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 استخدام السجالت اإلدارية في تعدادات السكان والمساكن

احة والتحدياتتالفرص الم  

 أحمد حسين. د

 مستشار في إلاحصاء

 ملخص 

املستمدة ، مع التركيز على البيانات السجالت إلادارية ىاملعتمد علمفهوم تعداد السكان واملساكن الورقة هذه  تناقش

وعرضت . املذكور السجالت إلادارية الرئيسية والسجالت التابعة كمصدر ثانوي للبيانات املستخدمة في التعداد من 

التجارب املثلى في هذا املجال وبينت أن هناك ثالثة انواع من التعدادات املعتمدة على السجالت بعض هذه الورقة 

مزيج بين السجالت إلادارية عبارة عن لنوع الثاني او دارية ، السجالت إلا  يعتمد بشكل كامل علىإلادارية ، النوع ألاول 

تتم والطريقة التقليدية في تنفيذ التعداد حيث  ةعلى السجالت إلاداري يعتمد فالنوع الثالث أما واملسوح ألاسرية ، 

مستلزمات كذلك الورقة  وتوضح. ة في السجالت إلادارية ر بعض البيانات غير املتوف الستيفاء  املعيشية  زيارة ألاسر 

في فترة زمنية قصيرة والحصول على بيانات ذات جودة  ته بيانا جةومعالتنفيذ التعداد املعتمد على السجالت إلادارية 

مكونات ألاسر املعيشية  بغية ربط باستخدام رقم التعريف الشخص ي املختلفة  املتغيراتعالية عن طريق ربط 

، وربط هذه للتعرف على خصائص السكن  كان مع سجل املباني والوحدات السكنية املتوفرة في السجل املركزي للس

 ما تقوم الذي سجل  ألاعمال إلاحصائي البيانات بمكان العمل املتوفر في 
ً
ما ك.   ببنائهألاجهزة إلاحصائية غالبا

ص إلى تخلو السجل ألاساس ي والتابع ،  ، وال سيماالورقة الفرق بين السجل إلاداري والسجل إلاحصائي 1توضح

واملساكن  تعتمد على البنية إلادارية  السكان اتاعتماد انماط مناسبة لتعدادتوصيات تمكن البلدان العربية من 

 .وإلاحصائية املناسبة

  :الخلفية .1

 أنه  استخدام السجالت إلادارية في تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن ،  على منهجية الورقة  تركز هذه 
ً
قد علما

، مع ان هناك عدد من الدول استطاعت  واملساكن  سكان التعدادات ل 0222في دورة  هذا املوضوع بتداول  التم 

 من الاستفادةهي ، وراء هذه الفكرة الكامنة والفلسفة .   1992في دورة تعدادات  استخدام السجالت إلادارية 

 مصدر  واعتبارها، في ألاعمال إلاحصائية لألغراض إلادارية أقامتها البلدان التي السجالت إلادارية 
ً
 هاما

ً
من مصادر ا

 لتوفرها في العديد من الجهات الحكومية أو ، التعداد 
ً
 Baseومن السجالت ألاساسية في شركات ألاعمال ،نظرا

registers   ، إلى العديد   باإلضافةهذا  . ألاعمال وسجل والوحدات السكنية سجل السكان املركزي وسجل املباني

                                                           
 ( اإلسكوا)لغربي اسيا  واالجتماعية االقتصاديةاللجنة اآلراء الواردة في هذه الورقة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر  
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وسجالت وسجالت دافعي الضرائب وسجالت امللكية  الطالب مثل سجالت   Satellite registers من السجالت التابعة 

 من وسجالت مستخدمي الهواتف وغيرها من السجالت التي من املمكن  الاجتماعيالضمان 
ً
 هاما

ً
أن تشكل  مصدرا

عن طريق رقم التعريف الشخص ي الذي املركزي ربط بياناتها مع بيانات سجل السكان مصادر  التعداد في حال 

بالعديد من السجالت  دات السكنيةحسجل املباني والو يمكن ربط محتويات و كما . عطى لكل فرد منذ الوالدة ي  

، وهذا على سبيل املثال  السياراتوسجل مالكي  الاقتصاديةإلادارية ألاخرى كسجل السكان املركزي وسجل املنشآت 

 مع بعضها يوفر فرصة كبيرة لربط البيانات إلاحصائية 
ً
،  من كافة املصادر  متكاملة وبناء قاعدة للبيانات ،  بعضا

 لفترة اسناد زمني  وبالتالي نشر بيانات التعداد
ً
وتشير التجارب إلى ان العديد .  متفق عليها وتوفيرها للمستخدمين وفقا

وبدون استمارة ورقية أو تعدادات ناجحة معتمدة بشكل كلي على السجالت إلادارية   بتنفيذمن البلدان قامت 

فنلندة والنروج ،  بينما استطاعت بعض الدول تنفيذ تعدادات والسويد والدنمارك والنمسا و  اكهولند، الكترونية 

 عن طريق املزج بين سكانية 
ً
والبحرين  وقطر وتركيا   اكبولندمصادر السجالت إلادارية واملسوح ألاسرية ناجحة أيضا

 . على سبيل املثال ال الحصر 

بشكل كامل أو املزج بين السجالت إلادارية واملصادر ألاخرى أقل  ةاستخدام السجالت إلاداري أن وقد أثبتت التجارب 

 في نشر البيانات  ويمكن ، كلفة من التعداد التقليدي
ً
 بأنه ، فترة قصيرة نسبيا

ً
تعداد السكان جراء إمن املمكن علما

باالعتبار خذين آ. ده يذات نوعية جبيانات  وإنتاجاعتمادا على السجالت إلادارية مرة كل خمس سنوات  واملساكن 

ألغراض أخرى غير أغراض وسنوية سنوية شهرية وربع ن نشر بيانات م كذلك نامكنياستخدام السجالت إلادارية  أن

  .التعداد

تسعى العديد من البلدان العربية  إلى استخدام السجالت إلادارية في  0202لدورة تعدادات  ات الاستعدادوفي إطار 

ونشر البيانات املعيشية  لألسر بغية تقليل كلفة التعداد والحد من الزيارات امليدانية واملساكن تعدادات السكان 

 واسع طلع العديد من ألاجهزة إلاحصائية إلى  استخدام السجالت إلادارية في العملية إلاحصائية بشكل تبسرعة  ، وت

هذه نسخ من الحصول بشكل دوري على و إلادارية  املالكة للسجالت، إال أن ذلك يتطلب العمل مع الجهات إلادارية 

بيانات إحصائية للتعداد واعمال  عتمد عليها في توفير ي  في بناء سجالت إحصائية  بغية استخدامها السجالت 

  . إحصائية أخرى 

السجل املركزي للسكان، رقم التعريف الشخص ي ، ضمان الجودة ،  ، ل إلاداري السج،  التعداد:  كلمات مفتاحية

  سجل املباني والوحدات السكنية ، سجل ألاعمال إلاحصائي .مصادر البيانات

املصادر إلادارية التي توفر ثروة من  الاعتماد على منال بد  إلادارية،على السجالت  املعتمد السكانتعداد  عند تنفيذ

فيما يلى سنعرض انواع هذه و  .عاليةوبجودة  بسرعةبالبيانات املستخدمين  وتزودالجهود واملوارد  توفر  البيانات،

 ،  التي تشملها السجالت واملتغيرات 
ً
 تنقيتها  يمكن  متكاملة  قاعدة بيانات كوين لت وكيفية ربطها مع بعضها بعضا

  تعداد السكان واملساكن لتنفيذ على املتغيرات الالزمة  منها والحصول ، وتحويلها إلى سجالت إحصائية 
ً
وفقا

  .للتوصيات الدولية 
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 Central population register للسكان سجل املركزي ال

 :التعريف 

 يتمالذين  أخذ في الاعتبار كال من السكانن أنهناك ضرورة ، املركزي  السجل السكاني  التعرض ملاهية عند 

وإدارة السكان  بتسجيل، وتختلف الجهات التي تقوم  التسجيلعملية القانوني القائم على والكيان ، تسجيلهم 

 وتشير   . أخرى تختلف من دولة إلى  ذه وه ، بإدارة هذه العملية الجهة التي تقوم  باختالفالبيانات ذات العالقة 

واملعلومات .  كالنروج على سبيل املثال، التجارب في بعض الدول إلى وجود هيئات خاصة يناط بها القيام بهذه املهمة  

ألغراض إدارية الهامة وزرات الداخلية في العديد من البلدان العربية تقوم بهذه الوظيفة املتوفرة تشير إلى أن 

هو شرط مسبق ملمارسة السكاني املركزي سجل التسجيل املواطنين لبياناتهم في  ، وتجدر إلاشارة إلى أن وتنظيمية 

على سبيل  الانتخابحق و ، من التسهيالت الحكومية  والاستفادةكحق إلاقامة وامللكية بها حقوقهم املدنية والتمتع 

