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 موجز 

بلدان لجنة األمم   ةصا ، وخعدةتجارب بلدان  بّينت
  2010المتحدة االقتصادية ألوروبا في دورة 

لتعدادات السكان والمساكن، أن استخدام اإلنترنت  
في جمع بيانات التعداد وسيلة فعالة حققت خفضًا 

تكاليف جمع البيانات، وأدت إلى تحسين  لكبيرًا 
نوعيتها بتوزيعاتها الجغرافية والمكانية، وأسهمت في  

وسائل أخرى  ما حققته بسرعة فاقت ت المنتجاتوفير 
نتائج  ذلك الأكدت  قد .  واعتمد عليها سابقاً ة نظير

الدراسة االستقصائية التي قامت بها التي توصلت لها 
  وتشير التقارير أن كال .20131  اللجنة المذكورة عام

من أستراليا وكندا استخدم هذه الوسيلة بنجاح كبير،  
باستخدام    االستجابة الذاتية ارتفعت نسبة  وقد  

في تعداد عام  في المائة    53.8  اإلنترنت في كندا من 
، ما أدى  2016في تعداد عام  في المائة    68.3إلى    2011

طمح العديد  ي انخفاض كبير في تكاليف التعداد. و إلى  
استخدام  توسع في  إلى ال من األجهزة اإلحصائية حاليًا  

مع  مقارنة  بال ة  نظرًا لكلفتها المنخفض الوسيلة  هذه  
المقابلة الشخصية حتى باستخدام األجهزة اللوحية.  

الوسيلة  وبالرغم من المزايا العديدة التي توفرها هذه  
خفض التكاليف والخصوصية وتقليل عبء اإلجابة  ك 
نوعية البيانات، إال أن هناك تحديات ال بد من  رفعة  و 

المناسبة، والبنية التحتية   مواجهتها كوجود البيئة 
تكنولوجية، وتوفر التغطية القانونية، والمحافظة  ال

على سرية البيانات الشخصية، وحماية قاعدة البيانات  
 المتطفلين.   ومن خطر المخترقين 

تبحث هذه الورقة في تطوير التطبيقات الذكية لجمع 
ة مبيانات التعداد باستخدام األجهزة المستخدِ 

لإلنترنت، كالكمبيوتر المحمول واألجهزة اللوحية  
استراتيجية االتصال  في والهواتف الذكية، ووالكّفية 

التجربة، وفي  والتواصل وأهميتها في إنجاح هذه 
ر وسائل حماية إلكترونية للبيانات عن  يضرورة توف

إلى قاعدة البيانات   هالارسإطريق تشفيرها قبل 
ى سلسلة من التوصيات، خلص الورقة إلوتالمركزية. 

أهمها أن استخدام هذه الوسيلة يجب أن يكون جزءًا  
من منهجية تنفيذ التعداد باالعتماد على مصادر  
متعددة للبيانات، كاستخدام السجالت اإلدارية 

باستخدام   االستجابة الذاتيةوالمقابلة الشخصية و
أن تسهم هذه  يؤمل االستمارات الورقية الممغنطة. و

ي مساعدة مسؤولي التعداد في المنطقة الورقة ف
العربية على اتخاذ القرارات ذات العالقة فيما يتعلق  

باالستفادة من اإلنترنت في جمع بيانات التعداد.  

 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2013/census_meeting/ 
3_E_x_15_Aug_WEB_revised_map.pdf. 
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 مقدمة 

في   بيانات الجمع  في    اإلنترنت استخدام    اً جديد ليس  
ففي السنوات األخيرة   ، السكان والمساكن   تعدادات 

تعدادات جولة  في  األجهزة اإلحصائية   ه ت تخدم اس 
خمس عشرة قرابة  في    2010عام ل  والمساكن السكان  

 ، المتحدة االقتصادية ألوروبا دول لجنة األمم  دولة من  
استخدمت كما   ، وكندا  والبرتغال إستونيا  تها  في مقدم و 

أستراليا وإندونيسيا على نطاق واسع الوسيلة   هذه 
اللجنة االقتصادية منطقة    في  واليابان   وكوريا 

 ها استخدمت كذلك   . الهادئ والمحيط  آلسيا  واالجتماعية  
 تعدادات جولة ال   في على نطاق محدود  البلدان العربية 

نظرًا للعديد   تقدمة نتائج م تحقق    لم لكنها  ،  2010لعام  
جمع بيانات التعداد باستخدام ويوفر    من التحديات. 

في الوقت لكنه يواجه  المزايا،  من    كبيراً   اً عدد   اإلنترنت 
العمليات أثناء    والمخاطر   من التحديات   اً عدد عينه 

وعمليات إدماج البيانات من المصادر الميدانية  
 اإلحصائية   أكبر العمليات أن التعداد  ال سيما  المتعددة،  

 . واتساعاً   تعقيداً 

في تعدادات بيانات  ال  أساليب جمع   ت تعدد مهما  و 
توفير البيانات الالزمة الهدف الرئيسي  يظل    السكان، 

لتنمية االقتصادية واالجتماعية ا تخطيط  لعمليات  
هذا الهدف يتصدر زال  ، ما  على مر الزمن و .  والبيئية

 التوجيهية التي المبادئ  أن  غير  ،  هداف األ بقية  
تصدرها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة المتعلقة 

  ، مع التقدم التكنولوجي تطورت  التعداد  بتنفيذ 
مستخدمي البيانات  احتياجات تعاظم  مع   ال سيما 

التنمية   ي د ي ع ص حرز على  م التقدم ال   بغية رصد 
رغم و   . 2030  لعام   التنمية المستدامة   خطة و الوطنية 

إلبقاء على الطرق إلى اميل بعض اإلحصائيين  
البيانات، إال أن التكاليف العالية جمع  ل التقليدية  

قيام   إلى  ت أد   يذ التعداد في العديد من البلدان لتنف 
في شك  ال  و   . طرق أقل كلفة بالبحث عن  ولين ؤ المس 

 يوفر   االستجابة الذاتيةب البيانات  جمع    أسلوب أن  
 منها و  تجاهلها، العديد من المزايا التي ال يمكن  

. وإصدار النتائج بسرعة قياسية  والدقة الخصوصية  
 أن   الفضلى والدروس   التوصيات  من   شير العديد ي و 

جولة   هذه الوسيلة في ستلجأ إلى   ا كثيرة بلدان 
إلى  اً شديد   هناك ميالً ، كما أن  2020لعام    تعدادات ال 

 مزج وال بيانات  ال في جمع    ة استخدام مصادر متعدد 
 اإلدارية المتوفرة بين الطرق التقليدية والسجالت  

 .اإلنترنتباستخدام   االستجابة الذاتية و 

  ،االستجابة الذاتية ،اإلنترنتالتعداد،  :مفتاحيةكلمات 
  .اإلداريةالسجالت  التقليدية،الطرق 
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 جابة الذا�يةستكوسيلة لال اإل�ترنتاستخدام  . 1

في  اإلنترنت استخدام  ب  االستجابة الذاتية في  
رب ، وهو  المجيب يقوم    والمساكن تعدادات السكان  

بإدخال بياناته   ها أو أحد أفراد المعيشية  األسرة 
الشخصية وبيانات األفراد الذين يقيمون في األسرة 

لهذا   باستخدام تطبيق معدّ إقامة دائمة  المعيشية  
الطريقة التقليدية ، بخالف  اإلنترنت على  الغرض  

جامع البيانات مقابلة شخصية إجراء تقوم على  التي 
ويمكن المطلوبة.    مع أحد أفراد األسرة لجمع البيانات 

الوسائل غيرها من  لهذه الوسيلة أن تتكامل مع  
سواء   ، الحديثة في جمع بيانات التعداد   و التقليدية أ

أو اإلدالء ممغنطة  عبر استيفاء استمارة ورقية 
ما   غالباً اد  لعدّ   البيانات   الهاتف أو تزويد  بالبيانات عبر 

بواسطة البيانات  رسال  إل   اً لوحي   ازاً جه   يستخدم 
 ويمكن المركزية.  إلى قواعد البيانات اإلنترنت  

  التعداد تكاليف   خفض   االستجابة الذاتية   ألسلوب 

بسرعة  للمستخدمين   توفير البيانات وبقدر كبير  
االستجابة أن  عدة  بلدان  تجارب   أكدت وقد  كبيرة.  
مزودة  اإلنترنت باستخدام تطبيقات على    الذاتية 

