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 االقتصادية واالجتماعية إدارة الشؤون 
بين مهمة  تقاطع  نقطة  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة    تمث ِّل 
 السياسات العالمية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبين العمل الذي يجري على الصعيد

ثالث   جمع وتوليد وتحليل طائفة  )أ( ة رئيسية مترابطة، هي:  الوطني. وتقوم اإلدارة بعملها في مجاالت 
الدول األعضاء في التي تعتمد عليها  البيانات والمعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية   واسعة من 

)ب(   األمم المتحدة الستعراض المشاكل ذات الطابع المشترك ومعرفة خيارات السياسة العامة المتاحة؛
العمل المشترك   لدول األعضاء في كثير من المنظمات الدولية الحكومية بشأن مناهجعملية التفاوض بين ا

الحكومات المهتمة بشأن   إسداء المشورة إلى   )ج( الالزمة لمواجهة التحديات الناشئة على الصعيد العالمي؛  
مم المتحدة، في مؤتمرات األ   الُسبل والوسائل التي يمكن بها تفعيل ُأطر السياسة العامة التي يتم وضعها

ومساعدة تلك الحكومات، من خالل   ومؤتمرات القمة التي تعقدها، في شكل برامج على المستوى القطري، 
 . المساعدة التقنية، على بناء القدرات الوطنية
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   تصدير 
 

السكان  تعدادات  بشأن  الدولية  والتوصيات  المبادئ  من  سلسلة  بداياتها،  منذ  المتحدة،  األمم  أصدرت 
والمساكن لمساعدة المكاتب اإلحصائية الوطنية ومسؤولي التعداد حول العالم، في تخطيط وتنفيذ تعدادات 

نة وفعالة من حيث التكلفة  مجموعة من المبادئ والتوصيات لتعدادات السكان والمساكن صدرت أول  و .  محس 
طلب اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة استجابة إلى الحاجة إلى وضع معايير دولية   بناًء على   1958في  

وعلى الرغم من أن نطاق هذه   .ان والمساكنلتعدادات السك  يستند إليه أول برنامج عالمي    تكون أساساً 
ر ما توف    للممارسات الحالية واالحتياجات الوطنية، فإنها عادةً   التوصيات قد تطور بمرور الوقت استجابةً 

ان والمساكن، ومواد عامة عن عمليات التعداد وأساليبه، إرشادات بشأن الخصائص الرئيسية لتعدادات السك  
  عدادات. وإرشادات أكثر تفصياًل بشأن محتوى الت

 
البرنامج   دأبت ُشعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة على القيام بدور محوري في تنسيق   ، لسنينا   وعلى مر  

م المساعدة ان والمساكنلتعداد السك    العالمي   ، وذلك عن طريق إصدار ومراجعة التوصيات الدولية التي تقد ِّ
والمناطق.   ونشر بيانات التعدادات من مختلف البلدان التقنية للبلدان في عمليات التعداد وعن طريق تجميع  

لتعدادات   مبادئ وتوصيات بعنوان    1998  عام  وقد صدرت آخر توصيات بشأن التعدادات العالمية في 
 .21 ، التنقيح السكان والمساكن

 
 تعدادات السكانوإجراء  وإذ الحظت اللجنة اإلحصائية أن هذا المنشور مورد حيوي للبلدان في تخطيط  

باالقتراح الداعي إلى الشروع في وقت مبكر بما فيه   2بت في دورتها الثالثة واألربعين ، رح  لديها والمساكن  
للبرنامج   ، استعداداً ان والمساكنلمبادئ وتوصيات تعدادات السك  الكفاية في برنامج عمل للتنقيح الثالث  

 . 2020ان والمساكن لعام العالمي لتعدادات السك  
 

 . E.07.XVII.8:  بيعاملتحدة، رقم  املم األممنشورات    1

،  األ ل الفصاااااااااااااا   E/2012/24-E/CN.3/2012/34   (2012  ،)،  4لحق رقم  املجتم عي،  االقتصاااااااااااااا      االلواثئق الرمسية للمجلس  ا   2
 . 2الفقرة  
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خبراء يتألف من خبراء تعداد يمثلون جميع مناطق العالم،   الحالي للمبادئ والتوصيات فريقُ   التنقيح  وأجرى  
 أفرقة العمل واألفرقة الفرعية التالية:  ضمن  ممت مساهماته ظ ِّ نُ قد و 

)ب(   ؛( فريق فرعي معني بالمواضيع السكانيةأ فريق عمل معني بمواضيع السكان واإلسكان: )  (1
 . فريق فرعي معني بمواضيع اإلسكان

التعداد ومنهجيته: )  (2 التعدادأ فريق عمل معني بتخطيط  بعمليات  )ب(   ؛ ( فريق فرعي معني 
 .)ج( فريق فرعي معني بالتعدادات البديلة  ؛ فريق فرعي معني باستخدام التكنولوجيا في التعداد 

 البيانات. فريق عمل معني بمنتجات التعداد واستخدام   (3
 

ان والمساكن، األمم المتحدة، بوصفها أمانة البرنامج العالمي لتعداد السك  في    ءات وقامت شعبة اإلحصا
بهدف   3من خالل عقد اجتماعين لفريق الخبراء   ذلك أساساً   التنقيح الحالي. وقد تم    مراجعة بتنسيق عملية  

لمبادئ وإعداد التنقيح الثالث  ،  2  التنقيح  ،والمساكن تعدادات السكان  لمبادئ وتوصيات    نصاستعراض  
التعدادات.    ،وتوصيات تعدادات السكان والمساكن  اعتمدت و مع مراعاة الممارسات المعاصرة في إجراء 

مبادئ ، مشروع  2015اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، في دورتها السادسة واألربعين المعقودة في عام  
، وشجعت البلدان على البدء في تنفيذه مع مراعاة أهمية 3، التنقيح  تعدادات السكان والمساكنلوتوصيات  

 .4وضع معايير الجودة إلجراء التعداد 
 

  

 
 .http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/default.htm  : وقععلى امل اجتم َعي فريق اخلرباء  تق رير لىع  العطاالميكن    3

،  األ ل الفصاااااااااااااا   E/2015/24-E/CN.3/2015/40   (2015  ،)،  4لحق رقم  امل،  لواثئق الرمسية للمجلس االقتصاااااااااااااا     االجتم عيا   4
 . http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report-E.pdf:  مت ح على املوقع،  46/102جيم، القرار  الفقرة  

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/default.htm
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report-E.pdf
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بالتنقيح  مقارنةً   ،3، التنقيح  تعدادات السكان والمساكن لمبادئ وتوصيات لمشروع  وتشمل السمات البارزة 
باتباع  2 االستعمال  في  وسهولة  بديهية  أكثر  لجعلها  التوجيهية  المبادئ  هيكلة  إعادة  الع ال،   ما نموذج 

ح إلى أربعة على ذلك، ينقسم المشروع المنق    وبناءً   .5عن كثب قدر اإلمكان   اإلحصائية إلجراءات العمل  
األساسية ومنهجية التعداد؛ والجزء الثاني: التخطيط والتنظيم واإلدارة؛   الجوانب : الجزء األول:  كاآلتي  أجزاء 

 السكان والمساكن.  ات تعدادالمشمولة ب مواضيع  ال؛ والجزء الرابع: تعدادال الجزء الثالث: أنشطة عمليات  
 

من التفصيل بشأن المنهجيات البديلة للتعداد التقليدي إلنتاج   مزيداً   حة أيضاً توصيات التعداد المنق  ر  وتوف  
تغييرات رئيسية   ، كما أن ها ُتدخل 2010إلى التجارب الوطنية لجولة تعداد عام   إحصاءات التعداد استناداً 

إلحصاءات ر المفاهيمي الجديد  لإلطا  على المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالخصائص االقتصادية وفقاً 
 تماماً   جديداً   إلى ذلك، يتضمن التنقيح الحالي فصالً   إضافةً   .6منظمة العمل الدولية الذي وضعته    العمل 

للتكنولوجيات   إلى االستخدام المتزايد والهام    ذلك أساساً عود  عن استخدام التكنولوجيا في عمليات التعداد، وي
التعداد، حيث تطمح البلدان إلى زيادة االستجابة الشاملة لبيانات التعداد وجودتها مة في جميع مراحل  المتقد  

البارزة األخرى أقساماً  التقييم العام   وحسن توقيتها. وتشمل التغييرات  عن أرشفة السجالت الفردية وعن 
 للتعداد. 

 
على أنظمة ،  السكان والمساكنلمبادئ وتوصيات تعدادات    3يحتوي التنقيح  ال  ،  للتنقيح السابق  خالفاً و 

 من الجداول على موقع األمم المتحدة على اإلنترنت.فقة ا ر مجموعة المنشر المن ذلك، تُ  . وبدالً جدولة
  

 
 . www1.unece.org/stat /platform/display/GSBPM /GSBPM+v5.0  : أنظر  5

 ة ل  االساااااتلالل الن قم للعمالعم   العم لة  حصااااا ءات  القرار املتعلق إبالعم ،    خلرباء إحصااااا ءات املؤمتر الد يل الت ساااااع عشااااار    6
 .(2013)جنيف،  

http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
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إطار  اإلحصائية   وفي  المعلومات  تتضمن  في    أهمية  ورصدها،  اإلنمائية  السياسات  مبادئ صياغة 
عن مؤشرات التنمية، يشير إلى استخدام بيانات   فرعاً ،  2، التنقيح  توصيات تعدادات السكان والمساكنو 

مبادئ وتوصيات تعدادات ـ النهائية ل التعداد لرصد مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية. وعند وضع الصيغة  
ات بشأن خطة التنمية لما بعد عام ، شارك المجتمع الدولي بنشاط في المناقش 3، التنقيح  السكان والمساكن

ومجموعة جديدة من األهداف اإلنمائية العالمية التي ستخلف األهداف اإلنمائية لأللفية بعد عام   2015
إلى الجمعية العامة   ومقاصدهامت مجموعة من أهداف التنمية المستدامة المقترحة د ِّ . وفي حين قُ 2015

أيلول/سبتمبر   التنمية   2014،7في  الدقيق لخطة  النطاق  الدول األعضاء على  بين  االتفاق  يتم بعد  لم 
أيلول/سبتمبر   27- 25في  ة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  مؤتمر قم    بانتظار انعقاد الجديدة ومحتواها،  

المتحدة األمريكية. وبناءً في  ،  2015 الواليات  الخبراء بتعديل    نيويورك،  رع الفعلى ذلك، أوصى فريق 
فر معلومات كاملة عن أهداف التنمية المستدامة ا المتعلق بمؤشرات التنمية على النحو المناسب حالما تتو 

 .8وغاياتها ومؤشراتها، على أن يصدر كإضافة إلى المنشور المطبوع 
 

 
ألمني  ل  توليفي . تقريراألرض  ميع  مح ية كوكب اجلتليري حي ة  الفقر   على  القضااا ء    :2030كرامة حبلول ع م لعيش ب الطريق إىل ا   7

 .(إىل اجلمعية الع مة، الد رة الت سعة  الستون مقّدم،  A/69/700)  51، الفقرة  2015الع م عن خطة التنمية املستدامة مل  بعد ع م 

 2 -نيساا نبأبري     29السااك ن  املساا كن، نيويور ،  تعدا ات  اجتم ع فريق خرباء األمم املتحدة املعين بتنقيح مب  ئ  توصااي ت    8
 . http://unstats.un.org/unsd /demographic/meetings/egm /NewYork/2014/report.pdf:  ، مت ح على املوقع2014أايربم يو  

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/NewYork/2014/report.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/NewYork/2014/report.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/NewYork/2014/report.pdf
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 شكر وتقدير 
 
 

بالبرنامج العالمي تعرب شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة عن تقديرها ألعضاء فريق الخبراء المعني  
، الذي فريق الخبراءيتأل ف  لمساهمتهم في تنقيح هذه التوصيات. و   2020لتعداد السكان والمساكن لعام  

 : كما يليمن ثالثة أفرقة عمل وخمسة أفرقة فرعية تضم الخبراء الرئيسيين   ،مارك هامل )كندا(   يترأسه 
 المعني بمواضيع السكان والمساكن إيان وايت )المملكة المتحدة(، فريق العمل  •

 أندرو موكولو )أوغندا(، الفريق الفرعي المعني بالمواضيع السكانية   —— 
 أرونا بيستنر )الواليات المتحدة(، الفريق الفرعي المعني بمواضيع اإلسكان   —— 

 شاندرامولي )الهند(، فريق العمل المعني بتخطيط التعداد ومنهجيته  ك. •
 ، الفريق الفرعي المعني بعمليات التعداد فنغ نايلين )الصين(  —— 
أندريا دينيز دا سيلفا )البرازيل(، الفريق الفرعي المعني باستخدام التكنولوجيا في التعداد   —— 
 سفين آكي غونار )السويد(، الفريق الفرعي المعني بالتعدادات البديلة   —— 

المعني   • العمل  فريق  أفريقيا(،  )جنوب  ليهوهال  و بالي  السكاني  التعداد  استخدام بمنتجات 
 البيانات 

 
الوطنية ومن  المكاتب اإلحصائية  التعداد من  للعديد من خبراء  الحيوية  المساهمة  التنقيح من  واستفاد 
المنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية: دنكان يونغ )أستراليا(، وجين باديتس )كندا(، وصوفيا مورا 

ألبينوس )ألمانيا(، وديفيد ينوكوا - عماد ناصيف محروس )مصر(، وستيفان شفاينرت شتاينر )كوستاريكا(، و 
)جامايكا(،  نام  وفاليري  )إيطاليا(،  كريسينزي  وفابيو  )إندونيسيا(،  هللا  حسب  وسايري  )غانا(،  كومبات 

أفي  وأمربال  )المكسيك(،  بيريز  ريسانو  وإلسا  مورينو  بيريز  وأرغيسوفيا  )ماليزيا(،  طلحة  رميد وروزيتا 
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مان(، وموران فلوريس غاسبار هومبرتو، )منغوليا(، ولينا ندافيوايو كافيدي )ناميبيا(، ويعقوب الزدجلي )عُ 
وخوان فالفيردي كويزادا )بيرو(، ومينيرفا إلويزا إسكيفياس )الفلبين(، وهيونغسيوغ كيم )جمهورية كوريا(، 

كليرك   دي  وسيليا  الروسي(،  )االتحاد  نيكيتينا  فالي وسفيتالنا  فيغا  لويس  وخورخي  أفريقيا(،  )جنوب 
)إسبانيا(، وعبد هللا نجار )دولة فلسطين(، وإيرثا غرونفيلت )سورينام(، وفرقات ميربوتشوف )طاجيكستان(، 
وسيبنيم كانبوالت وديليك غودر )تركيا(، وعائشة العلي وعبد هللا حسن عبد هللا الشاعر )اإلمارات العربية 

بتون )المملكة المتحدة(، وموريس موبيال )مصرف التنمية األفريقي(، وجيامباولو المتحدة(، وغارنيت كوم 
جيناري  وبيترو  كاستانو  وخايرو  األوروبية(،  للجماعات  اإلحصائي  )المكتب  ثوروغود  وديفيد  النزيري 

المحي  الدولية(، وآرثر جوراري )أمانة جماعة  العمل  بينز )منظمة  ط )منظمة األغذية والزراعة(، وإليسا 
الهادئ(، وباتريك جيرالند وكلير مينوزي  اإلحصائي آلسيا والمحيط الهادئ(، وأرمان بيدار بختنيا )المعهد

)شعبة السكان باألمم المتحدة(، وراج غوتام ميترا )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا(، وباولو فالنتي 
وماريا ألوروبا(،  االقتصادية  المتحدة  األمم  ) إيزاب-)لجنة  رويز  وماجدة  كوبوس  المتحدة  لجنةيل  األمم 

لإلحصاء(،  اليونسكو  )معهد  هوبلر  وفريدريش  الكاريبي(،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية 
ورالف هاكرت وسامسون الملين وسابرينا جوران )صندوق األمم المتحدة للسكان(، وغورا مبوب )موئل 

فوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(، وجولي ويكس وميتش لوب األمم المتحدة(، وطارق أبو شبكي )م 
 )مجموعة واشنطن(. 

 
وقامت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، بوصفها أمانة البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن، 

منشور. بتنسيق عملية التنقيح، بما في ذلك تنظيم اجتماعات أفرقة الخبراء، واستعراض النص، وإعداد ال
وسرديان مركيتش، ومارغريت ،  توميتا-وساهم الموظفون التالية أسماؤهم في عملية التنقيح: كيكو أوساكي 

 مبوغوني، وسيفي تاديسي، ومريم دميرسي. 
 



 

ix  

 

جنة االقتصادية ألوروبا ومساهمتها في تنقيح ر شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة التعاون الوثيق لل  وتقد  
والتوصيات، ال سيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لضمان المواءمة، قدر اإلمكان، بين توصيات المبادئ  

 من تعدادات السكان والمساكن. 2020التعداد األوروبية والعالمية لجولة عام  
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 مة مقد  
 

رها لرفاهية المجتمعات المعاصرة و   رأس المال البشري هو رأس المال األهم   توفير تقييم   إن  و .  تطو 
على المستويات الصغيرة واإلقليمية والوطنية له قيمة قصوى للعمل القائم   هذا  دقيق وموثوق به لرأس المال 

األدلة   به على  تضطلع  المدنية  ، الحكومات  والذي  من   ، والباحثين  ، واألكاديميين  ، والمجتمعات  وغيرهم 
 أصحاب المصلحة. والغرض األساسي من تعداد السكان والمساكن هو توفير ذلك التقييم. 

 هناك حاجة إلى اإلجابة على سؤال آخر   "؟كم يبلغ عددنا" جابة على السؤال  وباإلضافة إلى اإل 

 وحالة القوة العاملة والمهني  من حيث التوزيع العمري وتوزيع الجنسين والمستوى التعليمي  "؟من نحن" هو  
حيث المساكن  من  "أين نعيش؟"وغير ذلك من الخصائص األساسية، عالوة على اإلجابة على السؤال  

على هذه األسئلة  والوصول إلى الماء العذب وتوفُّر المرافق األساسية والوصول إلى اإلنترنت. واإلجابة
ميع المستويات على ضوء ج  توف ِّر الشكل العددي لألمة، وهو أمر ال غنى عنه لعملية اتخاذ القرارات على

، 2015خطة التنمية لما بعد عام    الواقع والشواهد، كما أنه ال غنى عنه من أجل تحقيق ورصد أهداف
 .المتفق عليها عالميًا والمعتمدة دولياً 

السجالت  عدد من ولدى    الصغيرة من  للمناطق  العددية  الصورة  تلك  إخراج  القدرة على   الدول 

لةتنتج    مجموعة من مصادر المعلومات. ولكن الغالبية من الدول اإلدارية أو من خالل    إحصاءات مفص 
البلد،  السكان والمساكن عن طريق إجراء تعداد تقليدي، وهذا من حيث المبدأ يغطيعن   جميع أنحاء 

دة   .قصيرة نسبياً  ويصل إلى كل بيت ويتيح معلومات عن كل فرد خالل فترة زمنية محدَّ

وأضخمها.  التقليدي هي من أصعب المهام التي تقوم بها الدولة في وقت السلم  والتعدادات بشكلها  
ادين، والقيام بحملة  فهي تتطلب وضع خريطة تفصيلية لجميع أنحاء البلد، وتعبئة وتدريب جيش من  العدَّ

استمارات وجمع كمية ضخمة من   دعائية ضخمة، والمرور على جميع البيوت وجمع معلومات عن األفراد،
 . التعداد بعد ملئها، وتحليل البيانات ونشرها 
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ومع تزايد قوة معالجة البيانات المتاحة لمستخدمي اإلحصاءات، أصبح من األهمية بمكان ضمان  
تفرض اإلحصاءات التفصيلية للمناطق الصغيرة و استغالل بيانات التعداد على نحو شامل قدر اإلمكان.  

تغناء عنها في اإلشارة إلى قطاعات الحياة اليومية التي تحتاج إلى تحسين نفسها على أنها ال يمكن االس 
التحتية   والبنية  الخدمات  المعيشية والحصول على  الظروف  اإلنسان   المالئمة من حيث  وإعمال حقوق 

 األساسية، مثل الحق في التسجيل أو الحق في التصويت. 

األهمية،   من  القدر  نفس  التقليدي  يمث ل وعلى  لجعل   التعداد  فريدة  فرصة  والمساكن  للسكان 
الفرصة الوحيدة   ين كثير لفالتعداد يتيح ل  النتائج. من حيث  اإلحصاءات مرئية، سواء من حيث العمليات أو  

التي تصل إليهم فيها الدولة وتسألهم أسئلة معيَّنة. ثم إن إجراء التعداد بنجاح يعتبر إنجازًا وطنيًا في كثير 
 .من البلدان

الغرض   السر ِّية هو أمر حاسم في نجاح أي تعداد. ولذلك ال بد من أن يكون واضحًا أن وضمان   
نشرها ولن تكون   الوحيد من جمع البيانات الفردية هو إعداد إحصاءات، وأن المعلومات الفردية لن يجري 

نات. أو مجموعات البيا  لها صلة غير إحصائية بأي من السجالت الموجودة في قواعد بيانات الحكومة
أنه يتعين إضفاء السرية "ينص على    والواقع أن المبدأ السادس من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية 

التي تجمعها الوكاالت باألفراد،  البيانات المتعلقة  اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات،   التامة على 
 ."  في األغراض اإلحصائيةاستخدامها قصراً   ين سواًء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ويتع 

تفصيلية   إحصاءات  بإعداد  العالم  والمناطق في  البلدان  تقوم جميع  بأن  المتحدة  األمم   وتوصي 
نحو العام   ، في 2024- 2015للسكان والمساكن ولجميع األماكن الصغيرة مرة على األقل خالل الفترة  

والتوصيات لتعدادات   ولذلك ترك ِّز المبادئويعني هذا في الكثير من البلدان إجراء تعداد تقليدي،  .  2020
ُنهجاً  الوقت نفسه تصف كذلك  التقليدي، وفي  التعداد  أخرى إلنتاج إحصاءات   السكان والمساكن على 

 .ُيعتمد عليها بشأن السكان والمساكنالمناطق الصغيرة  

يشتمل على تعدادات متكامل قد    ويمث ِّل تعداد السكان والمساكن جزًءا من نظام إحصائي وطني 
الزراعي مثالً )   أخرى  استقصائية  (كالتعداد  التعداد على   وعلى دراسات  م  إدارية. ويقد ِّ وسجالت وملفات 
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على المستوى الوطني وعلى المستويات المحلية. وبالنسبة   فترات منتظمة بيانات خط األساس لعدد السكان 
غيرة قد يمث ِّل التعداد مصدر المعلومات الوحيد عن السكانية الص   لألماكن الجغرافية الصغيرة أو التجمعات 

 واقتصادية معيَّنة. ويمثل التعداد لكثير من البلدان إطارًا متينًا لوضع ُأطر  خصائص اجتماعية وديمغرافية 
 .أخذ العينة
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 الجزء األول: الجوانب األساسية ومنهجية التعداد 
 

 الوظائف األساسية للتعداد   -  الفصل األول 
 

القائمة على أساس الشواهد الواقعية من المعترف به   . 1.1 القرار  هي من األركان   عالميًا أن عملية صنع 
عام في مجتمعات اليوم. ولذلك   األساسية لإلدارة الكفؤة للشؤون االقتصادية واالجتماعية والحكم الرشيد بشكل 

النموذج. واألساس الذي تقوم ال غنى عنه في هذا    فإن إعداد إحصاءات سليمة ودقيقة وحسنة التوقيت هو أمر 
لة  للمناطق الصغيرة والتجمعات السكانية الصغيرة. ودور تعداد   عليه تلك البيانات هو إعداد إحصاءات مفصَّ

اإلحصاءات التفصيلية عن السكان والمساكن في األماكن الصغيرة، وتجهيزها  السكان والمساكن هو جمع هذه 
. (في ُأسر عائلية أو معيشيةوتنظيمهم )صهم وتوزيعهم المكاني  هؤالء السكان وخصائ  ونشرها، وعن تكوين 

القرن   التعدادات بشكل دوري في معظم بلدان العالم، وقد لقيت قبواًل على الصعيد الدولي منذ نهاية   جرى وتُ 
 .9تلك التعدادات   التاسع عشر حين أوصى المؤتمر اإلحصائي الدولي بأن تقوم جميع البلدان في العالم بإجراء 

للسكان والمساكن،   1958ومنذ عام   إجراء تعدادات  بنشاط  تساند  المتحدة  تجميع مبادئ   واألمم  عن طريق 
وإطالق برامج عالمية منتظمة وتمتد  على عقود وتتعلق بتعدادات السكان   وتوصيات لتعداد السكان والمساكن 

 والمساكن. 
 