 ثابتيكون  عادة،للدولة إلاطار القانوني  في هالسجل السكاني املنصوص عليو  . املثال
ً
 لألفرادسجيل التيحدد شروط  ا

ومن ضمنها الوقائع الحيوية املدنية وحالتهم  ت هويتهميتثب بغرض الدولةمحددة من جغرافية املؤهلين ضمن منطقة 

 .ذلكباملستندات التي ثبت وتزويدهم  املعتاد، ومكان إلاقامةاملستجدة 

الالزمة  وألادلة الوثائق القانونية  توفير ب يعنىواحد  إدارة مصدر و بناء  والغرض من نظام السجل السكاني هو 

 املمكن من تجعلبحيث  الدولة تقدمها التي الخدمات تخطيط على املساعدة و ، للمسجلين ماية الحقوق املدنية لح

 من أساسية مجموعةويشتمل السجل على   .فيما يتعلق بالشأن العام  الحاجة عندواملقيمين  التواصل مع  املواطنين

 ويعتبر .  والبيانات ذات الصلة  إقامته ومكان وخصائصه شخص كل هويةعن  افيه لبس التي الالدقيقة  البيانات

عليها بشكل كامل أو يعتمد التي   والاجتماعيةالسجل السكاني املركزي من املصادر ألاساسية للبيانات الديموغرافية 

 املؤسسيةو  ألاساسية املتطلباتالسجل السكاني يوفر و  واملنشآت ، التعداد العام للسكان واملساكن في إجراء جزئي 

 الفنية،  الناحية من سليمة بطريقة البيانات لجمع والتقنية والقانونية

 :ويتكون السجل السكاني من الفئات التالية 

  املواطنون 

  ممن لديهم رخص اقامة  املواطنينالسكان غير 

  املواطنون املقيمون خارج البالد 

  وبدون وثائق السكان غير املسجلين 

  الحدود  وعابرو الزوار 
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  : ومكوناتهاملركزي للسكان السجل  .2

 ، وذلك من دولة ألخرى  للسكان تختلف مكونات السجل املركزي 
ً
، إال انها متشابهة إلى حد الوطنية  لالحتياجاتوفقا

للسكان   املركزي فيما يتعلق بمكونات السجل اما . رائدة في هذا املجال  التي تعتبرفي البلدان إلاسكندنافية كبير 

على من التفصيل وذلك  بش يءلنروج  مملكة افي للسكان السجل املركزي  مكونات  هذه الورقة في  فسنستعرض

يتكون من إحدى و ملدى الحياة منذ الوالدة و عريفي شخص ي تعطى للسكان املقيمين رقم ي  النروج ، ففي سبيل املثال 

فيما يتعلق أما   . ID رقم التعريف الشخص ي  ويسمىالرسمية في كافة املعامالت  استخدامهبغية عشر خانة  

املركزي  ويتكون السجل.    Dفيمنحون ارقاما اخرى من فئة ستة شهور تقل عن  ةملدالذين يودون العمل ، الزائرين ب

للسكان من العديد من املتغيرات ، وفيما يلي نعرض مكونات السجل املركزي للنروج كمثال للبلدان التي استخدمت 

 . على السجالت إلادارية  السجل املذكور في تنفيذ التعداد املعتمد

 السجل املركزي للسكان في النروجمكونات 

 الوصف  عدد الخانات 

  Personal Identity Number (PIN)الشخص ي عبارة عن رقم التعريف  خانة 11

 معتادة  ةأقامرمز للبلدية التي يقيم فيها الفرد  خانات  4

 عن عدد الخانات املخصصة ألسم الفرد  ةوهي عبار  خانة  22

أسم الشارع أو الطريق رقم ) وهي عباره عن عدد الخانات املخصصة للعنوان  خانة  03

  الخاملبنى 

  الاستخداميضاف إلى رقم البلدية عند رمز للمنطقة البريدية و  خانة  2

 ( الخمقيم ، متوفى ، مهاجر )  التسجيلعطى لنوع ي  رمز  خانة  1

 رمز للحالة الزواجية  خانة  1

 عبارة عن تاريخ الوفاة  خانات  2

 ( 1991سبتمبر   02بعد ا ينطبق فقط على ألافراد الذين ولدو ) عطى لألم ي  رمز  خانة  11

 (1991 سبتمبر 02بعد   اولدو  الذين ألافراد على فقط ينطبق)عطى لألب ي  رمز  خانة  11

 مجموع خانات التسجيل السكاني في النروج  خانات  130

Helge Skaug , The Norwegian Population Register System  , 25-28 Sep. 1967  

  Personal  Identity Number (PIN)   الشخص ي املميز رقم التعريف  .0

 من يتكون القسم ألاول حيث . إلى مكونات ثالث  تنقسم خانة  11من في النروج   الرقم الشخص ي املميز  يتكون  

ثالث خانات والقسم عن مسلسل يتكون من والقسم الثاني هو عبارة باليوم والشهر والسنة  للفرد تاريخ امليالد 

وتحسب الخانة ألاولى منه عن طريق اعطاء بعض .  check digits بتدقيق صحة الرقم تتعلقانمن خانتين الثالث 

 . ألاوزان والثاني يصدر عن الكمبيوتر 
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 Total)سجل السكان الكلي من مجرد دخوله إلى  (PIN)رقم التعريف الشخص ي يحصل الفرد على وفي السويد 

Population Register)    من وكالة الضرائب السويدية  عادة عطى ي  وSwedish Tax Agency    الاسمويشتمل على 

ومكان إلاقامة والعمر والجنس والحالة الزواجية ومكان امليالد بالتفصيل والجنسية في حالة الهجرة وبيانات الزوجة 

باليوم والشهر امليالد تاريخ عبارة عن هي من عشر خانات  فيتكون الرقم الشخص ي أما . وألاوالد في حالة الزواج 

في الحالة التالية على و .  Check digitنة خاصة برقم التدقيق ومسلسل للفرد يتكون من ثالثة خانات وخاوالسنة 

ومسلسل .  1 التحققوخانة  000خانات  ثالثبمسلسل من  ويتبع 23 08 64   فان تاريخ ميالد الفرد هو  املثال،سبيل 

نتهي برقم فردي يعندما وتجدر إلاشارة إلى أن املسلسل   999ولغاية  221من رقم أي قيمة عطى ي  يمكن أن  املولود

يالد مع مسلسل ن اندماج تاريخ املإ،و املولود أنثى يكون  999 أما إذا انتهى برقم زوجي صص لذكر  خقد يكون ف 999

 . عطي الفرد رقم تعريف شخص ي مميز ال يمكن تكراره  على صعيد الدولة ي   املولود

 في السويد   رقم التعريف الشخص ي

 

رقم  

 التدقيق

تاريخ   مسلسل املولود

 امليالد

  سنة امليالد شهر امليالد

4 323 -- 23 80 44 

            

6   4   0   8   2   3   -   3   2   3  

2   1   2   1   2   1   -   2   1   2 

  1 + 2 + 4 + 0 + 8 + 4 + 3 + 6 + 2 + 6 = 36 

 

10 – 6 = 4  

 

 :استخدامات السجل السكاني .4

حيث يمكن استخدامها في تقدير  للسكان،للسجالت املركزية  الاستخداماتإلاحصائية هناك العديد من الناحية من 

ي ألاعمال التحضيرية للتعداد التقليدي للسكان واملساكن وفي فستخدم تو كما  .محددةعدد السكان في فترة زمنية 

عتمد التي  اطر للمعاينةوبناء  التعداد،نتائج تقييم  على هذه  الاعتمادتم  وحديثا .ألاسريةفي إجراء املسوح  عليهاي 

العديد من الدول  السجالت في إجراء تعداد يعتمد بشكل كلي على السجالت إلادارية مرة كل خمس سنوات في

الهجرة الداخلية  بيانات عن نتاجإايضا في  سجالت السكانتستخدم كما ،  كهولندا والسويد والنمسا وفنلندا

 ، فضال عن ادتاملع تغيير محل إلاقامة تسجيلعن طريق الدولية على حد سواء و 
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 التي للبيانات  ستقلةاملصادر أهم امل واحدة من سجالت السكانوتمثل . تسجيل القادمين واملغادرين عبر حدود الدول 

وتعتمد العديد من الدول على  ..التقليدي من حيث الشمول والدقة التعداد  بياناتها مع بيانات  يمكن مقارنة

 . البرملانية وغيرها  لالنتخاباتعداد لوائح إالسجالت السكانية في 

 :  تعداد السكان واملساكن ريف عت .5

العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر و توفير " تعرف ألامم املتحدة التعداد بأنه عبارة عن 

في فترة ( ديموغرافية واجتماعية واقتصادية)السكان وخصائصهم ألاساسية  بتوزيع  املتعلقةالبيانات إلاحصائية 

خالل الفترة املرجعية تسمى  ةويتم اختيار لحظة زمنية محدد. مرجعية محددة لجميع ألاشخاص داخل حدود الدولة