الفوري من دقة  التحقق (ضبط النوعية  ل بإجراءات  
من طريقة المقابلة نتائج أدق  ت أعط   ) البيانات 

طريقة ومن  اد  الشخصية التي يقوم بها عدّ 
 ورقي. ال   االستبيان باستخدام   االستجابة الذاتية 

بلدان لجنة األمم المتحدة  من    اً عدد   1الجدول ن  ي يب و 
االستجابة استخدمت  االقتصادية ألوروبا التي  

والنسب المئوية لهذا   اإلنترنتعلى    الذاتية 
     . 2010لعام    جولة التعدادات في  االستخدام 

 االستجابة الذاتية تطور استخدام    2الجدول يبين  و 
باستخدام اإلنترنت في أستراليا في التعدادات 

  . 2016- 2006فذت خالل الفترة  السكانية التي نُ 

باستخدام اإل�ترنت في بلدان لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في جولة  االستجابة الذا�ية . 1الجدول 
 2010التعدادات لعام 

 الدولة 
 النسبة المئوية 

 الدولة  ) % ( 
 النسبة المئوية 

 ) % ( 
 27 تشيكيا  67 إستونيا

 25 ليختنشتاين 55 كندا 

 19 هنغاريا  50 البرتغال 

 16 بريطانيا  41 بلغاريا 

 12 بولندا 37 إسبانيا 

 7 سلوفاكيا  34 ليتوانيا

 5 ألمانيا 33 إيطاليا 

   32 التفيا
 . 2010مصادر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا في دورة تعدادات استنادًا إلى  لمصدر:ا
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 2016-2006ط�ق اإلجابة في الوحدات السكنية المشغولة في تعداد سكان أستراليا  . 2الجدول 

 الوسيلة المستخدمة 
2006 

 % 
2011 

 % 
2016 

 % 
 2011و   2006ر �ين  التغيُّ 

 % 
 2016و   2011ر �ين  التغيُّ 

 % 

 24.5 23.7 58.8 34.3 10.6 اإلنترنت لى ع االستجابة الذاتية

باستخدام استمارة   االستجابة الذاتية
 ورقية

89.4 65.7 41.2 -23.7 -24.4 

 . )مكتب التعداد األسترالي( 2016عام  تقارير تعداد استنادًا إلى   لمصدر:ا
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 اإل�ترنتعلى   االستجابة الذا�يةمزايا استخدام  . 2

في   2010أكدت التجارب الفضلى في دورة تعدادات 
االقتصادية ألوروبا وفي لجنة األمم المتحدة منطقة 

  اإلنترنتستخدام الأن  كأستراليا العالم دان بل بعض 
  أهمها: ، عدة مزايا

شير العديد من ي: البياناتوجودة تغطية تحسين  •
 اإلنترنتعبر المستوفاة االستبيانات التجارب أن 

عن   العّداديستوفيها التي  تلكمن  اكتماالً  أكثر
ويسهم التسلسل  . طريق المقابلة الشخصية

عبر اإلنترنت  لألسئلة في االستبيان التلقائي 
تحديد  بغية فيهالفورية عمليات التحقق  وتنفيذ

 على اإلجابةمن عدم  الحدّ في المستخدم خطأ 
الستبيانات ا أن  مع، التعدادمتغيرات يتضمنها 

 تلكإلى حد كبير تشبه  اإلنترنتالمستوفاة عبر 
المستوفاة عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام  

فإن   ،وعالوة على ذلك ية.الكفّ و اللوحيةاألجهزة 
وظائف مساعدة متعلقة وإدراج قوائم منسدلة 

أمثلة إضافية وتعليمات وتنسيقات  وباألسئلة 
على المجيب التنقل في  يسرجعل من األي

جابة وتغطية إما يؤدي إلى معدالت  االستبيان،
خاصة عندما يتوفر   ،للسكان المستهدفينأفضل 

  حدّ يكله  وهذا ،السكنيةسجل بعناوين الوحدات 
البيانات  شمولية  يحّسنو اإلجابةمن عدم 

 . تهاوجود
الجزء األكبر من  نفق ي: كلفة جمع البياناتتخفض  •

تكاليف عمليات التعداد التقليدية على أجور 
كلفة تلهذه اوتتزايد . ينيالميدان العاملينوتدريب 

إلى  كلفة الوصول  ت الرتفاع ،المناطق النائيةفي 
سواء باستخدام االستمارة الوحدات السكنية 

في   شك  وال .يةالكفّ اللوحية و الورقية أو باألجهزة 

االستجابة اعتماد   لدىتنخفض كلفة التعداد تأن 
 في جمع البيانات، اإلنترنتباستخدام  الذاتية

 وإن ،والبريدتكاليف الطباعة  فضالً عن انخفاض
هذا ال    لكن .ألخرىمن دولة حجم التوفير ختلف ا

، فهناك تماماً  ستختفييعني أن التكاليف الميدانية 
ميدانيين للقيام   موظفين حاجة إلى استخدام

  ،عديالبَ عّد الوإجراء   اإلجابة متابعة عدمبأنشطة 
 .والجودة وقوف على مستويات التغطيةال بغية

استقبال تطبيق  تطويروتجدر اإلشارة إلى تكاليف 
في  وحفظها اإلنترنتالبيانات الواردة عن طريق 

أقل من ذلك تكاليف لكن ،  المركزيةقاعدة البيانات 
تكاليف كما أن  ،ماسح ضوئياستخدام تكاليف 

في تطوير تطبيقات لجمع  التطوير قد تفيد أيضاً 
 ، كمسح القوى العاملة.  أخرى مسوحلبيانات ال

األجهزة   امتالك اتساع  مع  :  اإلجابة عبء    خفض  •
إلى االتجاه    يتزايد،  باإلنترنت   المربوطة اإللكترونية  
 المعلومات واالتصال جمع  ك أنشطة  في    استخدامها 

 ،الشخصي واالجتماعي والعمليات البنكية والتسوق 
تحول من الصحف والكتب الورقية ال باإلضافة إلى  

 . اإللكترونية والكتب  اإلعالم الرقمية    إلى وسائل 
 اإلنترنت باستخدام    االستجابة الذاتية   ت أصبح ا  لذ و 

 خفض ي بدوره    وهذا  ، المقابلةمن    أكثر للفرد    ة مريح 
خيار أن    كما  . ها معدلويؤدي إلى رفع    اإلجابة عبء  

 ، فمثال  . ة لذوي اإلعاق  مة ء مال أكثر    االستجابة الذاتية 
 استخدام أحجام ب ستبيان  اال قراءة  تيسير    يمكن 

أو أدوات التعرف على الصوت. للخطوط  كبيرة 
 اً جمع البيانات إلكتروني يسمح  وباإلضافة إلى ذلك، 

لتسهيل مهمة عدة  ستبيانات بلغات  اال بتقديم  
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 ،للمهاجرين خاصة في الدول المستقبلة  ،  بينمجي ال 
استخدام لدى    متيسراً   يكون  ال قد    ما وهذا  

الباهظة تكاليف  ال االستبيانات الورقية بسبب  
 . ة معالج الو   ة ع اطب ل ل 

الرئيسية لجمع المزايا من : تحسين التوقيت  •
على  الحصول اإلنترنتشبكة باستخدام البيانات 

الفوري   بفضل اإلرسال كبيرة، بيانات نوعية بسرعة
  المركزية،ين إلى قاعدة البيانات مجيبلبيانات ال

  استثناءو ،اً والوقوف على مستويات اإلنجاز يومي
من عمليات   فوراً األسر التي استوفت بياناتها 

يسرع العمليات   ذلككما أن  ،اإلجابةمتابعة عدم 
عمليات التحقق من ك، البيانات بعد جمعالالحقة 

  أولية. التغطية والتحرير واإلسناد وإنتاج تقديرات
ر بكثير، صنشر البيانات في وقت أقيسر يُ  كلهوهذا 

 للمستخدمين.  مةءمالأكثر  ما يجعل التعداد عموماً 
يوفر استيفاء : اإلدالء بالبياناتلدى الخصوصية  •

عبر  االستجابة الذاتيةبيانات التعداد باستخدام 
قد ال يرتاحون  الذينالخصوصية للسكان  اإلنترنت

عن  لشخص غريب وال يودون الكشف  ادللعدّ 

أو اجتماعية تتعلق بتعليمهم أو   معلومات شخصية
مستوى خصوصية   بذلكوفر تيف األسري، وضعهمب

في األساليب    إليه التوصل يتعذروأمان قد 
   األخرى.