السكان والمساكن أدوار كثيرة سنتطرق   . 1.2 لمبادئ وتوصيات التنقيح    بالتفصيل في هذا  إليهاولتعدادات 
  :، ونبرز منها هنا األدوار األساسية التاليةتعدادات السكان والمساكن 

كمرجع أســاســي    . إذ تســتخدم نتائج التعدادتعداد الســكان والمســاكن دور أســاســي في اإلدارة العامةل (  أ )
عبر توفير معلومات    على مســــتوى البلد  والتمثيل في ضــــمان التوزيع العادل للثروة والخدمات الحكومية  

والتقســــــــــيمات اإلدارية من أجل التعليم    األموال الحكومية بين مختلف المناطقعن توزيع وتخصــــــــــيص  
الدوائر االنتخابية على المســـــتويين الوطني والمحلي وفي    والخدمات الصـــــحية، كما تســـــتخدم في تحديد

ير. ويكاد يكون من المســتحيل االتفاق على أولويات وطنية  وغير ذلك كث   قياس أثر التنمية الصــناعية،
ــكانية. وهناك    ما لم تكن ــاس التعدادات الســ ــتفيدين من  آخرينقائمة على أســ نتائج التعداد، إذ    من المســ

 .المدني واألفراد  تستعملها الشركات وقطاع األعمال واألوساط األكاديمية والمجتمع
 

  ،  األايم اليت تلت )لندن،1860متوزبيوليو    16قد يف لندن يف تقرير عن إجراءات الد رة الرابعة ملؤمتر اإلحصاااااااااااااا ءات الد يل، ال   ع    9
 (. 1861إير   ليم سبوت تيسو  ،    جورج إ  ار 



 

 

23  

 

جميع  )ب(   في  أساسي  دور  ذلك وللتعداد  في  بما  الوطني،  اإلحصائي  النظام  المكونات   عناصر 
خط األساس من أجل التجميع   االقتصادية واالجتماعية. وتستخدم إحصاءات التعداد باعتبارها أرقام 

النظام اإلحصائي الوطني   اإلحصائي أو كإطار للمعاينة في الدراسات  االستقصائية بالعينة. ويعتمد 
على الدراسات االستقصائية بالعينة من أجل الحصول على بيانات تتسم   اليوم في كل البلدان تقريباً 

، بغض  النظر عن بروز مصادر عصرية لإلحصاءات مثل "البيانات عليها ويمكن االعتماد    بالكفاءة 
للمعاينة . وفي حالة عدم وجود  الضخمة"  تعدادات أساس  وخط    إطار  السكان والمساكن،   مشتق من 

عتمد عليها الستخدام إحصاءات رسمية يُ   لوطني صعوبات شديدة في تقديم يواجه النظام اإلحصائي ا 
 . الحكومة والجمهور

السكانية الصغيرة   والمهمة األساسية للتعداد هي توليد إحصاءات عن األماكن الصغيرة والتجمعات )ج(  
ذاتها، بالمناطق الصغيرة مفيدة في حد    دون أخطاء تذكر ناتجة عن المعاينة. واإلحصاءات الخاصة 

استخدامها في إنتاج إحصاءات عن أي وحدة جغرافية ذات حدود  ولكن أهميتها تتضح بشكل أكبر في 
بيانات   بشكل محدد. فعلى سبيل المثال عند التخطيط إلقامة مدرسة، من الضروري وجود   غير مرسومة 

لحدود اإلدارية. المنطقة عن ا   عن توزيع األطفال في منطقة المدرسة حسب السن، وقد تختلف حدود هذه 
الصغيرة الناتجة عن التعداد بشكل تجميعي للحصول   ويمكن أيضًا استخدام البيانات الخاصة بالمناطق 

مثاًل خط )منطقة طبيعية ال تتفق حدودها بالضرورة مع الحدود اإلدارية    على إحصاءات تقريبية عن 
جغرافية فمن الممكن   بويبها ألي منطقة . ولما كانت بيانات التعداد يمكن ت (مياه أو مناطق زراعية  تقسيم

المرونة في بيانات التعداد ذات قيمة كبيرة   إنتاج اإلحصاءات المطلوبة بشكل يتسم بمرونة كبيرة. وتلك 
 . تخطيط األعمال وتحليل األسواق للقطاع الخاص في تطبيقاته، ومنها 

السكانية هي من   ت. واإلسقاطات ستخدم نتائج التعداد كبيانات خط أساس في األبحاث والتحليال وتُ )د(  
واإلسقاطات السكانية للمستقبل هي من الحاجات   .أهم النواتج التحليلية القائمة على أساس بيانات التعداد

 .القطاعات العامة والخاصة األساسية التي تحتاجها جميع 
 

الحيوية   . 1.3 الضرورات  يعتبر من  أعاله  المذكورة  األدوار  إلى  تفصيلية عن   إنتاج وباإلضافة  إحصاءات 
تقوم عليها اإلدارة الرشيدة على جميع   المناطق الصغيرة والتجمعات السكانية الصغيرة باعتبارها اللبنات التي 

تعداد  إجراء  خالل  من  اللبنات  هذه  تجميع  هي  الدول  غالبية  لدى  لة  المفضَّ والوسيلة   للسكان  المستويات. 
الدولة. وقد تختار   ي الفردي العام في وقت واحد لجميع األفراد في حدود والمساكن، وذلك بالقيام بالعد الفعل
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نتائج متطابقة: أي إحصاءات   بعض الدول مناهج بديلة، إال  أنه ال بد من أن تسفر جميع هذه األساليب عن 
 . اللحظة من الزمن  نفس   تفصيلية للمناطق الصغيرة والتجمعات السكانية الصغيرة في 

 
 تعاريف والخصائص األساسية ال  -  الفصل الثاني

 
 التعاريف   – ألف 

 
 تعداد السكان   - 1
 

عملية  ت  . 1.4 مجمل  هو  السكان  واالقتصادية  وتحليل   وتقييم   جمع و   التخطيط عداد  الديمغرافية   البيانات 
جميع األشخاص في البلد أو في جزء ل في فترة زمنية معيَّنة،  ،  على المستوى الجغرافي األصغرواالجتماعية  

د    منه. محدَّ
 

وتنفيذ تنمية اقتصادية   والسكان عنصر أساسي إلنتاج الثروة المادية وتوزيعها. ولكي يتسنى تخطيط    . 1.5
موثوق بها عن حجم السكان وتوزيعهم   واجتماعية ونشاط إداري أو بحث علمي ال بد من وجود بيانات تفصيلية 

اإلحصاءات األساسية. وتشمل هذه اإلحصاءات السكان   سكان هو المصدر الرئيسي لهذه وتكوينهم. وتعداد ال 
المأوى والجماعات الرُّحل. وينبغي أن تتيح البيانات الناتجة عن تعداد   المستقرين وكذلك األشخاص عديمي 

المعيشية وعن طائفة    السكان إيضاحات  واسعة من وتحليالت في شكل إحصاءات عن األشخاص واألُسر 
 .الجغرافية التي تتراوح ما بين البلد في جملته والمحليات الصغيرة أو مجموعة منازل في المدن الوحدات 

 
 تعداد المساكن   - 2
 

بعدد تعل ق  يفيما  اإلحصائية  البيانات  وتقييم وتحليل  جمع  التخطيط و   تعداد المساكن هو مجمل عملية    . 1.6
وشاغليها في البلد   10السكن   كل أماكن التي تخص  لألسر المعيشية وحالتها الوحدات السكنية والمرافق المتوفرة 

د منه تحديدًا دقيقًا، في فترة زمنية معي نة   . أو في جزء محدَّ
 

 
 .  4.421الفقرة  انظر  ن"، السك  أم كن"   تعريف على  لالطالع   10
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م التعداد معلومات عن الموجود من الوحدات السكنية وعن    .1.7 الخصائص والمرافق اإلنشائية   ويجب أن يقد ِّ
معيشية عادية لألسرة، ويجب جمع قدر واٍف   الخصوصية والصحة وتهيئة أحوال التي لها أثر في الحفاظ على  

توف ِّر وصفًا لألحوال السكنية، وتوفر أيضًا بيانات خط األساس   من البيانات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية 
ذا الصدد غالبًا ما المساكن ولدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات عالجية. وفي ه  الالزمة لتحليل أوجه القصور في 

التي تُ  البيانات  السكان، بما في ذلك بيانات األشخاص عديمي   ستخدم  يتم الحصول عليها كجزء من تعداد 
 في حال كانت العمليتان تتم ان مًعا أو ثمة رابط بينهما. المساكن وتحليل نتائج تعداد  ، لعرض 11المأوى 

 
 المالمح األساسية   - باء 

 
دة   األساسية لتعدادات السكان والمساكن هي العد الفردي والشمولية في المالمح    .1.8  ، والتزامن  ،منطقة محدَّ

د   .وإحصاءات المناطق الصغيرة ة،والدورية المحدَّ
 
 العد الفردي   - 1
 

خصائص أولئك األفراد   إجراء عد  منفصل لكل فرد وكل وحدة سكنية وتسجيل   "التعداد "يعني مصطلح     . 1.9
متقاطع للبيانات المتعلقة بمختلف   المساكن كلٍ  على حدة. وبهذه الطريقة وحدها يمكن إجراء تصنيف وتلك  

المعلومات ميدانيًا، أو استخدام المعلومات التي   الخصائص. ويمكن تلبية شرط العد الفردي عن طريق جمع
 .مع بين الطريقتينأو مجموعات تلك السجالت، أو بالج  تحتوي عليها السجالت اإلدارية ذات الصلة 

 
دة  - 2  الشمولية في منطقة محدَّ

 
دة بدقة    . 1.10 د )ينبغي أن يغطي التعداد منطقة محدَّ . وينبغي (منه تحديدًا دقيقاً   مثل البلد بكامله أو جزء محدَّ

نطاق التعداد. ويتوقف ذلك على نوع العد   أن يشمل تعداد السكان كل شخص حاضر و/أو مقيم يدخل في 
تقنيات  المطلوب. وال يعني ذلك عدم استخدام  البيانات أو على خصائص   السكاني  المعاينة للحصول على 

حجم المنطقة المطلوب جمع بيانات عنها وتبويبها، ومع درجة   معيَّنة، بشرط أن يكون تصميم العينة متفقًا مع 
 .التي يراد إعدادها  التفصيل في الجداول المتقاطعة 
 

 . 2.37لتعريف مفهوم األشخ ص عدميي املأ ى، أنظر الفقرة    11
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 التزامن  - 3
 

دة تحديدًا   ينبغي عد كل شخص وكل وحدة سكنية باالستناد قدر اإلمكان إلى نفس النقطة    . 1.11 الزمنية المحدَّ
دة تحديداً  دقيقًا. غير أنه ال يشترط أن تتطابق   دقيقًا، وينبغي أن تشير البيانات المجمَّعة إلى فترة مرجعية محدَّ

كانت الفترة الزمنية المرجعية لمعظم البيانات هي   الزمنية المرجعية لكل البيانات التي يتم جمعها، وإنالفترة  
 .12تشير إلى فترة تسبق التعداد  يوم التعداد، ولكن قد توجد بعض الحاالت التي 

 
دة   - 4  الدورية المحدَّ
 

للمقارنة في تتابع ثابت. ومن   معلومات قابلةينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة بما يتيح    . 1.12
يتيح تقييم الماضي ووصف الحاضر وتقدير   شأن إجراء سلسلة من التعدادات على فترات زمنية منتظمة أن 

سنوات على األقل. وقد تجد بعض البلدان ضرورة إلجراء   10المستقبل بدقة. ويوصى بإجراء تعداد وطني كل  
 .الكبيرة في السكان أو في ظروف المساكن رات التغيُّ  سرعة  تعدادات على فترات أقرب بسبب 

 
إذا كان من الممكن   وتزداد أهمية بيانات التعدادات ألي بلد على الُصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية    . 1.13

تسعى أن    على البلدان   ، تقريبًا. لذلك   مقارنتها بنتائج التعدادات التي تجرى في البلدان األخرى في نفس الوقت 
لتلك السنوات قدر اإلمكان. ومن   إجراء التعداد في السنوات التي تنتهي بصفر أو في أقرب وقتإلى    ةً جاهد

بالنمط   الواضح أن هناك اعتبارات قانونية وإدارية ومالية وغيرها قد  ر على بلد ما االلتزام  المتعذ ِّ تجعل من 
عطاء العوامل الوطنية إلتاريخ التعداد    في تحديد   بذل كافة الجهود   الدولي في موعد إجراء التعداد. ولذلك ينبغي

 .الدولي هذه وزنًا أكبر من الوزن الذي ُيعطى الستصواب التزامن 
 
 القدرة على إنتاج إحصاءات على مستوى مناطق صغيرة   - 5
 

ينبغي على التعداد أن ينتج بيانات خاصة بعدد السكان والمساكن ومعالمها وصواًل إلى أدنى مستوى   . 1.14
ية المعلومات الشخصية االوطنية، و جغرافي، بما يتالءم مع الظروف   لمجموعات السكانية الصغيرة، مع مراعاة سر 

  الخاصة بكل  فرد.
 

 (. 4.250امل ضية )أنظر الفقرة    12ا على سبي  املث ل، مجع املعلوم ت حول املوضوع األس سي اخل ص بوفي ت األسر يف األشهر ال   12
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ان والمس   - الفصل الثالث   اكن استخدامات تعدادات السك 
 

الســكان والمســاكن كجزء    تعدادات الســكان والمســاكن هي وســيلة رئيســية لجمع إحصــاءات أســاســية عن  .1.15
ــدر ــنيفها يهدف إلى توفير مصــ ــائية الالزمة    من برنامج متكامل لجمع البيانات وتصــ ــامل للمعلومات اإلحصــ شــ

ــادية واالجتماعية، ولألغراض حوال في المســــتوطنات البشــــرية،  اإلدارية، ولتحســــين األ  لتخطيط التنمية االقتصــ
   وغيرها.  ولألغراض البحثية، ولالستعماالت التجارية

  
ــاءات    ســــــتخدم نتائجه جنبًا إلى جنب معوتزداد قيمة تعداد الســــــكان والمســــــاكن حين تُ    .1.16 نتائج اســــــتقصــــ

لإلحصاءات الجارية، كما أن  أساسية    أخرى، كما هو الحال في استخدام بيانات التعداد كخط أساس أو كأرقام
ــاءات ــتقصـــ ــائية أخرى. فبيانات التعداد يمكن، على    التعداد يمكن أن يوف ِّر المعلومات الالزمة إلجراء اســـ إحصـــ

أخرى أو دراسـات اسـتقصـائية بالعي ِّنة. وتعدادات السـكان تتسـم    سـبيل المثال، أن توفر إطارًا إحصـائيًا لتعدادات
ــع التقديرات ــًا في وضـ ــاءات الحيوية من بيانات الســـجالت    بأهمية أيضـ ــاب اإلحصـ ــكانية التي يحتاجها حسـ السـ

للبيانات    رئيســــــياً   (. وفي الوقت نفســــــه تشــــــكل هذه التعدادات مصــــــدراً 1.59الى    1.57  انظر الفقرات)المدنية  
يء  المسـتخدمة في إعداد المؤشـرات االجتماعية الرسـمية، خاصـة فيما يتعلق بمواضـيع تتسـم عادة بالتغيرُّ البط 

ــنيفها على نحو    .على مدى الزمن ــتمر ومنســــــق لجمع البيانات وتصــــ ومن ثم فإن ما يخدم أغراض برنامج مســــ
المســـــــــــــــاكن  د  في االعتبــار، عنــد التخطيط للتعــداد، العالقــة بين تعــداد الســــــــــــــكــان وتعــدا   األخــذ  ، هوأفضـــــــــــــــل 

جه فيما يخدم تلك  ترتيبات لتيســــــــــير اســــــــــتخدام التعداد ونتائ اتخاذ  واالســــــــــتقصـــــــــــاءات اإلحصــــــــــائية األخرى، و 
االســـــــتقصـــــــاءات. ومن الضـــــــروري اســـــــتخدام مفاهيم وتعاريف متســـــــقة في أي برنامج متكامل لجمع البيانات  

ــنيفها إذا ما أريد تحقيق الفوائد المترتبة على هذه العالقة تحقيقاً  ــتقاء معلومات  تاماً   وتصـ . وبديهي أنه يمكن اسـ
دون اللجوء إلى  من  نة  سـكان ومن دراسـات اسـتقصـائية بالعي  تشـبه المعلومات الناتجة عن التعداد من سـجالت ال 

 .1.119إلى    1.63في الفقرات    " منهجية التعداد" تعداد كامل. وترد مصادر البيانات البديلة هذه تحت عنوان  
 

ويعتبر تعداد السكان والمساكن كذلك نقطة انطالق منطقية للعمل في بناء وتنظيم قاعدة إحصائية   . 1.17
 .13محوسبة تخدم االحتياجات الوطنية والمحلية المستمرة للبيانات في الفترات التي تقع بين تعدادين 

 

 
 ، من ه ا املنشور. 10أنظر اجلزء الث لث، الفص     13
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إضافًة إلى القيمة اإلحصائية التي تتحق ق مباشرًة من نتائج التعداد بحد  ذاتها، تبرز منافع غير مباشرة   . 1.18
لتعداد، أو مكتب اإلحصاء الوطني. تشمل هذه إلجراء التعداد، ال سيما بالنسبة إلى المنظمة المسؤولة عن ا 

 المنافع: 
)أ( تحسين المهارات والخبرة: غالًبا ما يستلزم إجراء تعداد ما مجموعات متنوعة من المهارات ليست 
بارزة بالضرورة في أجزاء أخرى من المنظمة، مثل المهارات الخاصة بإدارة المشاريع والمشتريات والموارد 

 التجارية والتواصلية والبشرية وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. 
م التكنولوجي: غالًبا ما يستلزم التعداد تكنولوجيات جديدة لدعم العملية المعق دة لجمع البيانات )ب(   التقد 

ر هذه في تمارين أخرى ضمن مكتب  المعق دة وشروط معالجتها. ويمكن إعادة استخدام جوانب التطو 
ي هذه الجوانب إلى تطو رات تكنولوجية جديدة  . اإلحصاء الوطني أو يمكن أن تؤد 

)ج( طرق جديدة: إن  الوسائل الموضوعة لسرد طرق التعداد السكاني أو اإلحصائي كلها )مثل التحرير 
ًدا في تمارين  واإلسناد( التي ُوضعت لمعالجة نتائج التعداد، يمكن في أغلب األحيان أن ُتستعمل مجد 

 إحصائية أخرى ضمن عمل مكتب اإلحصاء الوطني. 
الهالة: قد يكون  الهالة" على   )د( مفعول  إيجابي  هو "مفعول  ع أثر  التعداد بشكل موس  لعملية تعزيز 

ي إلى زيادة في معد الت االستجابة ماستقصاءات أخرى، م   .14ا يؤد 
 

 استخدامات إحصاءات السكان  -  ألف 
 
 االستخدامات ألغراض وضع السياسات والتخطيط واإلدارة   - 1
 

ساسية التي يحتاجها صنع السياسات والتخطيط األر الحقائق  يلتعداد السكان هو توف   ي لهدف الرئيس ا   . 1.19
الض الوطنيستوى  الم  لى ع   اإلدارة و  من  إذ  الحصول  ر ،  وتوزيعهم على  وري  البلد  سكان  عدد  عن  معلومات 

 
مفعول اهل لة هو احني ز إ راكّي يؤثّر فيه االنطب ع ال   يكّونه مراقب م  عن شاااااااااااخم أ  شاااااااااااركة أ  عالمة أ  منت  على مشااااااااااا عر     14

 أفك ر  حي ل ط بع ه ا الكي ن املراَقب أ  صاااااف ته.  قد أطلق ه   التسااااامية ع و النفس إ  ار  ثورنداياب تيّمنل   لشاااااخم ال   ي نظر 
لة.  قد توىّل  حثون بعد   راسااااااااة ه   الظ هرة  لنساااااااابة إىل ج  بيته   اعتم  ه  على النظ مني القضاااااااا ئي  ال بو .  إليه كأنّه حم ط هب 

بنظرة إ  بية جلوانب غ مضاااااااااااااة أ  م   مفعول اهل لة هو نوع حمّد  من احني ز التأكيد حيث تتساااااااااااااّبب مشااااااااااااا عر إ  بية ق ئمة يف مك ن  
ا املصاطلح يف األصا  ليشاري به إىل الن ق فقول  لكن توساّع نط ت اساتخدامه إىل حّد كبري خ صاةل  حي  ية.  ابتكر إ  ار  ثورنداياب ه 

 يف جم ل التسويق للعالم ت التج رية.   
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لظروفهم   وتقييم  للخروج بوصف  و تقاال وخصائصهم  والديمغرافية ووضع سياسات وبرامج االصادية  جتماعية 
عملية التخطيط    فيهاماً   م تعداد السكان إسهاماً ويمكن أن يقد    .البلد وسكانهرفاهية  تعزيز    لىسليمة ترمي إ

إحصاءات أساسية قابلة للمقارنة عن البلد برمته وعن كل ير  ل توف ال العامة للبلد وإدارة شؤونه الوطنية، من خ 
البلدان    ير كث  في تعداد السكان    ل ويمث    . إدارية وعن كل محلة فيه  وحدة  ساس الذي يقوم عليه النظام األمن 

ساس التي يقوم عليها وضع األحصائي الوطني بكامله، حيث إن بيانات التعداد هي التي توفر بيانات خط اإل
قطاع واسع من التطبيقات القطاعية، ورصد عملية التنمية   في امج  ر السياسات والتخطيط، وإدارة وتقييم أنشطة الب

داء األ تقييم    في ني تستفيد منها  المجتمع المد . ومن الفوائد البازغة لبيانات التعداد أن قطاعات  من جميع جوانبها 
 ين رات الواقعة ب فتالالمواطنين في  ن رفاه  يتحس   في   بة ديمقراطياً المنتخ الحكومة  الحكومي. إذ يمكن رصد أداء  

 وقت جيد.   في نطاق واسع و   لى ها ع ر لنتائج التعدادات ونش   المواطنين ع  ل تتبُّ ال خ   من تعداد وآخر 
 

توفر معلومات   ، حيثالبرامج  وبيانات تعدادات السكان ذات قيمة كبيرة في تلبية الكثير من حاجات  . 1.20
واالقتصادية لألغراض المحلية   إحصائية عن الخصائص الديمغرافية والمستوطنات البشرية والنواحي االجتماعية

سبيل المثال، معلومات أساسية تفيد في وضع   والدولية. فتوف ِّر بيانات تعدادات السكان، على والوطنية واإلقليمية  
واالقتصادية واالجتماعية للسكان. وتفيد بيانات التعداد أيضًا   تقديرات السكان والتحليالت التفصيلية الديمغرافية 

 قلياًل ألنها تقيس الظواهر التي ال الحظ إال  وخاصة المؤشرات التي قد ال تُ   في حساب المؤشرات االجتماعية،
 .الزمن، وكذلك المؤشرات المطلوبة بالنسبة لألماكن الصغيرة والمجموعات السكانية إال  ببطء على مدار   ي ر تتغ
 
 االستخدامات ألغراض البحث   - 2
 

غنى عنها للتحليل   الغراض السياسية العامة للحكومة، بيانات  األ خدمة    لىوة عال يوفر تعداد السكان، ع  . 1.21
العلم  ونموهم    يين والتقييم  وتوزيعهم  السكان  األستقبل المو   الماضي   في لتكوين  وتشك ل  ل ير تغالمنماط  .  ز ة   لتركُّ

تطور هنة والتعليم، و الم ، مثل  نةات معيَّ ر وفق متغي  يع الجغرافي ة والتوز ي ر ض طق الح المناي والريفي ونمو  ر الحض
عن   الً فض   ، ت الوفيات والخصوبةال معد   في مختلف الفئات السكانية  بين    ق والفرو   ،وسناً   تركيب السكان جنساً 

هتمام العلمي وذات أهمية للبحوث اال تستأثر ب أموراً   ، للسكان واليد العاملة جتماعية واالقتصادية اال الخصائص  
  . وفي مجال اإلدارةالصناعي والتجاري  الميدانين  يمشاكل عملية تواجه النمو ف   ولحل  ، العلمية
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 االستخدامات ألغراض األعمال التجارية والصناعة والعمالة   - 3
 

في ميادين األعمال التجارية والصناعة والعمالة، للتعداد استعماالت عديدة وهامة لألفراد والمؤسسات    . 1.22
طائفة متزايدة   لىستهلك ع الم ه. ذلك أن وضع تقديرات موثوق بها لطلب  ذكورة أعال المت  ال ستعمااال عن    فضالً 

ناطق داخل البلد، الم  في وجود معلومات دقيقة عن عدد السكان    لى باستمرار من السلع والخدمات إنما يتوقف ع
ثاث األساكن و الم  لى ع   الطلب   لى ن هذه الخصائص تؤثر بشدة عألقل حسب الجنس والعمر،  األ  على وتوزيعهم  

ذلك يمكن استعمال التعداد   لى وة عال ذلك. وع   لى رويحية واللوازم الطبية وما إترافق الالم س و المالبغذية و األ و 
إحصاءات عن حجم    في  العاملة  توليد  القوى  وفقاً إل زمة  الال العرض من  والخدمات  السلع  تلك   نتاج وتوزيع 

يمكن أن تكون   حصاءات عن توافر القوى العاملة محلياً اإلوهذه    .15الدولية العمل    ة منظمللمعايير اإلحصائية ل
 .تنظيمها   ي كات وف ر ش ل تحديد مواقع أنشطة ا  في ة  ر ذات أهمية كبي 

 
 تحديد الدوائر االنتخابية  في استخدامات بيانات التعداد    - 4
 

دعم وضع    . 1.23 التعداد  لبيانات  األساسية  اإلدارية  االستخدامات  ولهذا من  واإلدارية.  السياسية  الخارطة 
لة عن التوزيع الجغرافي للسكان. كما يمكن أن ترتبط بعض جوانب  ،الغرض  تبرز أهمية توفير معلومات مفص 

ال، ما إذا كانت منطقة ثالوضعية القانونية أو اإلدارية للدوائر اإلقليمية بحجم سكانها وميزاتهم، على سبيل الم
 ر حضرية اآلن. ريفية سابًقا سوف تعتب  

 
معظم   فينتخابية  االإعادة رسم حدود الدوائر    فيساسية لبيانات التعداد فائدتها  األت  ال ستعمااالمن  و   . 1.24

جراء التعداد. إلساس القانوني  األ ستعمال، وهي توفر  االهذا    لى البلدان ع   في  رالبلدان. وتنص معظم الدساتي
البلد ع  الجاري لسكان  التوزيع  الشعب    المنتخبين   الموظفين تحديد عدد    لى ويساعد  يمثلون  الجهاز   في الذين 

 .يعي للبلدر التش 
 
 
 

 
جنيف،  )   القرار املتعلق إبحصا ءات العم   العم لة  االساتلالل الن قم للعم لة   ، املؤمتر الد يل الت ساع عشار خلرباء إحصا ءات العم   15

2013 ) . 
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 استخدامات بيانات التعداد كإطار للمعاينة في الدراسات االستقصائية   - 5
 

السكان    تشك ل    . 1.25 الرئي الم تعدادات  تُ ال للسج   سي صدر  التي  إجراء ت  أجل  من  للمعاينة  كإطار  ستخدم 
سنوات التعداد، بشأن مواضيع مثل القوى العاملة والخصوبة والهجرة   ين ما بالفترات    في دراسات استقصائية  

 . وتاريخها 
 

من العناصر األساسية في تصميم عي نة االحتمال توفر إطار أخذ عي نات كامل ودقيق ومحد ث. وإطار   . 1.26
حة بوحدات القياس كاملة )أو بأغلبها( في الكون. وإطار أخذ العيانات قد يكون الئحة أخذ العينات هو الئ

ر معيشية أو أشخاص. ويمكن استخدام التعداد لبناء أي  بالمناطق الصغيرة. قد يكون أيًضا الئحة ببنى، أو أس 
ل إطار أخذ من نوعي األطر أو كالهما مًعا؛ فمعظم البلدان تستخدم تعدادها لهكذا أغراض. وغالبً  ا ما يشك 

ر.   العي نات نقطة االنطالق لتصميم مسح لعينات األس 
 

م الحًقا كإطار عي نة مسح عندما يكون التعداد من األهمية بمكان االهتمام بعناية ببناء تعداد    . 1.27 ليستخد 
ة. ما يعني مثاًل أن ه الدقة، والكمال والحداث   – في مرحلة التخطيط. وال بد  من مراعاة الشروط المذكورة أعاله  

م البالد بأسرها إلى مناطق تعداد من دون نواقص أو تضاربات، أي أن تنتمي  يجب الحرص على أن تقس 
مناطق التعداد، لناحية حجمها، أهمية كبرى ليس   كتسي مساحة األرض كل ها إلى منطقة تعداد واحدة فقط. وت

مرحلة محتملة ألخذ عينات لالستقصاءات؛ بالتالي فإن  هذه للتعداد بحد  ذاته بل لالستخدامات الالحقة أيًضا ك
 الصفة يجب أن تولى اهتماًما بالًغا من جانب مخط طي التعدادات. 

 
خطة   كتسيت  . 1.28 لوضع  كبرى  أهميًة  الصغيرة  بالمناطق  والخاصة  للتعداد  السابقة  والمعلومات  الخرائط 

عي نات جي دة. فالخرائط تفيد بشكل أساسي  في حال أشارت بدون غموض إلى حدود المناطق الصغيرة التي 
ر لم لية أو ثانوية. وتشك ل احتسابات السكان واألس  م كوحدات عي نات أو  التعداد، التي يمكن أن تستخد  ناطق 

م هذه  ذ من اإلحصاء، عنصًرا عالي اإلفادة للتخطيط لتصميم العينات لما بعد التعداد. وغالًبا ما تستخد  تؤخ 
المعلومات لوضع مقاييس للحجم الختيار وحدات عي نات للمرحلة األولى أو الثانية، أو للمساعدة في مخط طات 

لتطورات األولى في نظرية العي نات وطرق أخذها على التصاميم الفعالة متنوعة للتقسيم إلى طبقات. وقد رك زت ا
التهم الوسطية. ونتيجة لذلك، يسود االعتقاد عامًة  وتقنيات التقدير المتصلة بها لقياسات مجموع السكان أو معد 

للم  د  موح  أساس  على  إحصائية  معلومات  توف ر  والمساكن  السكان  مجموع  تشمل  التي  التعدادات  ناطق بأن  



 

 

32  

 

الصغيرة والمجموعات السكانية الفرعية، بينما قد يكون من الضروري النظر في أحجام عي نات كبيرة إلصدار 
 (. 1.69نتائج مماثلة لمواضيع طويلة )أنظر الفقرة  

 
ًرا تطو رت بسرعة الطرق الكفيلة بتحليل بيانات المسح التي تأخذ باالعتبار مدى تعق د تصميم    .1.29 ولكن مؤخ 

ي نات )أخطاء متعلقة بالعينات وغير المتعلقة بالعي نات(. بالتالي، مع أن  استقصاءات العي نات المستخدمة ال الع 
م إلى جانب  تستطيع وحدها توفير البيانات للمناطق الصغيرة أو المجموعات السكانية الصغيرة، يمكن أن تستخد 

دة. على سبيل المثال، إن  البيانات  لة حول كل  فرد من  تعداد عن مواضيع محد  المجم عة عن المتغي رات المسج 
م بدورها كعامل معايرة أو  السكان، والتي تستعمل غالًبا لتقسيم مناطق التعداد إلى طبقات، يمكن أن تستخد 
لة للعي نات فقط،  م في تقدير البيانات المجم عة للمتغي رات المسج  متغي رات مستقل ة عندما ُتكيَّف النماذج وتستخد 
مي المعلومات يجب أن تجري توعيتهم متى يتم  نشر  وللمناطق الصغيرة غير الواردة في العي نة. لكن مستخدِّ
النتائج التي تتحق ق في هذه الطريقة. واسُتخدمت تقنيات متصلة في بعض عمليات التعدادات عند التحق ق من 

 ومات ناقصة أو غير متناسقة. المعلومات لغاية التناسق الداخلي وفي بعض الُنهج إلسناد أي  معل
 

 استخدامات تعداد المساكن   - باء 
 
 االستخدامات في وضع بيانات خط األساس إلحصاءات المساكن   - 1
 

البلد، وهو   . 1.30 أمر ال غنى عنه في   توف ِّر تعدادات المساكن إحصاءات أساسية عن عدد المساكن في 
كبيرة باعتباره يوفر إطار المعاينة   والمستوطنات البشرية. ولتعداد المساكن قيمة وضع البرامج الوطنية لإلسكان  

 .المتصلة بها في الفترات ما بين سنوات التعداد للدراسات االستقصائية الخاصة للمساكن واالستقصاءات 
 

الطبيعية   للكوارث  وتعتبر اإلحصاءات األساسية للمساكن أمرًا ال غنى عنه في التخطيط لالستجابة  . 1.31
الصراع. وفي أعقاب هذه الحاالت،   ، أو في حاالت ما بعد(مثل العواصف المدم ِّرة والزالزل والتسونامي والحرائق )

والحاجة إلى االستجابة الطارئة ومتطلبات إعادة  تفيد هذه اإلحصاءات في تقدير عدد السكان والهياكل المتأثرة
 .التعمير

 
الوطنية إلى أن تعمد، انطالًقا من تعدادات المساكن، إلى وضع إحصاءات قد تحتاج سلطات اإلحصاء     .1.32

ثة  أساسية معيارية للمساكن يمكن استكمالها بإحصاءات اإلنشاء والبناء الحالية ومن شأنها توفير معلومات محد 
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مة لتقييم حاجات مستمر ة لموقع المساكن الضروري العتبارات برامج اإلسكان. وبما أن  المعلومات األساسية الالز 
اإلسكان أو صياغة برامج اإلسكان يمكن الحصول عليها من خالل عملية لتعداد المساكن، يجب االستحصال 
البيئية، ومن  الخاصة واالستقصاءات  السكان، واستقصاءات اإلسكان  تعداد  بيانات إضافية من خالل  على 

بيانات المجمعة من تعداد المساكن سوف تشك ل إحصاءات حيوية، وإحصاءات اقتصادية وإلى ما هنالك؛ لكن  ال
التحقيقات  من  للمزيد  والتخطيط  المؤشرات  واحتساب  التقديرات  إجراء  إطاره  في  يتم   الذي  األساسي  اإلطار 

 اإلحصائية. 
 