   ”لحظة إلاسناد الزمني
ً
إال ، مرة كل عشرة سنوات على ألاقل بإجراء التعداد لإلحصاء ألاجهزة املركزية تقوم ما  وغالبا

 .على سبيل املثال   ونيوزيلندامرة كل خمس سنوات مثل كندا واستراليا  تعداد السكان ي هناك بعض الدول تجر أن 

ما  ةوعاد. مختلفة مختلفة ألغراضؤسسات جريها مت  نشاطان مختلفان ل السكاني هما يسجتتعداد السكان والو 

 الوضع في بلد معين في وقت معين، بما في ذلك معلومات عن حجمعن لحظية  ديمغرافيةيوفر التعداد صورة 

ة ، وغيرها وتكوين ألاسر والظروف السكنية  الاقتصاديونشاطهم  والاجتماعيةوخصائصهم الديموغرافية السكان 

جمع ،  املتغيراتمن 
 
. مثل استخدام التكنولوجيا وغيرها ألاخرى معلومات عن مجموعة واسعة من القضايا  كما ت

 للتحديث  اعتباريمكن  فيما 
ً
 مستمرا للبيانات الشخصية عن ألافراد نظرا

ً
املستمر في اليومي السجل السكاني مصدرا

لذا يمتاز السجل السكاني . والوفيات والزواج والطالق  املواليد وال سيما تسجيل ، وخصائصها الوقائع الحيوية 

 إلى فترة إلاسناد الزمني  نتائجهخالف التعداد الذي يجرى في فترة زمنية محددة وتنسب  ىبالدينامية والتجدد عل

 . بينما يوفر السجل املركزي للسكان بيانات عن السكان املسجلين وخصائصهم . املحددة 

املنهجيات في تنفيذ املتعلق باستخدام  0210باألمم املتحدة عام  إلاحصاءشعبة  أجرتهاملسح الذي وتبين من هذا 

دول أي ما  121أن هناك   دولة ، 100 فيهوالذي اشتركت ،  0212دورة تعدادات في تعدادات السكان في العالم 

دولة فقط  10ما تبين من املسح أن هناك ك. اجرت تعداداتها السكانية بالطرق التقليدية قد من الدول  % 91يوازي 

نتائج املسح إلى أن وأوضحت على السجالت إلادارية ،  اعتمادامن اجمالي الدول نفذت تعدادا %  12 ما يوازي اي 

تفاوتات  والجدير بالذكر أن هناك . استخدمت منهجيات أخرى قد من دول العالم  % 1دول أي ما يوازي  9هناك 

 واوقيانيا ، حيث تبين أن بلدان امريكا الشمالية وافريقيا في العالم في منهجيات تنفيذ التعدادات السكانية  إقليمية

في %  89السكانية ، في حين كانت هذه النسبة  التعداداتتقليدية بشكل رئيس ي في تنفيذ الالطرق ت قد استخدم

اعتمدت على السجالت إلادارية في تنفيذ تعداداتها فكانت  أما فيما يتعلق بنسبة الدول التي. في أوروبا %  91اسيا و

 . في اوروبا %  09في اسيا و% 8

  Civil Registration and vital statisticsالحيوية التسجيل املدني وإلاحصاءات  .2

وإلالزامي، التسجيل املستمر، والدائم، "التسجيل املدني وإلاحصاءات الحيوية بأنها عملية تعرف ألامم املتحدة 

، ( املواليد ألاحياء والوفيات، والوفيات الجنينية، والزواج، والطالق)خصائص ألاحداث الحيوية لوقائع و  الشاملو 

وأحداث ألاحوال املدنية ألاخرى املتعلقة بالسكان على النحو املنصوص عليه بموجب املرسوم أو القانون أو التنظيم، 

ع الحيوية وتخزينها ئوكما هو معروف ينبغي جمع املعلومات املتعلقة بالوقا . "  دوفقا للمتطلبات القانونية في كل بل

 بوسائط الكترونية واسترجاعها عند الحاجة 
ً
ويمكن القول بان ،  والقانونية وإلاحصائية  إلاداريةلألغراض وفقا
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السجل  التسجيل املدني هو العامود الفقري للسجالت السكانية في العديد من البلدان ،  ويستخدم في تحديث 

 ملا  وتطويرهالسكاني 
ً
ويعتبر .  اللجنة إلاحصائية لألمم املتحدة  بهوصت أوإقامة نظام إلاحصاءات الحيوية وفقا

 ما تقوم الدول بإعطاء املواليد الجدد  ركزي للسكانالسجل املذكور من السجالت التابعة للسجل امل
ً
أرقاما ، وغالبا

   . تتكرر  ال ية عريفت

 تعداد السكان املعتمد على السجالت إلادارية  .7

سجل السكان كتعداد السكان واملساكن واملباني عن طريق ربط مصادر بيانات السجالت إلادارية  تنفيذ يمكن 

 Statisticalإلاحصائي وسجل  ألاعمال .   Building/Dwelling Registerوسجل املباني والوحدات السكنية املركزي 

Business Register  سجالت أخرى تابعة كسجالت التوظيف وسجالت التعليم والضرائب وغيرها  إلى ربط باإلضافة

يذ تعداداتها البلدان إلاسكندنافية على هذه املنهجية في تنف واعتمدت. اخرى ذات مصادر هامة للبيانات من سجالت 

 لى إمن التعداد التقليدي  الانتقالتطلع إلى لم اد من بلدان العيعدال، إال أن هناك املعتمدة على السجالت إلادارية 

 .  0202في دورة تعدادات   إلادارية التعداد القائم على السجالت 

 :السكاني  على السجالت إلادارية في تنفيذ التعداد  الاعتمادشروط  .8

 :العديد من الشروط الواجب توفرها عند تنفيذ التعداد املعتمد على السجالت إلادارية  أهمها هناك 

 إلادارية كسجل السجالت  بياناتإلاحصائية بالحصول على  لألجهزةأساس قانوني يسمح  توفر  ضرورة

قوانين  وذلك عن طريق تعديل ، دوريات منتظمة ب أو سجل املباني والوحدات السكنيةالسكان املركزي 

من بيانات السجالت إلادارية بشكل دوري قانونية تسمح لها بالحصول على نسخ  نصوص ضافة إإلاحصاء و 

بيانات من ما تريد من على  بموجبها مذكرات تفاهم تحصل  إبرام عقد أو إلى  وقد تلجأ اجهزة  إلاحصاء . 

، لذا من الضروري عقد شراكات مع الوزارات املعنية يتم فيها تبادل رات وإلادارات الحكومية املعنية االوز 

 . املنافع 

  لألغراض بياناتها  استخدام على واملوافقة  ،إلادارية  السجالت  باستخدام فيما يتعلق  مجتمعيفر دعم اتو 

 عندمزايا عديدة ال تتوفر  لهالسجالت إلادارية  عن طريق بأن جمع البيانات وتعريفهم ،  إلاحصائية

الطرق التقليدية كجمع البيانات مباشرة من ألافراد عن طريق الزيارات امليدانية باستخدام استخدام 

 .استخدام الكمبيوتر الكفي بأو  إلالكترونية العادية أو الورقية  الاستمارات

  الشخص ي التعريف رقم  ضرورة توفر (PIN )  إلادارية البيانات في ربط استخدامه في السجالت إلادارية بغية 

العالقة باملوضوعات التي يقيسها التعداد العام للسكان  تالتي تغطي العديد من املوضوعات الهامة ذا

وخصائص السكن واستخدام التكنولوجيا واملساكن واملنشآت  كبيانات العمل والتعليم والرعاية الصحية 

   .من قبل الجمهور  الاجتماعيووسائل التواصل 

  الاحتياجات تلبي التيالدولة بنية  تحتية متطورة من أنظمة السجالت إلادارية  لدى يكون  أن من الضروري 

هناك ثالثة سجالت رئيسية  ، سجل السكان املركزي   هوكما سبق ذكر  ,صائية على حد سواء حوإلا  إلادارية

هنا إلى  إلاشارةوتجدر  .والسجل إلاحصائي لألعمال أو املنشآت التجارية وسجل املباني والوحدات السكنية
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املتغيرات ومراعاة  التي تحصل في وبالتحديث املستمر للتغيرات  ضرورة أن تتمتع السجالت إلادارية بالدقة 

 . ات نوعية جيدة ذانات أن تكون البي

 ن إو  .وبياناتهاإلادارية  ديمومة السجالتأمر هام للحفاظ على لدى السكان  والقانوني الحافز املعنوي ن توفر إ

 ىالتعرف عل ال يمكننا هفبدون هام،املعتاد في السجالت إلادارية على سبيل املثال أمر  إلاقامةتحديث مكان 

النشاط وهذا ينطبق على الواقعات الحيوية كاملواليد والوفيات وعلى . توزيع السكان الجغرافي واملكاني 