جمع البيانات األخرى أن  امن المزاي:  أخرى مزايا •
باستخدام  هاللبيئة من جمع مراعاةأكثر  اً إلكتروني

يسمح لألجهزة  أنهاستبيانات ورقية، كما 
واإلعالن   لالتصال استراتيجيتهااإلحصائية بدمج 

جمع البيانات مع  وعمليات عن بدء حملة التعداد
 ،تريتووقنوات التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك 

الوصول إلى جمهور أوسع  باإلمكان يجعل  ما
وباإلضافة إلى ذلك،   . ةبسيطتكلفة  بالرسالة  تكرارو
 كبيراً  قدراً  اإلنترنتباستخدام  د جمع البياناتولّ ي

ووقتها،  اإلجابةمثل تاريخ ، التعريفيةمن البيانات 
، والتصويبات التي أجراها اإلجابةوطول عملية 

يمكن  لها، وون، والتعليمات التي استشارمجيبال
لتحسين األساليب   هذه البيانات تحليلفيما بعد 

ورفع مستوى   اهومحتوالستبيان وتصميم ا
. التحصيل مستقبالً 
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 االستجابة الذا�يةالتي تواجه التحديات  . 3
  اإل�ترنتباستخدام  

االستجابة التي توفرها طريقة  رغم المزايا العديدة
تحديات ومخاطر هناك  ،اإلنترنتباستخدام  الذاتية

هذه الطريقة استخدام لدى و  .واحتياجات إضافية
الرئيسي يتمثل التحدي  تقليدية،مع أساليب بالتضافر 

  وأال فقطكل أسرة مرة واحدة عّد تُ أن  ضمانفي 
د منهجية ا عتملدى اخاصة  أسرة،أي عّد من ال سقطتُ 

موجز وفيما يلي عرض  .المصادر المتعددة للبيانات
  .التحدياتألهم 

 ها:المعيشية وأماكنبين األسر الربط الموثوق  •
قبل إجراء أي تعداد، سواء اعتمد خيار جمع  

 ،طريقة أخرى اعتمدتالبيانات عبر اإلنترنت أو  
لعناوين األسر المعيشية من الضروري بناء سجل 

Dwelling Register . االستجابة الذاتيةوفي حالة  
بمكان توفر   من األهمية، اإلنترنتباستخدام 

 فات األسر المعيشيةمعر� بالعناوين  لربطأدوات 
 وأاالجتماعي الرقم الوطني أو رقم الضمان  مثال،(

  وإذا .)رقم االشتراك في خدمة التيار الكهربائي
 األسرلعناوين  سجل متجددإلى  رفتقيبلد  كان

تعداد يعتمد   من إجراءيتمكن ن ل فإنهالمعيشية 
ويتوجب   .اإلنترنت التسجيل الذاتي باستخدام 

سر وأخذ العناوين واستطالع آرائهم  عليه زيارة األ
 . ا عبر االنترنتبشأن استيفاء االستبانات ذاتيً 

  :تعددةتنسيق ورود البيانات من مصادر م •
  االستجابة الذاتيةنجاح استخدام  يتطلب

التقدم في توفر نظام لرصد   اإلنترنتباستخدام 
  فاءياالستاء االستمارات وفقًا لمكان يفاست

  عّدادإلى تكليف  االضطرارتفادي بغية  ،هوتوقيت

التي القت نجاحًا  ظمةناأل  ومن .المهمةبهذه  الحقاً 
 Canadian الموجات الكندينظام ذلك  فيكبيرًا 

census wave approach، اعتمد في تعداد   الذي
مكن األخذ به في البلدان التي يي  ذوال 2016
إلى   الحاجةقلل ي فهو، مشابهة ظروف افيهتتوفر 

ين مجيبتكاليف وأعباء الويخفض  زيارات ميدانية
 .األسر المعيشيةمن 

 :اإلنترنتالبنية التحتية الستخدام تطوير  •
تطلب جمع البيانات من مصادر متعددة توفر ي

معالجة  لاألجهزة وتطوير البرمجيات والتطبيقات 
كميات كبيرة من البيانات التي يتعين استالمها 

االستثمار  عدا  فيماونقلها ومعالجتها وتخزينها. و
 ،كالخوادم والوصالت ،في األصول المادية الالزمة

مصممة  الت برمجياال تطوير لكبيرة التكلفة الهناك 
 . تهاوإدار هاأجور العاملين على تطويرو خصيصاً 

على األجهزة  يتعّين :البياناتسرية وأمن  •
لضمان سرية  الالزمةالتدابير  اتخاذاإلحصائية  

 ،إليهاالمخترقين وصول من  خوفاً  ،البياناتوأمن 
البيانات الرقمية إلى قاعدة  وصول  وضمان 

عن منع   فضالً  آمنة،البيانات المركزية عبر وصالت 
ولهذا الغرض تقوم . الهجمات الضارة من الخارج

ين على  مجيبإلحصائية بتخزين بيانات الا األجهزة
المخترقين  تجاه  حصينةشبكة داخلية 

 الفيروسات. و
بنية ال وإنشاءار يختا :ارتفاع التكلفة األولية •

طويلة معقدة، ويتطلب  عملية المناسبة تحتية ال
وخبرة   وفيرةموارد مالية  فيهااالستثمار األولي 

الحياة   مدةقد يكون من الصعب تقدير و. واسعة
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السريع في  رنظرًا للتغي� لتطبيقات لالمجدية 
أن   االفتراضليس من اآلمن و، التكنولوجيا
 فترة تظل تستخدم  أنيمكن  هانفسالتكنولوجيا 

عديدة  وبطبيعة الحال، هناك طرق  .سنوات 5-10

إلعادة استخدام التكنولوجيا القائمة، غير أن 
لالرتقاء إلى  المزيد من االستثمار سيكون ضرورياً 

التكنولوجيا الجديدة وتوسيع القدرة على 
.على البيانات عاب الطلب المتزايداستي
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  اإل�ترنتاستخدام  جمع ال�يانات ب . 4

 بياناتفي جمع    اإلنترنت استخدام  إمكانية  ختلف  ت 
وفقًا لتوفر الظروف المحلية. ومن آلخر  من بلد    التعداد 

الدروس و   البلدان ة  الضروري االستفادة من خبر 
بالطرق جمع البيانات  بقرار  اتخاذ منها لدى  قاة  المست 

مراعاة االختالفات الجوهرية بين مع  اإللكترونية،  
الشروط ومن  .  خر آل يصلح  ما يصلح لبلد قد ال ، ف البلدان 

استخدام إمكان  دراسة  لدى  باالعتبار    هاأخذ التي ينبغي  
 : توفر   في جمع بيانات التعداد   اإلنترنت 

 .من التعليم لدى أفراد المجتمع مستوى عالٍ  •
 بالكمبيوترالمستخدمين لدى معرفة متقدمة  •

والهواتف الذكية والكّفية واألجهزة اللوحية 
 . واإلنترنت

استخدام   بالقدرة على الثقة لدى الجمهور •
 . اإلنترنت

 اإلجابةمعدالت أن تكون  مدراء التعدادتوقع  •
 .عالية

 والتكاليف أيضاً م  ُظ شكل المتطلبات األساسية للنُ وت 
عوامل رئيسية في تقرير ما إذا كان ينبغي اعتماد 

. وبما أن البنية اإلنترنت وسيلة جمع البيانات باستخدام  
تكون ستخدام،  اال   نطاق التحتية الالزمة تتناسب مع  

. أصغر النطاق  كان  أقل إذا  التكاليف واالستثمارات  
همة المسا التي من شأنها  االعتبارات  وفيما يلي بعض  