ولكن حسن التنسيق،   جرى تعدادات السكان والمساكن معًا في عملية واحدة، أو بشكل منفصل وحين تُ    . 1.33
التعدادين تكون ذات قيمة فإن   للترابط الوثيق بين   المعلومات التي يتم الحصول عليها من  أعلى كثيرًا نظرًا 

المستقاة  البيانات  تحليل  ويمكن  للتعدادين.  الرئيسية  األحوال   المالمح  بتحليل  باالقتران  المساكن  تعداد  من 
الخصائص الديمغرافية للسكان باالقتران مع يمكن تحليل    الديمغرافية واالقتصادية االجتماعية لساكنيها، كما

 .بيانات األحوال السكنية
 
 االستخدامات في وضع سياسة اإلسكان وبرامجه   - 2
 

وبرامج اإلسكان. وتتأثر   من أهم االستخدامات لبيانات تعداد المساكن استعمالها في وضع سياسات   . 1.34
هنا فإن توافر بيانات واقعية عن حالة   سية، ومن سياسة اإلسكان عادة باعتبارات اجتماعية واقتصادية وسيا

 .السياسات لدى النظر في تلك السياسات اإلسكان إنما يوفر معايير موضوعية ذات أهمية لمقرري 
 

سواء، والبيانات المستمدة   حد ٍ   وفي معظم البلدان تشمل برامج اإلسكان النشاطين الحكومي والخاص على   . 1.35
أو تشخيص لحالة اإلسكان وتجرى تحاليل كمية   من تعداد المساكن تستخدمها السلطات الحكومية إلجراء تحليل 

البيانات  اإلسكان، وتستخدم  لبيان    وكيفية ألحوال  تعدادات سابقة  الحاصلة في حالة   راتالتغي  المستمدة من 
بين  الفاصلة  الفترات  في  المساكن التع  اإلسكان  من  واالحتياجات  المساكن،  عدد  في  العجز  ر  ويقدَّ دادات، 

البيانات مع ما يتم الحصول عليه من بيانات عن معدالت بناء المساكن؛ كما ُينظر في  مستقباًل، بمقارنة هذه 
 األُسر التي تحتاج إلى مساكن في ضوء توافر المساكن وتكلفتها. وهذا التحليل ضروري كجزء من  خصائص 

 .ط اإلنمائية العامة لوضع برامج وطنية لإلسكان ولتنفيذها الخط 
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المساكن. إذ يقوم العاملون في   ويهتم المستعملون التجاريون أيضًا بدراسة البيانات التي يوفرها تعداد   . 1.36
حتمل واألجهزة المنزلية، بتقييم الطلب الم   صناعة التشييد، وكذلك المؤسسات المالية ومصانع األثاث والتركيبات 

 .أنشطتهم في إطار البرنامج العام على المساكن على أساس هذه البيانات، وتوجيه نطاق 
 
 تقييم نوعية المساكن   - 3
 

مؤشرًا مهمًا على  ( واألرضيات السقوف والحوائط )  تعتبر المواد المستخدمة في تشييد الوحدات السكنية  . 1.37
للبيانات المستقاة من البلد. ويمكن  تعداد المساكن فيما يتعلق بنوعية المواد   نوعية الحياة في مختلف أنحاء 

ن في رفاه  أو الفقيرة  المواطنين مع انخفاض نسبة المساكن    المستخدمة في بناء المساكن أن تبين مدى التحسُّ
 .النوعية الرديئة 

 
 داد السكان وتعداد المساكن العالقة بين تع  - جيم 

 
كعملية إحصائية واحدة أو   يوجد ترابط وثيق بين تعداد السكان وتعداد المساكن. وقد يجرى التعدادان    . 1.38

يجب أال  ُينظر إليهما باعتبارهما عمليتين  كعمليتين منفصلتين ولكنهما منسقتان بشكل جيد، وفي كلتا الحالتين
من العناصر الرئيسية   إن    ، التعدادين. فعلى سبيل المثال   العناصر األساسية مشتركة بين مستقلتين تمامًا ألن  

منفصلة ومعرفة األشخاص الذين يعيشون فيها، كما أن من المالمح   لتعداد السكان تحديد كل وحدة سكنية 
 .وخصائصهم  ، وعدد شاغليها  ، جمع معلومات عن خصائص كل وحدة سكنية الرئيسية لتعداد المساكن 

 
باستخدام  . 1.39 متزامن،  بشكل  البلدان  من  كثير  في  والمساكن  السكان  تعداد  دة على   ويجري  مواعيد موحَّ

بشكل أفضل، كما أن ذلك من شأنه   ر هذه الطريقة مقارنة المعلومات عن السكان وأماكن السكن األغلب. وتيس  
ل  يضًا أن يربط بين بيانات تعداد المساكن ومن شأن ذلك أ  .تسهيل عملية تجهيز البيانات وتحليلها بشكل مفصَّ

واالقتصادية لكل فرد في األسرة المعيشية، وهي معلومات يتم جمعها   والمعلومات عن الخصائص الديمغرافية 
 .السكان بشكل عادي في سياق تعداد

 
المجيب على الشخص    وقد تؤثر على مزايا إجراء التعدادين في شكل متزامن، إلى حد ما، زيادة العبء   . 1.40

نفس الوقت. ويمكن في البلدان التي   والشخص القائم بالعد نظرًا لزيادة كمية المعلومات المطلوب جمعها في 
في جمع بيانات عن عدد محدود من المواضيع على   يحتمل أن يشكل هذا العبء فيها مشكلة خطيرة أن تنظر



 

 

35  

 

جمع البيانات األكثر صعوبة في المجالين على على أن يتم    أساس العد الكامل في تعداد السكان والمساكن، 
سواًء في وقت إجراء التعداد أو بعده مباشرة. ويمكن أيضًا النظر في إجراء   نة، أساس دراسات استقصائية بالعي  

 .من عمليات وضع القوائم المسبقة في تعداد السكان تعداد المساكن كجزء 
 

على بيانات عن   ن على الطريقة التي يمكن بها الحصول وتؤثر العالقة بين تعداد السكان والمساك    . 1.41
يتم الحصول على بيانات عن   األشخاص عديمي المأوى، ففي حالة إجراء تعدادين متزامنين للسكان والمساكن 

تعداد المساكن بمعزل عن تعداد السكان   األشخاص عديمي المأوى كجزء من تعداد السكان، أما في حالة إجراء
المأوى في إطار تعداد المساكن. وتفيد المعلومات التي   ري محاولة عد  األشخاص عديمي فسيكون من الضرو 

المأوى، من ضمن أمور أخرى، في معرفة حجم مشكلة اإلسكان   يتم جمعها من خالل عد  األشخاص عديمي 
 .في أي منطقة محلية بعينها 

 
 بالعينة التي تجري بين التعدادات   صائية العالقة بين تعدادات السكان والمساكن وبين الدراسات االستق  - دال 
 

وعن الطلب على   نشأت عن سرعة حدوث التغييرات الجارية في عدد السكان وخصائصهم األخرى   . 1.42
وعن الخصائص السكنية التي   المزيد من البيانات التفصيلية عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان

مستمرة إلجراء دراسات استقصائية بالعينة   مل، ضرورة وضع برامج ال يكون من المناسب جمعها في تعداد كا
 .16معلومات جارية وتفصيلية عن كثير من المواضيع  لأُلسر المعيشية فيما بين التعدادات من أجل جمع

 
الدراسات فيما يتعلق بتلك    نة ويمكن أن يوف ِّر تعداد السكان والمساكن اإلطار الالزم للتصميم العلمي للعي    . 1.43

الوقت يوفر تعداد السكان والمساكن بيانات خط   ؛ وفي نفس (1.29إلى    1.25انظر الفقرات  )   االستقصائية 
تقييم مدى معقولية  يقوم عليها  التي  لقياس   األساس  للدراسات االستقصائية، كما يفيد كقاعدة  العامة  النتائج 

ين. ولكي تتاح إمكانية المقارنة بين نتائج التعداد التي تتم دراستها في كال االستقصاء   التغييرات في الخصائص 
اإلمكان   ونتائج  قدر  متطابقة  المستخدمة  والتصنيفات  التعاريف  تكون  أن  يجب  االستقصائية،  مع   الدراسات 

التي يتم الحصول   فإن القوائم  ،احتفاظها بالوفاء بالغرض من االستقصاء. ونظرًا للثبات النسبي ألماكن المعيشة

 

 :رقم املبيع   )منشاااااااااااااورات األمم املتحدة،   98  العد   ، صاااااااااااااميم عيّن ت اساااااااااااااتقصااااااااااااا ءات األسااااااااااااار املعيشاااااااااااااية: مب  ئ توجيهية عملية ت   16
E.06.XVII.13) . 
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كإطار مناسب إلجراء استقصاءات   ، يمكن استخدامها أيضاً (مع التحديث المناسب )عليها من تعداد المساكن  
 .تتناول مواضيع أخرى غير السكان والمساكن

 
من  - هاء  األخرى  األنواع  وبين  المساكن  و/أو  السكان  تعدادات  بين  واالستقصاءات   العالقة  التعدادات 

 اإلحصائية 
 
 التعداد الزراعي   - 1
 

الزراعي أقل وضوحًا.   مع أن تعداد السكان وتعداد المساكن بينهما صلة وثيقة، فإن صلتهما بالتعداد   . 1.44
العالقة بين تعداد السكان والمساكن   تكتسب   ، فنتيجة لزيادة التكامل في إطار برامج جمع البيانات  ،ومع ذلك 

البلدان بشكل متزايد إلى البحث عن ُسبل جديدة توثق   أوثق مما كانت من قبل. وتسعى والتعداد الزراعي صلة  
 .هذه العالقة

 
 . فوحدة العد  للعد    المتصلة بهذين التعدادين مسألة استخدامهما وحدات مختلفة المفاهيمية  ومن المسائل    . 1.45

لإلنتاج الزراعي، أما وحدة العد في   التقنية  ، وهي الوحدة االقتصادية17في التعداد الزراعي هي الحيازة الزراعية 
ففي كثير من البلدان النامية تجري معظم   ، ومع ذلك   .تعداد السكان فهي األسرة المعيشية والفرد في داخل األسرة

الزراعي في قطاع األسرة  اإلنتاج  بين  18المعيشية   أنشطة  المعيشية والحيازة تلك  ، وهناك ترابط وثيق  األسرة 
في حاالت كثيرة. وبالنسبة لهذه البلدان يتسم الربط بين التعدادين بأهمية  1إلى    1هي تقريبًا بنسبة الزراعية، و 

 .خاصة
  

في أسرة الحائز الزراعي.   وفي التعداد الزراعي يجري جمع بيانات مختلفة عن األسرة المعيشية واألفراد   . 1.46
الزراعي   للتعداد  العالمي  البرنامج  عن   201019ويوصي  بيانات  عن   بجمع  محدودة  وبيانات  األسرة  حجم 

 
    ك م بشاك   احلي زة الزراعية هي  حدة اقتصا  ية من اإلنت ج الزراعي ضضاع إل ارة  احدة تشام  امل شاية  األراضاي كله  املساتخَدمة    17

 أ  جزئيًّ  ألغراض اإلنت ج الزراعي، بلّض النظر عن العنوان أ  الشك  الق نوين أ  احلجم. 

 ل يعملون على حس هبم أ  منتجني لالستعم ل ال ايت.   أ  األسر اليت يش ر  أعض ؤه  يف أنشطة زراعية كعّم   18

: الربانم  الع ملي للتعدا  الزراعي  1نظ م تعدا ات  اسااااااااااااتقصاااااااااااا ءات زراعية متك ملة، ا ّلد   الزراعة،    لألغ ية   املتحدة األمم  منظمة   19
 (. 2005)ر م ،    11، سلسلة تطوير اإلحص ءات رقم  2010
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األسرة  ألعضاء  االقتصادية  واألنشطة  الديمغرافية  المعلومات   الخصائص  بعض  وكذلك  للحائز،  المعيشية 
وقد يجد مستعملو البيانات أن بعض بيانات األنشطة   .المحدودة عن األشخاص العاملين كعمال في الحيازة

أشمل من بيانات تعداد السكان، ألن تعداد السكان يهتم أساسًا بالنشاط   اد الزراعي الزراعية المستقاة من التعد
الرئيسي  يفيد كثيرًا في تحديد األشخاص   االقتصادي  أثناء فترة زمنية مرجعية قصيرة، وهذا ال  لكل فرد في 

يوف ِّر   لسكانبالنشاط الزراعي على أساس موسمي أو لبعض الوقت. ومن ناحية أخرى فإن تعداد ا   المرتبطين 
من التعداد الزراعي ألنه   بيانات عن العمالة في القطاع الزراعي والسكان الزراعيين، وهي بيانات ليست متاحة

مستعملي البيانات الزراعية صورة كاملة   ال يشمل سوى األسر المرتبطة بالحيازات الزراعية. ولكي تكون أمام 
 .تعداد السكان أيضاً   لى بيانات فإنهم يحتاجون إلى بيانات التعداد الزراعي وإ 

 
بين هذا التعداد والتعداد   ولدى تخطيط تعداد السكان والمساكن ينبغي اغتنام كل فرصة لتقوية الرابط   . 1.47

المستخدمة في تعداد السكان والمساكن   الزراعي، ويمكن أن يتم ذلك بصور مختلفة. فينبغي أن تكون التعاريف 
المستخدمة   التعاريف  مع  حتى متفقة  الزراعي  التعداد  مجموعتي   في  بين  معنى  ذات  مقارنات  إجراء  يمكن 

في التحضير للتعداد الزراعي في أمور منها تحديد مناطق العد   البيانات. ويفيد تعداد السكان والمساكن أيضاً 
 .تصميم العينة في الدراسات االستقصائية بالعينة وإعداد إطار التعداد الزراعي وفي 

 
بيانات إضافية عن األنشطة   تخطيط برنامج التعداد الوطني ينبغي إيالء االعتبار إلى إمكانية جمع وفي     1.48

ل إعداد إطار  الحيازات الزراعية في قطاع األسر المعيشية   الزراعية كجزء من تعداد السكان والمساكن بما يسه ِّ
مال الخرائط السابقة على التعداد أو ذلك كجزء من أع   الستخدامه في التعداد الزراعي التالي. ويمكن أن يتم 

الى   4.387انظر الفقرات  )   إلى استمارة التعداد بعض األسئلة    كجزء من إعداد القوائم أو عن طريق إضافة 
مستوى األسرة المعيشية  على  ة د إضافي و إلى استبيان التعداد يمكن إدراج بن أسئلة . وفي حالة إضافة (4.396

 وقد يكون مفيًدا أيًضا.  إنتاجي زراعي  األسرة يعمل لحسابه الخاص في نشاط بشأن ما إذا كان أي من أعضاء  
باألنشطة الزراعية أثناء فترة   العامليناألشخاص    جمع بيانات إضافية على المستوى الفردي من أجل تحديد

ويمكن للمعلومات المتعلقة بالمهنة أو الصناعة والوضع في مجال العمالة، والمشاركة في أطول، كعام مثاًل.  
تحديد األسر المعيشية ذات اإلنتاج كلها  ر  عند االقتضاء، أن تيس    ، شخصيالستخدام ال لإنتاج السلع الزراعية  

تعداد السكان والمساكن من باستخدام بيانات    وإذا اختارت البلدان اتباع هذا النهج   الزراعي لحسابها الخاص.
التعداد الزراعي وتعداد السكان والمساكن، وأن يجري   أجل وضع إطار التعداد الزراعي فينبغي التنسيق  بين 
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الزراعي بأسرع ما يمكن بعد  يزال حديثاً   التعداد  بينما اإلطار ال  النهج  .  ذلك  المبادئ ويرد تفصيل هذا  في 
 .20ممارسات قطرية مختارة مع اكن بالتعدادات الزراعية التوجيهية لربط تعدادات السكان والمس 

 
فهذا من شأنه أن   . أن يأتي بالكثير من المنافع  للربط بين بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي   يمكنو   . 1.49

البيانات. ويوف ِّر في تكاليف جمع    يضيف قيمة تحليلية كبيرة لمجموعات البيانات المستقاة من كال التعدادين
التي يتم جمعها في سياق تعداد السكان يجري   وذلك أن كثيرًا من البيانات الديمغرافية وبيانات حالة النشاط 

بين بيانات التعدادين فلن يكون من الضروري جمع هذه البيانات   جمعها أيضًا في التعداد الزراعي. وإذا تم الربط 
 . إمكانية المقارنات الشاملة بين الجداول   ى تبقبينما   الزراعي  مرة أخرى في سياق التعداد

. 
يحتفظ   عادةً و ميدانية مشتركة.    وتقوم بعض البلدان بجمع بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي كعملية   . 1.50

الخاصة، ولكن يجري الربط الزمني بين العمليات الميدانية بحيث   كل تعداد بهويته الخاصة ويستعمل استبياناته 
ادين. ويحدث في بعض األحيان إدماج التعدادين   جمع مجموعات البياناتيمكن   في نفس الوقت وبنفس العد 

ينبغي أن يؤخذ في الحسبان ، ولكن بما أن  هذه العملية تزداد تعقيًدا  ، يفيد من نواح كثيرة في تعداد واحد. وهذا
 .وعلى نوعية البيانات بشكل جيد أثر ذلك على العمليات الميدانية 

 
 تعداد المنشآت   - 2
 

تعداد السكان، فإن في   مع أن جمع معلومات عن المنشآت الصناعية والتجارية ال يشكل جزًءا من  . 1.51
المعلومات   بعض  استخدام  ُتجمع اإلمكان  في   التي  حسابهم  على  والعاملين  العمل  أصحاب  يتعل ق   من  ما 

لونها، مثل نوع النشاط   في إعداد قوائم بأصحاب هذه   االقتصادي وحجم الوحدة، بالوحدات االقتصادية التي يشغ 
كما يمكن أن ُتستعم ل إلعداد لوائح المنشآت نفسها، في حال ُطلبت معلومات عن موقعها أو عندما المنشآت.  

هذه القوائم   أن في اإلمكان استخدام   وقد أثبتت الخبرة المساكن(.  أو  تكون المنشآت واقعة ضمن أماكن العيش ) 
للمنشآت  في تعداد   البلدان وتستخدمها كإطار الحق  بها معظم  التي تحتفظ  المنشآت  أو الستكمال سجال ت 

  . عي نات قائم على القوائم أو قائم على المناطق في تعداداتها للمنشآت
 

 
املب  ئ التوجيهية لربو تعدا ات السااااااااك ن  املساااااااا كن     صااااااااند ت األمم املتحدة للسااااااااك ن،    الزراعة لألمم املتحدةمنظمة األغ ية     20

 . (2012)ر م ،     لتعدا ات الزراعية مع مم رس ت قطرية خمت رة
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التي يستخدم فيها   ذات المباني المرئية الثابتة   المنشآت فقط    تغطيالتجارية    ولما كانت معظم السجالت   . 1.52
فمن الممكن االستفادة من تعداد السكان في جمع   ( عادة عمال   10أو  5)  عدد من العمال يزيد على حد أدنى 

التي تستخدم عددًا من األشخاص أقل من ذلك   ( النشاطنوع  الحجم و مثل ) منشآت  تلك المعلومات أساسية عن 
ون لحسابهم الخاص. إال  أنه يجب توخي الحذر لدى المنشآت التي يديرها أشخاص يعمل  الحد األدنى، وخاصة

 . واحدة التي يمتلكها أكثر من شخص واحد أو أسرة   وحدة العد لضمان تفادي العد المزدوج للمنشآت   اختيار 
 

من المهم أن  ، القائمةعندما تستخدم المعلومات المستقاة من تعداد السكان لبناء إطار عينة قائم على   . 1.53
ر وقد تصبح المعلومات سريعة التغي    تتاح بيانات تعداد السكان وتستخدم بعد وقت العد بفترة قصيرة ألن هذه 

 المنطقة.مات إلنشاء إطار عينة قائم على  هذا الشرط أقل  إلحاحًا عندما ُتستخدم المعلو يكون    .غير ذات موضوع
 

السكان    . 1.54 تعداد  الوظيفية الالزمة  ومعلومات  الحالة  العمل   لهذه األغراض هي  أرباب  تحديد  من أجل 
معلومات يلزم جمع    . وفيما يتعلق بهذه المجموعة الفرعية من العمال،واألشخاص العاملين لحسابهم الخاص

وبالنسبة لكل  منها، نوع النشاط االقتصادي، واسم المنشأة وعنوانها )إن وجد(، وعدد ،  العاملة عن عدد المنشآت  
وما إذا كانت المنشأة تدار بالشراكة   ، )بما في ذلك العمال والموظفون األسريون المساهمون(  فيها  العمال العاملين 

ومات في استبيان التعداد، يمكن استخراج عدد المنشآت الصغيرة هذه المعل   إذا ظهرت كل  و مع أشخاص آخرين.  
 من الجدول أو من مستندات المعالجة بعد التعداد. 

 
 تعداد المباني   - 3
 

السكنية منها )  المباني   لما كان من الضروري، كجزء من عملية تعداد المساكن، االستفسار عن جميع    . 1.55
يكون من المناسب تسجيل المعلومات   من أجل معرفة ما إذا كانت مشغولة أو غير مشغولة، فقد   ( وغير السكنية

وإن كان من الممكن أن يقتصر جمع البيانات التفصيلية   عن جميع المباني الموجودة وقت إجراء تعداد المساكن،
لشاملة التي يتم الحصول سكنية أو مجموعات مساكن. وتشكل القائمة ا  على المباني التي توجد فيها وحدات

بعض األحيان أساسًا لتعداد للمباني يجري وقت إجراء تعداد المساكن أو في وقت الحق   عليها بهذه الطريقة في 
تعداد   تستخدم هذه البيانات في تحديد أنواع خاصة من المباني تكون هامة الستقصاءات أخرى مثل   له. وقد 

يوفر وضعًا مثاليًا   ر المعيشية قبل العد الفعلي فإن هذاس اد قائمة باألُ المؤسسات أو تعداد المدارس. وإذا تم إعد
 .لتنفيذ هذه العملية
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 نظام اإلحصاءات الجارية للمساكن   - 4
 

م معلومات   تشير اإلحصاءات الجارية للمساكن إلى نشاط اإلسكان، فهي تبين عدد المنازل .  1.56 المشيَّدة، وتقد ِّ
مثل   المساكن،  إلى معيَّنة عن  وما  األرضية  والمساحة  الغرف  التي   القيمة وعدد  المنازل  وكذلك عدد  ذلك، 

البيانات عادة من  البيانات يقوم على أساس   تحطمت أو التي ُهدمت. ويتم الحصول على هذه  نظام لجمع 
يمكن الحصول على إحصاءات   ، وعلى سبيل المثال   .اإلجراءات اإلدارية التي يتطلبها النشاط موضع البحث

أو من سجالت المنازل التي بدأ إنشاؤها أو التي ُأكملت أو   لتشييد من التراخيص التي تصدر لبناء المنازل ا 
عة من السجالت التي يُ   من شهادات اإلشغال. ويمكن الحصول  حتفظ بها على إحصاءات عن المنازل المتصد ِّ

وجبايتها  الضرائب  تج   .ألغراض  التي  للمساكن،  الجارية  اإلحصاءات  فصليًا،  وتبين  أو  شهريًا   التغي رات مع 
المساكن، وإن كان لها استعماالت أخرى، كما تستعمل في تحديث بيانات خط األساس التي   الحاصلة في عدد 

 .الحصول عليها من تعداد المساكن يتم 
 
 السجل المدني واإلحصاءات الحيوية   - 5
 

الوقائع الحيوية، وال سيما   المشترك في حساب معدالت تستخدم بيانات تعداد السكان باعتبارها القاسم    . 1.57
التعداد. وفي المقابل فإن نتائج التعداد، إذ   المعدالت المتعلقة بالخصائص التي ال ُتبحث عادة إال  وقت إجراء

وإحصاءات الهجرة، يمكن أن توفر تقديرات عن حجم  تنقَّح على فترات زمنية استنادًا إلى اإلحصاءات الحيوية
في المستقبل، وعن توزيع هؤالء السكان، وغير ذلك من الخصائص.   البلد بكامله أو أجزاء كبيرة منه   سكان 

توفر بيانات التعداد بشأن الخصوبة بيانات خط األساس التي ُيستند إليها في تحديد   وعالوة على ذلك يمكن أن 
بين   وجود تنسيق وثيق   ستصوب الم اإلحصاءات الجارية للوالدات، والعكس صحيح. ولذلك فإن من    موثوقية

المفاهيم، و ،  التغطية  إجراءات جمع بيانات تعداد السكان واإلحصاءات الحيوية وإحصاءات الهجرة من حيث
 .والجداول  ، التصنيفاتو  ،التعاريف و 
 

ع دون  . 1.58 السنة من العمر وتقارير   ويالحظ أن بعض البلدان قد ربطت بين كشوف التعداد الفردية للُرضَّ
من اكتمال أي  من نوعي البحث. ويستخدم   ل المواليد عن السنة التي تسبق تاريخ التعداد، كوسيلة للتحقق تسجي

لمقارنة  التعداد  وكشوف  الوفيات  تقارير  بين  كال   الربط  في  ترد  كما  المتوفين  خصائص  عن  المعلومات 
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نجمت في الماضي عن المقابلة بين نفس الخانة في كال   ومع أن كثيرًا من اإلشكاالت التي   .21المصدرين 
بالكامل، إال   لم تحل  السجالت  للتطورات في تكنولوجيا   النوعين من  أن حدة هذه اإلشكاالت قد قلَّت نتيجة 

لتي تترتب على استخدامها الطريقتين ينبغي للبلدان أن تنظر مليًا في المزايا ا   الحاسوب. وقبل األخذ بإحدى
 كشوف الدراسات االستقصائية بالعينة لألسر المعيشية بداًل من استخدام كشوف التعداد، وفضالً   في هذه العملية 

سرية المعلومات   عن ذلك ينبغي أن تجري هذه العمليات في توافق تام مع القوانين والسياسات الوطنية التي تحكم 
 .عداد، حفاظًا على ثقة الجمهور في التعدادالتي يتم الحصول عليها في الت

 
بشأن التوزيع الجغرافي للسكان   وعند وضع نظام لتسجيل الوقائع الحيوية، يمكن اإلفادة من نتائج التعداد   . 1.59

 .في تحديد المواقع المناسبة لمكاتب السجل 
 
 مجموعات البيانات اإلدارية  - 6
 

عن   تتوف ر مجموعات متنوعة ومتنامية من البيانات الحكومية والخاصة التي تحتوي على معلومات   . 1.60
األشخاص أو األسر ضمن بلد ما. وجدوى مجموعات البيانات هذه هي عادًة محدودة بفعل غياب تغطيتها 

انات وملف  التعداد، السكانية، أو دقة البيانات أو مجموعة من الميزات. ومن شأن الرابط بين مجموعات البي 
بفضل تغطيته الكاملة لألشخاص واألسر، أن يؤم ن القدرة على ابتكار أفكار جديدة ومنتجات إحصائية جديدة 

 لتحقيق قيمة أكبر انطالًقا من التعداد. 
 