  .عامواملؤسسات وأعمالها بشكل  الاقتصادي للشركات

  لتحديث السجل الواقعات الحيوية باليوم والشهر والسنة أمر هام  مكان وتاريخ حصول عن  إلابالغأن

أو غالقها إأو تاريخ مباشرة املنشأة اعمالها أو تاريخ املعتاد  إلاقامةتغيير مكان السكاني وهذا ينطبق على 

 . يعمل فيها  الذيهو نشاط الفرد  الاقتصاديألن نشاط املؤسسة  الاقتصاديتغيير نشاطها 

 :مزايا التعداد املعتمد على السجالت إلادارية  .9

 :أهمهااملعتمد على السجالت إلادارية العديد من املزايا السكان  للتعداد

  يتصف التعداد املبني على السجالت إلادارية بالعد الفرديIndividual enumeration   في منطقة والشمولية

وانتاج املحددة والدورية   Simultaneityوالتزامن   Universality within a defined territoryمحددة 

 Capacity to produce small-areas Statisticsالفرعية  عن املناطق الصغيرة والفئات إلاحصائية انات البي

and sub groups  ملا ورد في مبادئ ،  التي يتمتع بها التعداد التقليدي  املالمح الرئيسية أهم  هي، وهذه 
ً
وفقا

 .وتوصيات تعدادات السكان واملساكن املراجعة الثانية والثالثة 

  التعداد املعتمد على السجالت إلادارية صورة  لحظية عن السكان في فترة زمنية محددة ، وهي إيضا  يوفر

 .من صفات التعداد التقليدي 

 فة أقل من التعداد التقليدي يمكن تنفيذ التعداد املعتمد على السجالت إلادارية بكل 

  لو قورنت بالفترات بالتعداد املعتمد على السجالت إلادارية  نشر بياناتيمكن 
ً
فترة زمنية قصيرة نسبيا

  .سنوات 1أو  12مرة كل  التقليدي،منية املعتمدة في التعداد ز ال

  اي في غضون شهور ، رة في فترات زمنية قصييمكن نشر بيانات التعداد املعتمد على السجالت إلادارية

 املستخدمة  إلاداريةالسجالت آخر تحديث  من  الانتهاءد  نتتم بمباشرة عحيث 

  أو املقابلة الشخصية في  الاستمارةال تستخدم  ةألن هذه الطريق ةاملعيشيسر ألا يخفف عبء الزيارات عن

  .البياناتالحصول على 

  املوارد املالية الالزمة للتعداد املعتمد على السجالت إلادارية يمكن توزيعها على سنوات متعددة بحيث

 . يمكن استخدامها في تحسين نوعية البيانات او بناء سجل ألاعمال إلاحصائي 

  وقوع ظروف غير منتظرة خاصة فيما يتعلق  التعداد يجنبالاعتماد على السجالت إلادارية في إجراء

 كالكوارث وألازمات بعمليات جمع البيانات 

  يمكن استخدام السجالت إلادارية كذلك في القيام بمسوح عن ألاسر املعيشية تسمى مسوح طولية

Longitudinal surveys. 
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 :         التعداد املعتمد على السجالت إلادارية  جههاايو التحديات التي  .13

  فقطفي السجالت إلادارية  الواردةيشتمل التعداد املعتمد على السجالت إلادارية على املتغيرات.  ،

فرة و غير مت متغيراتباملسوح ألاسرية لتغطية جوانب أو  الاستعانةيمكن والستكمال باقي املتغيرات املطلوبة 

 في السجالت إلادارية

 املفاهيم املعتمدة  إلاحصائية معتكون املفاهيم املستخدمة في السجالت إلادارية ال تنسجم من الناحية  قد

 كمفهوم ال
ً
  .املثالوالعمالة املعتمدة من منظمة العمل الدولية على سبيل طالة بدوليا

 في العديد من املتغيرات  الاتساقن ربط املتغيرات من مصادر إدارية مختلفة قد يؤدي إلى عدم إ 

  بعض التعداد املعتمد على السجالت إلادارية للتعديالت في العديد من الجوانب عند تعديل قد يتعرض

 ات إلادارية املنظمة للسجالت إلادارية عمليلاملنظمة لالجوانب القانونية 

  تمتد ت الادارية فترة طويلة التعداد املعتمد على السجال عملية تأهيل  البيئة املناسبة لتنفيذ ستغرق تقد

 وقد . إلاحصائية  لألجهزةواستثمار البد منه ، عملية مجدية في نهاية املطاف  لكنها، سنوات أو عقود ل

 طويال بغية الحصول عليها بشكل منتظم التفاوض مع مالكي السجالت إلادارية  عملية  ق تستغر 
ً
ألن  وقتا

 ذات العالقة ولم  وإلاداراتلخدمة اغراض الوزارات ألاولى السجالت املذكورة قد اعدت بالدرجة 
 
عد ت

 . بشكل رئيس ي ألغراض إلاحصاء 

 استخدام السجالت إلادارية في التعداد التقليدي  .11

سواء  .التقليديالضروري استخدام السجالت إلادارية في بعض مراحل التعداد  تشير التجارب إلى أنه من 

ذلك في العديد من وقد تم  .وفي تقييم النتائج ، في مراحل جمع البيانات  وأكان ذلك في ألاعمال التحضيرية 

وفي كندا تم استخدام السجالت إلادارية في العديد من املراحل .  العالم بلدان التعدادات السكانية في 

 :أهمها

  0211للتعداد عداد إطار جديد إفي  0229تعداد  العناوين منتم استخدام سجل 

  للحصول على وتحسين نوعية البيانات استخدم سجل الضرائب لتخفيف العْب عن املستجوبين

 املعنيين وتم ذلك بموافقة الدخل عن بيانات 

  املطولة، الاستمارةفي للسكان  الاقتصادياستخدم سجل ألاعمال إلاحصائي في ترميز النشاط  

 لتجنب املقابالت الشخصية في الحصول على بيانات عن املساكن الجماعية 

  في تقييم نوعية البيانات قبل نشر النتائج 

  التغطية  بةإطار ومتابعة املستجوبين وتقدير نس وضعفي 
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السكانية  ات املسوح ألاسرية في تنفيذ التعداد و السجالت إلادارية مصادر استخدام  .12

  Combined Censusاملوحدة 

على مصادر متعددة للبيانات  باالعتمادواملساكن  تعدادات السكان أنه باإلمكان تنفيذ  تفيد التجارب الدولية إلى 

املراجعة الثالثة "  اكن مبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملس "في وردت وذلك بالحصول على املتغيرات التي 

واتضح أن هناك العديد من الدول نفذت تعداد السكان .  0211عام  الصادرة عن شعبة إلاحصاء باألمم  املتحدة 

أو طريق ألانترنيت  مثل العد عن ى وباستخدام اساليب أخر السجالت إلادارية واملسوح ألاسرية واملساكن باستخدام 

من كافة  ويتم ربط املتغيرات. CATIالهاتف عن طريق  أو  PDAالشخصية باستخدام الكمبيوتر الكفي  باملقابلة

املباني  كما يتم تحديد.  خضوع السجالت لعملية التنقية بعد عن طريق رقم التعريف الشخص ي املصادر املختلفة 

 من    GPSأل  باستخدامعن طريق الخرائط الرقمية والوحدات السكنية 
ً
تحديد وتحديد املواقع باإلحداثيات بدال

أو عن طريق سجل املباني والوحدات السكنية في حال لتي كانت سائدة في املاض ي القريب التقليدية  EUمناطق العد 

 . هتوفر 

السجالت إلادارية  ما بين  Mixed modelعن طريق املزج ومن أهم التجارب العاملية الناجحة في تنفيذ التعداد 

ا بولند يمكن أن نذكر تعداد، من مصادر أخرى  املعاصرةالتكنولوجيا باستخدام  والبيانات التي يتم الحصول عليها 

 مصدر  09استخدام تم حيث على سبيل املثال 
ً
مصادر من جمع البيانات باإلضافة إلى ، من السجالت إلادارية ا

إدارة بو  ،يةإقليمطريق مراكز  قد تمت عنعلما بأن عمليات التعداد .   استخدام التكنولوجيا عن طريق  متعددة

في  182222وقد أدت هذه املنهجية إلى تخفيض عدد العاملين امليدانيين من . جيدة لنظم املعلومات الجغرافية 

 .كما تم تخفيض كلفة التعداد بحوالي خمسين مليون يورو ،  0211عام عامل ميداني  19222إلى  0220تعداد 

على الوسائل الورقية  الاعتمادبدون و التكنولوجيا ائل وسمع ، وفي النموذج البولندي استخدمت السجالت إلادارية 

  هذا النموذج وجاء ذلك بعد تجربة . في نفس الوقت بشكل ناجح 
ً
 الاعتمادتم  التجربة القبلية نجاح بعد و . مسبقا