 استخدام اإلنترنت: ب جمع البيانات  تجربة  نجاح  في إ 

تقييم البيئة المحلية المحيطة بعملية جمع  •
 .البيانات

الدولية والممارسات  ات الخبراالستفادة من  •
 . الفضلى

  المتاحة والتحدياتالخيارات مزايا كل من دراسة  •
 . التي تكتنفه

 التحتيةتصميم البنية لواقعية اعتماد استراتيجية  •
توفير   فيالخاص القطاع واالستعانة بشركات 

 .الدعم الفني
خطط  وضع مع إلى جنب  اً جنب تحليل المخاطر •

 . طوارئ
 .اختبار الخطة التنفيذية •
 .عيد إنجازهاالتجربة بأكملها بُ اعتماد خطة لتقييم  •

النظر  التي ُيقترح بعض القضايا لفيما يلي نعرض و
جمع البيانات لتجربة التلوي تقييم فيها لدى ال
 اإلنترنت: باستخدام 

 . تقبل الجمهورمدى  •
 . جابة إلامعدالت  اتتوقعى صحة  مد •
 . ات اإلجاب اكتمال  على    االستجابة الذاتية قياس تأثير   •
 .البياناتجودة قياس  •
  .الميدانيةالتأثير على إدارة العمليات قياس  •
  .بالمهمةالوفاء قدرة البنية التحتية على تقييم  •
. اإلجابةعدم و اإلجابةنسب التأثير على قياس  •
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 التخطيطمرحلة  . 5

الخطة التنفيذية وضع إلى مرحلة التخطيط رمي  ت
  التنفيذيةف على المراحل لتعرّ التي تؤسس لللتعداد 
  .جوهر التخطيط المعتمد على النتائجوتشكل 

،  للظروف المحلية وفقاً آلخر  من بلد  طالخط تختلف و
في كل األنشطة المختلفة ر أنها جميعها تفّصل يغ 

، م األنشطة إلى مهاموتقّس  مرحلة من مراحل التعداد
الموارد المطلوبة تقدير فضي بدوره إلى  ما ي

 وينبغي. الجداول الزمنيةالتبعيات وو مسؤولياتالو
 التخطيط:  ةأن تشمل مرحل 

 . تقييم الظروف المحلية •
 . رب البلدان األخرىااستعراض تج •
تحديد إيجابيات وإنشاء خيارات قابلة للتطبيق   •

 .كل منهاوسلبيات 
 اً اختيار االستراتيجية المفضلة متضمنة أهداف •

 . ةمكنم
 . للطوارئتحديد خطط وتحليل المخاطر  •

 .إعداد الخطة التنفيذية •
 .وضع خطة تقييم العمل •

أن تشمل مرحلة التخطيط جميع التأكد من  وينبغي  
االستبيانات مثل تصميم    التنفيذ، ب األنشطة المتصلة  

لدعاية واالتصال ا ووضع استراتيجيات    واختبارها، 
وتصميم   ترويجية، الستراتيجيات  اال دوات و وتحديد األ
تخطيط  ، باإلضافة إلى  م معالجة البياناتُظ أو تكييف نُ 

التي   متعددة مصادر    من عمليات جمع البيانات  إدارة 
التطوير أن تكون متسقة مع استراتيجيات  يتعّين  

أصعب ربما يكون  و .  واالختبارات والجداول الزمنية
ح التنبؤ بالمعدل المرّج م في مرحلة التخطيط  ا مهال 

التي لمرة األولى  في ا ، ال سيما  اإلنترنت الستخدام  
هذا تقدير    ويمكن ،  عبر اإلنترنت بيانات فيها  جمع  ت 

تقييم نسبة السكان القادرين على الوصول المعدل عبر  
  اإلنترنت مختلفة من وصالت  ال نواع  األ و   اإلنترنت إلى  

. اإلنترنت عبر    اإلجابة ار  التي قد تؤثر على اختي 
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 االتصالوالتواصل استرا�يجية  . 6

تنفيذ التعداد  في  أهمية بالغة  نشطة االتصال والترويج  أل 
االستجابة    اعتماد لدى  و .  البيانات   طريقة جمع أيا كانت  

  ، البيانات   مصادر من    مصدراً   اإلنترنت باستخدام    الذاتية 
قد  لسكان، و ل   وعملياً مقبوالً  خيار  أن يكون هذا ال ينبغي  

.  طوعياً   خياراً اعتمدته  معظم البلدان التي    في كان  
تطوير  يجدر    ، عالية   ذاتية   جابة است تحقيق معدالت  ل و 

  ين المحتملين. ومن مجيب مع ال   للتواصل   أساليب فعالة 
منذ  شعار    تجارية مع   عالمة   ذلك إنشاء األمثلة على  

ه  ي ل إ ما أشارت    هذا ، و للتعداد الدعائية  داية الحملة  ب 
توصيات اإلحصائيين األوروبيين بشأن تعدادات السكان  

 . 20202  والمساكن لعام 

التواصل   ومن العناصر الرئيسية الستراتيجية
   :واالتصال 

  عن االستجابة الذاتيةاألسر للقيام ب كيفية دعوة •
 . اإلنترنتطريق 

 .باألسر واألفراداالتصال ات مرعدد  •
  اإلجابةالمجيب قد اختار ما إذا كان معرفة  •

   .والتوقيت الزمني لذلك

  االتصالاستراتيجية 

 اً السكان جميعاالتصال استراتيجية تغطي ينبغي أن 
وحملة  المواد الموزعة على األسر المعيشيةوأن تشمل 

هذه ومن الجوانب الرئيسية ل .ترافق توزيعهاية ئدعا
 ستراتيجية تشجيع األسر المعيشية وتحفيزهااال

 

 .2015األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، لجنة  2

تجارب مع أمثلة بسيطة عن  ،تذكير بأهمية التعدادبال
سريعة وآمنة،  االستجابة الذاتيةتأكيد أن و  ،ناجحة

 المفيد أيضاً  ومن .اإلنترنتما تكون عبر عندسيما  ال
إلزامي  وطني أمر المشاركة في التعداد تذكير بأن ال

إن  (عدم االمتثال  ةفي حالعقوبات  ه يمكن فرضوأن
  وفقًا للقانون السائد في البلدذلك هو الحال كان 

التركيز على هذا الجانب السلبي وإن كان  ،)المعني
حصائي  اإلجهاز حساسة يجدر بال ما مسألة نوعاً 

 .  النظر فيها ملياً المعني 

حملة ك ينبغي أن تصمم استراتيجية االتصال  كذلك  
تسويق إجراء بحوث  ما يتطلبه ذلك من  مع   تسويق، 

وتحديد    مراحل ال من  وتحديد أهداف كل مرحلة  
 باالعتبار أخذ وأن ت ،  نشطة وتنفيذها ورصدها األ 

استخدام وسائل المحددة. ويمكن  سكانية ال لفئات  ا 
الفئات السكانية في التوجه إلى    التواصل االجتماعي 

أو   لغوية لعوامل  ليها  إ التي يصعب الوصول  
  . جغرافية  و أ  اجتماعية 

 ين  مجيبالهوية تحديد 

ضروري   ،كالرقم الوطني   ، الفريدةفات  وجود المعر� 
 إليهم  واألفراد والوصول لتحديد األسر المعيشية  

وتوفير الصلة ،  التعداد وتمكينهم من استيفاء استبيانات  
 ، المبنى والمسكن األسرة المعيشية وعنوان    بين 

المزايا الهامة األخرى   ومن .  تكرار الحيلولة دون الو 
 سرية بيانات   فات الفريدة ضمان الستخدام المعر� 
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تسجيل الفردية  البيانات  الولوج إلى    يتطلب ، إذ  مجيب ال 
ومن .  م المستخدَ   التطبيق على   الدخول وكلمة المرور 

مميز   من تسلسل  لدخول تسجيل ا كون  ت الضروري أن ي 
وهذه   ، المعيشيةالمخصصة لألسر  واألرقام  من األحرف  

مثل سجالت   ، مصادر إداريةدة من  قد تكون مستمَ 
مكان   أو   رقام الوطنيةكاأل العناوين أو سجالت أخرى 

اجتنابا أال تكون الرموز معقدة  ، ويتعّين  الميالد   وتاريخ 
. ين مجيب إحباط ال   و أ رباك  إل 
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 ال�يانات   تط�يقات جمعبناء  . 7

  اإلنترنت االستبيان عبرأن يكون الوصول إلى  يجدر
ذلك يؤخذ  أن، وينمجيبلل  ينومالئم ينواستكماله سهل 