دخل مثاًل في بعض البلدان، بإمكان بيانات ال   – بإمكان البيانات اإلدارية أن تحل  مكان بيانات التعداد    . 1.61
البيانات بشكل مباشر في التعداد. كما أن   من قسم الضرائب أو العائدات أن تحل  مكان ضرورة جمع تلك 

التعداد   بيانات  د  تمد  التعداد بالمعلومات   – البيانات اإلدارية يمكن أن  بيانات  على سبيل المثال، يمكن ربط 
اسة الخاصة بتأشيرة الدخول أو المعلومات الصحية لتمديد مجموعة ب  يانات التعداد لتشمل مناطق قد تكون حس 

للغاية فال يمكن جمعها في استمارة التعداد، أو ببيانات سابقة عن التعليم للقيام بتحليل خط ي  ألثر التعليم على 
مثاًل، في أحد   - النتائج الخاصة باليد العاملة. كما يمكن أن تحل  البيانات اإلدارية مكان البيانات الناقصة  

 
 3  التنقيح ية،  مب  ئ  توصاااااااي ت لنظ م اإلحصااااااا ءات احليو احليوية يف  تر   راساااااااة للمق رنة بني إحصااااااا ءات التعدا   اإلحصااااااا ءات     21

 . ( 597  إىل  595، الفقرات  E.13.XVII.10رقم املبيع:    )منشورات األمم املتحدة، 
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ان اسُتخدمت السجال ت الصحية لألخذ باحتساب المقيمين االعتياديين الذين لم يستجيبوا خالل فترة التعداد البلد 
 ومواصفاتهم. 

 
حرًصا على مراعاة القوانين ال  أعاله، يجب التعاطي بحذر مع عمليات الربط،    1.58. كما يرد في الفقرة  1.62

 ناس في التعداد واألنظمة اإلحصائية. على ثقة الحفاظًا  الوطنية كل ها فحسب بل أيًضا  
 

 منهجية التعداد  - الرابع الفصل  
 

، بات بديهيًّا أن  عدًدا من البلدان 22من تلخيص تجارب تعدادات السكان والمساكن السابقة نطالًقا  ا   . 1.63
كانت تستطلع استخدام منهجيات بديلة للتعداد التقليدي من أجل إنتاج إحصاءات للتعداد. فاستخدام السجال ت 

إلى جانب مصادر أخرى، تنظر فيه بعض الدول بغرض إنتاج إحصاءات   –بشكل أساسي سجال ت السكان    –
لة خاصة بالمناطق الصغيرة بشأن  السكان والمساكن، وكذلك تطبيق منهجية تعداد مستمرة للغرض نفسه.   مفص 

أكثر  السكان والمساكن تصبح متنوعة  تعدادات  التقليدية هذه في إجراء  الطريقة  بدائل  إن   إلى ذلك،  إضافًة 
 (، وبالتالي يعتب ر هذا 1.95الفقرة  نظر  ا لناحية ابتكار مجموعات مختلطة من طرق متنوعة لجمع البيانات ) 

 بمثابة تحدٍ  لتلخيصها وتصنيفها بواسطة منهجيات مصادر البيانات المقبولة عامًة. 
 

أي بطلب   – . تجدر اإلشارة إلى أن  معظم البلدان يتوقَّع أن تستمر  في استخدام نهج التعداد التقليدي  1.64
ر في ا23للتعدادات   2020في جولة    – المعلومات من كل  أسرة في بلد ما   لوقت نفسه أن  أعداًدا ، بينما يقدَّ

متزايدة من البلدان سوف تنوي استخدام منهجيات بديلة. ثمة أسباب قليلة الستطالع الُنهج البديلة، وفي ما يلي 
لتنفيذ  الموازنة  أكبر وبتوقيت مناسب؛ )ب( قيود في  إنتاج إحصاءات بوتيرة  إلى  الحاجة  لعي نة: )أ(  عرض 

د السكان في المشار  كة في التعداد؛ )د( زيادة في القدرات التقنية على التعاطي مع مصادر التعداد؛ )ج( ترد 
 البيانات. 

 

 
اليت غّطت الف ة بني   2010إفتتح ا لس اإلقتصاااااااا     االجتم عي الت بع لألمم املتحدة جولة تعدا ات السااااااااك ن  املساااااااا كن للع م   22

 . 2014و  2005الع مني  

 . 2024و  2015ع َمي   العقد املمتد بني  2020تلّطي جولة تعدا ات السك ن  املس كن للع م   23
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. يهدف هذا القسم إلى التحد ث باختصار عن المنهجيات الممكنة لخوض تعدادات قائمة على تجارب 1.65
دة، ومنافعه  ا وسي ئاتها، البلدان الحالية. كما يصف هذا القسم أيًضا الشروط الضرورية الستخدام منهجية محد 

على محتوى التعداد وإدارته. ويجب أن نضع في أذهاننا أن  البلدان التي تستخدم منهجية تعداد   عنها   ترت ب ما يو 
دة قد تواجه اختالفات هائلة في تنفيذ هذه المنهجية، ناجمة من االختالفات في ظروف البلدان وتوق عاتها.  محد 

لة على المستوى الجغرافي األدنى وبغض  النظر عن النهج المعتمد، يبقى الم  بدأ الحيوي لتوفير إحصاءات مفص 
 أهمية كبرى.   اذ
 

، حيث تصف خانات الصفوف عملية جمع 1ترد منهجيات التعداد المتنوعة في مصفوفة في الجدول    1.66
انية كمصادر لبيانات البيانات من خالل التعداد الميداني وتعرض العواميد استخدام السجال ت اإلدارية أو  السك 

ح أن تستخدمها وال تعرض  التعداد. وال تعرض المصفوفة إال  تلك الخيارات التي إم ا استخدمتها البلدان أو يرجَّ
 الخلطات الممكنة كل ها بما في ذلك الخلطات النظرية التي يبقى على أي  بلد أن يختبرها. 

 
أو اًل، يعر ض التعداد الميداني الكامل والتعداد القائم على   .224. يرد شرح للُنهج المختلفة في الجدول  1.67

؛ ثم يرد وصف للمنهجيات المختلطة. كما اعُتمدت ُنهج بديلة بطرق مختلفة في بلدان مختلفة، حسب  السجل 
 األفضليات والممارسات الوطنية وتوفر مصادر البيانات المناسبة. 

 
ت المختلفة: السجال ت اإلدارية، والسجال ت اإلحصائية وسجال ت . ترد في عواميد المصفوفة أنواع السجال  1.68

م ألغراض إدارية بشكل أساسي  خارج إطار السلطات  األساس. فالسجال ت اإلدارية هي سجال ت ُتنشأ وتستخد 
اإلحصائية الوطنية. ويجري تنقيح السجل  اإلداري وتصحيحه وربما إدماجه في سجل  إحصائي  داخل معهد 

ثم يمكن استخدامه ألغراض إحصائية. كما يمكن إنشاء سجل  إحصائي داخل معهد إحصاء ألغراض إحصاء  
إحصائية؛ من األمثلة على ذلك سجل  مهن ليس له أي  أغراض إدارية في حاالت عدة. والسجال ت األساس 

اني، أو سجل  المساكن أو سجل  الشركات، توف ر قاعدة سكانية   ، لألفراد، والمساكنهي سجال ت، كالسجل  السك 
ر المعيشية بمزج سجل  السكان  والشركات. ثم يمكن أن تقار ن سجال ت أخرى بسجل  أساس. وينشأ سجل  األس 

 وسجل  المساكن. 

 
ث نوية لإلحصاااا ءات الرمسية:  لي   ال ارية   اإلصاااا  ر  املسااااتخدام  ا املتحدة االقتصاااا  ية أل ر  ،   جلنة األمم  للمزيد من التف صااااي  أنظر:   24

(ل  إحصاا ءات ق ئمة على السااجّ  يف البلدان الشاام لية: مراجعة أفضاا  املم رساا ت  2011  ، جنيف)   ECE/CES/13املب  ئ  املم رساا ت،  
 . (E.07.II.E.11  رقم املبيع:   )منشورات األمم املتحدة، مع تركيز على اإلحص ءات السك نية  االجتم عية  
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 1الجدول  
 الخاصة بتنفيذ التعداد  للُنهج المنهجيةنظرة شاملة 

 استخدام السجال ت كمصادر لبيانات التعداد  نوع جمع البيانات 
سجال ت )تعداد  ما من  

ميداني بالكامل على أساس  
 25استقصاءات العي نات( 

 سجال ت األساس 
 )أفراد، أسر، مساكن( 

 26مصادر إدارية متكاملة

 تعداد ميداني كامل فقط   تعداد ميداني بالكامل 
 )تعداد تقليدي( 

سجال ت أساس وتعداد ميداني 
 كامل 

متكاملة   إدارية  مصادر 
 وتعداد ميداني كامل 

دة   استقصاءات متجد 
 )استقصاءات مستمر ة( 

تعداد ميداني كامل  
دة  واستقصاءات متجد 

د   تعداد متجد 

 ال معلومات  ال معلومات 

سجال ت أساس واستقصاءات   ال معلومات  استقصاءات عي نة خاصة
 عي نة خاصة

مصادر إدارية متكاملة  
 واستقصاءات عي نة خاصة

سجال ت أساس واستقصاءات   معلومات ال  استقصاءات عي نة قائمة
 قائمةعي نة 

مصادر إدارية متكاملة  
 واستقصاءات عي نة قائمة

ال تعداد ميداني )مرتكز إلى  
 السجل  بالكامل( 

 مرتكز إلى السجل  بالكامل  ال معلومات  ال معلومات 

 
 2الجدول  

 وصف الُنهج 
 الوصف النهج 

الكامل )تعداد  بتعداد ميداني  
ميداني   تعداد  أو  تقليدي( 

واستقصا ب ءات  الكامل 
دة  متجد 

مواضيع التعداد المتعلقة باألفراد واألسر المعيشية عن طريق استبيان    عنجمع المعلومات  تُ 
جمع البيانات )مثل المقابلة  أساليب أخرى لأو    ينادالتعداد مباشرة من المجيبين باستخدام العد  

اإلنترنت(، أو عن طريق تطبيق مزيج من األساليب المختلفة  و ،  البريد المراسلة ب و عبر الهاتف،  
  اً خاص   استقصاءً الكامل  ب في التعداد التقليدي، قد يتضمن التعداد الميداني  و لجمع البيانات.  

من الشائع استخدام  و د. متجد  استقصاء أو يمكن دمجه مع  ة الطويل  االستمارة باستخدام    مدمجاً 

 
يف تعدا  ميداين  لك م ، ال تسااااااااتخَدم البي انت الن شااااااااصة من السااااااااجاّلت كمصاااااااادر بي انت للتعدا ، مع أّن السااااااااجاّلت ميكن أن    25

 تستخَدم كإط ر  لدعم العملي ت امليدانية. 

  سجاّلت أخرى  ات صلة.   ،  التوظيف  ،  التعليم  ، ئب  الضرا   ، مص  ر إ ارية متك ملة مع معلوم ت عن األعم ل  26
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نفسه  خالل اإلطار الزمني  االستمارتين  ا  ت ستخدم كلت. و ة الطويل   االستمارة   مع  القصيرة   االستمارة 
التغطية الكاملة، فإنها تعتبر    ترتكز على   ال االستمارة الطويلة  تقديرات    للتعداد. وفي حين أن  

التراكمي    االستقصاءالكامل مع  ب الميداني    داد عتللتعداد. ومن خالل النمذجة، يستخدم ال   ناتجاً 
خصائص تفصيلية لمختلف  ذات  فترات زمنية أخرى(  على  تقديرات سنوية )أو لتوليد   المستمر  

الوقت إلنتاج إحصاءات  مع  المستويات الجغرافية. وباستخدام هذا النهج، يمكن تجميع العينة  
 ومالءمة.  على أدنى مستويات التفاصيل الجغرافية لتوفير بيانات أكثر تواتراً 

د تعداد  يغطي    تراكمي مســـتمر    اســـتقصـــاء  عن طريقجمع المعلومات عن األفراد واألســـر المعيشـــية  تُ  متجد 
من يوم معين أو فترة    (، بدالً عموماً تصـل إلى سـنوات  البلد بأكمله على مدى فترة من الزمن )

التي  طول فترة التعداد )  ما:المتجد د هللتعداد  المعلمتان الرئيســـــــــــــيتان   و قصـــــــــــــيرة من التعداد.  
ل أخذ العينات )الذي يعتمد على المســتويات الجغرافية  ( ومعد  الالزمة رار التحديثات  بتك  ترتبط

 المطلوبة ألغراض النشر(.

تم االسـتحصـال  البيانات التي   جمععن طريق  جمع المعلومات عن األفراد واألسـر المعيشـية  تُ  مختلط  نهج
ال  مع ســجالت إدارية أو إحصــائية. و   ،كاملبالمســح واحد أو أكثر أو تعداد ميداني  عليها في  

،  فحســـب  لدعم العمليات الميدانية وســـيلة  تســـتخدم البيانات المســـتمدة من الســـجالت كإطار أو  
ُتســـتخدم  في بعض الحاالت،  و مباشـــرة كمصـــدر بيانات لبعض معلومات التعداد.  بل ُتســـتخدم  

لتحقق منها أو تصـحيحها أثناء جمع  التي ُيفترض االسـتبيانات  ل  المسـبق  ملءلسـجل لبيانات ال
التي ال  لتوفير معلومات عن مواضـيع التعداد    ءات العينة الخاصـة سـتخدم اسـتقصـا تُ و البيانات.  

 الرديئة في السجالت.  النوعية البيانات ذات  لتعديل  المصادر اإلدارية أو    فيمتاحة  تكون  

  السجللى إمرتكز  استقصاء
والعي نات القائمة أو  

لى  إمرتكز  استقصاء
  المصادر اإلدارية المتكاملة 

 والعي نات القائمة

  ال ســي ما مختلف   ر اإلدارية القائمة دصــا ممن الجمع المعلومات عن األفراد واألســر المعيشــية  تُ 
  األفراد واألســر ســجال ت    تلك التي تكتســب أهمية كبرى وتتمث ل في  من بينها و   ،أنواع الســجالت

من  مأخوذة  معلومات  ب  ،على المســـــتوى الفردي   ،الســـــجالتوالمســـــاكن. وترتبط هذه    المعيشـــــية 
ــا  ــتقصـــ ــتقصـــــ و جمع أي بيانات ميدانية.  تُ ال  و .  العي نات القائمة   ءاتاســـ ــمل اســـ   لعينات ا  اءاتتشـــ

استقصاء  و استقصاء القوة العاملة  مثل  ،  فيما بين التعداداتنة  دراسات استقصائية بالعي    القائمة 
 مستويات المعيشة.

السجل  إمرتكز  تعداد   لى 
 بالكامل 

ال سي ما مختلف  من المصادر اإلدارية القائمة،  المعلومات عن األفراد واألسر المعيشية  جمع  تُ 
  األفراد واألســر ســجال ت    تلك التي تكتســب أهمية كبرى وتتمث ل في  من بينها أنواع الســجالت، و 

من  مأخوذة  معلومات  ب  ،على المســـــتوى الفردي الســـــجالت،  وترتبط هذه    والمســـــاكن.  المعيشـــــية 
ــائية أخرى  ــادر إدارية أو إحصــــ   ، التعليم و   والضــــــرائب،  ،األعمال التجارية ، مثل ســــــجالت  مصــــ

 والسجالت األخرى ذات الصلة.  ،والتوظيف
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 ي بالكامل )التعداد التقليدي( التعداد الميدان   - ألف 
 

بة تتمث ل في جمع معلومات بشكل ب. يشمل نهج التعداد الميداني  1.69 الكامل أو النهج التقليدي عملية مرك 
ر حول مجموعة من المواضيع وفي   د، ترافقها عملية توضيب وتقييم وتحليل فاعل من األفراد واألس  وقت محد 

البلد. فالناس  د جي ًدا من  ببلد ما أو بجزء محد  المتعلقة  الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية  للبيانات  ونشر 
بون ليجمعوا معلومات من الُمجيبين. في التعدادات القائمة على  ر المستجوِّ يجيبون على استمارة تعداد أو ينش 

ر المعيشية واألشخاص كافة في المست  بين، يعيَّن منف ذو التعدادات في مناطق تعدادية مختلفة ليغط وا األس  جوِّ
دة من الوقت من أجل االستجابة إلى شروط الشمولية والتزامن. فتصمَّم  منطقة التعداد خالل فترة قصيرة ومحد 

رة والطويلة. في الحالة األخيرة، ال تحتوي استمارة طويلة بشكل شامل، أو يعتم د خليط من االستمارات القصي 
د بها التغطية الشاملة، بينما تستعم ل االستمارة القصيرة لجمع معلومات االستمارة القصيرة إال  على أسئلة يُ  قص 

لة حول موضوع معي ن إضافًة  ر والسكان. وهذه االستمارة تحتوي عادًة على أسئلة مفص  فقط من عي نة من األس 
مواضيع معق دة مثل الخصوبة. وُيستعمل نوعا االستمارات هذان خالل اإلطار الزمني نفسه للتعداد. إلى تغطية  

تعتب ر من مخر جات التعداد. كما أن  إثقال   فإنهاوفيما ال ترتكز تقديرات االستمارة الطويلة على التغطية الكاملة،  
 ابة وجودة البيانات. استمارة التعداد من شأنه أن يؤث ر سلًبا على معد الت االستج 

 
. يتمث ل بديل لهذا النهج في نمذجة التعداد الميداني الكامل مع استقصاء تراكمي  مستمر  من أجل إنتاج 1.70

لة بشكل سنوي  )أو بفوارق زمنية أخرى(. وحسنة هذا النهج األساسية  تقديرات لميزات السكان والمساكن المفص 
بيانات أكثر مواءمًة وبوت يرة أكبر حول السكان والمساكن مم ا لو اعُتمد تعداد كل  عشر سنوات. هي توفير 

ولكن، قد يكون هكذا برنامج مكلًفا وصعًبا من الناحية التقنية، إذ يستلزم جولة من التخطيط الشامل والتطوير 
ة  .واالختبار تمتد  على سنوات عد 

 
م لجمع البيانا. بما أن  طرًقا متنوعة يمكن أن تُ 1.71 ع عند ستخد  ل بالبريد أو توض  ت، بما في ذلك استمارة ترس 

إن  فباب المنزل، وكذلك االتصال الهاتفي، واإلنترنت، والمتابعة بالزيارة الشخصية، أو مزيج من هذه الطرق،  
ا لجمع البيانات.   البلدان التي تستعمل التصميم التقليدي يمكنها بهذه الطريقة أن تستخدم ُنهًجا مختلفة جدًّ

 
دة وبيانات لميادين 1.72 . للتعداد التقليدي قدرة في توفير لمحة شاملة عن السكان بالكامل في فترة زمنية محد 

جغرافية صغيرة. في هذا اإلطار، ربما يكون التعداد التقليدي فريًدا بطبيعته. وهذا النهج يناسب بشكل خاص  
جتماعية واالقتصادية المتنوعة بشكل متزامن لكافة البلدان التي تستلزم توفر أعداد سكانية حسب الميزات اال
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المستويات الجغرافية لكي تلب ي حاجات التخطيط وتخصيص األموال. فترسيم الحدود االنتخابية يتطل ب التزامن، 
أكثر. ولكن في الوقت نفسه، تم  تمييز التعدادات التقليدية مناسبًا  ولهذا السبب أيًضا قد يكون النهج التقليدي  

ًرا وتعقيًدا وكلفًة من بين النشاطات التي تنتهجها السلطات اإلحصائية. بكو  نها نشاط جمع البيانات األكثر تطو 
فباإلضافة إلى التكاليف، تستلزم هذه المهم ة المعق دة وعًيا كاماًل وموافقًة تام ة من األشخاص الذين سيشاركون 

 فيها. 
 
 الشروط الضرورية  - 1
  

ية، . من الضروري توف  1.73 ر تشريعات وطنية لخوض التعداد السكاني وتعداد المساكن من أجل ضمان السر 
لبلد، سواء أكانت منضوية ا والشفافية والتعاون بين السكان. فال بد  من وجود هيئة مركزية دائمة للتعداد في  

يستلزم موارد هائلة،  تحت مكتب اإلحصاء أم ال، ويمكن توسيعها خالل فترة التعداد. وبما أن  التعداد التقليدي
البيانات. ومن  لمعالجة  بكاملها وعملية الحقة  البالد  تشمل  ميدانية  لعملية  الكافي  التمويل  تأمين  من  بد   ال 
الشروط األخرى الضرورية لهذا النهج دعم الناس لهذا التعداد وقبولهم العام بالمشاركة فيه، وثقتهم في مكتب 

 اإلحصاء أو هيئة التعداد. 
 
 سنات والسيّئات الح  - 2
 

للتعداد التقليدي حسنتان أساسي تان هما شمولية التغطية والتزامن. وتتمث ل حسنة أخرى في المرونة في .  1.74
بة   ات خاذ القرار  بشأن المواضيع التي يجب تغطيتها وتصميم االستمارة. وتبرز حاجة أقل  لتكييف البيانات المرك 

المدخالت كافة. ويصبح إطار التعداد األساس ألطر أخذ العي نات الالحقة   بما أن  معالجة البيانات الخام تؤم ن 
دة زمنيًّا للعملية الميدانية تعني أن  جمع البيانات انتهى في فترة قصيرة  زة والمحد  كلها. وأخيًرا، إن  الطبيعة المرك 

 وال يستلزم أي  مراقبة طويلة األمد أو ثابتة. 
 

ة . من بين  1.75 التقليدي كلفته وطبيعته اإلدارية المعق دة. وسي ئة أخرى هي أن  مد  السي ئات الكبرى للتعداد 
ا. كما أن ه ال يمكن أن يتم  إال  بعد مرور   سنوات كل  مر ة، تصبح   10أو    5المعالجة الخاصة به طويلة جدًّ

ين من السي ئات أيًضا، خاصًة في البلدان فر ض على المجيبالبيانات التي فيه بالية. ويمكن اعتبار العبء الذي يُ 
حيث المشاركة في التعداد في تراجع. وأخيًرا، تشهد بلدان كثيرة صعوبات متزايدة في تعداد مجموعات سكانية 
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دة، أو الذين يصعب الوصول إليهم  دة، مثل األشخاص الذين يتحر كون كثيًرا أو لديهم أماكن إقامة متعد  محد 
 ألسباب أخرى. 

 
 ض االعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه بع  - 3
   

د بدق ة لكل  مرحلة من مراحل تنفيذ التعداد حسب النهج التقليدي، 1.76 . من الضروري إجراء تخطيط محد 
بسبب حجم العمل الهائل واألطر الزمنية المتقاطعة. كما أن  استخدام عدد كبير من منف ذي التعداد وتدريبهم 

والتعق د. ويعتب ر اللجوء إلى آلية إدارية على مستوى المركز والمحافظة والمحل ة ضروريًّا إلنجاح يزيد من الكلفة  
 العمليات الميدانية. 

 
لة في الطريقة التقليدية هي قائمة على المجيبين  1.77 ادين    – . بما أن  البيانات المحص  يبرز   –وعلى العد 

للخطأ في طرح األسئلة وجودة األجوبة. ول  أقصى حد  من خالل تصميم مجال  إلى  تقليص ذلك  يمكن  كن 
 مناسب لالستمارة وتدريب فع ال وإعالن على نطاق واسع. 

 
ية، ما قد ال يكون ممكًنا 1.78 . يمكن توفير البيانات لكل  مستوى إداري خاضع العتبارات الخصوصية والسر 

 قصاءات العي نات. دائًما بطرق أخرى في حال ارتكزت بعض أجزاء جمع البيانات على است
 

 . تعرب أعيان أساسية من تعداد السكان والمساكن عن رضاها الكامل بطريقة التعداد التقليدية. 1.79
 

 السجالت التعداد القائم على    - باء 
 

رغم أن   ، 2000جولة تعداد    في ت،  ال أساس السج   ىظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد عل.  1.80
استخدام في  ، ونجحت عدة بلدان  الماضي ربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن  نوقشت وجُ هذه الفكرة  

ستفادة االفهوم هي  الم والفلسفة وراء هذا  .  1990  عام  هذا النهج من أجل إنتاج بيانات التعداد لجولة تعدادات 
عيشية الم   األسر يلي: همها ما  التي أ   ،تال التحديد مختلف السج   وجه لىدارية القائمة، وهي ع اإلصادر  الم من 

الربط    فيفراد. و األساكن و المو  يتم  التالية  التكرار  البيانات عبين  عملية  علومات المستوى الفردي و الم  لىهذه 
يمكن ربط   ، خرى ذات الصلة. ومن الناحية النظريةاألت  ال رائب والتعليم والعمالة والسج ضعمال والاأل الخاصة ب 
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ومسكن هو   سرة أساس اسم الشخص، ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أ   ى ت علال هذه السج 
 . ت بطريقة فعالة ويعتمد عليها ال علومات من مختلف السج الم   بين يتيح الربط ألنه همية األ أمر بالغ  

 
الوحدات )األشخا.  1.81 لجمع معلومات عن  إدارية  أساس عمليات  اإلدارية على  السجال ت  إنتاج  ص يتم  

دها القواعد والطلبات اإلدارية في بلد ما. ومع أن  محتوى السجال ت  والوحدات السكنية( والمتغي رات التي تحد 
أنواع السجال ت هي عادًة متشابهة. في ما يلي تعريفات ن   إال أ والعملية الخاصة به قد تختلف من بلد إلى آخر،  

مة في نظام    :27السجال ت اإلدارية للمفاهيم األساسية المستخد 
ُتن ظَّم بطريقة تجعل التحديث   السجل  أ( يعرَّف  ) بأن ه عملية جمع منهجية لبيانات من مستوى الوحدة 

ممكًنا. والتحديث هو معالجة معلومات قابلة للتحديد بهدف إنشاء السجل  أو تحديثه أو تصحيحه أو 
 توسيعه. 

اإلدارية ب(  ) ت  تُ   السجال  ب هي سجال ت  م  إداريةستخد  نظام معلومات  لي  في  أو  أن  م  ، م شكل  يعني  ا 
م في إنتاج السلع والخدمات في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات، أو أن  السجال ت تُ  ستخد 

هكذا إنتاج. وإن  السجال ت اإلدارية التي تستعم ل ألغراض إحصائية عادًة ما   محصلة المعلومات هي  
لها الدولة أو بالتشارك  لها منظمات خاصة.  تشغ  م أيًضا سجال ت تشغ   مع السلطات المحلية، لكْن تستخد 

إداري ج(  ) أساس  القائمة على  ت  تتمث ل   السجال  العامة.  لإلدارة  أساسي  ُتحف ظ كمرجع  هي سجال ت 
السجال ت  الهوية. وترتكز  السكان والمحافظة على معلومات تحديد  مهم تها في حفظ المعلومات عن 
القائمة على اإلحصاءات إلى السجال ت اإلدارية المناسبة. ومهام ها األساسية هي تحديد الفئات السكانية 

 ط بسجال ت أساس أخرى. المهم ة وتضمين رواب
صةد(  ) المتخص  ت  أو   السجال  واحًدا  ًدا  محد  غرًضا  األساس،  السجال ت  بعكس  تلب ي،  سجال ت  هي 

دة بوضوح. والسجال ت المتخصصة غالًبا ما تتلق ى معلومات بشأن السكان  مجموعة من األغراض محد 
 وبعض البيانات األساس من سجل  أساس، لكن ها تؤم ن بيانات أخرى هي نفسها )مثل سجل  المركبات(. 

ت هـ(  ) هي سجال ت ُتنشأ بمعالجة البيانات اآلتية من السجال ت اإلدارية ألغراض   اإلحصائية   السجال 
وُتسم ى  اإلدارية.  السجال ت  من  أكثر  أو  إلى سجل   يرتكز  أن  يمكن  اإلحصائي  والسج ل  إحصائية. 