 :على اربعة مسارات في جمع البيانات هي 

  مصادر السجالت إلادارية 

  (العد الذاتي ) ألانترنت 

  اجراء املقابالت عن طريق الهاتف 

 تر الشخص ي و املقابلة الشخصية باستخدام الكمبي (Hand held terminals ) 

 : تم استخدام سجالت من الجهات التالية في مجال السجالت إلادارية 

  وزارة الداخلية 

  وزارة املالية 

  وزارة العدل 
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  الاجتماعيصندوق الزراعة والضمان  

  صندوق الصحة الوطني 

  وكالة إعادة الهيكلة وتحديث الزراعة 

  والخرائط الجيوديسياوكالة 

  وكالة تفتيش الزراعة وألاغذية 

  إلاعاقات  ي الوكالة الوطنية لتأهيل ذو 

  مكاتب املناطق وألاقاليم 

 مكاتب البلدية 

  شركات الاتصاالت 

  شركات تزويد الطاقة 

 مكاتب تسجيل ألاجانب 

  الاجتماعيمؤسسات الضمان  

  مؤسسات إلاسكان 

يحتاج إلى تحليل معمق بغية التأكد من دقة املصادر  والبيانات  إلاداريةن استخدام البيانات من السجالت إ

مراجعتها من حيث مطابقتها مع التعاريف والتصانيف   وقدمتفيها  املتضمنةالتعريفية ذات العالقة و املتغيرات 

 .خاصة به    records التتسجي تم اعداد   Registerل سجل املعتمدة ، ولك

دارية أما فيما يتعلق بالسجالت إلا . غير ورقية ألاخيرة تم استخدام استمارة الكترونية  ةالثالث  وفي مسارات التعداد

 :فقد تم استخدام نظم املعلومات التالية

  البيانات مباشرة من املسوحاستمدت 

  الخاصة  املعاينةطر أتحديد مواصفات معينة في التعداد مثل  بغية  مصادر  اخرى استمدت البيانات من

واحتساب    Data estimationالتقديرات املختلفة  املصادر إلجراءهذه استخدمت  اكم. بالوحدات السكنية 

Imputation  لتحديد نوعية البيانات  واملقارناتالاستجابة عدمData quality.  

   Building and housing Register: سجل املباني والوحدات السكنية  .10

يوفر سجل املباني والوحدات السكنية  الفرصة للقيام بمسوح وابحاث عن الظروف السكنية املتعلقة باألفراد 

لسكان من ربطها مع متغيرا ت سجل ا ويتضمن هذا السجل متغيرا ت مهمة  تمكننا.وألاسر املعيشية على مر الزمن 

وقد قامت العديد من بلدان العالم ببناء سجالت . الفرد  يحملهاملركزي عن طريق رقم التعريف الشخص ي الذي 

بغية تسهيل بها   والاستعانةمكن الولوج اليها يوتخزينها على شكل قواعد الكترونية للمباني والوحدات السكانية  

السجالت في تعدادات  هذهومؤخرا تم استخدام . احتياجات  السكان في الوصول الى ألاماكن التي يريدونها دون عناء 
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ألفراد مع مكان اقامتهم الوارد ل الرقم التعريفي حيث تم ربط  إلاسكندنافيةمن البلدان  العديدالسكان واملساكن  في 

الوحدات إلادارية ول على البيانات املتعلقة بتوزيع السكان حسب في سجل املباني والوحدات إلادارية بغية الحص

 : سجل املباني والوحدات السكنية في فنلندا على الشكل التالي ويتكون . واملكانية 

 مكونات سجل املباني والوحدات السكنية في فنلندا

  291 (خانات  0) البلدية 

  920 (خانات  0)القرية /املدينة 

  2210 (خانات اربع )املربع 

 خانة 19رموز املبنى  2220 (اربع خانات ) العقار  

  K (خانة واحدة )رقم التحقق 

  221 (خانات  0)رقم املبنى 

   

  A (خانة واحدة )املدخل 

   خانات  1رموز وحدة السكن  220 (خانات  0)رقم الشقة 

  B (خانة واحدة )رقم مقسم الشقة 

الخانات املكونة لرقم تعريف )مجموع عدد 

 إلىفي الوصول  الوحدة السكنية املستخدم

على بياناتها الوحدة السكنية أو الحصول 

 قاعدة البيانات الكترونية من 

  خانة  00

Source: Statistics Finland. Administrative sources in Population and Housing Census, 2007   

  Statistical Business Register (SBR)إلاحصائي سجل ألاعمال  .14

يمكن وصف سجل ألاعمال إلاحصائي بانه عبارة عن قاعدة بيانات مركزية تتضمن قائمة ألاعمال والشركات العاملة 

 صيانتهومن الضروري  ، في الدولة أو في منطقة جغرافية محددة ، ويستخدم هذا السجل في ألاعمال  إلاحصائية

دورا مركزيا في سجل هذا اليلعب و . بشكل منتظم من قبل الجهة املركزية املعنية باإلحصاءات الرسمية  وتحديثه

من حيث مضمونها أو إلاحصاءات، إنتاج إلاحصاءات الاقتصادية، سواء من حيث الطريقة التي يتم بها إنتاج 

إطار املعاينة  تشكلإلاحصائية التي  توفير الوحداتتتمثل في  إلاحصائي،سجل ألاعمال تقليديا كانت وظيفة و . ونوعيتها

شمولية وجودة املسوح  الاقتصادية املختلفة أما لرصد  اةأدوكالاقتصادية، املستخدم في سحب عينات املسوح 

 فتعددت 
ً
 :هامين دورين هذا السجل ومن املمكن أن يقوم ب استخداماتحاليا
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  Economic statistics integrationمصادر إلاحصاءات الاقتصادية  يستخدم كأداة لتكامل أوال،

كوسيلة متطورة سهلة الاستخدام تشتمل على كافة الوحدات املكونة للنشاط الاقتصادي وخصائصها ، كما ، ثانيا

ت ذاته حيث يمكننا من  أن نستمد البياناكمصدر لإلحصاءات الاقتصادية في حد السجل املذكور  ويمكن استخدام

مباشرة من السجل ، واستخدامه كإطار معاينة إحصائي ،  National Accountsالالزمة ملسوح الحسابات الوطنية 

 بأنه يمكن ربط سجل ألاعمال املذكور مع سجالت إدارية أخرى كسجل السكان املركزي عن طريق رقم تعريف 
ً
علما

 اقتصاديا ً ، بي  املنشأة الذي 
ً
وهكذا، فإن . غية معرفة النشاط الاقتصادي لألفرادعطى لكل منشأة تمارس نشاطا

املخرجات إلاحصائية  اتساق ، و يسهم في ضمان هو العمود الفقري في إنتاج إلاحصاءات الاقتصاديةالسجل املذكور 

 .املفصلة  إلاحصاءات الاقتصاديةالطلب املتزايد على إلاحصاءات  وتلبية  إنتاج املختلفة، وتطوير عمليات

 :متغيرات سجل ألاعمال إلاحصائي 

  Identification: التعريف : اوال

  املنشأة/ رقم التعريف القانوني للمؤسسة 

  عطى من قبل الجهات إلاحصائية ي  رقم التعريف إلاحصائي الذي 

  العنوان البريدي 

  رموز التوزيع الجغرافي واملكاني 

  رقم الهاتف 

  رقم الفاكس 

  التصانيف 
ً
  Classificationsثانيا

  الاقتصاديرمز تصنيف النشاط 

  الشكل القانوني 

  القطاع 

  امللكية 

  
ً
 Enterprise/ Establishment variables sizeاملنشأة / حجم املؤسسة ثالثا

  عدد العمال 

  س املال أدورة ر  

  قيمة العقار 

 
ً
   Status variablesمتغيرات الحالة : رابعا

 تاريخ ممارسة النشاط 

 تاريخ التوقف عن النشاط 

  لنشاطل التوقف املفاجئتاريخ 

 النشاط  تاريخ تحديث 
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 نوعية بيانات التعداد املعتمد على السجالت إلادارية تقييم  .15

ستخدم في قياس مدى شمولية بيانات ي  عن إطار احصائي  ةالسجالت إلادارية على انها عبار  إلىلم يعد ينظر 

مصدر هام من مصادر  امراجعة بعض الوحدات إلاحصائية،  بل اعتبرت بأنه في سوح ألاسرية أو ملا أو التعددات

كما هو الحال في التعدادات املعتمدة على السجالت إلادارية ، لكن هناك من الضروري تنقيتها ، البيانات إلاحصائية 

 وعلينا النظر اليها من زاويتين ، .  من مدخالت التعداد معالجتها قبل اعتبارها و 

 بنوعية املنتج النهائي املهتم  التعدادمستخدم بيانات ، وتعني ألاولى وية الزاOutput quality    

  وإعدادها  معالجتها طريقة وببنوعية املدخالت إلاحصائية يهتم  من زاوية منتج البيانات الذي الثانية 

