزًبػَ

الذليل ،المبادئ التىجيهية ،والكتيبات

اإلستراتيجيات
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روْْى ًحتغني
انزؼبسّق،
ادللبىْى
ًاألعبنْت
حتغني ػشع انجْبَبد
ًَششىب

الىحذات اإلحصائية
الخاصة بالنىع
االجتماعى
والشبكات العالمية

ػًهْخ اَزبط ً مجغ ثْبَبد اننٌع االعزًبػِ

(ربثغ)

حتذّذ االحزْبعبد يٍ اإلحظبءاد ًادلؤششاد
حتذّذ اإلحظبءاد
ًادلؤششاد ادلغهٌثخ دلؼبجلخ
ادلشبكم ًاالىزًبيبد

مجغ ًحتهْم انجْبَبد
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إحظبئٌٌْ
+
طبَؼٌ انغْبعبد
+
احملههٌٌ
+
انجبحضٌٌ

اننظش اىل اجملبل
انزُ رزٌاعذ كْو
ادلشكهخ ًانشٌاؿم
احملذدح  ،انغجت
ًاننزْغخ األعبعْخ

حتذّذ هضبّب عذّذح يف
اننٌع االعزًبػَ َزْغخ
نهذساعبد نزحهْم
انجْبَبد

التخطُط وتصمُم تعذاد المسح
 تحذَذ المشاكل والحاجت الً البُاناث وربطهامع المسىحاث األخري
 التشاور مع مستخذمٍ البُاناث تصمُم العُنت وتحذَذ تغطُت المسح تحذَذ المىظفُن والمىارد الالزمت تحضُر خطت للجذولتتحذَذ األسالُب
* المفاهيم والتعاريف
* أدوات جمع البيانات
* اإلسناد الزمني

إداسح انزؼذاد أً ادلغح

تحسُن المفاهُم واألسالُب

عملُاث المسح
* تذريب المىظفين
* مرحلة ما قبل اإلختبار
* عملية جمع البيانات
تحضُر البُاناث
تجهُس البُاناث
الجذولة
التحليل
عرض البيانات
نشر النتائج
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تقُُم نىعُت البُاناث

رلبل اإلحظبء

انرتكْجخ األعشّخ

ًكْبد األعلبل

ًكْبد األييبد

يشبكم هْبعْخ

انؼذد ،اجلنظ ،انؼالهبد ،اخلظبئض اإلعزًبػْخ ًاإلهزظبدّخ ،نكم يٍ األكشاد ًنْظ
كوظ سئْظ األعشح

يؼهٌيبد ؿري يٌصٌهخ ػٍ يغأنخ انزٌهْذً ،انؼًشً ،عنظ انٌنذ (خبطخ انجنبد)
عغالد ؿري دهْوخ كًْب ّزؼهن ثغجت انٌكبح ،ههخ انزجهْؾ

اذلغشح انذاخهْخ ًانؼبدلْخ

َوض يف روذّش ىغشح اننغبء َظشا اىل اَغجبػبد ادلغزغٌة ،ػذو اإلثالؽ ػٍ اذلغشح
ػنذيب ركٌٌ ادلغبكخ هظريح أً ػنذيب ركٌٌ اذلغشح ثني ادلنبعن انشّلْخ ،كزظجح ػنذىب
ىغشح ؿري يٌصوخ ًؿري ششػْخ

انؼًم ادلأعٌس ًؿري ادلأعٌس

انزلشّن ثني انؼًم نهؼْش ًانؼًم ادلنضيلً ،ثني انؼًم اإلهزظبدُ ًؿري اإلهزظبدُ حغت
َظبو احلغبثبد انوٌيْخ

انٌطٌل إىل اإلئزًبٌ

طؼٌثخ يف ػًهْخ مجغ انجْبَبد انذهْوخ ػٍ ًطٌل اننغبء اىل هنٌاد اإلئزًبٌ ؿري ادلنظًخ

اإلنزحبم ثبدلذاسط

انٌطٌل إىل ادلٌاسد

انؼنق
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ػذو ديظ هضبّب ادلزغشثني يٍ ادلذاسط ًعنٌاد اإلػبدح ًانـْبةً ،انيت ختزهق ثني انجنني
ًانجنبد
ػذو ًعٌد ثْبَبد يظنلخ حغت اجلنظ كًْب خيض إيكبَْخ انٌطٌل إىل ادلهكْخ،
ًادلؼذادً ،انزكنٌنٌعْب.