 السجال ت اإلحصائية أيًضا سجال ت ثانوية. 

 
اإلحصا ءات الق ئمة على الساجالت يف بلدان الشام ل األ ر ا: اساتعراض املم رسا ت الفضالى مع ال كيز على إحصا ءات الساك ن    27

 . ( E.07.II.E.11 اإلحص ءات االجتم عية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  
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مت إلى سجل  إداري  ألغراض غير إحصائية.  . تشمل العملية جمع معلومات عن مواصفات األفراد، 1.82 ُقد 
ااًل يجب أن يتحق ق بموجب القانون أو باالتفاق، بتأمين  وليكون الوصول إلى المعلومات ألغراض إحصائية فع 
القدرة على )أ( تحويل البيانات كسجال ت فردي ة إلى قاعدة البيانات اإلحصائية؛ أو )ب( ربط السجال ت بشكل 

 سجالًّ وسيًطا ألغراض إحصائية. موق ت لتشك ل  
 

اإلدارية  1.83 السجال ت  ُتحف ظ  نحوٍ .  ومتغي راتها   على  اإلدارية  البيانات  فوحدات  إدارية.  ألغراض  أساسي  
ف وفًقا للقواعد والطلبات اإلدارية. وقبل أن يُ  م سجل  ما ألغراض التعداد، يجب إجراء اختبار إحصائي  توص  ستخد 

بياناته لناحية التعريفات والمفاهيم والمحتوى والتاريخ المرجعي والدق ة ومعايير أخرى بمقارنتها على مدى مواءمة  
بنتائج التعدادات واالستقصاءات السابقة، وخوض استقصاءات جودة وامتثال. ويمكن اللجوء إلى تعداد تجريبي 

 لهذا الغرض. ومن السجال ت األساسية والمصادر اإلدارية: 
 ؛ والهجرة(  ، يغط ي عادًة الوالدات، والوفيات، والزواج  – ان )أساسي  )أ( سجل  السك

 ؛ )ب( سجل  المباني والمساكن أو سجل  العناوين )أساسي(
 ؛ )ج( سجل  األعمال )أساسي(

 ؛ )د( سجل  الضرائب
 ؛ )هـ( سجل  االستخدام

 ؛ )و( سجل  التقاعد 
 ؛ )ز( سجل  الرعاية االجتماعية

 ؛ )ح( سجل  طالبي العمل 
 .  الطالب)ط( سجل  

 
ذ التعداد من 1.84 . في المفهوم، يؤخ  د ويلب ون قواعد السجل  . يتم  تعداد األشخاص الذين هم ضمن إقليم محد 

دة.  سجل  سكاني  حيث ُتجم ع الميادين لمواصفات التعداد المختلفة من سجال ت فرعية متصلة بمواضيع محد 
د للتعداد. وقد يستلزم توقيت وُتستخر ج المعلومات من السجل  إذ تعكس حالة األفر  اد في التاريخ المرجعي المحد 

. ولوال هذا يكون ألي  تأخير في التسجيل وأي   استخراج التعداد تفكيًرا متأنًيا حيث تتنو ع حلقات تحديث السجل 
 ر على جودة المخرجات.  خطِّ   تأخير إداري في التحديث بين قاعدتي البيانات اإلقليمية والوطنية أثر  
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 مصدر السجلّ مع استقصاء العيّنات القائم  - 1
 

القائم على السجال ت في حالة تشهد دمًجا بين السجال ت السكانية و/أو 1.85 . تتمث ل حالة خاصة للتعداد 
اإلدارية المتكاملة من جهة واستقصاءات العي نات القائمة من جهة أخرى. إذ ُتدم ج مصادر بيانات مختلفة كجزء 

افتراضي" "تعداد  عملية  المخص  28من  البيانات  وتشتق   السجال ت .  من  دة  متعد  أنواع  من  التعداد  لعملية  صة 
انية مختلفة في أنحاء البالد كافة وفي مناطقها الفرعية. بالمقارنة مع  واالستقصاءات، تغط ي مجموعات سك 

وأقل  حاجة إلى عدد موظ فين، وتستخدم مصادر بيانات طرق التعداد التقليدية، تعتب ر هذه العملية أقل  كلفة  
البيانات التي هي متوفرة  التعداد االفتراضي، بمجر د دمجه  أكبر. واألهم  من ذلك، أن   يجري تحديثها بوتيرة 

 على المجيبين، ما يزيد من درجة قبوله من الناس. ي  أصاًل في مصادر أخرى، ال يطرح أي  عبء إضاف 
 

ف استخدام بيانات العي نات ضمن عملية التعداد أن ه بالنسبة إلى المتغي رات المشتق ة من . من نقاط ضع1.86
لة جغرافيًّا التي تشك ل سمًة ضرورية  استقصاءات العي نات قد ال يكون حجم العي نة كافًيا لتقديم المخرجات المفص 

اءات منتظمة موجودة أصاًل غالًبا ما للتعداد. ولكن ما هو مهم ، هو أن  استخدام البيانات اآلتية من استقص
يعني أن  السالسل الزمنية للبيانات هي متوفرة. فبدمج عي نات لعمليات استقصائية متعددة قد يكون من الممكن 

 إنتاج تقديرات موثوقة لمناطق جغرافية صغيرة. 
 

 باستخدام االستقصاءات . ولكن، يطرح استخدام االستقصاءات القائمة بالفعل عدًدا من المشاكل مقارنةً 1.87
مة في استقصاء قائم وتعريفاتها اإلحصائية وعي ناتها قد ال تكون مناسبة  المتخصصة. وإن  توقيت الُنهج المستخد 
ر  للسماح بدمج البيانات مع بيانات من المصادر اإلدارية. على سبيل المثال، الكثير من استقصاءات األس 

سية )مثل أماكن إقامة الطالب،    األساسية ليست مصم مة لتغطية أشخاص  ر مؤس  السجون و يعيشون في أس 
  . ا يعني ضرورة توفير مصدر إضافي  للمعلومات لهؤالء األشخاص م  والمؤسسات العسكرية(، م 

 
 الشروط الضرورية   - 2
 

 . من بين الشروط األساسية لخوض تعداد قائم على السجل  هو أن  البلد يجب أن يتمت ع بما يلي: 1.88
 ؛ أ( تشريع وطني يؤم ن إنشاء سجل  سكاني وإذًنا باستخدام البيانات التي فيه ألغراض إحصائية)

 
 ر إىل  ا  النه   لتحديد.  ظهر مصطلح التعدا  االف اضي يف هولندا، حيث ابت كر ه ا التعدا ،  هن  يش  28
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 ؛ )ب( سجل  سكاني مركزي قائم
 ؛ )ج( بيانات عالية الجودة في السجل  السكاني

 ؛ )د( تغطية جغرافية شاملة في السجل  
 . )هـ( نظام فع ال لتحديث مستمر  للسجل  السكاني

مة، من الضروري توفير ما يلي: في ما يتعل ق بسجال    ت إدارية أخرى مستخد 
 ؛ يجب السماح بالوصول إلى البيانات في السجال ت المتنوعة من خالل التشريعات(  أ )

مة في السجال ت المتنوعة)ب(    ؛ يجب توحيد المفاهيم والتعريفات المستخد 
 ؛ بالبياناتيجب وضع نظام تعريف شخصي )بهوية واحدة( لتسهيل الربط المناسب  )ج( 
نة يجب خوض عمليات تحقق من الجودة والتناغم للتحقق من مالءمة البيانات الم )د(   في سجال ت   تضم 

 متنوعة. 
 
 الحسنات والسيّئات   - 3
 

. تتمث ل الحسنات األساسية لنهج قائم على السجال ت في تكاليف أقل  ووتيرة أكبر لجمع البيانات. ولكن 1.89
إدارية والمحافظة عليها تترت ب عنهما تكاليف أعلى مم ا قد يفترضه التعداد وحده. والحاجة إلى إنشاء سجال ت  

السجل  ترتكز  بشكل واسع إلى مساهمته في إدارة أكثر موثوقية وفعالية. وقد يكون االستخدام لغاية إحصائية 
 أمًرا ذا قيمة لكنه يرجَّح أن يكون ذا اعتبار ثانوي. 

 
أخذ بعض العيوب المحتملة في استخدام مصادر البيانات اإلدارية بعين االعتبار. ومن   . يجب أيًضا1.90

القيود أن  نطاق المواضيع اإلحصائية والتعريفات األساسية والقاعدة السكانية في العملية تعتمد على المعلومات 
واإلج  الهدف  على  بدورها  هذه  وتعتمد  المتوفرة.  السجال ت  من  تجميعها  يمكن  الكامنة التي  اإلدارية  راءات 

للسجالت. إضافًة إلى ذلك، من المعهود في التشريعات الوطنية تقييد استخدام السجال ت اإلدارية ألغراض 
أخرى أو منعه، بما في ذلك إلنتاج اإلحصاءات. وقد يفرض ذلك قيوًدا فيما يتعل ق بالميزات المتوفرة للتوصيف، 

ض قابلية المقارنة ع لة، ال يجري كما أن ه قد يقو  لى الصعيد الدولي. فعند تغيير بند من بنود البيانات المسج 
جَّل المعلومات الجديدة  ثة بشكل فوري. وفي بعض الحاالت، قد ال ُتس  دائًما تسجيل المعلومة الجديدة أو المحد 

ثة على اإلطالق. وحيث يحصل هذا األمر فمعلومات السجل  ال تعكس بدق ة الظروف الح   قيقية. أو المحد 
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 بعض االعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه   - 4
  

. يمكن استخدام سجال ت إدارية، حسب محتواها وجودتها، في مراحل تنفيذ التعداد كل ها. في المبدأ، حيثما 1.91
اد يمكن الحصول على كميات أكبر من المعلومات من مصادر إدارية، يكون إنتاج اإلحصاءات من نوع التعد

أسرع وأقل  كلفة وأكثر اكتمااًل. ويتم  االستخدام األكثر اكتمااًل للسجال ت حيث يمكن أن ترتكز مواضيع التعداد 
. ومن الممكن تحسين جودة  األساسية، وفي بعض البلدان تلك غير األساسية، إلى معلومات خاصة بالسجل 

أ استقصاء  بخوض  اإلداري  السجل   من خالل  المجم عة  استقصاء البيانات  وبإمكان  عي نات.  استقصاءات  و 
 .  )استقصاءات( العي نات إم ا أن يستخدم السجل  كإطار أخذ عي نات، أو يكون مستقالًّ بالكامل عن السجل 

 
. بإمكان استخدام بيانات السجل  أن تخف ض مرونة عملية التعداد لناحية المتغي رات المتوف رة وتعريفاتها. 1.92

دة وفًقا لألولويات اإلدارية. وأحد المخاطر المحتملة الكبرى قد يكون من الصعب   تغيير المتغي رات بما أن ها محد 
لنجاح عملية التعداد هو أن  المصدر اإلداري يكون في أغلب األحيان خارج سيطرة السلطة اإلحصائية. أم ا 

تغي ر محتوى المصدر اإلداري تأثير السلطة اإلحصائية على المصدر اإلداري فيمكن أن يكون محدوًدا. وقد ي
وتوافره بفارق زمني قصير نسبيًّا ومن دون ذكر الحاجات اإلحصائية. على سبيل المثال، قد يعني أي  تغيير 
في التشريعات الضريبية أن  سجالًّ إداريًّا أساسيًّا قد يكف  عن جمع المعلومات الضرورية للتعداد. ويمكن تقليص  

 ر إرساء تواصل وثيق ومنتظم بين السلطة اإلحصائية ومالكي المصادر اإلدارية. هذا الخطر إلى أقصى حد  عب
 

. عمليًّا، وحدهم األشخاص الموجودون قانوًنا في السجال ت المختلفة ينالون التغطية من خالل هذا النهج. 1.93
لة، والمهاجرين غير   الشرعيين، واألشخاص على سبيل المثال، إن  الوالدات أو الوفيات أو الزيجات غير المسج 

لوا على  الة، واألشخاص المشاركين في أنشطة غير قانونية، إلخ. لن يسج  ل أو الرح  المتشر دين، والسكان الرح 
األرجح في أي  سجل  إداري  مماثل. من جهة أخرى، قد تتضم ن السجال ت أشخاًصا ال يعيشون في الحقيقة )أو 

 خاص الذين هاجروا لكن هم لم يشط بوا من السجال ت. لم يعودوا يعيشون( في البلد، مثاًل األش 
 

. باختصار، نظًرا إلى العقبات المذكورة في الفقرات أعاله، تبرز سمة العد  الفردي في هذا النهج إذ تجم ع 1.94
دة"، يرد هذا المعيار  معلومات منفصلة تتعل ق بخصائص كل  فرد. وبالنسبة إلى "الشمول في نطاق منطقة محد 

 التعداد مأخوذ من سجل  سكاني تمأل فيه الحقول الخاصة بالخصائص من سجال ت فرعية تتصل بمواضيع إذ إن  
معي نة. وبالنسبة إلى "التزامن" ربما يحتاج توقيت استخالص بيانات التعداد وعًيا وحيطة إذا كانت دورات تحديث 

الص البيانات حسب التواتر المرغوب فيه، السجال ت مختلفة. وبالنسبة إلى "التواتر"، يسمح هذا النهج باستخ 
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" مع التذكير مرة أخرى بضرورة إدارة دورات التحديث للسجال ت.   10  بما في ذلك "مرة كل   سنوات على األقل 
وأخيًرا، بالنسبة إلى إنتاج إحصاءات عن المناطق الصغيرة فهو معيار ملب ى إلى حد  كبير، إذ إن  المعلومات 

 مح بتوليد هكذا بيانات. التي في السجال ت تس 
 

 الُنهج المختلطة   - جيم 
 

 . في السنوات األخيرة، لوحظ ما يلي في عدد من البلدان: 1.95
 ؛ )أ( إن  جودة السجال ت اإلدارية جي دة نسبيًّا )أقل ه لبعض متغي رات التعداد األساسية(

التعداد هي غير متوفرة في   ببعض مواضيع  الخاصة  المعلومات  إن   إن  )ب(  أو  اإلدارية  السجال ت 
 ؛ بما يكفي الجودة ليست عالية 

هم(،  )ج( إن  السكان بصورة عامة، وبعض المجموعات السكانية )ال سيما األشخاص الذين يصعب عد 
ًدا في التعاون مع مكتب   في يصبحون أكثر تفاعاًل   التعامل مع المعلومات الشخصية، وربما أكثر ترد 

هم أكث  ر بسبب تحر كهم بكثافة أو ألسباب أخرى. اإلحصاء أو يصعب عد 
 

. في هذه الحاالت، يمكن أن يشك ل تعداد مختلط يستخدم سجال ت واستمارات أحد الخيارات. فالنهج 1.96
المختلط بشكل أساسي يجعل استخدام السجال ت عملية ذات صلة للتعداد، تكملها االستقصاءات أو العد  الكامل. 

 بيانات االستقصاء والعد  إلى: ويهدف استخدام  
 ؛ )أ( تحسين دق ة عد  السكان

 ؛ )ب( توفير معلومات لمتغي رات التعداد ال يمكنها أن ترتكز بشكل موثوق على بيانات إدارية
 ؛ )ج( التحقق من جودة بيانات التعداد المشتقة من المصادر اإلدارية وتحديثها وتحسينها

 ؛ )د( إضافة متغي رات إلى التعداد 
 . ـ( العمل كإطار ربط من أجل جمع مصادر مختلفة مًعا )ه

 
ر والمساكن بدمج بيانات من السجال ت ببيانات مجمعة من 1.97 . ُتجم ع المعلومات الخاصة باألفراد، واألس 

وعي نة متخصصة وطرق  كامل،  ميداني   إلى عد   البيانات  ترتكز عملية جمع  وقد  أكثر.  أو  واحد  استقصاء 
دة. وتستعم ل البيانات المستخلصة من السجال ت ليس كإطار ألخذ عي نات أو كدعم للعمليات   استقصاء متجد 

م فيها الميدانية فحسب، بل أيًضا بشكل مباشر كمصدر بيانات لبعض معلومات التعداد. في الحالة التي تُ  ستخد 
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البيانات مسبًقا في االستمارات   العد  اإلجمالي، قد يجري ملء  إلى جانب  المجيبون أن السجال ت  ُيسأل  وقد 
دوها. كما يمكن أن ُتطر ح خالل هذه العملية أسئلة أخرى  ثوها ويؤك  يتحققوا من التفاصيل الخاصة بهم ويحد 
 ، متعلقة بحقول غير متوفرة في السجال ت. وفي حال أفراد جدد أو أسر أو مساكن جديدة ال ترد في السجل 

ستعم ل السجال ت إلى جانب استقصاءات لسجل  والتعداد. وعندما تُ يجب تجديد كافة حقول المعلومات المطلوبة ل 
انطالًقا من  بالكامل  التعداد  بعض جداول  إنتاج  يمكن  دة(،  متجد  استقصاءات  أو  )عي نة متخصصة  عي نات 
جداول  في  االستقصاءات،  من  معلومات  استخدام  يمكن  بينما  )السجال ت(،  السجل   في  المتوفرة  المعلومات 

ستعم ل االستقصاءات في تقييم دق ة رى، مرج حة بالشكل المناسب على مجموع السكان. كما قد تُ تعدادات أخ 
 .  حسابات السجل 

 
 الشروط الضرورية   - 1
 

. إن  خيار التعداد القائم على السجل  مع استقصاءات العي نات يمكن أن يعتم د فقط في حال توفر كافة 1.98
معلومات التعداد الضرورية المستخرجة من مصادر إدارية أو استقصائية، ومن الممكن ربط المعلومات اآلتية 

. وخالل عملية دمج السجال   ت الفردية، ال بد  من التحقق من دق ة من المصادر المختلفة على مستوى السجل 
 البيانات وإزالة الشوائب قبل إنتاج مخرجات إحصائية. 

 
دة ودقيقة )االسم، ورقم الهوية، وتاريخ 1.99 . من شأن مصادر البيانات أن تتضم ن معلومات شخصية مؤك 

ع المثالي، يمكن النظر في الوالدة، والجنس، والوضع العائلي، وبنية العائلة، إلخ( وسجل  مساكن. في الوض 
دة لكال الشخصين وعناصر العنوان من أجل ربط السجل   إمكانية اعتماد سجل  "أساس"، ليشمل رموز هوية موح 
المعني وبيانات االستقصاء بفعالية أكبر. والرابط بين األشخاص والمساكن هو أيًضا مهم ، إذ يوف ر معلومة عن 

در بيانات إدارية أخرى الملف ات الضريبية، وملف ات الضمان االجتماعي، الوحدة الخاصة باألسرة. وتشمل مصا 
. وفي  والسجال ت العامة للعاطلين عن العمل وسجال ت المؤه الت التعليمية. ومن المستحسن توفر سجل  مركزي 

 حال عدم توفره، ال بد  من توحيد سجال ت إقليمية. 
 
 الحسنات والسيّئات   - 2
 

دة: للتعداد القائ   1.100  م على السجال ت الممزوج بالعد  الكامل أو االستقصاءات حسنات متعد 
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)أ( يمكن أن يكون أقل  كلفة بكثير من التعداد التقليدي بعد  كامل يجمع بنود التعداد كل ها من مجمل 
 ؛ السكان

ادين والمجيبين  ؛ )ب( يخف ض العبء عن العد 
 ؛ الحصول على المعلومات من السجال ت)ج( يخف ض نسبة عدم االستجابة في حال 

)د( يجب أن يكون من الممكن تصحيح بيانات االستقصاء لمستويات مختلفة من عدم االستجابة في 
 مجموعات سكانية مختلفة.

 
. قد ُيتوقَّع من البيانات الصغرى المتكاملة أن توف ر نتائج ذات موثوقية عالية، ألن ها مرتكزة إلى كمية 1.101

قصوى من المعلومات. ويمكن أن تكون تغطية الفئات السكانية الفرعية أكثر موثوقية فعندما تنقص البيانات 
ري أيًضا أن  دوافع االلتباس أقل  لدى في مصدر ما يمكن استخدام مصدر آخر. ومن حسنات الدمج الصغ

مي اإلحصاءات. على سبيل المثال، سيظهر رقم واحد على كل  ظاهرة اجتماعية اقتصادية، بداًل من  مستخدِّ
دة حسب المصادر التي اسُتخدمت.   أرقام مختلفة متعد 

 
البيانات الصغرى الستقصاء   . ومن السي ئات أن  هذا يستلزم المزيد من العمل لوضع الجداول انطالًقا من 1.102

العينة، إذ إن  مشاكل ترجيح قد تنشأ. وبما أن  التعداد المختلط قد تنقصه الدعاية والترويج العالي اللذين يتمت ع 
بهما التعداد التقليدي، قد يبرز اهتمام واستخدام أقل  لنتائج التعداد، إذ إن  التعداد لم يعد يجري في حدث وحيد 

ومن السي ئات األخرى ربما غياب الشفافية )ال أحد من خارج العملية يمكن أن يكون قادًرا على   يجتذب االنتباه. 
 إعادة إنتاج المعلومات( وجودة البيانات. 
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هذا  1.103 إن   إذ  تعقيًدا،  أكثر  ونشرها  البيانات ومعالجتها  المصادقة على  تكون عملية  قد  يشمل .  النهج 
الحسابات اإلجمالية القائمة على السجل  وبيانات العي نة المستخرجة من االستقصاءات في آن مًعا. إضافًة إلى 
ذلك، بما أن  بعض المتغي رات ال ترتكز إال  إلى بيانات العي نات، قد يكون من الممكن تلبية مستوى التفصيل 

من جهة أخرى، تطرح إمكانات خفض الكلفة وعبء االستجابة اإلحصائي والجغرافي الالزم في بعض الجداول.  
ا العتماد هذا النهج.   سبًبا وجيًها جدًّ
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. يجب أن ُتبنى بعض المتغي رات الالزمة إنطالًقا من مصادر مختلفة. وقد تختلف نتائج التعداد المحق قة 1.104
ي مواضيع التعداد كل ها. وقد يكون لهذه إلى حد  ما عن تلك التي قد يتم  تحقيقها من عملية عد  كاملة تغط  

العملية وقع سلبي  على قابلية النتائج للمقارنة بين البلدان ومع الوقت. ومن حسنات السجال ت أن ها في الواقع 
الفقرة   )أنظر  المحققة  البيانات  جودة  حسب  كاملة  تغطية  م  الهيئات 1.93تقد  تستخدم  أن  ل  المفض  ومن   .)

 انات السجل  المتوفرة. اإلحصائية بالكامل بي 
 

. في طريقة التعداد المختلطة، يمكن استخدام عدد من الطرق المختلفة لجمع المعلومات، بما في ذلك 1.105
الورق، واإلنترنت، واألجهزة المحمولة باليد، والمقابالت الهاتفية. ولألجهزة اإللكترونية حسنات بارزة تؤث ر على 

ن تضمين األسئلة المختلفة عمليات ضبط صحة األجوبة في األسئلة المختلفة، جودة المعلومات المحق قة: فيمك 
وتقليص الوقت المخصص لإلجابة، وتسريع عملية تحليل نشر المعلومات. وحيث ُتجم ع البيانات عبر قنوات 

اجية في مختلفة )مثل اإلنترنت في موازاة المقابالت وجًها لوجه(، تعتبر عمليات الضبط ضرورية لتجن ب االزدو 
 المعلومات.    

 
 بعض األمثلة على الُنهج المختلطة   - 4
 

د. ويمكن تصنيف هذه االختالفات وفًقا العتماد 1.106 . لتطبيق ُنهج التعداد المختلط تختلف المقاربات وتتعد 
، وطرق استخدام مصادر البيانات المختلفة ومدى هذا االستخدام. وينظر تقرير   نهج مستمر  أم غير مستمر 

في الطرق التي تلجأ إليها البلدان من خالل إم ا نهج التعداد القائم على السجال ت بالكامل أو نهج قائم   29بحثي  
بلدان  بالكامل وعشرة  تعتمد نهج السجال ت  التقرير معلومات لست ة بلدان  على مصادر إدارية. ويعرض هذا 

م معلومات حول الطرق المستخدمة لدمج بيانات  السجال ت وبيانات االستقصاءات، وللتعويض   تعتمده جزئيًّا، فيقد 
ر للترجيح وطرق التقدير حسب السجال ت وتعيير  عن المعلومات الناقصة. كما تجري مناقشة االستخدام المتكر 

 البيانات، ودمج البيانات الجزئية والبيانات الكل ية.  
 
 
 

 

29  Eric Schulte Nordholt, Efficiency in Population Censuses: The Situation of the European Register-Based 2011 Censuses, 

available from www.statistics.gov.hk/wsc /STS067-P3-S.pdf . 

http://www.statistics.gov.hk/wsc%20/STS067-P3-S.pdf
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 . النهج غير المستمر  4.1

 مع عملية عد  ميداني كامل   31و/أو مصادر إدارية متكاملة  30القائم على السجالت (  أ )

. فاالستمارة المستخدمة في العد  الكامل 32. من الُنهج المحتملة دمج العد  الكامل بالسجل  أو السجال ت 1.107
الفئة السكانية المتمثلة في  التقليدي، لكنها تغط ي بالكامل  تحتوي على أسئلة أقل  بالمقارنة مع استمارة العد  
النموذج، فتزيد في عمليات تعداد  البلدان اعتماد هذا  ر بعض  ر والمساكن. ومع الوقت، قد تقر  األفراد واألس 

استخ  استخدام متتالية  ويمكن  االستمارة.  في  الواردة  األسئلة  عدد  وتخفض  المتكاملة  اإلدارية  السجال ت  دام  
السجال ت للقيام مسبًقا بملء هكذا معلومات كاالسم، والعنوان، وتكوين العائلة، والمستوى التعليمي، والمهنة، 

ءة مسبًقا للتأك د من المجيبين ما إذا ومواصفات السكن على االستمارة. ثم يمكن استخدام هذه المعلومات المملو 
كانت المعلومات ما زالت صالحة أو أن ها تحتاج إلى التغيير. ومن شأن هذا اإلجراء أن يخفض إلى حد  كبير 

 العمل الخاص بترميز استمارة التعداد.  
 

 الحسنات والسي ئات 
الستجابة على المجيبين وخفض . تتمث ل الحسنات األساسية الستخدام هذا النموذج في خفض عبء ا1.108

النموذج أيًضا بإعداد إحصاءات المناطق الصغيرة إذ ُتجم ع المتغي رات كل ها بشكل  التعداد. كما يسمح  كلفة 
ادين. ويمكن  حسابات إجمالي. ولكن هذا النموذج سوف يتضم ن عملية واسعة لجمع البيانات مع استخدام عد 

م أحياًنا بيانات البريد  أن تُ  الوراد/الصادر، لكن  نسبة كبيرة من المجيبين قد تتطلب متابعة ومعاونة من ستخد 
ادين.   العد 

 
 
 

 

 . الشركة  بأ  سج     عنوان السكن بأ  سج  السكنل  سج   : سج  السك ن  س قاألسجالت  على مثلة  األمن    30

 املتعّلقة  لتعليم  بأ  املهنة.   سجالت اإل ارية أ  اإلحص ئية ال:  من األمثلة على املص  ر اإل ارية املتك ملة   31

.   ليتواني     ليختنشااااات ين   التفي    إساااااتوني  ، هي:  تعدا ات السااااااك ن  املساااااا كنل  2020جولة ع م  طّبقت أربعة بلدان أ ر بية ه ا النه  يف   32
  جولة   يف  أل ر    االقتصاا  ية  املتحدة   األمم   جلنة  بلدان  مم رساا ت:   اإلسااك ن  السااك ن  قي ق  أل ر  ،  االقتصاا  ية  املتحدة   األمم   جلنة  انظر  التف صااي ، من  ملزيد

 على املوقع:   مت ح ،  12.  ص  ،(2014  جنيف،)  للتعدا ات  2010

  https://unece.org/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf . 
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 و/أو المصادر اإلدارية المتكاملة مع استقصاءات عي نات متخصصة   القائم على السجال ت )ب( 

كاملة 1.109 عملية عد   بداًل من  متخصص  عي نة  استقصاء  استخدام  في  آخر  نموج  يتمث ل  ثم  33.  يمكن . 
كإطار عي نة وأيًضا ملء بعض المعلومات مسبًقا مثل االسم والعنوان على االستمارة.   ي استخدام السجل  الرئيس 

السجال ت  من  اآلتية  البيانات  الستكمال  يًصا  خص  المتخصص  العي نة  استقصاء  استمارة  تصميم  ويمكن 
. ويمكن تحديد حجم العي نة وتقسيمها وتصحيحها إحصائيًّا، ما يغط ي تلك المتغي رات غير المتوفرة في ا لسجل 

 بطريقة تجعل البيانات تتوفر للمجموعات الصغيرة والمناطق الجغرافية. 
  