 .  للمستخدمين

 بأنهعلما .  الاهتمامينكال  الاعتبار ال بد من ألاخذ في ، إلادارية السجالت تقييم بيانات يهدف إلى نظام وعند بناء 

 :حاالت  السجالت إلادارية في ثالثستخدام ايمكن 

 بدون إجراء اية  هيكمصدر للبيانات كما ها يمكن استخدام جيدة  ةالسكاني التنوعية السج تإذا كان

 معالجات تعديالت أو 

  بسجالت أخرى ،  باالستعانةبعض التعديالت تحتاج إلى  إلاداريةإذا كانت السجالت 

  ببعض املسوح ألاسرية مثل مسح  الاستعانةبحاجة إلى تعديل عن طريق إلادارية إذا كانت السجالت

 .املثال  القوى العاملة على سبيل

 From Administrative registers to:من السجالت إلادارية إلى السجالت إلاحصائية  .12

Statistical Registers   

تقوم عن طريقها إدارية  لخدمة أغراض تقوم الوزارات وإلادارات الحكومية ببناء السجالت إلادارية أعاله كما ورد 

واسترجاعها عند حفظ هذه السجالت في وسائط الكترونية وتتم عملية للسكان الخدمات ضبط وادارة توفير ب

 الستخدامهاإلاحصائية الحصول على هذه السجالت  لألجهزةويمكن . وتحديثها باستمرار  عليها، واملحافظة الحاجة 

بشكل دوري ويتم ذلك في إطار من الشراكة أو عن طريق مذكرات تفاهم تعقد مع ، لألغراض إلاحصائية فقط 

 والشمول ، السجالت هناك ضرورة لفحصها من حيث املفاهيم والتعاريف  هذهوقبل استخدام . أصحاب السجالت 

املتضمنة في السجل كما يجب التأكد من دقتها وفترة  املؤشرات تصنيف مضمون  فيالتي استخدمت  والتصانيف

لى سجالت وتحويلها إ معالجتهانحتاج في أغلب ألاحيان إلى قد في التعداد السجالت هذه  ستخدامال و الزمني ،  سنادإلا 

 :تمر باملراحل التالية  وبالضرورة أن إحصائية 

 البيانات  هتنقي 

  معالجة البيانات من حيث عدم توفر بعض املتغيرات وقيمها 

 عريف املميز تايجاد الربط واملطابقة بين املتغيرات عن طريق رقم ال 
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  فترة ألاسناد الزمني معالجة 

  جديدة  متغيراتتطوير 

 تطبيق معايير ضمان الجودة 

 الجهات املزودة للسجالت ملراجعة بعض البيانات  مواجهة 

  الاستجابةالتعرف على اسباب حساب عدم  

 عرف على اسباب عدم املطابق أن وجد تال 

  تقييم نوعية املتغيرات 

  في السجالت  قالاتساإلابالغ عن عدم 

  إلابالغ عن النقص في البيانات التعريفية 

  الواردة بشكل دوري الصيانة للسجالت بعمليات القيام 

 2323في دورة تعدادات املواضيع املطلوب تقصيها في تعدادات السكان  .17

أن املوضوعات التي من الضروري أن تشملها   0202مبادئ  وتوصيات تعدادات السكان واملساكن لدورة أوصت 

 منها  10تقع في   0202دورة تعدادات  
ً
  و 09موضوعا

ً
  اساسيا

ً
 غير اساس ي ، جمعت تحت  09موضوعا

ً
موضوعا

 : عناوين  هي ثمانية

 السكانات وضوعات تعدادمقائمة ب( 1)جدول رقم 

 والهجرة الداخلية املواضيع الجغرافية : أوال

التصنيف كما ورد في املراجعة الثالثة   املوضوع 

 لتعدادات السكان واملساكن 

   مكان إلاقامة املعتاد 

   مكان التواجد في وقت التعداد

   مكان امليالد 

    مدة إلاقامة 

   مكان إلاقامة السابق 

   محدد  تاريخ مكان إلاقامة في 

   اجمالي عدد السكان 

   املحلة/املوقع / املكان 

   الريف والحضر 
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 الهجرة الدولية خصائص : ثانيا

   بلد امليالد 

   الجنسية 

  o تاريخ الحصول على الجنسية  

    سنة الوصول إلى البلد  

 

 
 
 ألاسر املعيشية والعائالت خصائص : ثالثا

املرجع في  خرالا العالقة برب ألاسرة أو الشخص 

 ألاسرة
  

    أو ألاسرة العائلية تركيب ألاسرة املعيشية 

  o حالة ألاسرة والعائلة 

 

 
 
  والاجتماعيةالخصائص الديموغرافية : رابعا

   الجنس

   العمر بالسنوات الكاملة 

    الحالة الزواجية 

  o الديانة 

  o اللغة

  o يالعرقألاصل 

  o السكان ألاصليين 

   جهها الفرداالصعوبة التي يو 

 

ا   الخصوبة والوفاة  :خامس 

   ألاطفال املولدون أحياء  

   ألاطفال الذين ال يزالوا على قيد الحياة 

  تاريخ ميالد
ً
   آخر مولود  ولد حيا

 السابقة  الاثني عشر املواليد في 
ً
   شهرا

شهرا  10الوفيات بين ألاطفال الذين ولدوا أحياء في 

 املاضية 

  

  o العمر عند الزواج ألاول وتاريخ الزواج أو  مدته 

  o عمر ألام عند والدة أول مولود حي 

 ا 10ألاسرة املعيشية في ال في وفيات ال
ً
   لسابقة شهرا

  o  اليتم من ناحية ألاب أو ألام 
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 : التعليميةالخصائص : سادسا

   معرفة القراءة والكتابة 

 لألسكد
ً
   الالتحاق بالدراسة واملرحلة وفقا

   التعليمي التحصيل 

  o التعليم والتدريب  التخصص فيمجال 

 

 
 
  الاقتصاديةالخصائص : سابعا

      النشاط الاقتصادي حالة 

   العالقة بقوة العمل

   املهنة 

    (  الصناعة)النشاط الاقتصادي 

  o عنوانه و مكان العمل 

  o  يهفالذي يعمل القطاع املؤسس ي 

  o في القطاع غير املنظم  العمالة

  o القطاع غير املنظم 

  o وقت العمل 

  o الوقت املتعلق بالعمالة الناقصة 

  o لالستهالكفي انتاج السلع ألاشخاص 

  o ألاشخاص في العمل غير املدفوع ألاجر 

  o الدخل من العمل املأجور 

 

 
 
  الزراعة : ثامنا

  o انتاج املحاصيل الزراعية  لإلنتاج  الشخص ي   

  o في السنة السابقة خصائص كافة املهن الزراعية 

 :العالمات  فتاحم

   موضوع أساس ي 

  مشتقموضوع اساس ي  

o ةموضوعات إضافي  
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 وحدة العدحسب املواضيع املطلوب تقصيها في تعدادات املساكن  .18

 (2)جدول رقم 

   ألاسر املعيشية  املباني   املساكن الجماعية    ية وحدات السكنال ملوضوع ا

       أماكن السكن 

         موقع السكن 

      شغالحالة إلا 

       امللكية نوع 

       عدد الغرف 

  o    o عدد غرف النوم  

  o   o  املستغلةساحة ألارضية امل

    o     هشبكة أمداد امليا

    o     لشرب   ملياهاملصدر الرئيس ي 

    o    نوع املرحاض 

       الصرف الصحي 

       النوع الرئيس ي لتصريف النفايات الصلبة

    o     الاغتسالمرافق 

    o    وجود املطبخ 

       الطبخ الوقود املستعمل 

      o نوع إلاضاءة

  o    o نوع التدفئة املستخدمة 

  o    o توافر املاء الساخن 

  o    o ألانابيب توافر الغاز املنقول 

  o    o استعمال الوحدة السكنية 

        ألاشغال بأسرة معيشية أو أكثر 

        عدد شاغلي الوحدة السكنية 

      نوع املبنى 

   o   o سنة البناء 

   o   o عدد املساكن في املبنى 

   o   في املبنى وضع املسكن

     o طريقة الوصول إلى املبنى 

       في الجدران الخارجية املستخدمة  البناء مواد 

   o   o مواد البناء املستخدمة في ألارضية والسقوف 

   o   o وجود مصعد

   o   o مبنى مزرعة

   o   o حالة الصيانة

      املعيشية  عمر وجنس رب ألاسرة

      (ملك ، إيجار)الحيازة 

  o    تكاليف إلايجار

  o     مؤثث أم غير مؤثث 
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   ألاسر املعيشية  املباني   املساكن الجماعية    ية وحدات السكنال ملوضوع ا