الئم كافة األجهزة ليالتطبيق   تصميم لدى باالعتبار
  أنينبغي كما ، اإلنترنتتوقع استخدامها عبر التي ي
سهلة االستخدام  البيانات إدخال شاشات  تكون

التنقية تطوير واختبار وتنقيح قواعد و والقراءة
 . المدخلةوجودة البيانات 

   اإلنترنتعلى االستبيانات تصميم 

 .تصميم شاشة تسجيل الدخول  •
 . تصميم شكل االستبيان •
    .في االستبيان  من بند إلى آخراالنتقال نمط  •

 ين مجيبتوفير الدعم لل 

من العناصر الهامة في تنفيذ عملية جمع البيانات  
أن الذي ينبغي تقديم الدعم،   اإلنترنتباستخدام 

األسر واألفراد  التي قد تواجه مسائل اليستجيب لكافة 
  لدعم بطرقاهذا ويمكن تقديم . إدخال بياناتهملدى 
 :مثالً نها م ، عدة

 . اإلنترنتالدعم الفوري عبر  •
  المتداولة وأجوبتها األسئلةمن مجموعة توفير   •

 . االستبيانضمن تطبيق 
 .تعليمات متضمنة في االستبيانتوفير  •
 .الستبيانلدليل توفير  •
خط قد يكون  لطلب المساعدة إنشاء مركز اتصال  •

    .اً مجانيهاتف 
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  االستجابة الذا�يةورصد  إدارة   . 8

االستجابة  عن طريق  جاح جمع البياناتيعتمد ن
  عوتتب� ة ومراقبعلى رصد  أساسياً  اعتماداً  الذاتية

لضمان  عن ذلك تقديم تقارير إدارية اإلجابات، و
 اإلجابةبمستويات المتعلقة  االلتزام بالتوقعات

جمع البيانات من مصادر  والتنسيق الجيد بين أساليب
من زيادة  ه وما يرتبط ب  التكرارب انتجابغية  متعددة،

 . اإلجابةعبء في في التكاليف و

 البيانات الالزمة لعملية الرصد

 : البياناتاألمثلة على هذه من 

الجداول والرسوم البيانية التي تبين عوائد   •
 . يومياً  اإلنترنتعبر  االستجابة الذاتية

تقارير تكنولوجيا المعلومات لرصد استقرار وثبات  •
أوقات في ما في ذلك ب ،التحتيةوقدرة البنية 

 . وما إلى ذلك ،الذروة، وعدد المستخدمين

 . عدد االستبيانات المحفوظة •
 . فظت تلقائياً عدد االستبيانات التي ُح  •
 .عدد االستبيانات غير المكتملة  •
عدد  المقارنة بين عدد االستمارات الواردة و •

 .المتوقع ورودهااالستمارات 

 ، منها:  عقب إنجاز التعدادجمع بيانات  ويجدر أيضاً 

خدمة  لجأ فيها المستخدمون إلى عدد المرات التي  •
 . المساعدة

 . متوسط الوقت الالزم الستكمال االستبيان •
 استبيان معبأ جزئياً متوسط الوقت بين حفظ  •

 . وتسجيل الدخول التالي
متوسط الوقت بين تسجيل الدخول األول   •

.حفظ البياناتتُ  والخروج عندما
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 المعلوماتأمن  . 9

ضمن قوانين اإلحصاء في البلدان العربية سرية ت
من االختراق  ين الفردية وحمايتها مجيببيانات ال

تطبيقات في  و . لآلخرينوعدم إفشائها والتطفل 
تصميم  ، ينبغي أن تتوفر في التعداد اإللكترونية

لكترونية ضوابط قوية وجدران حماية اإلات منصال
  .تسجيل الدخول، باإلضافة إلى ضمان أمن وتشفير

  تجارب أمنيةجهات مستقلة أن تجري  وينبغي أيضاً 
  .األنظمةأمن وسالمة وداخلية بغية ضمان خارجية 

 :  اتخاذهايمكن التي من اإلجراءات و

تقنيات تشفير قوية لضمان أمن البيانات اعتماد  •
   أنواعها، ين بكافةمجيبالالتي تمر بين أجهزة 

خوادم   إلىلة المرَس  البيانات سيما تشفير الو
قاعدة بيانات  في  مشفرة تخزينهاقبل  بيالو

  .عالية األمان

  على شبكةمعالجة بيانات التعداد وتخزينها  •
   .داخلية عالية األمان

والكشف عن التسلل   قويةجدران حماية بناء  •
من  تحد صارمة لمراقبة الدخول  واعتماد إجراءات

إمكانية الوصول إلى األنظمة الخلفية وقواعد 
 .البيانات

ي موظفعلى لوصول إلى بيانات التعداد اإذن قصر  •
    .لهمالمصرح التعداد 

بعد  ال يتركبحيث  اإلنترنتتصميم تطبيق  •
بعد  جيب وتعطيله المعلى جهاز  اً أثراستخدامه 

   .)، مثالً دقيقة  20بعد (قصيرة خمول فترة 
حاالت االنقطاع وضع خطط طوارئ للتعامل مع  •

 ةوقوع أيوالحيلولة دون  المؤقت المحتملة
لطمأنة  اتصال ة خطتطوير و ،هجمات ضارة

سرية  ين في مثل هذه الظروف إلى أن مجيبال
المعلومات الشخصية لم تتعرض للخطر. 
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 الفضلى  والممارسات الدوليةالتجارب  . 10

 تجربة كندا

البيانات   كوسيلة لجمع اإلنترنتشبكة تزايد استخدام 
أول مرة في  في كندا منذ استخدام هذه الوسيلة 

  لوحداتالمئوية لنسبة الارتفعت فقد  ،2001تعداد 
  إلى السكنية التي استوفت استبياناتها بهذه الوسيلة

 كانتبينما  ،2016عام تعداد  في المائة في 68.3
في   53.9و 2006في تعداد عام في المائة  18.3

االستبيان  تطبيق عّد وأ. 2011في تعداد عام المائة 
من عدد من  2016اإللكتروني في تعداد عام 

بحيث تشمل  ،عدد من الشاشاتوالصفحات التفاعلية 
أو مجموعة من األسئلة عن نفس  كل شاشة سؤاالً 

مفتاح على بالنقر  مجيبوعندما يقوم ال .الموضوع
يتحقق في الجزء السفلي من الشاشة،  "متابعة"

  هاأي منللتعرف على ما إذا كان  التطبيق من البيانات
وفي  .المعتمدةالبيانات جودة وفقًا لقواعد غير دقيق 
على اإلجابة أو  بترك أحد األسئلة مجيبالحال قيام 

عدم   رسالةيقوم التطبيق بعرض ، ه فقطجزء من
  غيرإذا كان الرد و الجزئية جابةاإلأو رسالة  اإلجابة

جابة إرسالة  على الشاشة التطبيقيعرض صحيح، 
يمكن تجاهل الرسالة  ،وفي بعض الحاالت. غير صالحة

االستبيان  وقد روعي في تصميم . اإلجابة ومتابعة
 Web Experienceالويب مجموعة أدوات  استخدام

Toolkit (WET)  ُةستخدم في تطوير وصيانالتي ت  
شكل ر تغي�   إمكانيةتوفر تقنية  وتلك  إبداعية،مواقع  

االستجابة  في مة ر الوسيلة المستخدَ الشاشات بتغي� 
   .والكّفية اللوحيةالهواتف الذكية واألجهزة ك ،الذاتية

من   في المائة 79.6أن  2016نتائج تعداد  بّينتو

ي ف 12.9و اً شخصي اً حاسوبتملك األسر المعيشية 
  في المائة 7.5حوالي استخدم  و اً لوحيًا جهاز المائة

   .الهواتف الذكية

  24أتيح هذا التطبيق على الويب على مدار  قد  و 
ساعة في اليوم مدة سبعة أيام في األسبوع. 