  الحسنات والسي ئات 
ادين أقل  بكثير من نموذج العد  الكامل، لذلك يمكن تنفيذ عملية 1.110 . يستلزم هذا النموذج عدًدا من العد 

ين جي ًدا. كما أن  متابعة العملية هي أكثر بساطة. وال  د  بين ماهرين ومحترفين ومع  دة مع مستجوِّ تدريب محد 
ي إلى خفض واضح في عبء االستجابة. حاجة لالستحصال على معلومات من كل  فرد من السكان، ما يؤ  د 

ويمكن تصحيح عدم االستجابة في العي نة بواسطة استخدام تقنيات إحصائية لضمان محافظة المعلومات على 
 قدرتها على تمثيل للسكان. 

 
ادين، يصبح من الممكن تحقيق خفض هائل في كلفة  1.111 التعداد، . باستخدام عي نة وعدد أقل  بكثير من العد 

 ال سيما بالمقارنة مع النهج التقليدي. 
 

الجغرافية 1.112 المناطق  أو  للبلديات  سيما  )ال  لة  مفص  إحصاءات  إنتاج  على  النموذج  هذا  قدرة  مدى   .
األصغر( يعتمد على حجم استقصاء العي نة. فأي  عي نة أكبر حجًما تسمح بإنتاج إحصاءات أكثر تفصياًل لكن 

لة  هذا من شأنه أن يزيد  الكلفة المالية لهذه العملية. وحتى بعي نة كبيرة، يرج ح أن يكون توفر المعلومات المفص 
 كما هي الحال مع التعداد التقليدي أو العملية القائمة بالكامل على السجال ت.  – أقل  مم ا لو اعُتمد نهج شامل  

 
 
 

 
 تركي . ملزيد من التف صااااي ، انظر    ، سااااويساااارا  ، إسااااب ني   ، بولندا ، إساااارائي   ،أمل ني  :قت ه ا النه ، مشلت البلدان اليت طبّ للتعدا ات  2010  ع ميف جولة    33

للتعدا ات   2010  ع م  جلنة األمم املتحدة االقتصااااااا  ية أل ر  ، قي ق الساااااااك ن  اإلساااااااك ن: مم رسااااااا ت بلدان جلنة األمم املتحدة االقتصااااااا  ية أل ر   يف جولة
  .   Measuring_population_and_housing_2010.pdf/https://unece.org/DAM/stats/publications/2013   على املوقع:، مت ح  12(، ص.  2014  )جنيف،

https://unece.org/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
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 . النهج المستمر  4.2

د (  أ )  التعداد المتجد 

ر المعيشية والمساكن بواسطة استقصاء . في  1.113 د، ُتجم ع المعلومات حول األفراد، واألس  التعداد المتجد 
د أو فترة قصيرة من  دة )بالسنوات عادًة(، بداًل من يوم محد  تراكمي  يغط ي البلد بكامله على فترة زمنية محد 

للتعداد المتجدد هما: طول مدة العد   .34العد   المستويات   ومعدل المعاينة )ويتوقف على   والمْعل مان الرئيسيان 
إطار للمعاينة من أجل الحصول على نتائج   الجغرافية المطلوبة ألغراض النشر(. فعلى سبيل المثال يمكن بناء 

باستخدام مسح سنوي، وعلى الوطني  المستوى  استقصائية   على  دراسة  إجراء  اإلقليمي عن طريق  المستوى 
وات، وعلى مستوى المناطق الصغرى عن طريق إجراء دراسات استقصائية ثالث سن  تراكمية سنوية على مدى

أو في   سنوية على مدى خمس سنوات. ويمكن إجراء عمليات المسح السنوية على مدار السنة بكاملها تراكمية
 .أو في إطار زمني أقصر ين شهر مع 

 
للمعاينة ذا نوعية عالية يتيح   نمذجة وإطاراً أما تنفيذ هذا النهج فيتطلب تقنيات عالية معقَّدة للمعاينة وال  .1.114

حول النهج مع أصحاب المصلحة،   المعاينة على مستويات جغرافية منخفضة جدًا؛ كما يقتضي مشاورات ناجحة 
 ومجتمع مستعملي البيانات.  بما في ذلك السلطات الحكومية على المستويات الوطنية والمحلية 

 
 الشروط الضرورية 

إطار العي نة. في حال كانت وحدات العي نات هي   الشروط الضرورية جزئيًّا على مدى تعق دتعتمد  .  1.115
من تكوين ملف  أساسي  للعناوين أو اًل. لكن إذا كانت وحدات العي نات أكبر، مثاًل البلديات، يجب   العناوين، ال بد  

مي الحصول على معلومات كافية لنشر البلديات على السنوات المختلفة. وسيك  ون من الضروري الشرح لمستخدِّ
مين كثًرا اعتادوا ألثر ااإلحصاءات  دة على استخدام البيانات وتفسيرها، إذ إن  مستخدِّ الذي تحدثه العي نة المتجد 

 البيانات اآلنية باللقطة ال بيانات بالفترات الزمنية.   
 

 الحسنات والسي ئات 
د  .  1.116 هي أن  البيانات يتم  تحديثها بوتيرة أكبر: فالتعداد التقليدي الحسنة األساسية لنهج التعداد المتجد 

م  د فهو يقد  م معايير أساسية كل  خمس سنوات أو بشكل اعتيادي أكثر كل  عشر سنوات. أم ا التعداد المتجد  يقد 
 

 طّبق ه ا املفهوم. للتعدا ات، ك نت فرنس  البلد الوحيد ال      2010يف جولة ع م   34
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. ومن المنافع األخرى خفض العبء على الناس. فتكاليف الذروة العالية وشروط العما لة تحديثات بشكل سنوي 
الوقت،  التعداد مع  الممكن تحسين عملية  إلى ذلك، من  زَّع على فترة أطول. إضافًة  ُتو  التقليدي  التعداد  في 

 واختبار التنقيحات المنهجية والتكنولوجيات الجديدة عند نشوئها. 
   

، ما 1.117 م لقطة سريعة وشاملة للسكان ككل  د هو أن ه لم يعد يقد  ء في نهج التعداد المتجد  . والجانب السي 
التعداد  إلى ذلك، فيما يغط ي  . إضافًة  للعد  المناطق بسبب اعتماد أوقات مختلفة  يعق د عمليات المقارنة بين 

د البالد ككل  على فترة زمنية معي نة، سوف ينتقل  بعض المجيبين من مكان إلى آخر. بالتالي إن  بعض  المتجد 
ة بينما قد ال يخضع آخرون ألي  استقصاء. ونتيجًة لذلك، قد ال  األشخاص قد يخضعون لالستقصاء مر ات عد 

 تؤمَّن الشمولية إال  في حال إجراء تكييفات منهجية متأنية.   
 
 بعض االعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه   - 5
 

ن البدء  . يستح 1.118 د بعد إجراء تعداد تقليدي كامل، من أجل استثمار معلومات التعداد األخيرة س  بتعداد متجد 
رة بعناية فائقة، إذ إن  أي  تأخير يمكن أن  لبناء إطار العي نة. وبما أن  العملية هي سنوية، يجب أن تكون محضَّ

 يطرح إشكالية للمراحل التالية. 
 

د  1.119 المتجد  التعداد  تغيير   هو .  إمكانية  تبرز  كل ها. كما  االعتيادية  التعداد  اشتمال مواضيع  قادر على 
األسئلة بشكل منتظم أكثر منه في حلقة عشرية. فهذا يسمح للتعداد بأن يكون أكثر تفاعليًة حيال التغي رات في 

مين، حتى ولو كان من الضروري المحافظة مبدئيًّا على قابلية المقارنة م  ع الوقت. ولكن ليس حاجات المستخدِّ
د أن ينتج إحصاءات في مستوى التفصيل نفسه إال  إذا كانت األسئلة ثابتة على مدى  بإمكان التعداد المتجد 
عدد من السنوات. وحسب تنظيم التعداد وإجراءاته، قد يكون من الممكن إضافة بعض االستقصاءات المواضيعية 

 إن برزت الضرورة لذلك. 
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الجوانب التشغيلية للتعداد القائم على السجال ت أو المنهجية   - الخامس الفصل  
 المختلطة 

 
. يعرض هذا القسم الجوانب التشغيلية العامة التي تنطبق على مقاربات منهجية متنوعة للتعدادات، 1.120

السجال ت فق القائمة على  التعدادات  بما في ذلك  السجال ت،  المأخوذة من  البيانات  ط، والتعدادات مستخدمًة 
القائمة على مزيج من البيانات اآلتية من السجال ت ومن مصادر أخرى، مثل استقصاءات العي نات المتخصصة 

 أو العد  الميداني الكامل. 
 

 الجوانب العامة والشروط المسبقة   - ألف
 

د. بالتالي يتوقَّع . تعدادات السكان والمساكن هي جزء ال يتجزأ من نظام اإلحصاءات الرسمية في كل  بل 1.121
 منها أن تشمل بالكامل المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.  

 
 اإلطار القانوني   - 1
 

. في حال اسُتخدمت بيانات إدارية ألغراض التعداد، يجب أن تتمت ع الهيئات اإلحصائية بصالحية 1.122
ي العوامل الفردية التاريخة والثقافية والسياسية  قانونية واضحة لجمع البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية. وتؤد 

 في كل  بلد إلى أطر قانونية متنوعة للغاية.  
. من شأن وجود أساس قانوني أن يسمح للهيئة اإلحصائية بجمع بيانات إدارية. إلى البيانات الوصول    -

كما يجب وصف مصادر البيانات بوضوح. ويجب تحديد تزويد البيانات من جانب المنظمات الحكومية 
ة ا . ويجب وصف القيود المفروضة على الوصول إلى البيانات )مثاًل مد  لوصول، أو الخاصة بأن ه إلزامي 

ية(   ؛والسر 
. لتأمين معالجة البيانات وتعزيز الثقة من جانب الناس، ال بد  من توفير الخصوصية والنزاهة واألمن  -

بعض القوانين. ومن األمثلة على ذلك، القانون اإلحصائي، وقانون الخصوصية وقانون البيانات. هذه 
تسليمها ضمن المعهد اإلحصائي وبين المعهد القوانين يجب أن تنظ م كيفية نقل البيانات ومعالجتها و 

مين آخرين   ؛ ودوائر أخرى ومنظمات أخرى ومستخدِّ
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، بما فيها معر فات الفوقية. إن  المتغي رات كل ها الخاصة بمواءمة التعداد، مع البيانات  البيانات   استخدام   -
البي الستخدام  والقيود  بوضوح.  وتوصف  بالكامل  ترد  أن  يجب  البيانات،  ة مصادر  مد  )مثاًل  انات 

االستخدام، ومحو البيانات الجزئية( يجب أن توصف أيًضا. كما يجب أن ُيشار بوضوح إلى أن  البيانات 
م البيانات أو سلطات حكومية أخرى.    المجم عة ألغراض إحصائية لن ُيعاد نقلها إلى الهيئة التي تقد 

 
 التعاون   - 2
 

التزاًما صلًبا وصريًحا في 1.123 إنتاج اإلحصاءات القائمة على السجال ت  . يستلزم أي  جهد مشترك نحو 
المستوى السياسي األعلى الممكن، وكذلك تعاوًنا وثيًقا في ما بين السلطات ذات الصلة. فالتعاون بين السلطات 

ل  ي للسجال ت وحاجات السلطة اإلحصائية. اإلحصائية واإلدارية يول د فهًما متباداًل وأعمق للغرض األو 
 
 السّرية وموافقة الناس   - 3
 

. في سياق تعداد ما، يتمث ل المبدأ األكثر أهمية بالنسبة إلى الناس في االستخدام السر ي للمعلومات 1.124
السلطات  استخدام  أن   يفترض  الذي  الرسمية،  لإلحصاءات  السادس  األساسي  المبدأ  في  يرد  كما  الفردية، 
بالكامل  يًّا  أم بشخص قانوني، يجب أن يبقى سر  الفردية، سواء تعل قت بشخص طبيعي  للبيانات  اإلحصائية 

م حصًرا ألغراض إحصائية. ويُ   ستخد 
 

. إن  القرار السياسي المتعلق باستخدام البيانات اإلدارية في تعداد ما يمكن أن يتأث ر كثيًرا بموافقة الناس 1.125
لة، من المفيد تبليغ الناس عن المشروع. أو رفضهم له. وفي ا لتحضير لتطبيق منهجية تعداد جديدة أو معد 

السلطات  الشخصية وتحليلها من جانب  البيانات  فأكثر حيال جمع  أكثر  الناس  تأث ر  يزداد  أن  توق ع  ويمكن 
المنافع العامة والمخاطر الخاصة باستخدام البيانات ا إلدارية، يجب أن الحكومية. إضافًة إلى التشديد على 

ية البيانات الجزئية الشخصية. فالقواعد والحدود الواضحة فيما  ز المعلومات المسل مة إلى الناس على سر  ترك 
ل إلى  يتعلق بالبيانات اإلدارية تؤم ن فهًما مشترًكا بأن  البيانات الفردية التي ُتجم ع ألغراض إحصائية لن ُتنق 

 سلطات حكومية أخرى. 
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 اءات الروتينية اإلدارية اإلجر   - 4
 

. يعتمد القرار الخاص باستخدام بيانات السجال ت ألغراض إحصائية على طبيعة السجل  نفسه، بما 1.126
في ذلك صفات مثل الصدق والموثوقية وتغطية فترة الحياة كل ها. لهذا السبب، ال بد  من توف ر ثقة في قدرة 

ًدا للبيانات. وي  عني هذا وجود إجراءات روتينية وحصانات السلطة اإلدارية على أن تكون شريًكا موثوًقا ومزو 
م ألغراض إحصائية؟  إدارية. فهل تتمت ع السلطة اإلدارية بخبرة واسعة في جمع البيانات التي يمكن أن ُتستخد 
هل إن  السلطة اإلدارية منظ مة جي ًدا وهل من المتوق ع أن جمع البيانات الضروري سوف يستمر  في المستقبل؟ 

ة بالجودة للسلطة اإلدارية من شأنها أن تضمن جودة بيانات على المدى الطويل؟ هذه هل من توجيهات خاص
بعض األسئلة التي يجب طرحها لناحية تقييم جدوى استغالل السجال ت اإلدارية ألغراض إحصائية بصورة 

 عامة، وألغراض توليد إحصاءات التعداد بصورة خاصة. 
 
دات   - 5  المحدِّّ
 

دة، يعتبر استخدام متغي ر أساسي  أولي  وحيد في مصادر . بغض  النظر عن م1.127 نهجية التعداد المعتم 
دٍ   البيانات كل ها أمًرا في غاية األهمية. فاستخدامُ  لربط المعلومات بنجاح. وقد يكون هذا   ضروري    وحيدٍ   محد ِّ

حيث ال وجود له أو أن ه مثاًل رقم هوية وطنية شخصية. و   – العامل األساسي  موجوًدا أصاًل في البلد المعني   
رة(، يمكن ابتكاره بطريقة اصطناعية ألغراض  موجود ولكن بنوعية متدنية )مثاًل عدد كبير من النسخ المكر 
إحصائية. ويمكن تكوين عامل ربط إحصائي من متغي رات ثابتة لألشخاص مثل "الشهرة عند الوالدة"، و"االسم"، 

والدة". كما يجب التنب ه لطرق التهجية البديلة مثاًل، ومداخل السجال ت و"تاريخ الوالدة"، و"الجنس"، و"مكان ال 
واألسماء  األجنبية،  اللغات  نقل  في  والتفاوتات  كتابًة،  النقل  في  واألخطاء  الكاملة،  أو غير  الصحيحة  غير 

 وأسماء األماكن. 
 

رة( )وتصحيحها 1.128 د وحيد في كشف الوحدات اإلحصائية المتشابهة )النسخ المكر  . ويساعد اعتماد محد ِّ
رة في أغلب األحيان عند جمع البيانات من أكثر من سجل  مركزي واحد،  عند الضرورة(. وتبرز ملفات مكر 

البيان رة هي خطر حصول لكنها ممكنة أيًضا ضمن سجل  مركزي  واحد. لكن المشكلة في مداخل  ات المكر 
د للوحدات اإلحصائية المتشابهة.   احتساب متعد 
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. في حالة التعدادات القائمة بالكامل على السجال ت، يجب مطابقة المعلومات الصادرة من سجال ت 1.129
دات عالية الجودة. ومن المهم  تحديد الوتيرة المعتمدة في تحديث المعلومات   الواردة من مختلفة باستخدام محد ِّ

نة في السجال ت المختلفة. وعند التخطيط لدفعتين أو أكثر  مصادر مختلفة والتاريخ المرجعي للمعلومات المخز 
من تسليم البيانات بالمحتوى نفسه ومن السلطة اإلدارية نفسها، من شأن عامل ربط أساسي أن يسمح بالمصادقة 

 اإلحصائية.   على جودة البيانات في ما يتعلق بالفترة المرجعية 
 

. قد يواجه ربط البيانات الناجح خطًرا بسبب سوء جودة بيانات المصدر. وقد تحمل المعلومات التي 1.130
د للسجال ت. وفي هذه الحاالت،  مها أصحاب البيانات أخطاًء ناتجة من عدم الربط أو الربط المتعد  نها أو يقد  يخز 

ح األقرب،   أو استخدام المعلومات الجغرافية )بدًءا من مستوى بإمكان المقاربات اإلحتمالي ة التي تختار المرش 
نا عملية الربط.  ( أن يحس   التفاصيل األدنى وصعوًدا بشكل تدريجي 

 
 الجمع والمعالجة   - باء 

 
دة إذا ما ُقورنت 1.131 . التعدادات القائمة على السجال ت جزئيًّا )أي مختلطة( أو بالكامل لها منافع هام ة متعد 

التقلي ويمكن تكييف الطرق   .35دية. على سبيل المثال، يمكن خفض عبء االستجابة على السكان بالمقاربة 
المعتمدة مع الظروف الوطنية الخاصة. ويمكن معالجة عدم اإلجابة بطرق تستخدم المعلومات الموجودة في 

ا، يمكن وحسب كمية المعلومات المتوفرة من مصادر بيانات مختلفة ودرجة تكامله  . 36مصادر بيانات أخرى 
أن تكون معالجة البيانات أكثر تعقيًدا بطرق التعداد هذه منها بالتعداد التقليدي، بالرغم من إمكانية الحصول 

 على نتائج ذات جودة عالية.  
 

. يستلزم قرار استخدام مصادر إدارية في عملية اإلنتاج اإلحصائي تعاوًنا وثيًقا بين السلطات اإلدارية 1.132
الوطنية. وخالل التحضيرات لتسليم البيانات، ينبغي على األطراف المعنية كل ها أن توافق   ومكاتب اإلحصاء 

على موعد )مواعيد( التسليم وعلى محتوى البيانات. يعني هذا اتفاًقا ثنائيًّا على مستوى هرمي  عاٍل على وصف 
اإلحصا المرجعية  والفترة  دة  المحد  التسليم  ومواعيد  بيانات،  لمجموعة  ل  البيانات مفص  تسليم  وعمليات  ئية. 

البيانات الالحقة من جانب السلطة اإلحصائية  االختبارية تساعد في حل  المشاكل أو تخفيفها، مع معالجة 

 

 أن ت ستمّد املتلرّيات اإلحص ئية  ستخدام متلرّي إ ار   احد أ  أكثر من مص  ر بي انت خمتلفة. ميكن    35

 مثالل: املعلوم ت املوجو ة يف سجالت أخرى أ  استقص ءات خمتلفة.   36
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الوطنية. ويجب تطبيق تقنيات المصادقة المناسبة للبيانات اإلدارية، بما في ذلك عمليات التحق ق من المعقولية 
 واالكتمال والفترات المرجعية. 

   
على 1.133 رات  والمؤش  المعلومات  تخزين  بمكان  األهمية  من  المختلطة،  التعداد  منهجيات  إلى  بالنسبة   .

المستوى الجغرافي األدنى المتوفر في قاعدة البيانات المركزية، مع تغطية مسائل متعل قة بعملية التعداد مثل 
م في العمل الميداني، ومعد الت اإلجابة والمقارنات مع  المعلومات الموجودة في السجال ت. كما أن  معلومات   التقد 

التي ترتكز عادًة إلى تقارير على اإلنترنت ويحل لها يوميًّا مدراء المشاريع أو المكاتب اإلقليمية   – المراقبة هذه  
م لكشف المشاكل التي تطرأ خالل العمل الميداني والتخطيط للخطوات الضرورية لتخط ي يمكن أن تُ   – ستخد 

هذه المشاكل. وإذا تم  تحليل البيانات بشكل يومي  من الممكن القيام بمراقبة عن كثب للعمل الميداني المستمر  
 وإدخال البيانات.  

 
سبيل المثال، ملف ات يظهر فيها أشخاص عجزة . قد تشوب معلومات السجال ت بعض األخطاء )على  1.134

بشكل غير معقول، ومهن غير صالحة، ومعلومات عن الهجرة غير مت سقة مع بيانات أخرى(. ويمكن وضع 
قواعد للتحرير بهدف التشديد على المعلومات غير المتسقة أو غير المعقولة. ومن الممكن محاولة تصحيح 

( الملف ات التي فيها أخطاء أو إسنا دها بطرق مختلفة: أو اًل، إن أمكن ذلك، استخدام مصدر بيانات آخر )سجل 
د والموضوع المعي ن؛ أو ثانًيا، خوض عملية إسناد إحتمالي  انطالًقا  فيه أيًضا معلومات عن ذاك الملف  المحد 

 من المعلومات المتوفرة التي ُيعت ق د أن ها موثوقة.   
  

البيانا1.135 تتسب ب  أن  يمكن  البيانات. .  تحليل  بمشاكل خطرة على عملية  المعقولة  أو غير  الناقصة  ت 
فالحاالت التي تشوبها قيم ناقصة أو غير معقولة يمكن أن ُتمحى، لكن هذا قد يؤد ي إلى خسارة في الصفة 

يز التمثيلية والكمالية للمعلومات، وورود عامل االنحياز. هنا يمكن النظر في طرق متنوعة لإلسناد، مع تمي
دة.   عام  بين تقنيات اإلسناد الواحدة وتقنيات اإلسناد المتعد 

 
. أحياًنا يمكن الحصول عن معلومات عن مواضيع معي نة من خالل مصادر بيانات مختلفة )سجال ت 1.136

واستقصاءات(. في هذه الحالة، من االعتيادي أن تستعم ل تقنيات المعايرة بهدف تقليل جوانب عدم االت ساق 
البيانات اآلتية من مصادر مختلفة. ولكن المعايرة ال تضمن التناسق حتى مستوى جغرافي معي ن فقط، إذ  بين 

هي تعد ل عادًة عوامل أخذ العي نات أو تكي فها. لذا قد يكون من الضروري شرح األسباب الكامنة وراء بقاء 
مين.   بعض االختالفات إلى المستخدِّ
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 استخدام أخذ العي نات في تعدادات السكان والمساكن   - الفصل السادس 
 

نات في تعدادات السكان والمساكن كبير. فهو من جهة يمكن أن يشك ل جزًءا ال يتجزأ . دور أخذ العي  1.137
ومن جهة أخرى، قد يشك ل   .37من التخطيط وجمع البيانات والعمليات المتصلة بها، وتحليل التعداد وتقييمه

 ُتن فَّذ الحًقا.  استقصاءاتستعم ل في تعدادات عي نات أو برامج  التعداد إطاًرا ألخذ العي نات يُ 
 

. إن  عرض معالم عمليات أخذ العي نات المقبولة الواردة أدناه يشير بشكل أساسي  إلى التعداد التقليدي؛ 1.138
  . المختلطة حيث تشك ل تعدادات العي نات عنصًرا حيويًّا للطريقة المعتم دةولكنه ينطبق أيًضا على أي  من الطرق  

 
 الضبط الدّقة و   – ألف 

 
نات. وكلما ارتفع العي    في أي تعداد إدراك مدى الدقة المطلوبة في تقدير نات  أخذ العي  يستلزم استخدام   .1.139

وينبغي التمييز بين دقة العي نة ودقة   .وازدادت بالتالي التكلفةمستوى الدقة ازدادت العي نة حجمًا و/أو تعقيدًا،  
مقارنًا   ة ن أخذ العي  يقيس حجم الخطأ الذي ُيعزى إلى    الذي)القيمة. فدقة العي ِّنة يمكن أن تقاس بالخطأ المعياري  

ن القيمة ، أما دقة القيمة فتقاس بالفارق بي(العامة لالستقصاء  بإجراء عد  كامل يجري في ظل نفس الظروف 
والقيمة التي يتم الحصول عليها من االستقصاء، سواًء على أساس العي نة أو   )غير المعروفة عادة) الحقيقية  

 .الكامل  على أساس العد  
 

لية، من   المستخدمة في إجراء التعداد، باستثناء نات أخذ العي  وينبغي أن تستفيد طرق  . 1.140 االختبارات األو 
الطرق غير العلمية. وحتى يكون   االحتمالية، بداًل من الطريقة التقديرية أو الهادفة أو غير ذلك من نات  العي  

الضروري توخي الدقة في اتباع إجراءات اختيار   على أساس االحتمالية ناجحًا، مننات  أخذ العي  تنفيذ خطة  
خصيص احتمالية موجبة معروفة لالختيار من ت نات  أخذ العي    نة الُمصم مة علميًا. ويجب أن تمك ِّن إجراءات العي  

أن يكون مقلوب االحتماالت قاباًل للحساب من أجل استخدامها في  لكل وحدة في المجتمع اإلحصائي. ويجب

 

  يف األمم املتحدة.  ات ر عن شااااااعبة اإلحصاااااا ءمن ه ا املنشااااااور  إىل مرجع صاااااا    3.227-3.220و  3.17-3.9تتّم اإلشاااااا رة إىل الفقرات    37
الااعااااااااد:   بااعااااااااد  ماااااااا   تشاااااااااااااااالااياالااياااااااةتااعاااااااادا ات  تااوجاايااهااياااااااة  ) ماابااااااا  ئ  تااقااين  تااقاارياار  املااوقااع: 2010،  عاالااى  مااتاااااااا ح   ،) https://unstats.un.org 

/unsd/demographic/standmeth /handbooks/Manual_PESen.pdf . 
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. ويجب أن تكون إجراءات (ناتأخذ العي  ي خطأ  أ) وقياس مدى دقة التقديرات    تقدير قيم المجتمع اإلحصائي 
دة في أدنى الحدودللتصميم حتى تكو   االختيار مطابقة   .ن االنحرافات عن المعايير أو التعليمات المحد 

 
باإلضافة إلى نات  أخذ العي  وبديهي أن النتائج التقديرية القائمة على أساس العي نات تتأثر بأخطاء    . 1.141

الكامل. إالَّ أن   ، وهي أخطاء تظهر أيضًا في عملية العد  نات أخذ العي  أنواع من األخطاء األخرى غير أخطاء  
ن من استخدام أشخاص  أكثر كفاءة يقومون بالمقابلة،   صغر حجم العملية التي تقوم على أساس العي نة قد يمك 

وتقلل من أخطاء االستجابة. ونتيجة لذلك يحتمل   يكونون قادرين على وضع وتوجيه أسئلة تعطي تفاصيل أكثر 
تؤثر على دقة التقديرات، أقل منها في مسح العي نة الحسن   ، التي ناتأخذ العي  أن تكون األخطاء غير أخطاء  

 .التنظيم منه في طريقة العد  الكامل 
 

لحساب تقديرات   في جمع بيانات التعداد، يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة   ناتأخذ العي  ستخدم  يُ وحين  .  1.142
العي  خطأ   يتعلق  ( التباينات)  نات أخذ  فيما  األقل  ذات ، وذلك على  الرئيسية  يمكن   بالبنود  أنه  األهمية. ومع 

عتمد ينبغي أن يكون متفقًا تمامًا الذي يُ   استخدام مجموعة متنوعة من األساليب لتقدير التباينات، فإن األسلوب 
م للعي نة   .مع التصميم الفعلي المستخد 