      وجود اجهزة تكنولوجيا املعلومات

  o    عدد السيارات

  o    عدد ألاجهزة املعمرة 

  o    املبنىخارج ة حوجود مساحة متا

 :مفتاح العالمات 

  أساس ي موضوع 

  مشتقموضوع اساس ي  

o ةموضوعات إضافي  

 تقييم نوعية بيانات التعداد  .19

  على السجالت إلادارية  الاعتمادزاد  لقد
ً
مطرد  في التعدادات السكانية بشكل وخاصةفي إلاحصاءات الرسمية مؤخرا

ولو  اعتمدتألوروبا التي  الاقتصاديةألاخيرة في البلدان الاسكندنافية التي تشكل تقريبا ثلث  بلدان اللجنة  في العقود

 على السجالت 
ً
، ففي النمسا على سبيل املثال حل التعداد املعتمد على في تنفيذ تعداداتها السكانية  إلاداريةجزئيا

نفذ  هأن عام  0211ومن مزايا تعداد .  0221مكان التعداد التقليدي الذي نفد عام  0211عام  إلاداريةالسجالت 

البيانات جودة تتمثل في تقييم  نشأتقد املعيشية ، إال أن تحديات جديدة  لألسر  محدودةزيارات بقليلة  و بكلفة 

علما بأن  إلادارية،لهذا طورت إدارة إلاحصاء في النمسا إطار جودة معياري لتقييم البيانات .  املستخدمة في التعداد 

تشكل العامود الفقري للتعداد    Base registers   سجالت أساسيةسبعة إدارة إلاحصاء في النمسا قد استخدمت 

 :وهي

  سجل السكان املركزي 

  سجل التحصيل التعليمي 

  املركزي  الاجتماعيسجل الضمان 

  سجل املباني والوحدات السكنية 

  سجل دافعي الضرائب 

 بطالة سجل ال 

  املنشآتسجل  

 السجالت في تحديد عدد السكان وعدد املباني الوحدات السكانية وعدد الشركات واملنشآت  هذهواستخدمت 

بغية تحسين جودة  Comparison registers سجالت السبعة بثمان سجالت مقارنةووحداتها الفرعية ، وتم تدعيم  ال

في املطابقة بين بيانات التعداد واملصادر ألاخرى  ، استخدمت جهة مصدرية  12تم جمعها من حوالي التي البيانات 

 : ، وسجالت املقارنة تتمثل فيوالتأكد من صحة البيانات 

  (املواليد والوفيات ، الزواج والطالق ، والهجرة ) سجل الديموغرافيا 

  (واملعاهد  الجامعاتاملستوى ألاساس ي وسجالت  فيسجل املدارس ) سجل التعليم 
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  (ألاب وألام وألاوالد ) سجل العائلة 

  تحليل السكن 

 املواصالت  تحليل 

  حالة العمل تحليل 

  وحدات الشركات 

  السكنية سجل املباني والوحدات 

 يانات تعداد النمسا بمصادر  .23

السجالت ألاربعة ألاولى فقط حصاءات النمسا ا من ثمان سجالت إدارية ، تمتلك منها ااستمدت بيانات تعداد النمس

 :وهي

 سجل ألاعمال والشركات ووحداتها الفرعية  .1

 سجل املباني والوحدات السكنية  .0

 سجل املستوى التعليمي .0

 باملدارس والجامعات  الالتحاقسجل  .1

 السجل املركزي للسكان  .1

  الاجتماعيسجل الضمان  .9

 سجل الضريبة  .8

 العمل و سجل الضريبة  .9

 .  0211استطاعت النمسا أن تستمد بيانات تعداد  أعالهمن السجالت املذكورة 

 :التالية  املقارنةولضمان نوعية البيانات املستخدمة قورنت مع سجالت 

 ة نألاطفال الذين يتلقون املعو سجل  .1

 املركزي  بسجل ألاجان .0

  Social  welfare الاجتماعية الرعاية سجل  .0

  Conscription  register التجنيد  سجل .1

 Register of alternative civilian  servicesسجل الخدمات املدنية البديلة  .1

كمكان إلاقامة والجنسية والجنس فقط سجالت املقارنة تحتوي على سجالت ديموغرافية أولية تجدر إلاشارة إلى أن 

كما توفر بيانات متخصصة مثل مكان وفرع العمل سواء كان الفرد ( وقت كامل ، دوام جزئي )ومعلومات عن العمل 

 .أم في الخدمة العسكرية  الاحتياطفي 
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  Record –linking of personsربط سجل ألاشخاص  .21

التعريفية التي  ألارقامسواء ألاساسية أو سجالت املقارنة كما تم تعريفها عن طريق  ةتتم عملية ربط السجالت إلاداري

والعنوان وبعدها تتم عملية ربط السجالت ألاساسية واملقارنة مع رقم التعريف  امليالد ومكان وتاريخ الاسمتحملها مع 

 .لألشخاصفي السجل املركزي 

 linking address ربط العنوان 

، لسجالت إلادارية ايعتبر سجل املباني والوحدات السكنية من السجالت ألاساسية في تنفيذ التعداد املبني على 

عن  الاقتصاديةاملتعلقة باألفراد بالسجل املركزي للسكان وكذلك املتوفرة في سجل املنشآت  العناوينويمكن ربط 

 ما تكون متوفرة في عناوين ألافراد 
ً
وغالبا ما يتمتع سجل املباني والوحدات . طريق العناوين الرقمية التي غالبا

ص بغية تحديد موقعها يالسكنية التي تحتاج إلى تدقيق وتمح تاملباني وليس بالوحداقة فيما يتعلق بدالسكنية بال

 لتعدد املداخل في بعض املبان
ً
 . ي في املبنى نظرا

  ألاعمالربط تسجيل ألافراد بسجل  .22

شخص ي لصاحب املؤسسة    PINيتضمن رقم تعريف  الاجتماعيمن املعروف أن تسجيل ألافراد في سجل الضمان 

ل إلى و وبالتالي الوص املوظف،ريف عبرقم ت هربط العمل يمكنوعن طريق رقم تعريف صاحب  .الفردالتي يعمل فيها 

 التعداد الذي نعتبره من املتغيرات الهامة في  الاقتصاديمعرفة اسم املؤسسة التي يعمل فيها الفرد ونشاطها 

 السكان وتعداد السكان 

املتعلقة باملهاجرين،  الاستثناءاتن ألاساس في تعداد السكان يأتي من السجل املركزي للسكان ، إال أن هناك بعض إ

 ، وإال اعتبروا مجرد زائرين  92فال يجوز اعتبارهم ضمن السكان إال إذا مض ى على إقامتهم أكثر من 
ً
وهذا . يوما

يوما  92نطبق كذلك على املغادرين  ، فإذا تم تسجيلهم كمغادرين في السجل املركزي وعادو ا في فترة ال تتجاوز ي

 وسيتم عدهم من إجمالي السكان  وهذا يتطااتحت فئة مغ اعتبارهمفسيتم 
ً
بق مع تعريف ألامم املتحدة در مؤقتا

 . في مبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن ، املراجعة الثانية الوارد 

ومن تنطبق عليهم صفة إلاقامة املعتادة  املسجلين في السجل املركزي للسكان ، وللتأكد من صحة بيانات السكان 

وعند عدم وجود بيانات عن عدد من  .  أخرى  سجالتفي  بيانات عن ألافراد أية هناك ضرورة للتأكد من وجود 

بغية التأكد من  .   Residency analysis" تحليل السكن " في السجالت ألاخرى من الضروري القيام بما يسمى  ألافراد 

لق بهذه الفئة في السجالت املقارنة ، ال عونشاط هؤالء ألافراد ، وبعد التحري عنهم وعدم وجود أية بيانات تت قامهإ

 . يمكن تعدادهم من السكان 
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  Households and familiesاملعيشية والعائالت  ر ألاس .20

السجالت إلادارية التي تبين العالقات بين أفراد ألاسر  املعيشية  عن طريق السجل من الضروري البحث عن مصادر 

  Child allowance register ألاطفال  معونات  بسجالت  باالستعانةاملركزي للسكان فإذا تعذر ذلك هناك ضرورة 

لتكوين ما يسمى  حالة   عالقات  ألافراد داخل ألاسرة من سجالت متعددة  deduceعلينا استنتاج فإذا تعذر ذلك 

 . العائلة 

 بعض املتغيرات في التعداد 

  اجية من السجل املركزي للسكان ، و من املفترض أن نستمد البيانات عن الحالة الز : الحالة الزواجية

طيع الحصول على العالقات الزواجية توبالفعل نسالسجل ألاساس ي للجوانب الديموغرافية ،  باعتباره

القديمة من السجل املركزي للسكان والحديثة من التسجيل املدني  وقد نسمي هذا السجل من فئة 

 السجالت التابعة للسجل املركزي للسكان 

 وسجل الضريبة ، كما  الاجتماعييمكن الحصول عن هذه البيانات من سجالت الضمان : التوظف والتقاعد

وسجل العاطلين عن العمل وسجل املستفيدين من الرعاية  والاحتياطبسجل العسكريين  ستعانةالا ويمكن 