وألغراض األمن، استخدم التشفير مع تسجيل 
أكثر أمانًا مما  ليكون  تجاهين،  اال وفي  ،  الدخول اآللي 

يستخدم عادة على مواقع الويب. ويمكن لكل أسرة 
االستبيان " استكمال االستبيان، سواء كان من فئة  

. وباإلضافة إلى ذلك، " االستبيان الطويل "  أو   " القصير
مكن ي   ه تصميم االستبيان الطويل أن لدى  روعي  

بحفظ وحماية ما أدخله من القيام لمستخدم  ل 
في جلسة أخرى. ولتسهيل تبقى  ما ستكمل لي بيانات،  

حد ال جودتها إلى رفع مستوى  دمج البيانات الواردة و 
م االستبيان اإللكتروني على غرار قصى، ُص األ  م�

االستبيان الورقي فيما يتعلق بصياغة األسئلة 
حيثما كان ذلك  ، والتعليمات وعرض خيارات اإلجابة 

ممكنًا، مع استخدام خانات االختيار والقوائم 
سدلة بغية تسهيل التنقل في االستبيان. ولتقليل المن 

ال استخِدم التخطي اآللي، بحيث    ، عبء اإلجابة 
 يطلب من مجيب سوى األسئلة التي تنطبق عليه.  

وينفذ تعداد السكان في كندا مرة كل خمس سنوات. 
وفقًا   هالمشاركة في اً جميعطلب من الكنديين ويُ 

طلب من السكان أن  يُ  ،االستجابة الذاتيةلقانون. وفي ل
يبلغوا عن مكان إقامتهم المعتاد، بغض النظر عن 

أماكن تواجدهم ليلة التعداد.   
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 في تعداد سكان كندا   اإل�ترنتباستخدام  االستجابة الذا�ية . 3الجدول 

 السنة / اإلجابة ط��قة  
2011 

 % 
2016 

 % 

 68.3 53.8 اإل�ترنت عن ط��ق  االستجابة الذا�ية

 20.5 31.3 باالست�يان الورقي  االستجابة الذا�ية

 88.8 85.1 االستجابة الذا�ية إجمالي  
 . http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfmموقع هيئة اإلحصاءات الكندية  :المصدر

 2016موجات تعداد السكان في كندا عام  . 4الجدول 

 الموجة األولى  

تدعو إلى استيفاء  رسالة رسلت إلى األسر المعيشية ا�  ،التعداد بثمانية أيامقبل يوم أي  ،مايو/ أيار 2 يوم
دخال  إل  كنداإحصاءات  إلى موقع هيئة  دخول مع رقم خاص لل  اإلنترنتباستخدام  المطلوبةالتعداد بيانات 

برقم هاتف  عن طريق االتصال البريد ُتتلقى ب طلب استمارة ورقيةإمكانية . ونصت الرسالة على  البيانات
 . مجاني

استيفاء  ضرورة رسالة تذكير ببياناتها  ألسر المعيشية التي لم تستوِف اإلى رسلت  ا�  ،مايو/ أيار 12-11في  الموجة الثانية  
 مع تذكير بإمكانية االتصال الستالم استمارة ورقية.  بيانات التعداد، 

 الموجة الثالثة  
  تضمن رمز وصول جديد  استبيان ورقيالمتبقية ألسر المعيشية رسل إلى اا�  ،ةالثانيمن الموجة أسبوع بعد 

شرط   استيفاء بيانات التعداد ن أ تتضمن التذكيراالستبيان رسالة ب ترفقا� ، واالستجابة الذاتيةبغرض القيام ب
   .إلزامي

 الموجة الرابعة  
مع رسائل صوتية حتى ذلك الحين  ناتهاابي ألسر المعيشية التي لم تستوِف رسلت إلى ا، ا� يونيو/ حزيران 1في 

   .العّدادم بها اأو زيارة شخصية قهاتفي اتصال 
 . http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm 2016موقع هيئة اإلحصاءات الكندية لتعداد إلى استنادًا  المصدر:

 

  

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
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االستجابة استخدام  البلدان العر�ية فيتجارب  . 11
  تيجول في  اإل�ترنتعن ط��ق  الذا�ية

 2020و  2010 تعدادات السكان والمساكن

  2010 يتعدادات السكان والمساكن لعام تيجولفي 
في جمع  استخدم بعض البلدان العربية ، 2020و
  اإلنترنتمنها و ،التكنولوجيامن  اً أنواع بيانات ال
أن  غير  .تعدادالستيفاء استمارة التطبيق م استخدبا

لم تتخط نسب األسر  ف، مشجعةلم تكن النتائج 
االستجابة  في المعيشية التي استخدمت هذه التقنية 

شائع  اإلنترنتأن مع  ،بالمائة 10حوالي  الذاتية
االستخدام في المنطقة العربية وفقًا لمداوالت 

مسؤولي التعداد في ورشة العمل اإلقليمية حول 
استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن 

في البلدان العربية التي نظمتها اإلسكوا في القاهرة  
وربما . 20183يناير / كانون الثاني  31-29في الفترة 

ضعف استراتيجيات التواصل كان ذلك نتيجة 
التعرف على األسر على غالبًا  ، التي اقتصرت واالتصال

في  االستجابة الذاتيةالمعيشية التي ترغب في 
مرحلة حصر الوحدات السكنية. وفيما يلي نعرض 

 .تجارب في المنطقةالبعض 

العام للسكان والمساكن والمنشآت  ن: التعداد ماعُ 
 2010لعام 

 ت ّرف عُ ،  2010في تعداد السكان والمساكن لعام  
إدخال   ا على أنه  اإلنترنت باستخدام    االستجابة الذاتية 

 

3 https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries . 

البيانات المطلوبة األفراد المستهدفين أنفسهم  
إجراء  إلى  دون الحاجة   ، استمارة التعداد  في 

وفقًا لما ورد . و مواقع الميدانية الشخصية في   مقابالت 
استخدام التكنولوجيا ؤي  ارت   ، التعدادفي وثائق  

السباقة مان  سلطنة عُ ، لتكون  اإلنترنت الحديثة وشبكة  
باقي بلدان المنطقة على مستوى الخليج و ذلك في  

الراغبة   األسر غير  ستخدم هذه الطريقة  لم ي . و ة العربي 
   . ذلك فقط في  

االستجابة  إدارة التعداد خطوات تنفيذ  حددتوقد 
 كما يلي:المتسلسلة   الذاتية

  ،أثناء مرحلة حصر المباني والوحدات السكنية •
اإلدالء ببياناتها في ترغب التي تحديد األسر 

 . باستخدام تطبيق على اإلنترنت
االستجابة  لمعايير المطابقة األسر انتقاء  •

واعتبارها  من بين تلك الراغبة المعتمدة  الذاتية
 . مرشحة 

 ،اإللكترونية اتلالستمارمرشحة بعد استيفاء أسر  •
منطقية لتأكد من اكتمالها وت لدققهذه و جعتور

جرى  ،لقواعد التنقيةمخالفتها  وفي حال. بياناتها
البيانات بغية استيفاء المعنية التواصل مع األسرة 

 المطلوبة وضمان اتساقها.
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قبل بدء التعداد   االستجابة الذاتيةخدمة قد أغلقت و
 التي  المرشحة األسر اعتبرت الفعلي بخمسة أيام و

من هذا  منسحبة أثناء الفترة المحددةتشارك فيها لم 
رق الميدانية بزيارتها قامت الفِ وبعدها  ،الخيار

تعداد  إدارة ال نأواستوفت بياناتها. وتجدر اإلشارة 
مان استخدمت تقنيات متقدمة في  سلطنة عُ في 

إلى قواعد  إرسالها اية البيانات أثناء تشفير وحم
 البيانات المركزية. 

 2015و 2010تعدادا قطر: 

استخدمت دولة ، 2010في تعداد السكان والمساكن 
توظيف عدد  ب قطر منهجية المصادر المتعددة للبيانات

مقدمتها في و، هامن الوسائل التكنولوجية في جمع
المقابالت  إجراء خدمت في التي استُ  ،يةاألجهزة الكفّ 

  االستجابة الذاتيةو ،والسجالت اإلدارية ،الشخصية
طور تطبيق األخير ولهذا الغرض  .اإلنترنتبر ع 

مة في األجهزة المستخدَ لتلك استمارة ذكية مطابقة 

 تقواعد ضبط الجودة. كما شفربما في ذلك ية، الكفّ 
إرسال  البيانات أثناء عمليات التراسل من مراكز 

بغية حمايتها   ،البيانات إلى قواعد البيانات المركزية
من االختراق والحفاظ على سرية البيانات الشخصية. 