 
 موارد التعداد  -  اءب
 

أخذ   .1.143 لعمليات  الفعَّال  التخطيط  الحكيم اتالعي ن يعني  االستخدام  كبير،  حٍد  إلى  الخبراء   ،  لمعارف 
الهدف من بلد إلى آخر   التي تهدف إلى تحقيق نفس  ات ن أخذ العي  والمعدات المتاحة في البلد. إذ تختلف خطط  

كجزء من جهود التعداد، من المهم أخذ العي نات  ط لعملية  خطَّ باختالف نوعية موارد التعداد وحجمها. وحين يُ 
 .في االعتبارة وء الكفتؤخذ عناصر التكلفة واإلدارة  أن 
 

السبب في قرار   بأهمية حاسمة، وقد تكون التكلفة هي ات  ن أخذ العي  وتتسم مسألة التكلفة في عملية  .  1.144
، ناتأخذ العي  مختلفة تحكم تكلفة  عدم جمع نفس المعلومات عن طريق العد  الكامل منذ البداية. وهناك عوامل 

مع العد  الكامل. ومن العوامل   نات أخذ العي  خطة    الضروري النظر فيها بشكل ثاقب قبل اتخاذ قرار بإجراء ومن  
ويتحكم فيهما الهدف من المسح واإلجراءات التي تعتبر أكفأ   المهمة على سبيل المثال حجم العي نة وصعوبتها، 

 .من غيرها 
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أخذ كاملة بنظرية    خبير إحصائي مختص على دراية تحت إشراف  أخذ العي نات  ويجب إجراء عمليات  .  1.145
بالعي نة في الميدان. واالستعانة   وبالتحليل اإلحصائي من بيانات العي نة وبالخطوات العملية للقيام بمسحالعي نات  

ابتداء من التخطيط أخذ العي نات  عمليات    نة ال غنى عنها في جميع مراحل بخبرة الخبير اإلحصائي في العي  
 .العي نة إلى التقدير وحساب الفروق وتصميم 

 
إمكانية لوجود تحيُّز في   وللتأكد من أن اختيار العي نة يتم وفقًا للتصميم بشكل دقيق، ولتفادي أي .  1.146

المكتب الرئيسي أو في المكاتب   اختيار العي نة، يوصى بقوة بأن يتم االختيار الفعلي لوحدات العي نة إما في 
 . أخذ العي ناتاإلقليمية تحت اإلشراف المباشر لخبير إحصائي في  
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 الجزء الثاني: التخطيط والتنظيم واإلدارة 
 

مة   –الفصل األول   المقد 
 

ز هذا الجزء، وكذلك الجزء الالحق عن    . 2.1 على التعدادات التقليدية للسكان والمساكن.   المبادئ والتوصيات يرك 
د  عملية دقيقة  ويتطر ق الجزء الثاني إلى التخطيط والتنظيم واإلدارة لتعدادات السكان والمساكن، وهذه العملية ُتع 

زء والتمرين اإلحصائي األكثر تعقيًدا، وتستلزم مقاربة متزامنة ومتعددة األبعاد للتحضير واإلدارة، بينما يتبع الج 
 في عرض أنشطة عملية التعداد.     38الثالث النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية 

 
 التخطيط الشامل للتعداد  - الفصل الثاني 

 

اإلحصائية الوحيدة األوسع   هو العملية   )أو تعداد السكان في حد ذاته(ولعل تعداد السكان والمساكن    . 2.2 
سلسلة معقدة من الخطوات المترابطة. وبعض   التي يقوم بها بلد ما، وهي تتألف من نطاقًا واألكثر تعقيدًا وتكلفة  

ذات نطاق كبير جدًا، كما أن هناك خطوات أخرى، منها على   هذه الخطوات، مثل طباعة استمارات التعداد، 
لبلد. وهناك على التعداد، ال بد من تنفيذها بشكل متسق في جميع أنحاء ا  سبيل المثال تدريب الهيئة المشرفة 

 .العد الفعلي، ذات طبيعة مكثَّفة وال بد من أن تجري بشكل متسق خطوات أخرى، منها
 

جرى تخطيط دقيق يجب أن يُ   وضمانًا لتنفيذ العمليات المتعددة في سياقها المناسب وفي إطارها الزمني،    .2.3
سهو في عملية التخطيط، وإن يكن في حدوث    ومسبق للتعداد بأكمله ولخطواته الرئيسية المختلفة. فقد يؤدي 

وإلى إخفاقات مكلفة في عمليات التعداد. لذلك فإن التخطيط   ظاهره بسيطًا، إلى عيوب خطيرة في نتائج التعداد 
التعداد، ال في البلدان التي لديها خبرة إحصائية قليلة نسبيًا فحسب، ولكن   الدقيق ذو أهمية بالغة في نجاح 

لديها ُنظم إحصائية متقدمة. وإلى جانب الحاجة إلى التخطيط الدقيق، تبرز ضرورة   أيضًا في البلدان التي 
االستخدام  الترتيبات  لضمان  ضرورية  واإلجراءات  الترتيبات  وهذه  المناسبة.  واإلدارية  التنظيمية   واإلجراءات 

ولتلبي التعداد  أجل  من  تعبأ  التي  الهائلة  والمادية  البشرية  للموارد  والكفء  التي الفعَّال  المتطلبات  تفرضها   ة 
 .الجداول الزمنية الدقيقة والحشد اللوجستي الهائل 

 

(  GSBPMحصاااا ئية الد لية، النمو ج الع م إلجراءات العم  اإلحصاااا ئية )جلنة األمم املتحدة االقتصاااا  ية أل ر  ،  ساااام ا موعة اإل  38
 . (2013)   5التنقيح 
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كل مرحلة من مراحل   ويجب التشديد مع ذلك على ضرورة أن تستند الترتيبات اإلدارية المختلفة في    .2.4
زمني سيتأثران بيانات التعداد وتوقيتها ال   تخطيط التعداد وتنفيذه إلى اعتبارات تقنية سليمة. وال شك أن نوعية 

لمتطلبات شمول طائفة واسعة من المواضيع وللمتطلبات   بشدة إذا لم يؤخذ في االعتبار الواجب الترجيح الكافي 
على المسائل التي تتصل بمجاالت مختلفة، ومنها تكنولوجيا المعلومات،   اإلحصائية. وينطبق هذا بشكل خاص 

للتعداد. ولهذا السبب فإن إدارة عملية إحصائية واسعة طوال كثير من المراحل األساسية    وهي مسائل حاضرة 
 .39تعداد السكان والمساكن ال يمكن اعتبارها مهمة إدارية روتينية  مثل 

 
، ومع ذلك فهناك عدة عوامل رئيسية ال بد من أن تؤخذ في االعتبار اً موحد   اً نهج ال تتبع التعدادات كل ها   .  2.5

 )ج (  ؛ العد  )ب(  ؛ األعمال التحضيرية  )أ (  :تقسيم عملية التعداد إلى ست مراحل في كل منها. وبوجه عام يمكن  
تحليل النتائج. وعالوة   )و(  ؛ تقييم النتائج  )ه (  ؛ونشر النتائج  إقامة قواعد البيانات المطلوبة   )د(  ؛ تجهيز البيانات

بد من وجود مجموعة  المنه  على ذلك ال  التسجيل  ببرنامج  المتصلة  العمليات  للخبرات في واضحة من  جي 
وتحسين العمليات، ترافق وتدعم العمليات األساسية للتعداد. وسيتضح أن تلك المراحل  التعداد وضمان الجودة 

العادة   منفصلة زمنيًا تمامًا كما أنها ليست متنافية. فعلى سبيل المثال، تصدر بعض نتائج التعداد في   ليست 
بشكل كبير، وينبغي   كما أن تحليل ونشر نتائج التعداد يتزامنان قبل االنتهاء من جميع أنشطة تجهيز البيانات،  

يستمر طوال المراحل الالحقة.   أن يبدأ التسجيل المنهجي لخبرات التعداد مع بداية األعمال التحضيرية وأن 
يلي تحت عنوان األعمال التحضيرية، مثل   وعالوة على ذلك فإن هناك عناصر معيَّنة ستجري مناقشتها فيما

للظروف الناشئة في مرحلة الحقة من العمليات. وتجري   زانية والموظفين، قد يحتاج األمر إلى تعديلها وفقاً المي 
 .حيث تأثيرها على اإلدارة السليمة للتعداد  مناقشة عناصر هذه المراحل فيما يلي من 

 
وتنظيمهما وإدارتهما   ن وعند إجراء تعداد المساكن وتعداد السكان معًا ينبغي اعتبار التخطيط للتعدادي.  2.6

واحدة، أي أنه ينبغي أخذ االحتياجات   جوانب مستقلة لعملية ميدانية متكاملة واحدة ولعملية تجهيز متكاملة 
للعملية المشتركة وتنفيذها. وإجراء تعداد مشترك للسكان  التقنية الخاصة بكل تعداد في االعتبار عند التخطيط 

من إجراء أي من التعدادين ولكنه أقل تكلفة من كامل عملية إجراء كل   تعقيداً والمساكن هو أكثر تكلفة وأكثر 
ويمكن أن يوفر التعداد المشترك عددًا من الجداول المتقاطعة أكبر مما يوفره أي من   .من التعدادين على حدة

 
  اإلحصاااااااا ئية  تشاااااااالي  الوك الت :  الث لثة   الطبعة   التنظيم اإلحصاااااااا ئي،   انظر  لي   عموم ل،   لإل ارة اإلحصاااااااا ئية   من قشااااااااة   على  لالطالع  39

 . (E.03.XVII.7  :املبيع رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات   88  العد   الطرت،  يف   تنظيمه ،  راس ت 
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 د في ضوء إذا ما ُأجري بشكل منفرد. ولكل بلد أن يقرر حساب المكسب والخسارة في هذا الصد   التعدادين 
أهمية حاسمة من  . ومع ذلك فإن القرار أيًّا كان ليست له)1.41إلى    1.38انظر الفقرات  (احتياجاته وظروفه  

التعداد عملية للتعداد، فسواًء كان  الكلية  مشتركة أو عمليتين منفصلتين   وجهة نظر التخطيط الكلي واإلدارة 
وتنظيمه وإدارته، التي نناقشها فيما يلي، ثابتة دون  تعداد للسكان والمساكن، تظل القواعد األساسية للتخطيط لل

 .اإلضافية في إجراء عملية مشتركة تغيير باستثناء التكلفة اإلضافية والصعوبة
 

 األهداف واإلدارة االستراتجية   - الثالث الفصل  
 األهداف االستراتيجية   - ألف 

القيام  .  2.7 التعداد  تتضمن خطط إجراء  أن  هداف والغايات األ بإعداد مجموعة من    روقت مبك    في ينبغي 
ساس األ، ووضع مجموعة بيانات خط  المعاييرم لتوجيه عملية تنفيذ الخطط ووضع  ستخد  راتيجية التي تُ تس اال

نطلق الم يكون    المثلى حوال  األ  في قياس نتائج التعداد من أجل تحديد مدى نجاح التعداد. و   في م  ستخد  التي تُ 
ات التعدادات السابقة ومن فهم احتياجات ر ستقاة من تقييمات خبالمعلومات  المبادئ التوجيهية هو جمع  الم لوضع  

التي  الم للمعلومات  التعداستعمل  التغديتيحها  تقييم  الحاصلة  راي ي، ومن  إالم  في ت  والتكنولوجيا.  أنه   ال  جتمع 
ينتج عنها توجيهات متضاربة. ومع   علومات، وأحياناً الم بعض تلك    لى الحصول ع   ي العمل   عالواق في  يصعب  

هداف األ ساسية للعملية. ومع أن  األ   صر تخطيط العنافي  هداف يمكن استخدامها للمساعدة  األ هذه  ذلك فإن  
حلية، فإنه يمكن وصفها تحت المف الظروف  ال راتيجية للتعداد ترتبط بخصوصية كل بلد وتختلف باخت تس اال

التعداد، و  التالية: مضمون  التعداد، و   التعداد، وإخراج   في   ين الجمهور والعامل  على ثر  األ البنود  فعالية ال نتائج 
 . التكلفةمن حيث   لفوائد وا
 

حتياجات التي يعرب االاضيع مناسبة لتلبية  المو : هدف التعداد هو ضمان أن تكون  مضمون التعداد.  2.8
التكاليفالم عنها   المجيباالبشرية، وتو والموارد    ، ستعملون، مع مراعاة عامل فعالية  الوقت، وعبء  أما فر   .

جميع   في  ين حتملالم و   ين الحالي   ين ستعملالم ناسب مع الم التشاور  ( أ )فهي:   رهداف الفرعية تحت هذا العنص األ 
 ( ج )؛  تولويااألبشأن  المستعملين  للموثوقية قابلة للقياس تدخل فيها وجهات نظر  ير  وضع معاي(  ب)   ؛ راحل الم 

 .نتائج يعتمد عليها  ير إجراء اختبار مناسـب للمواضيع الجديدة للتحقق من نجاح جمع البيانات بشأنها وتوف
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عمليات جمع البيانات   : الهدف هو أن تكون كل جوانب األثر على الجمهور وعلى العاملين في التعداد.  2.9
ة الردود الفردية. وينبغي سري قية لحماية  ال خ األالقانونية و   يير عاالم مع    مقبولة للجمهور ومتفقة تماماً   شر النتائج ون 
التعداد وواجباته   في بأهداف التعداد ومضامينه وأساليبه، وكذلك بحقوق الجمهور    نحو واٍف   لى م الجمهور ع ال إع 

هداف الفرعية األ إدراك تام بمسؤولياتهم. أما    لى التعداد ع   في  ين نحو التعداد. ويجب كذلك أن يكون جميع العامل 
خرى األت  ال ملوءة والسج المستمارات  اال ية  ر مة وس ال س   على الحفاظ   ( أ ) سائل التالية من بينها:  الم فيمكن تحديد  
 ؛ دعم ممكن من الجمهور لكل جوانب التعداد  بر ق من وجود أكالتحقُّ   ( ب)   ؛ معلومات شخصية  لى التي تحتوى ع 

د علومات الشخصية والتقيُّ المية  سر   لى ستعمل بطريقة تراعي الحفاظ ع الم إتاحة النواتج الخاصة التي يطلبها    (ج )
حصول جميع   يركفالة تيس   لىالثابتة للموثوقية بشـأن الكشف عن البيانات، وتنفيذ السياسات الرامية إ  يير عا الم ب 

 .نتائج التعداد  لى ع ين ستعمل الم
 

وتلبية الطلبات القانونيـة   المنبثقة عنها : الهدف هو إخراج نواتج التعداد والخدمات  إخراج نتائج التعداد. 2.10
: ليهداف الفرعية ما ياأل ومن   د مسبقاً زمني محدَّ   دة للنوعية ولجدول محدَّ لمعايير وفقا المستعملين واحتياجات  

تقديم   ( ب)   ؛ غراض التي تستخدم البيانات من أجلها األ يناسب    اخطاء بم األإخراج النواتج بأدنى حد من    (أ )
إمكانية الوصـول   ير توف  )ج(   ؛ من النواتج  ين سـتعمل الم نواتج معيارية للنتائج والخدمات الرئيسـية بما يلبي طلبات  

النواتجناسـبة لجم الم استعمال القواعد الجغرافية    ( د )  ؛ النواتج  لى إ   ( هـ)   ؛ ع البيانات وفهرستها من أجل إخراج 
 ( و)  ؛ جابة اإل   تقليل مستوى ضعف التغطية وخطأ  لى ع  الً ناطق الصعبة عمالم  في وخاصة    أساليب العد    ين تحس 
 .هدافاأل للنوعية و   يير وضع معا   ( ز)   ين؛ ستعمل الم  لى أساليب التقييم وطرق تقديم النواتج إ ين تحس 

 
ممكنة    التكلفة:فعالية  .  2.11 تكلفة  بأقل  وتنفيذه  للتعداد  التخطيط  هو  باألهداف الهدف  المس   دون  من 

ترتبط األهداف الفرعية بتقليص التكاليف إلى أدنى حد  من خالل )أ( اعتماد مقاربات   االستراتيجية األخرى.
التعاقد مع جهات خارجية وتكنولوجيات ذات صلة أكثر فعالية في جمع البيانات والتقاطها ومعالجتها؛ )ب(  

مر وضع األ   البحث عن مصادر محتملة لتمويل بديل، وإذا استدعى   )ج(   ؛ جاز أجزاء مناسبة من العمليةإلن
اس تمق  الدخل ت رحات من أجل  التكاليف وتوليد  األنظمة؛ )هـ( تشجيع )  ؛رداد  استخدام  تعاون دولي وإعادة  د( 

الناس على ملء االستمارات بأنفسهم على اإلنترنت أو على الورق حيث أمكن ذلك؛ )و( إستعمال البيانات 
 اإلدارية مكان جمع البيانات المباشر. 

 
ح .  2.12 من  الكلفةالمنفعة  الكلفة   : يث  إدارة  مع  التعداد  عن  الناشئة  المنفعة  أو  القيمة  زيادة  هو  الهدف 

د  مها برنامج التعداد وتحد  اإلجمالية. وبرامج واسعة مثل التعدادات يتوقَّع أكثر فأكثر أن تثبت المنافع التي يقد 
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ذ التعداد، أو أقل ه مساوية لها. وال قيمتها الكمي ة. في الواقع، يجب أن تكون قيمة التعداد أكبر من كلفة تنفي
يعتب ر أي  برنامج ناجًحا إال  عند تحقيق منافع ذاك البرنامج. ومنافع منتجات التعداد وخدماته هي المنافع التي 

. وبعض المنافع التي تنشأ 1.37إلى    1.19تتحق ق من خالل استخدامات التعداد، وبعضها وارد في الفقرات  
يمكن تحديدها كمًّا، بينما منافع أخرى للبيانات قياسها أصعب، لكنها مهم ة ويجب أن   من استخدام البيانات 

ن في أي  تحليل للمنافع من حيث الكلفة الخاصة بتنفيذ تعداد ما. بالتالي، يتمث ل العنصر األساسي لتخطيط  تدوَّ
أم ال( وفي أن    للمنافع )سواء ُقد رت بتعابير مالية  ز على تحقيق هذه التعداد في حدوث تحديد  الخطط ترك 

 المنافع. 
 

. في سياق النظر في التكاليف، تبرز األهمية القصوى للسعي إلى التشديد على منافع تعدادات السكان 2.13
عنصًرا عتب ر  يُ في جوهره إلى أن  حتاج  ي والمساكن لناحية المعلومات التي تول دها. فتحليل المنفعة من حيث الكلفة  

نة للتعداد إلبراز التكاليف المتر  ت بة عن عدم توفر المعلومات الضرورية وعواقبه. أساسيًّا من العناصر المكو 
د  دَّ فبينما تتخط ى منافع التعداد واإلحصاءات التي يول دها الحاجات المحلية واإلقليمية والوطنية ويمكنها أن ُتح 
كمًّا وبوضوح وهذا ما يجب أن يحصل، تبرز منافع غير ملموسة أيًضا مثل الشعور الوطني بالفخر لخوض 

عملية.  على   هكذا  المقارنة  ألغراض  تعليميين،  وإطار  كأداة  التعداد  قيمة  إبراز  الفرعية  األهداف  وتتضم ن 
 المستويين الوطني والدولي وكحجر زاوية للنظام اإلحصائي الوطني. 

 
 دخل أيضاً ستعمل، وقد تُ المساس لتقييم احتياجات  األ هداف باعتبارها خط  األ ستفادة من هذه  اال ويمكن    .  2.14

أسا  مناسبة،  نُ   في  سي كجزء  ترجيحات  إعطاء  مع  استخدامها،  يمكن  للتقييم  الخيارات بين  قارنة  الم   في ظم 
بصورة عامة، يجب التشديد بوضوح على األهداف االستراتيجية لتعداد السكان والمساكن على   .واستعراضها 

 طول عملية اإلعداد والتنفيذ واستغالل بيانات التعداد. 
 

 اإلدارة االستراتيجية  - باء 
 

. القيمة األساسية لإلدارة االستراتيجية هي مساعدة منظمات التعدادات في العمل بنجاح في بيئة معق دة 2.15
ا على قوى  التعداد ردًّ بعبارة خوض  أساسية خاصة  استراتيجية  قرارات وخيارات  تقود  ونشطة. فاالستراتيجية 

ثل التعداد أمًرا حيويًّا لتحقيق تنفيذ ناجح خارجية وداخلية. ويعتب ر رسم استراتيجية لمشروع ما أو برنامج ما م
، ال  ويعتمد على مجموعة متنوعة من المعارف والمهارات في مجاالت مختلفة. وفيما رسم االستراتيجية هو فن 
بد  من أن ُيدار بعملي ة منهجية لضمان البحث والنظر بعناية في كافة المسائل التي قد يكون لها أثر على حالة 
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ه عمليات البرنامج الم  ستقبلية. وقد تفك ر منظمات التعداد في اعتماد عملية اإلدارة االستراتيجية التالية التي ستوج 
 التعداد في مراحلها كافة.  

 
 . تتأل ف عملية اإلدارة االستراتيجية من أربع مراحل هي: 2.16

 ؛ )أ( تحليل االستراتيجية
 ؛)ب( صياغة االستراتيجية 

 ؛ االستراتيجية)ج( تنفيذ 
 )د( مراقبة االستراتيجية ومراجعتها. 

  
في التأكيد على المسائل التي يجب معالجتها الت خاذ إجراءات تصحيحية أو   تحليل االستراتيجية . يتمث ل  2.17

ق.  ول إلى ترتيب منهجي  وشمولي  وشامل ومنس  رسم ات جاه جديد. وهو يسعى إلى تغيير الترتيب التنظيمي ليتح 
 ف تحليل االستراتيجية من: ويتأل  

)أ( تحديد االت جاه لعملية التعداد، بهدف إعادة التأكيد على هدفها والطريقة التي يجب أن تعتمدها لحسن 
 ؛ سيرها 

)ب( وضع أهداف استراتيجية لعملية التعداد من خالل تحديد ما الذي يهدف النظام إلى تحقيقه لناحية 
ستراتيجية. فالنتائج واألهداف االستراتيجية يجب أن تكون متماشية مع تحديد أهدافه  العليا ونتائجه اال

فاالستراتيجية  وشروطه.  م  المستخدِّ حاجات  تعالج  أن  بالتالي  وعليها  م  المستخدِّ يتوق عه  أن  يمكن  ما 
هة بالنتائج تعني "التخطيط إلى الوراء" انطالًقا من النتيجة المرجو ة من خالل الطريقة المثلى التي   الموج 

 ؛ تسمح بتحقيقها 
)ج( التحليل االستراتيجي لعمليات التعداد من خالل تحديد حالتها أو وضعها الحالي والسابق وتحديد 
المفيدة  األدل ة  قاعدة  م  يقد  والخارجية  الداخلية  البيئة  فتحليل  معالجتها.  يجب  التي  األساسية  المسائل 

االستراتيجية وأهدافها التي يجب تحديدها. وقد لتطوير االستراتيجية. ويشك ل هذا التحليل للوضع أساس  
"سووت"  تحليل  استخدام  إمكانية  في  التعداد  منظمات  القوة،    SWOT  تنظر  الضعف، و )نقاط  مواطن 

 التهديدات( من أجل إجراء تحليل استراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية. و الفرص، و 
 

الخطوات   صياغة االستراتيجية .  2.18 التعداد. وتتضم ن  تجيب منظمة  أن  تحديد كيف ومتى يجب  تعني 
األساسية المعنية في هذه المرحلة: )أ( تطوير سلسلة القيمة ومراجعتها؛ )ب( وضع أهداف استراتيجية وأهداف 



 

 

76  

 

ية؛ )و( فرعية؛ )ج( تجميع خارطة استراتيجية؛ )د( تحديد النية االستراتيجية؛ )هـ( تحديد عوامل النجاح الحيو 
 تحديد المخاطر االستراتيجية؛ و)ز( تحديد تدخ الت استراتيجية أو تطويرها. 

 
ه أي  استراتيجية. فهي توف ر توجيًها حول ما يجب القيام به لتحقيق 2.19 . األهداف االستراتيجية هي التي توج 

رب ط بهدف استراتيجي، سواء أكان نشاًطا جديًدا األهداف والنتائج االستراتيجية. وأنشطة التعداد كل ها يجب أن تُ 
ًدا ألنشطة عملية  م األهداف االستراتيجية توجيًها محد  أو مبادرة تحسين أو المحافظة على الوضع الحالي. تقد 
م أيًضا التوجيه للجميع في المنظمة وتحف ز  ل القاعدة التي ُتبنى القرارات على أساسها. وهي تقد  التعداد وتشك 

على تحقيقها خاصة إذا نالوا المكافأة لذلك. وتؤث ر األهداف االستراتيجية على جوانب أخرى من اإلدارة،   الناس 
مثل التخطيط والتنظيم والقيادة، وتوف ر معياًرا أساسيًّا لقياس األداء وكذلك آلية للضبط من خالل توفير تدابير 

ل األهداف االستراتيجية األساس   لتفويض السلطات. تصحيحية. وأخيًرا، تشك 
 

دة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها 2.20 . األهداف االستراتيجية، بالصيغة التي ترد فيها، يجب أن تكون محد 
دة زمنيًّا )سمارت(.   ومالئمة ومحد 

 
ل االستراتيجيات والخطط إلى أفعال من أجل تحقيق أهداف   تنفيذ االستراتيجية .  2.21 هو العملية التي تحو 

ونتائج وغايات استراتيجية. وتنفيذ الخطة االستراتيجية هو بأهم ية وضع االستراتيجية بحد  ذاته، ال بل أكثر 
 أهمية منه. والخطوات األساسية المعنية في هذه المرحلة هي: 

 للتعداد، وبرنامج عمل وخطة تشغيلية بواسطة العناصر التالية: )أ( تجميع خطة استراتيجية 
 ؛ تجميع الخطة التشغيلية بتحديد المدخالت والعمليات والمخرجات تخطيط العمل:   - 
تحديد ما هي الموارد البشرية والموارد األخرى المطلوبة وكيفية نشر هذه تخطيط الموارد:    - 

 ؛ المهارات الضرورية لتنفيذ االستراتيجيةالموارد وتطويرها من أجل توفير 
 ؛ تجميع الموازنة التي تشير إلى التمويل الالزم لتنفيذ االستراتيجيةالتخطيط المالي:    - 
تحديد المخاطر التشغيلية وتطوير أعمال للضبط والتخفيف لمواجهة تلك التخطيط للمخاطر:    -

 . المخاطر
 ا يلي: )ب( ترجمة االستراتيجية إلى أفعال من خالل م

تحقيقها،   -  يجب  التي  والمخرجات  األساسية،  األداء  مؤشرات  )تحديد  العمل  هيكل  تحديد 
 ؛ واألهداف والركائز التي سوف تؤم ن االستراتيجية(
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تحديد طريقة العمل )وضع سلسلة قيمة على المستويين المفاهيمي والتشغيلي، بما في ذلك   -
د كيفية تقديم   ؛ ( قيمة العميل   عملية إدارة الجودة التي تحد 

 . (تحديد تنظيم العمل )تصميم هيكلية تنظيمية تنف ذ االستراتيجية  -   
 إدارة التنفيذ والتغيير االستراتيجي. )ج( 

 
التي في   تعني   مراقبة االستراتيجية ومراجعتها .  2.22 يات  الرصد والتبليغ بشأن العملية، واإلنجازات والتحد 

رات والتحسينات. ويجب مراقبة التنفيذ ليكون اإلجراءات التصحيحية حيث يلزم؛ وتقييم أثر التغي  البرنامج؛ وات خاذ  
ناجًحا. وبسبب الظروف الداخلية والخارجية المتغي رة باستمرار، ينبغي على مدراء التعداد أن يراجعوا باستمرار 

تبرز. والعنصر األساسي في عملية كال البيئتين إذ إن  نقاط قوة ومواطن ضعف وفرًصا ومخاطر جديدة قد  
اإلجراءات  الت خاذ  التوقيت  حيث  من  والمناسبة  المالئمة  المعلومات  على  الحصول  هو  االستراتيجية  مراقبة 

 التصحيحية حيث يلزم.   
 

 واألقليات تجّنب التحّيز القائم على أساس النوع االجتماعي والتحّيزات التي تؤّثر على السكان األصليين    - جيم  
 

القائمة على أساس   .  2.23 النمطية  للمفاهيم  خطيرة في بيانات   أن تحدث تحيزات النوع االجتماعي  يمكن 
 الرابع بمزيد من التفصيل في الجزء    التعداد والنتائج المستمدة من تلك البيانات. وستأتي مناقشة هذه التحيزات

، المتعلقة بالعالقات فيما 4.351إلى    4.289  والفقرات  4.135إلى    4.129  انظر على سبيل المثال الفقرات )
وبالخصائص  المعيشية  األسرة  أفراد  على  (االقتصادية  بين  القائمة  التحيزات  تقليل  ويمكن  النوع أساس  . 