او  لألشخاص خارج قوة العمل ويعيشون على مساعدات عائلية  الاجتماعيوسجالت الضمان  الاجتماعية

 من الضمان الصحي 

  الجامعات وانواعها ومجاالت يمكن الحصول على بيانات عن الطالب والتحاقهم باملدارس و : طالب املدارس

الدراسة واملوقع الجغرافي عن طريق سجل التالميذ والطالب وهذا السجل هو اساس التعرف على 

 . التحصيل التعليمي للسكان 

  وقد ال توجد اية سجالت عن املتغيرات التالية: 

  املهنة 

  وسيلة املواصالت التي يستخدمها الفرد 

  املدرسة في طريقة إلى العمل أو إلى الفرد  يقضيهالوقت الذي 

  الفرد يتحدثهااللغات التي 

  الديانة 

  إلاعاقة 

الذي يعتبر من املؤشرات  متغير املهنة باستثناءة دألامم املتحجاء في توصيات ومعظم هذه املتغيرات خيارية كما 

عن طريق املسوح ألاسرية ، لكن هذه البيانات املذكورة ويمكن الحصول على املتغيرات   ألاساسية في التعداد، هذا

 . لن تكون متوفرة على صعيد الوحدات الصغيرة 
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 ملساكن اتعداد  .24

 بأنه ال يوجد سجل املباني والوحدات السكنية هو ألاساس في تعداد املساكن  اعتبار يمكن 
ً
هناك سجل ، علما

لسجل املباني بعض املتغيرات املكونة  حتسابال  بهالسجل أو الاستعانة  هذا  لتحقق من دقة بياناتواللمقارنة 

نجد بعض الخلل في عدد الوحدات السكنية  ،  وقد نه من املمكن تحليل متغيرات السجلأإال  ، والوحدات السكنية

 لتعدد مداخل املباني 
ً
 خاصة في املدن نظرا

 املنشآتتعداد  .25

ويشمل على مجاميع عدد العاملين في  .ألاعمالن السجل ألاساس ملتغيرات املنشآت ووحداتها الفرعية هو سجل إ

يمكن مقارنتها مع السجالت ولتدقيق صحة السجالت الحكومية  . املحلية  أو املؤسسة وكذلك وحدات العملاة املنش

 ما تكون بياناتها ومن املعروف أن املؤسسات أو املنشآت ال. الحكومية الشاملة 
ً
 املنشآت أدق منتي ال فروع لها غالبا

  .املؤسساتأو 
ً
  . التي تشتمل على عدد من الوحدات موزعة جغرافيا

 تنظيم البيانات املستمدة من السجالت إلادارية 

في  تتمثل في تخزين البيانات الفردية  ، مراحل  ثالثفي  إلاداريةتمر عملية تنظيم البيانات املستمدة من السجالت 

عريف توفي املرحلة الثانية تتم عملية ربط البيانات على صعيد الفرد عن طريق رقم الاملرحلة التحضيرية ، 

وبعدها تتم عملية بناء قاعدة البيانات املتعددة ألابعاد ،  منطقيتها حيث تتم عملية دراسة  ID الشخص ي 

Multidimensional database  ,يسمى مكعبات  يمكن بناء ما وعندها Cubes     تحليل البياناتOnline  Analytical 

Processing (OLAP)    وهذه الطريقة، 
 
مكن املستخدم بسهولة وبشكل انتقائي من اختيار البيانات التي يريدها  ت

يمكن عرض البيانات و  كماكمكعب الديموغرافيا أو التعليم أو العالقات ألاسرية والسكن والعمل على سبيل املثال ، 

ا من أو املنطقة أو املدينة وغيره ككل الدولةجمالي إعلى صعيد ، وعلى مستويات جغرافية متعددة بعدة أبعاد 

طريقة تحليل  البيانات ذات ألابعاد املتعددة تتيح الفرصة على صعيد البيانات الفردية فأن توزيعات إدارية ، أما 

موبالتالي أعادة بناء املكعبات  ، وهذا ، ملراجعة دقة البيانات     . كن املحلل من استخدام أحدث البياناتي 
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 التوصيات  .22

 ةالعربي ةواملساكن في املنطق نالسكا اداتإلادارية في تعد السجالت استخدامهل من املمكن 

 ؟   2323تعدادات في دورة 

وردت في دليل التي تعدادات السكان واملساكن وضوعات مقبل إلاجابة على هذا السؤال البد من العودة إلى قائمة 

املراجعة الثالثة الصادر عن شعبة إلاحصاء " مبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن " ألامم املتحدة املعنون 

، وإجراء تقييم  0202لتضمينها في دورة تعدادات  اقتراحها، والنظر في املوضوعات التي تم  0211باألمم املتحدة عام 

هل في الوصول إلى املتغيرات التي وردت أو املتاحة على السجالت إلادارية  الاعتماديستهدف معرفة  هل من املمكن 

 الاعتماد عليها في إجراء التعداد ؟وهل هي ذات نوعية جيدة بحيث يمكن من املمكن الوصول إلى قسم منها ؟ 

على السجالت إلادارية   اعتمدتإلاسكندنافية  قد  البلدان  إلى أن العديد من في سياق هذه الورقة  أشرناوكنا قد 

بين السجالت إلادارية  املزج ماعلى منهجية  من دول العالم قد اعتمدوبعض . الكامل في تنفيذ تعداداتها السكانية ب

السجالت إلادارية والطريقة كل من  علىأعتمد ثالث من الدول وهناك فريق . سرية في إجراء التعدادواملسوح ألا 

 التقليدية 
ً
 .التعدادفي تنفيذ معا

 : التعداد املعتمد على السجالت إلادارية ال بد من توفر ما يلي  ولتنفيذ 

سجل السكان املركزي وسجل املباني والوحدات السكنية وسجل ك Base  registers سجالت إدارية اساسية   .1

لعديد من السجالت ل   Satellite registers ، هذا باإلضافة إلى السجالت التابعة ألاعمال إلاحصائي 

وفي حال عدم وجود بعض السجالت إلادارية ألاساسية أو السجالت التابعة ، يمكن الشروع في  .ألاساسية 

  قت ، إال ان ذلك يستغرق و بناء هذه السجال 
ً
 كبيرا

ً
عند  الاعتبار بعين ذلك يأخذ  ، لذا من الضروري أنتا

 من الضروري أنه ، كما التفكير بإجراء تعداد يعتمد على السجالت إلادارية 
ً
التفكير بالتغيرات التي أيضا

 .املعتاد مجال هجرة السكان وتغيير مكان إلاقامة في تحصل 

ورقم وأرقام تعريفية لسجل املباني والوحدات السكنية ، توفر رقم التعريف الشخص ي لدى السكان  .0

يل الربط بين هذه املتغيرات ووضعها في قاعدة هبغية تسفي سجل ألاعمال إلاحصائي  أة منشتعريف لكل 

خدم البيانات بحيث ملست وفر تتيسهل التعامل معها عن طريق إعداد قاعدة بيانات تفاعلية  بيانات واحدة

 .تمكنه من بناء الجداول إلاحصائية الالزمة بدال من التعامل مع جداول الكترونية جامدة 

السجالت تزويد ألاجهزة إلاحصائية ببللوزارات وإلادارات الحكومية توفر التشريع القانوني الذي يسمح  .0

   .واملنشآت مع الحفاظ على سرية البيانات الفردية لألشخاص  التعداد،جراء بغية إ  منتظم،بشكل إلادارية 

قيام ألاجهزة إلاحصائية بتحويل السجالت إلادارية بعد تنقيتها ومعالجتها إلى سجالت إحصائية تتضمن  .1

 . متغيرات تتفق مع املفاهيم والتعاريف املتفق عليها دوليا 

 التعداد  توفر الدعم الحكومي واملجتمعي لتنفيذ هذا النوع من .1
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بكيفية الوصول إلى املتغيرات غير املتوفرة في السجالت إلادارية كاملستوى التعليمي للسكان ملن هم  التفكير  .9

  فاكثر سنوات  12

 عندتطبيق معايير الجودة املتفق عليها  .8
 
 التابعة،إلادارية وربطها مع السجالت  بيانات السجالتتنقية  دوليا

خاصة املتعلقة بوسائل الاتصال ألاسرية أو مصادر البيانات الضخمة كاملسوح للبيانات  مصادر أخرى أو مع 

ألاعمال إلاحصائي العام عملية ، وإن استخدام نموذج والهواتف الذكية،  والاستشعار عن بعد وغيرها

Generic Statistical Business  Process Model (GSBPM)   أمر يضيف املصداقية والدقة على مخرجات

 .السجالت إلادارية  علىالتعداد املعتمد 

 للتوزيعات ونشرها ر متغيرات السجالت إلادارية يتوف .9
ً
إلادارية واملكانية الالزمة ألغراض الجغرافية ووفقا

 .والعمرانيالتخطيط التنموي 
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