خدمة  في األسر الراغبة في المشاركة  توقد حدد
أثناء مرحلة حصر الوحدات   االستجابة الذاتية

المتعلقة بالوحدات   البيانات تمعُج  نالسكنية، حي
 جرىالسكنية واألسر ورقم الهاتف الجوال. وبعد ذلك 

عن طريق  هااألسر المعيشية التي أبدترغبة د يتأك
وقد استغرقت عملية  . الغرضلهذا  د� عِ مركز اتصال ا� 

أسبوعي  من األولى سبعة اليام األ االستجابة الذاتية
سر  خطة اتصال مع األ  تها لدعمهاوواكب ،عدّ عملية ال

تشبه   متعددةبعت منهجية موجات ات� وقد المعيشية. 
هيئة اإلحصاء الكندية   ااتبعتهتلك التي إلى حد كبير 

وآخرها   ،كل خمس سنواتالتي تنفذها  تعداداتالفي 
استوفت بياناتها وبلغ عدد األسر التي . 2016تعداد 

 ةأربعقرابة  2010في تعداد باستخدام اإلنترنت 
. أسرة فآال

 قطردولة في   2010  موجات تعداد السكان .5الجدول 

 االستجابة الذاتية القيام بفي رغبتها إلى  التي أشارت  إلى األسر المعيشيةرسالة رسلت ا�  ،قبل بدء العّد الفعلي الموجة األولى  
 . اإلنترنتعن طريق 

 ها.بيانات تستوفتكن قد االمعيشية التي لم إلى األسر رسالة تذكير  رسلت ا�  ،بعد ثالثة أيام الموجة الثانية  

 الموجة الثالثة  
رسالة  رسلت ا�  ،يةفي اليوم الخامس قبل العّد الفعلي عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام األجهزة الكفّ 

   بعد. هابيانات تستوفتكن قد اإلى األسر المعيشية التي لم تذكير 

جراء مقابلة شخصية  إالمعنية عّد في منطقة ال العّداد من  لب آلياً ُط بعد انتهاء األسبوع األول من عملية العد،  الموجة الرابعة  
 . اإلنترنتلم تقم باستيفاء البيانات عن طريق  األسرة التيمع 

 . 2017األمم المتحدة، نيويورك في ملفات شعبة اإلحصاء استنادًا إلى المصدر: 
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ط الذي هدف إلى جمع بعض المبّس   2015أما في تعداد 
الديمغرافية والقيام بمسح شامل المتغيرات  

 قواعد البيانات بغية تحديث    ،الستخدامات األرض 
في الدرجة مد في جمع البيانات  فقد اعتُ   الوطنية،

أسلوب على  كما  ، على السجالت اإلداريةاألولى  
التي باستخدام تقنية الموجات    االستجابة الذاتية 

وعلى المقابلة الشخصية   2010عام    ت خدم ستُ ا 
باستخدام األجهزة اللوحية المزودة باستمارات وقواعد 

أسرة آالف    ة خمس قرابة قام  . وقد  لجودة ل ضبط  
الواقع . و اإلنترنت بيانات باستخدام  الباستيفاء  معيشية  

االستجابة  دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال  أن  
هذه   ت استخدم فقد    اإلنترنت، باستخدام    الذاتية 

ح و وفي مس   الرأي، استطالعات  من    في العديد التقنية  
طلع وزارة التخطيط التنموي ت وت   ،والتطوير البحث  

 . عدة   إحصائية أنشطة  في    ها إلى استخدام   واإلحصاء 

األردن: شبكة تراسل خاصة بتعداد السكان 
    2015والمساكن 

، إال أن 2015في تعداد   االستجابة الذاتية ستخدم  ت لم  
دائرة اإلحصاءات العامة في األردن استخدمت األجهزة 

إلى . وقد أرسلت البيانات  اللوحية في جمع البيانات 
صة طريق شبكة افتراضية خا الخوادم المركزية عن  

VPN   االتصال كما عن طريق  معزولة عن اإلنترنت
  البيانات إلى مركز البيانات الرئيسي . ونقلت  الهاتفي 

 SIM Card  جوال   من أجهزة لوحية مزودة بشريحة إما  
أو عن طريق مراكز إشرافية مزودة بخطوط لتراسل 

قل البيانات لن ر  .  ووفّ االفتراضية   البيانات ضمن الشبكة 
ت الرئيسي خط أساسي باستخدام إلى مركز البيانا 

احتياطي بتقنية آخر  و   Fiber  األلياف الضوئية   تقنية 
ضمان استمرارية تناقل ل   Microwaveالميكروويف  

حدث خلل في أي من الخطين. كما إذا ما  البيانات  
 : هي إجراءات خاصة بسرية وأمن البيانات    ت اتخذ 

 

 .2013، الكويت عام  2011المكتب الفني. تجربة دولة الكويت في تنفيذ تعداد السكان والمساكن    ، اإلدارة المركزية لإلحصاء   ، دولة الكويت  4

مرور  الوحي وكلمة ل لجهاز الاتحديد اسم مستخدم  •
وحصر استخدام الجهاز بأنظمة جمع  ه خاصة بال

 البيانات.
تشفير البيانات على مستوى البرمجيات  •

مة لعمليات جمع البيانات  والتطبيقات المستخدَ 
ميدانيًا، بحيث تخزن البيانات على الجهاز اللوحي  

 .ةإلى قواعد البيانات المركزية مشفررسل تُ و
مخصصة فقط   VPNافتراضية توفير شبكة  •

 مزودة بآليات تشفير.البيانات  لعمليات تناقل
لفصل الشبكة   Firewallاستخدام جدار ناري  •

عن   اإلنترنتالداخلية لدائرة اإلحصاءات وشبكة 
من األجهزة  محدد شبكة التعداد، والسماح لعدد 

 فقط بالوصول إلى قواعد البيانات المركزية. 
لضمان   Load Balancingحمال توزيع األاستخدام  •

 سرية البيانات واستمرارية العمل الميداني.
استخدام تقنيات  بتأمين قاعدة البيانات المركزية  •

 Authentication andالمصادقة والتخويل 

Authorization . 
لجميع   Stress Testsاختبارات تحمل إجراء   •

مكونات الشبكة والخوادم وقواعد البيانات لضمان  
ّد الفعلي وتناقل  قدرتها على تحمل عمليات الع 

 البيانات، إضافة إلى اختبارات الثغرات األمنية
Vulnerability tests. 

 20114 عام تعداد: الكويت

بواسطة المقابلة الشخصية  عّد الأسلوب باإلضافة إلى 
استخدم  ، لألسر المعيشية العّدادعن طريق زيارة 

  توضع إلكترونيتعداد  استمارةذلك ون في الراغب
خدمت في  استُ وللتعداد  المركزيةاإلدارة موقع على 

نفسها المقابلة الشخصية  استمارةمبادئ ها تصميم
جهود   تذلبُ و .ألسئلةا وصياغةى محتوفيما يتعلق بال 

اإللكتروني تعداد ال استمارةلضمان أن تكون إضافية 
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  األسئلةجاءت  ،ولضمان دقة البيانات ،واضحة ودقيقة
عن  علن ا� و .التعداد الميدانيسئلة مطابقة أل هافي

  باستخداماإللكتروني تعداد ال استمارةتطبيق 
س  مار/ آذار 20 يومصحفي عقد  في مؤتمر اإلنترنت

  ، وهيالتوظيف الخليجيةشركة وأرسلت  .2011
  اً سري اً رقم  ،لتعداد لالمنفذة للعمل الميداني  لشركةا

عطيت التالي وا� اليوم  التي بدأت فيعّد أثناء فترة ال
بعد و .أسبوعينمدة ة لكتروني اإلالستيفاء االستمارة 

تمكن من  التي لم تاألسر  ةبزيار  عّدادقام  ،ذلك
عن طريق  لقيام بذلك على اإلنترنت لالبيانات استيفاء 

 ميدانيًا. المقابلة الشخصية 

 20175 تعداد عاممصر: 

بهدف تقليل كلفة التعداد وتخفيف العبء على 
 معدالً مين، وفي ظل وجود بنية تحتية تتيح  المستخدِ 