ػذو انزجهْؾ ػٍ انؼنق نهنٌع اإلعزًبػِ َظشا دلؼٌهبد إعزًبػْخ ،عغالد كوريح ال
رظق انؼالهخ ثني انضحْخ ً يشركت اجلشميخ

أىى رلبالد إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ
 .1إحظبءاد رٌصّغ انذخم ًانلوش 0حغجًب رؼكغيب يغٌحبد انذخم ًاإلَلبم
ًرنك ػهَ انشؿى يٍ ػذو دتكٍ ىزه اإلحظبءاد يٍ عرب ؿٌس حبنخ
انزٌصّغ داخم األعش شلب ّزغهت طْبؿخ أدًاد خبطخ جلًغ انجْبَبد يف ىزا
اخلظٌص .ىزا ًػهَ انشؿى يٍ أٌ هضبّب انلوش نْغذ راد طهخ ثبجملزًغ
انكٌّيت إال أٌ هضبّب رٌصّغ انذخم ًانضشًح رشكم ثنذاً ييًبً يف طْبؿخ
انغْبعبد االعزًبػْخ شلب ّزغهت انؼنبّخ هبب نزؼكظ ػًهْخ مجغ ادلؼهٌيبد
ثؼذ اننٌع.
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أىى رلبالد إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ

(ربثغ)

 .2إحظبءاد انظحخً 0رشزًم ػهَ إحظبءاد احلظٌل ػهَ اخلذيبد
انظحْخ ًإحظبءاد اإلصلبصاد ادلزخظظخ .ىزا ًهذ كبٌ دلنظًخ
انظحخ انؼبدلْخ دًساً ييًبً يف ثنبء ادلوذساد احملهْخ ًيف رنًْظ ادلؼهٌيبد
ًعشم مجؼيبً .رشزًم أىى ادلؤششاد انظحْخ انوبثهخ نهغًغ حغت اننٌع
رٌهغ احلْبح ػنذ انٌالدح ًرٌهغ احلْبح ادلؼذلً ،يؼذل ًكْبد انشضغً ،يؼذل
ًكْبد األعلبل دًٌ عٍ اخلبيغخً ،يؤششاد انزـزّخ مبب يف رنك كوش
انذو .ثبإلضبكخ إىل رنك ميضم يؼذل انٌكْبد أصنبء انٌالدح أحذ أىى
ادلؤششاد انظحْخ ادلزخظظخ ،كًب اكزغجذ يؼذالد اَزشبس يزالصيخ
اَؼذاو ادلنبػخ ادلكزغجخ (اإلّذص) أمهْخ خبطخ يف ظم اعزيذاكيب ثٌاعغخ
األىذاف اإلمنبئْخ نألنلْخ انيت طبؿزيب األيى ادلزحذح ػبو .2000
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أىى رلبالد إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ

(ربثغ)

 .3إحظبءاد عٌم انؼًمً 0رشزًم ىزه ػهَ سلزهق يؼذالد
ادلشبسكخ يف عٌم انؼًمً ،إحظبءاد األعٌس يف سلزهق
انوغبػبد اإلهزظبدّخ ًيؼذالد انجغبنخ .ىزا ًرٌضح انذساعبد
أٌ اإلحظبءاد انشمسْخ حٌل هٌح انؼًم ػبدح يب رنضع ضلٌ روهْم
يغبمهخ اإلَبس خظٌطبً ثبعزجؼبدىب نغبػبد انؼًم يف انوغبع
ؿري ادلنظى ًػًم ادلشأح داخم ادلنضل خظٌطبً رهك األػًبل انيت
ّرترت ػهْيب إَزبط نهغهغ ًاخلذيبد انجذّهخ نزهك ادلزٌكشح يف
األعٌام.
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أىى رلبالد إحظبءاد اننٌع االعزًبػِ

(ربثغ)

 .4إحظبءاد انزؼهْىً 0رشزًم ػهَ سلزهق ادلؤششاد انوبثهخ نهزظنْق
حغت اننٌع يٍ أمهيب يؼذالد األيْخ ًيؼذالد األيْخ نألػًبس  25عنخ
كًب كٌم ًيؼذالد انوْذ ،نكم يشحهخ يٍ يشاحم انزؼهْى (االثزذائِ
ًانضبٌَُ ًانؼبيل)ً ،يؼذالد اإلػبدحً ،يؼذالد انشعٌة ًيؼذالد
انزغشة.
 .5إحظبءاد ادلشبسكخ انغْبعْخً 0أكزغت ىزا اجملبل أمهْخ خبطخ يف
ضٌء انزٌعو انؼهًِ ضلٌ رأعْظ َظى حكى دميٌهشاعْخ رزغى ثذسعخ
يشرلؼخ نهًشبسكخ يف اختبر انوشاساد انيت رؤصش يف حْبح اننبطً .رشزًم
ادلؤششاد ػهَ َغت اننغبء يف إمجبيل كم يٍ ادلوبػذ انربدلبَْخ
ًانٌظبئق اإلداسّخ ًانزنظًْْخ ًاألػًبل انلنْخ ًادلينْخ.
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