يصل إلى في المجتمع   اإلنترنت ستخدام  ال   اً مرتفع 
جابة الذاتية ست ور تطبيق لال ُط ، في المائة   39.1حوالي  

التطبيق وعي أن يكون هذا  ورُ   . اإلنترنت على شبكة  
ومتضمنًا قواعد ضبط  مع جميع المتصفحات   متوافقاً 
ب خمس مرات ر� ُج   ، واستخدامه   ه وقبل تعميم،  الجودة

عرف على التَ جرى  قد  . و 2016- 2013خالل الفترة 
عّد األسر الراغبة في استخدام التطبيق في مرحلة 

عن طريق مركز دعم اتصال والتأكد من ذلك    المباني 
لتوفير الدعم   خدم أيضا، واستُ ود بخط ساخن هاتفي زُ 

 سير عملية حسن  لألسر أثناء عملية العد. ولضمان  
أسرة كل  دد رقم سري لرب  ُح   ، االستجابة الذاتية 

على رقم البطاقة الشخصية   اعتماداً معنية  معيشية  
وحملت الرسالة النصية التي   ، ورقم الهاتف الجوال 

وكلمة السر وعنوان الموقع وتاريخ بدء   ه اسم  له رسلت  ا� 
استمارة استيفاء  اقتصرت على  التي    ، االستجابة الذاتية 

 خصائص الظروف السكنية فقط.  شملت  مبسطة  

 

 .2017العد الذاتي لتعداد مصر  ورشة عملدعاء عبد الخالق.  5

 2015 تعداد عام: الشارقةمارة إ

في جمع البيانات   اإلنترنتالشارقة إمارة استخدمت  
لمزايا  ليه  ن عل يمالقي�  من اً كا درإ 2015في تعداد 

لى ومنها تخفيف العبء ع  ،لهذه الوسيلةمتعددة ال
األسر المعيشية وتوفير التكاليف وضمان سرية 

البيانات الشخصية وسرعة ورود البيانات. ولضمان  
 بدور قام "الجودة وضبط لالتصال مركز" فر نجاح، وُ ال

 :طريق عن األخطاء تقليل في فعال

اتباع في توفير الدعم الفني ومتابعة الراغبين  •
   .االستجابة الذاتيةأسلوب 

ون هذا  الرغبة الجادة لدى من يفضل التحقق من   •
بياناتهم  إرسال األسلوب ومتابعة المتأخرين في 

 الفعلي.عّد أثناء عملية ال

األسر المعيشية التي ترغب في استخدام وكانت  
حصر في مرحلة قد ُحّددت    االستجابة الذاتية 

 ت ونقل   2015أكتوبر  / تشرين األول في    المباني 
 األسر إلى مركز االتصال وضبط الجودة هذه  بيانات 

والحصول على ة  رغب ال لتأكد من جدية  وا لمتابعة  ل 
كي   البريد اإللكتروني للمعنيينعن معلومات إضافية  

م وكلمة السر تزويد األسرة باسم المستخدِ يتسنى  
. وفي هذه رسالة نصية إلى رقم الهاتف الخاصب 

نصية قصيرة مركز بإرسال رسائل  ال م ا ق   ، الفترة 
ورحب بتلقي   االستجابة الذاتية توضح طريقة 

مدة عشرة  رسال البيانات  تيحت إل وا�   ات.ستفسار اال 
 ديسمبر / األول  كانون  6  في عّد  أيام من تاريخ بدء ال 

 15  يوم   نهاية  حتى  اإلجابة   لق ت تُ  لم   إذا و   ، 2015
التوجه   عّداد   من   لب ُط   ، 2015  ديسمبر / األول  كانون 

قابلة شخصية م إلجراء إلى األسرة المعيشية المعنية 
.بيانات بالطريقة التقليدية ال واستيفاء 
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 االستنتاجات   . 12

من  اً كبير  اً عددأن إلى تشير التقارير الدولية  .1
تغييرات إحداث في بجدية  نظريالبلدان 

خذ  لأل، 2020تعدادات  جولةفي منهجية 
  المقابلة الشخصيةالتحول من إمكان باالعتبار 

لى ستخدام االستبيانات اإللكترونية ع إلى ا
الذي  االستطالع نتائج وقد بينت  .  اإلنترنت

االقتصادية ألوروبا لجنة األمم المتحدة  أجرته
ت  كد أشاركت فيه بلدًا   49من  17 أن 2013عام 

في بيانات الفي جمع  اإلنترنتت  استخدم اأنه
 . 2010تعداد جولة 

تشريعات تسمح للمواطنين بعض البلدان    أدخل  .2
إلدالء ل   اإلنترنت استخدام  ب ولألجهزة اإلحصائية  

وللحصول على ألفراد والمؤسسات  عن ا بيانات ال ب 
حققت هذه البلدان نجاحات قد  ، و البيانات هذه  

من الضروري   ، لذا كبيرة على هذا الصعيد.  
اإلنترنت  استصدار التشريعات الالزمة الستخدام  

قبل استخدام هذه   ، في عمليات جمع البيانات 
السكان والمساكن أو في تعدادات  التقنية في  

  . المسوح بالعينة أو التعدادات االقتصادية 

في   اإلنترنت تخوف من استخدام  يتعلق بال   فيما .3
أن من الضروري   في التعداد،   االستجابة الذاتية 

برانية الوطنية يتشمل االستراتيجيات الس 
خدمات لها  وتوفر    رعايتهاب   األجهزة اإلحصائية 

يؤدي إلى تعزيز   وهذا بدوره   ، من القرصنة الحماية  

أيضًا ن الضروري  م و   الوسيلة. ثقة الجمهور بهذه  
اعتماد تقنيات تشفير قوية لضمان أمن البيانات، 

 . قواعد البيانات المركزية سيما حماية    ال و 

بدء عمليات جمع البيانات لدى الضروري  من .4
تتناول كافة مراحل  استراتيجية اتصال  تطوير

وإصدار  ، اإلنترنتباستخدام  االستجابة الذاتية
دليل يوضح خطوة بخطوة كيفية استيفاء  

الكمبيوتر  على أجهزةبيانات بيانات االست
والهواتف  والكّفية   واللوحيةواألجهزة المحمولة 

  الذكية بأنواعها.

مصادر   على تطويرالعمل همية من بالغ األ  .5
بغية   ،البيانات الضخمةذلك  بما في ،البيانات
كلفة التعداد وتحسين جودة البيانات   تخفيض

 ،المناسبمين في الوقت وتوفيرها للمستخدِ 
الجدوى  اتودراس البحوثجراء  إ باإلضافة إلى 
  تجارب االستفادة منإمكانية للوقوف على 

 عدد من بلدان العالم. في  االستجابة الذاتية

المفضل تطوير   منالتجارب أن    أفاد العديد من  .6
 االستجابة الذاتية   تطبيق   شاشات الدخول إلى 

ووسائل االتصال بعدد من اللغات بغية تمكين 
باللغة كافة السكان المعنيين من استيفاء بياناتهم  

إعداد كذلك  الضروري  من  أن  كما  ،  التي يتقنونها 
تسهم في توجيه ل بلغات متعددة  أدلة كافية  

.ويسر ستيفاء البيانات بسرعة  م إلى ا المستخدِ 
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https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodology-

palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-flstyn.pdf . 

.  توالمنشآتعداد العام للسكان والمساكن ال (2010)اإلحصاء و التخطيط جهاز قطر دولة
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/StatisticsSite/census/census2010/Pages/default.aspx وزارة  ،قطر دولة

 2015 لعام التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت (2015)التخطيط التنموي واإلحصاء 
https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Publications/Other/Census%202015.pdf . 

https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries
https://www.unescwa.org/ar/events/technology-population-housing-censuses-arab-countries
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/planning_census-jordanltkhtyt_lltddt_bstkhdm_ltknwlwjy-lrdn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/planning_census-jordanltkhtyt_lltddt_bstkhdm_ltknwlwjy-lrdn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/country-uaemshrw_ltqty_lmr_lshrq-lmrt_lrby_lmthd.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/country-uaemshrw_ltqty_lmr_lshrq-lmrt_lrby_lmthd.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodology-palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-flstyn.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/u593/methodology-palestinemnhjy_dd_wtnfydh_ldrs_lbdy-flstyn.pdf
https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Publications/Other/Census%202015.pdf
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