كثيرة. وهذه األنشطة التحضيرية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: ما   في المرحلة التحضيرية بوسائل   االجتماعي 
 .وما يتصل بعمليات التعداد ها بمحتوى التعداد، يتصل من

 
المسائل التي تتصل   ة في توليد البيانات التي تحتاجها دراسةوالمسائل المتصلة بمحتوى التعداد مهم  .  2.24

الحصول  المطلوب  البيانات  نوع  المحتوى  هذا  الجنسين، ومن  بين  عليها،   بالمساواة  الحصول  عليها وكيفية 
والتصان البيانات والتعاريف  قواعد  تبويب  وطريقة  المستخدمة،  التعداد   يف  لمخططي  وينبغي  والجداول. 

على وعي باألنماط السائدة، عماًل على إجراء تعداد   ومستخدميه، من أجل التصدي لتلك المسائل، أن يكونوا
عدم استمرار تلك المفاهيم جيبين، وعماًل في نفس الوقت على  مال ال يتأثر كثيرًا بالمفاهيم النمطية السائدة بين 

 .النمطية
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وتدريبهم واإلشراف عليهم   وفيما يتعلق بعمليات التعداد ينبغي إيالء اهتمام خاص إلى اختيار الموظفين  .  2.25
سواًء في عمليات المقابلة أو )  الميدانية  في الميدان. ويشمل ذلك ضمان توظيف الرجال والنساء في العمليات 

تشت  (اإلشراف أن  علىوضمان  ومواده  التدريب  أدلة  أساس    مل  على  القائم  بالتحيُّز  المتعلقة  النوع المسائل 
به بمصادر األخطاء  االجتماعي الذي تهتم  القدر  المسائل   بنفس  يساعد في مواجهة  المهمة. ومما  األخرى 

ر الجماعات التواصل والتشاور مع الجماعات النسائية وسائ  التشغيلية والمتعلقة بالمحتوى في التعداد ضمان 
 .المهتمة بالمساواة بين الجنسين

 
من الشواغل التي تهم   واألفكار النمطية فيما يتعلق بالنواحي الجنسانية والتحيُّزات الناتجة عنها هي .  2.26

أيضًا إلى إمكانية التحيزات واألفكار   جميع البلدان. ويجب على سلطات التعداد في عدد من البلدان أن تتنبه
السكان. ومن هذه الفئات األقليات اإلثنية واللغوية   تؤثر على البيانات المتعلقة بفئات األقليات بين   النمطية التي 

السكان  المتعلقة   والوطنية والعرقية والدينية، وكذلك  المسائل  الحال في  الُرحل. وكما هو  األصليون والسكان 
االجتماعي ب  هذه   النوع  مواجهة  في محتوى    ينبغي  هذه المسائل  لممثلي  ويمكن  في عملياته.  وكذلك  التعداد 

للحصول )   التعداد معلومات مهمة ورؤى سديدة فيما يتعلق بمحتوى التعداد وعملياته   األقليات أن يقدموا لمخططي
تعدادها،  على معلومات مفص   التي يصعب  المجموعات  . (4.48و   3.134- 3.125الفقرات    انظر لة حول 

 تشاور مع ممثلي هذه الفئات لدى التخطيط للتعداد. وبالنسبة لألقليات السكانية جهود خاصة لل   لذلك ينبغي بذل 
العد الناقص   بأهمية حيوية في تالفي   في مستوطنات أو جيوب منعزلة، تتسم هذه المشاورات غالباً   التي تعيش

 .بين هؤالء السكان
 

 اكن وحدات العد  ومكانه وتوقيته في تعدادات السكان والمس  - الفصل الرابع 
 وحدات العدّ  - ألف 

الوضوح حول وحدة العد    لما كان العد  الفردي هو من الجوانب األساسية لتعداد السكان والمساكن، فإن .  2.27
. وهناك   هو عنصر أساسي في التخطيط للتعداد. وفي حالة تعداد السكان يكون  الفرد هو الوحدة األساسية للعد 

و)ب( المؤسسات التي تعتبر مجموعة  ؛ األسر المعيشية )تحديد األفراد وهما:)أ إطاران عامان يتم من خاللهما  
المعيشية هي إطار عام يتم من خالله تحديد معظم األفراد، ألن   فرعية من أماكن السكن الجماعية. واألسرة 

أن األسرة   معيشية، كذلك فإن األسرة المعيشية هي وحدة عد  في حد ذاتها. وبما  معظم السكان يعيشون في أسر 
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لية من العد  من شأنه أن   المعيشية هي أيضاً  وحدة عد  في تعداد المساكن، فإن التحديد الدقيق في المرحلة األو 
 .القيام بكفاءة بجمع البيانات وضبط اكتمالها في كال التعدادين ييسر 

 
كمجموعة فرعية  "المؤسسات "  واإلطار الثاني الذي يمكن من خالله تحديد األفراد هو، كما ذكرنا آنفًا، . 2.28

يوجد أفراد يعيشون في مؤسسات   ، معيشية  من أماكن السكن. فباإلضافة إلى األفراد الذين يعيشون في أسر 
، التي تتناولها التعدادات " نزالء المؤسسات" األفراد تضم    وليسوا أفرادًا في أسر معيشية. وهذه المجموعة من 

 .السكانية بالدراسة أيضاً 
 

2.29  .  ، والوحدتان األخريان   أما بالنسبة لتعداد المساكن فتمثل األسرة المعيشية واحدة من ثالث وحدات للعد 
ومن المهم مراعاة أن هذه الوحدات   .والمباني  ( هما أماكن السكن )أي الوحدات السكنية وأماكن السكن الجماعية

يعني بالضرورة وجود تطابق أو تماثل تام بين ال    الثالث يمكن التمييز بينها بوضوح من الناحية النظرية. وهذا
استعمال أي منها مكان اآلخر. فقد تسكن عدة أسر معيشية معًا   هذه المفاهيم أو أن هذه المصطلحات يمكن 

السكن. كما قد تشغل أسرة معيشية واحدة أكثر من مجموعة من أماكن السكن،  في مجموعة واحدة من أماكن 
 .ن أماكن السكن مبنى واحدًا بينما تشغل مجموعة أخرى أكثر من مبنىعدة مجموعات م كذلك قد تشغل 

 
مفهومين .  2.30 بين  التمييز  في  البلدان  بعض  في  توجد صعوبة  قد  أنه  به  المسل م  لألسرة "مستقلين    ومن 

ة عن من حيث فائدة البيانات الناتج   ومع ذلك فإن مزايا الحفاظ على هذا التمييز،   40"لوحدة السكنية "او   "المعيشة 
 .للحفاظ على هذا التمييز كثيرًا الجهد اإلضافي الالزم فوق تالفصل بين المفهومين، 

 
التحديد، وأن ُتدرج التعاريف   ومن الضروري لدى إجراء التعداد أن تكون وحدات العد  واضحة على وجه .  2.31

، وأن ترد في تقارير التعداد إرشادات مناسبة للمستعملين بشأن المعلومات   في كر اسات التعليمات المتعلقة بالعد 
بها أدناه،  الموصى مواجهة صعوبات في تطبيق التعاريف    اإلحصائية الناتجة عن ذلك. ولإلقالل من إمكانية 

تفصيل التعاريف وإيضاحها بمراعاة األحوال والظروف الوطنية. ويمكن   قد تجد بعض البلدان أن من الضروري 
انية بعد العد  وسيلة مفيدة في تحديد مدى تطبيق التعاريف الوطنية للوحدات في الميدان الميد   أن تكون التدقيقات 

 .ذلك على نتائج التعداد  وأثر 

 

  ،"الوحدة الساكنية"  أيضال  لتعريف    ، 2.37  اىل  2.33الفقرات  أنظر     املعيشاية"،   "األسارة بشاأن مفهوم  املن قشاة   من مزيد  على  لالطالع  40
 .4.427أنظر الفقرة  
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 الفرد   - 1
 

 ( 2.27الفقرة )من قبل    كل شخص يوجد في نطاق التعداد. وكما ذكرنا  "الفرد "ألغراض التعداد، يعني  .  2.32
المعيشية  إلى أعضاء األسر  انتمائه  تعريفه من حيث  الفرد يمكن  الذين يعيشون في أسر )   فإن  السكان  أي 

 ( في مؤسسات، كمجموعة فرعية من أماكن السكن   أي السكان الذين يعيشون ) أو إلى نزالء المؤسسات    ( معيشية
حساب السكان، فسيوجد بعض االختالف ومع أنه يجب عد  كل فرد في  .  أدناه  2.39 كما يأتي تعريفها في الفقرة 

عادة إلى   الذين ُتجم ع عنهم المعلومات بشأن مواضيع مختلفة. وتعود هذه االختالفات   فيما يتعلق باألشخاص 
دًا   على سبيل المثال في األسئلة المتعلقة بالنشاط االقتصادي، إذ قد يكون الحد  العمري ) الشخص    عمر  هنا محد 

والصلة برب األسرة المعيشية   )مثل األسئلة الخاصة بعدد األطفال المولودين)   لجنس ونوع ا  ( بالتشريع الوطني
يتق  أو الشخص اآلخر المرجع في األسرة المعيشية. وقد يوصى بأن يجري  المعلومات عن مواضيع معي نة   ص 

ويرد بيان مجموعات األفراد التي ينبغي تقصي   فيما يتصل بعدد من األفراد يقل عن العدد اإلجمالي للسكان، 
من الفصل   دال الخاصة بهذه المواضيع، الواردة في الفرع    بشأنها في التعاريف والمواصفات   ي ن موضوع مع

 لكترونياإل فإن الجداول الموصى بها لتعدادات السكان على الموقع  ذلك    إلى   . وباإلضافة الرابعفي الجزء    األول 
وأيًضا، يجب أن يشير   .المشمولين في الجدول لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة مصحوبة بوصف للسكان  

 نطاق التعداد بوضوح إلى األشخاص الذين سوف يغط يهم التعداد والذين لن يغط يهم. 
 
 المعيشية األسرة    - 2
 

أو في جماعات، لتأمين   إلى الترتيبات التي يتخذها األشخاص، منفردين   األسرة المعيشية يستند مفهوم    . 2.33
أسرة معيشية من فرد   ( أ ) يمكن أن تكون    احتياجاتهم من الطعام وغيره من ضرورات الحياة. واألسرة المعيشية 

دون االشتراك مع أي من  ضرورات الحياة بنفسه  وسائر    واحد، أي شخصًا يقوم بتدبير معيشته من الطعام 
نة  لتكوين أسرة معيشية مكو  أكثر من فرد  شخص آخر  أسرة معيشية متعددة األشخاص، أي   (ب) أو    ؛ من 

األفراد يعيشون معًا ويشتركون في تأمين احتياجاتهم من الطعام وسائر ضرورات   مجموعة من اثنين أو أكثر من 
 األفراد في األسرة المعيشية مواردهم بعضها إلى بعض أو قد تكون لهم ميزانية مشتركة، وقديضم   الحياة. وقد 

قربى وال توجد   توجد أو ال توجد بينهم صلة قربى، وقد يكونون مجموعة من األفراد توجد بين بعضهم أواصر 
 . بين البعض اآلخر
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، وهو ال يفترض " المشتركة   مفهوم المعيشة "  لسابقة ا الوارد في الفقرة    األسرة المعيشية طلق على مفهوم  ويُ  .  2.34
يكون متماثاًل. فالوحدة السكنية، كما هي   أن عدد األسر المعيشية وعدد الوحدات السكنية متماثل أو يجب أن

د  لسكن أسرة معيشية واحدة ولكن قد تسكنه   ، هي مكان مستقل أو منفصل 4.427معرَّفة في الفقرة  للسكن ُمع 
على سبيل المثال أسرتان نواة تشتركان في وحدة سكنية واحدة ) معيشية    أسرة معيشية أو جزء من أسرةأكثر من  

اقتصادية،  العادة وحدتين سكنيتين أو   ألسباب  أو أسرة معيشية واحدة في مجتمع متعدد األزواج تشغل في 
 (. أكثر

 
الفقرة السابقة، وهو مفهوم   تركة الوارد في وبعض البلدان تستخدم مفهومًا مختلفًا عن مفهوم المعيشة المش  . 2.35

في وحدة سكنية هم أفراد في أسرة معيشية   الذي يعتبر أن جميع األشخاص الذين يعيشون   "رك السكن المشت " 
 وحدات العد  ومكانه وتوقيته في تعدادات السكان والمساكن   أسرة معيشية في   عتبر واحدة. وطبقًا لهذا المفهوم تُ 

التي تشغلها هو   لة، وبذلك فإن عدد الوحدات السكنية المشغولة وعدد األسر المعيشيةكل وحدة سكنية مشغو 
هذا  ولكن  متطابق.  المعيشية  واألسرة  السكنية  الوحدة  موقع  أن  كما  العدد،  بعض   نفس  يطمس  قد  المفهوم 

حتياجات وهي معلومات مهمة لتقييم ا   المعلومات عن ترتيبات المعيشة، مثل معيشة أسرتين في مسكن واحد، 
 . السكن

 
من وحدة، ولكن األسر   وتشغل األسرة المعيشية في العادة وحدة سكنية بكاملها، أو جزًءا منها، أو أكثر .  2.36

توجد كأفراد إداريين في المؤسسات،   المعيشية يمكن أن توجد أيضًا في مخي مات أو أماكن إيواء أو فنادق، كما
نة من أسر   األسرة المعيشية أكثر من وقد تكون بال مأوى. وقد تشغل  وحدة سكنية، مثل األسر المعيشية المكو 

المعيشية التي تعيش منفصلة بعضها عن بعض ولكن لها رب   ممتدة تشترك معًا في توفير الغذاء، أو األسر
ن ثانوية. تعدد الزوجات، أو األسر المعيشية التي لها مساكن للعطالت أو مساك   أسرة واحد، كاألسر الناشئة عن 

 . 4.475إلى  4.471انظر الفقرات  ،مزيد من المناقشة لسكن األسر المعيشية  ولالطالع على 
 

وقد يختلف تعريف عديم   .ويمكن أن تكون األسرة المعيشية فردًا عديم المأوى أو أفرادًا عديمي المأوى   . 2.37
الحد األدنى "و  "المسكن المالئم" منها    مفاهيم المأوى من بلٍد إلى آخر ألنه تعريف ثقافي في األساس يقوم على  

المجتمع في  السكن  الحيازة "أو    "لمستوى  آخر.   41"ضمان  إلى  إليها من مجتمع  النظرة  تختلف  مفاهيم  وهي 
 :باستخدام فئتي أو درجتي عديم المأوى التاليتين  ويوصى 

 

 . 4.559اىل    4.556  لتعريف احلي زة انظر الفقرات   41
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األشخاص الذين   وتشتمل هذه الفئة على  (: من ال سقف فوقهم) عديمو المأوى من الدرجة األولى    ( )أ 
 ؛ السكن دون مأوى يدخل في نطاق أماكن بيعيشون في الشوارع أو  

  :ويمكن أن تشمل هذه الفئة المجموعات التالية  : عديمو المأوى من الدرجة الثانية ( ب)
يتنقلون باستمرار بين   - أنواع مختلفة من   األشخاص الذين ليس لهم محل إقامة معتاد وإنما 

 ؛ (أماكن السكن  بما في ذلك أماكن اإليواء والمالجئ وغيرها من )المأوى  
لعديمي المأوى   األشخاص الذين يعيشون بشكل معتاد في أماكن إيواء أو ترتيبات مشابهة   - 

ة لإلقامة لفترات طويلة    . (وتسمى أيضًا انتقالية) معد 
معر فة على نحو   البيانات ترمي إلى التأكد من أن المساكن ويجب أن تستند هذه التعاريف إلى استراتيجية لجمع  

 .دقيق باعتبارها أماكن للمأوى وليست أسرًا معيشية
 

األسرة المعيشية وحدة   وبالنسبة لبعض المواضيع التي تجري دراستها في تعدادات المساكن، قد تكون  . 2.38
كانت موضع بحث في التعداد، على   حيازة، إذاعد  أفضل من المسكن. فعلى سبيل المثال ينبغي جمع بيانات ال 

ينبغي جمع المعلومات المتصلة بما لدى األسرة   أساس األسرة المعيشية ال على أساس أماكن السكن. كذلك 
على أساس األسرة   ( كأجهزة استقبال اإلذاعة والتلفزيون ) المسكن    المعيشية من ممتلكات تندرج عادة ضمن أجهزة 

المعلومات  أما  بكل    المعيشية.  يتصل  فيما  أهميته  له  بند  باإليجار، وهو  السكن واألسر   المتعلقة  أماكن  من 
 .بالضرورة، على أساس األسرة المعيشية  المعيشية فُتجم ع، 

 
 السكان في أحياء سكنية جماعية   - 3
 

الذي يجري ضمنه عد    العام الثاني   ، اإلطار 2.27  الفقرة تمث ِّل المؤسسات، كما جرى التأكيد عليه في   .  2.39
. ونزالء المؤسسات هم األشخاص  الذين ليسوا أفرادًا في أسر معيشية.   األفراد باعتبارهم وحدات أساسية للعد 

منشآت عسكرية،  في  يعيشون  الذين  األشخاص  ذلك  الطلبة   ويشمل  ومساكن  والسجون،  اإلصالحيات  وفي 
ويجب استبعاد األشخاص   .42الدينية، والمستشفيات وما إليها  المدارس والجامعات، والمؤسسات الداخليين في  

الذين ال يعيشون في مساكن الطلبة الداخليين أو ما شابهها من أماكن اإلقامة   المسؤولين عن إدارة المؤسسات 
 . ضمن نزالء المؤسسات وعدم إدراجهم 

 
 

 .  4.455 اىل 4.453 للمزيد من التف صي   التحديدات اخل صة  لامؤسس ت كمجموعة فرعية من أم كن السكن اجلم عية، أنظر الفقرات  42
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م خدمات المعيشةأما األشخاص الذين يعيشون في الف  .  2.40 فليسوا جزًءا من نزالء   نادق أو األماكن التي تقد ِّ
تتكون من فرد واحد أو من عدة أفراد، على   المؤسسات وإنما ينبغي تعريفهم باعتبارهم أفرادًا في أسر معيشية 

 . الحياتية أساس الترتيبات التي يتخذونها لتوفير مستلزماتهم 
 
 المباني   - 4
 

د      2.41 المعلومات الخاصة   المبنى وحدة عد  غير مباشرة، وإن كانت مهمة، ألغراض تعداد المساكن ألن ُيع 
مطلوبة من أجل إعطاء وصف   )بالمبنى )نوع المبنى والمواد المستخدمة في بنائه وبعض الخصائص األخرى 

مساكن توضع األسئلة اإلسكان. وفي تعداد ال  سليم ألماكن السكن الموجودة داخل المباني ومن أجل وضع برامج
الذي  المبنى  أساس  على  عادة  المباني  ج ل   عن خصائص  وُتس  ها،  عد  يجري  التي  السكن  أماكن  فيه  توجد 

 .واقع في المبنى المعلومات لكل وحدة سكنية أو مكان للسكن 
 

أخرى، يغطيه سقف،   أو مساحات   43غرفة أو أكثر   هو أي بناء منفصل مستقل مؤل ف من   والمبنى  . .422
األساسات إلى السقف. ومع ذلك فالمبنى  تمتد من  44بجدران خارجية أو جدران فاصلة   وغالبًا ما يكون محاطاً 

ن من سقف قائم على دعامات فقط، أي دون جدران مبنية؛ وفي بعض الحاالت   في المناطق االستوائية قد يتكو 
ن من حي ِّز محاط بجدران    يمكن اعتبار أي بناء قائم بال سقف   .45"مبنى "ومكو 

 
، سواًء إضافة   "السكني   المجم ع " وفي بعض البلدان يمكن استخدام  .  2.43 إلى المبنى أو بدياًل   كوحدة للعد 

مجم عات سكنية، وقد يكون لتجميع   بشكل تقليدي في داخل   عنه. ففي بعض بلدان العالم توجد أماكن السكن 
معيَّنة تحتاج إلى دراسة. وفي هذه الحاالت قد يكون   واجتماعية أماكن السكن على هذا النحو آثار اقتصادية  

السكنية وتسجيل المعلومات المناسبة لربطها بأماكن السكن الموجودة   من المناسب أثناء التعداد تحديد المجمعات
 .في داخلها 

 
 

 . 4.482أنظر الفقرة    ، لالطالع على تعريف "اللرفة"   43

نيت اليت ب  (  صااااااقة الت امل  لن ز امل  بنياجلدران الف صاااااالة  املث ل ساااااابي     لىع) تج  رة  املب ين  املجدران    ىلإ  " اجلدران الف صاااااالة "  بريتع  رييشاااااا   44
 .صقالبشك  مت 

 . 4.529إىل    4.526  الفقرات   انظر ، به   األخرى املتصلة    املف هيم  "املبىن"  تفصيالل لتعريف أكثر  من قشة   على  لالطالع  45
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 أماكن السكن   - 5
 

هذا النحو هو وحده الذي  المساكن. وتحديدها علىأماكن السكن هي الوحدات الرئيسية للعد  في تعداد    2.44
ن من التوصل إلى بيانات توف ر وصفًا جيدًا لحالة اإلسكان وأساساً   .مناسبًا لوضع برامج وسياسات اإلسكان  يمك 

 
لت أو   ُشي ِّدت   ( أ )وأماكن السكن هي أماكن لإلقامة منفصلة ومستقلة بناًء. وقد تكون    2.45 أو ُبنيت أو حو ِّ

ز ت لتكون سكنًا آدميًا، بشرط أال  تكون في وقت التعداد مستعملة كلياً  ألغراض أخرى، وأن تكون، في حالة   ُجه ِّ
مة فعاًل لغرض السكن وقت إجراء   ( ب) أو    ؛ الوحدات السكنية المؤقتة وأماكن السكن الجماعية، مسكونة مستخد 

ة لذلك الغرض   .46أصالً  التعداد وإن لم تكن ُمعد 
 

 كان العدّ م -  باء
 
 المفاهيم المتعلقة بمكان العدّ   - 1
 

إقليم ما و/أو .  2.46 الموجودين في أراضي  السكان، قد يرغب بلد ما في عد  األشخاص  في سياق تعداد 
هم مجموعة األشخاص الذين السكان الذين يجب عد هم  يفترض أن يكونوا ينتمون إلى الفئة السكانية المعنية. فـ 

اني.  ر البلد أن هم يجب أن يغط يهم التعداد بغض  النظر عن اندماجهم الحًقا في احتساب سك   يقر 
 

. مكان العد  هو إم ا المكان حيث يتواجد الشخص أو مكان إقامة الشخص المعهود في لحظة التعداد 2.47
 واحد فقط. وعلى البلدان أن توث ق تعريف مكان العد  المرجعية. ويجب التأك د من أن  كل  شخص له مكان عد  

ه  الذي اعتمدته لتعدادها وأن تؤم ن أيًضا تعليمات صريحة عن كيفية تطبيق هذا القرار في وقت إجراء العد  توجَّ
ادين عند القيام بمقابلة أو إلى المجيبين عند ملئهم استمارات مدارة ذاتيًّا.   إلى العد 

 
يعيش فيه الشخص في  بأنه المكان الذي   ، ، ألغراض التعداد بوجه عاممحل اإلقامة المعتادُيع ر ف  .  2.48

 . من الزمن وقت التعداد وكان يعيش فيه فترة من الزمن أو ينوي اإلقامة فيه لفترة 

 
ني  نظر الفقرت أالتعريف،   يف كورين  املل  الستقاالنفص ل   اال  يفهوممل    " أم كن السكن"   من قشة أكثر تفصيالل لتعريف على  لالطالع  46

4.428   4.429 . 
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هم لم ينتقلوا من محل إقامتهم . 2.49 من، ومن منذ فترة من الز   وبشكل عام فإن معظم األفراد الذين يجري عد 
يؤدي تطبيق التعريف عليهم إلى كثير   ثم فإن تحديد محل إقامتهم المعتاد أمر واضح. وهناك آخرون يمكن أن 

 . من سوء التفسير، خاصة إذا كان الشخص كثير التنق ل 
 

ألي من المعيارين   شهرًا في تحديد محل اإلقامة المعتاد وفقاً   12ويوصى بأن تستخدم البلدان عتبة    . 2.50
 :التاليين

على التعداد )أي   أ( المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل معظم االثني عشر شهرًا السابقة )
امة فيه لمدة ستة أشهر الشخص اإلق   لمدة ستة أشهر ويوم واحد على األقل(، أو المكان الذي ينوي 

 ؛ المؤقت لقضاء اإلجازة أو مهام العمل   على األقل، وال يدخل في ذلك فترات الغياب 
على التعداد   ب( المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل على مدى االثني عشر شهرًا السابقة )

األقل، وال يدخل في هذا   على األقل، أو الذي ينوي الشخص اإلقامة فيه لمدة اثني عشر شهرًا على 
  .47الحساب الغياب المؤقت لقضاء اإلجازة أو لمهام العمل 

 
هم في  ، أما األشخاص كثيرو التنقل والذين ليس لهم محل إقامة معتاد . 2.51 المكان الذي يوجدون  فيجب عد 

 .فيه وقت التعداد
 

م لتحديد فترة االثني عشر    . 2.52 أن تتأكد من أن كل   شهرًا، فينبغي للبلدان وأي ًا كانت المعايير التي ُتستخد 
 فرد له محل إقامة معتاد واحد. 

 
. مجموعات سكانية متنوعة قد يبرز لديها بعض الشعور بعدم اليقين بالنسبة إلى اندماجها في فئة السكان 2.53

الفئة السكانية المقيمة المقيمين االعتياديين. واألشخاص الواردون في ما يلي قد يعتب رون بصورة عامة ضمن  
 عادًة: 

)أ( األشخاص المتواجدون في لحظة العد  وال يستطيعون تحديد مكان إقامتهم االعتيادي، مثل أولئك 
لون غالًبا   ؛ الذين يتنق 

 
 يتسااق ه ا التعريف  .  ساا كنامللتعدا ات السااك ن      2020، توصااي ت لد رة  ني ر بي األحصاا ء  اإلاء  رب مؤمتر خمع  يتسااق ه ا التعريف   47

مم  األمنشااااااااورات  ( 1التنقيح   ،   58 رق ت إحصاااااااا ئية، العد     ، 1توصااااااااي ت اهلجرة الد لية، التنقيح   يفمع م   ر  من توصااااااااي ت    أيضاااااااا ل 
 (. XVII.98.E.14ع:  بي املتحدة، رقم  امل
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يتواجدون  الذين  الدبلوماسي وعائالتهم،  الوطني والبحرية والسلك  العسكري  السلك  العاملون في  )ب( 
 ؛ خارج البالد
ص األجانب الذين يعملون لمنظمات دولية )غير الدبلوماسيين األجانب أو القوات العسكرية )ج( األشخا

 ؛ األجنبية(، بشرط أن يلب وا معايير اإلقامة االعتيادية في البلد
ارة التجار وصي ادو السمك المقيمون عادًة في البلد لكن هم يكونون في البحر عند إنجاز التعداد  )د( البح 

 ؛ بينهم أولئك الذين ليس لديهم مكان إقامة غير السفن()من 
)هـ( األشخاص الذين قد يكونون من المهاجرين غير الشرعيين، أو غير النظاميين أو غير موث قين، 
موا بطلب اللجوء أو منحوا وضعية الالجئين أو أنواًعا مماثلة  وكذلك طالبو اللجوء واألشخاص الذين تقد 

 ؛ بشرط أن يلب وا معايير اإلقامة االعتيادية في البلدمن الحماية الدولية، 
)و( األشخاص الذين يعبرون حدوًدا بشكل يومي  أو أسبوعي  ليذهبوا إلى العمل أو للدراسة في بلد آخر، 

 ؛ بشرط أن يلب وا معايير اإلقامة االعتيادية في البلد
المرجعية للتعداد والذين تكون عائالتهم التي تسبق الفترة    12  )ز( األطفال الذين ُولدوا في األشهر الـ

 ؛ مقيمة اعتياديًّا في البلد في الفترة المرجعية للتعداد
)ح( األشخاص القاصرون الذين يدرسون في الخارج لسنة واحدة أو أكثر لتحصيل المستوى التعليمي 

. إذا كان الشخص االبتدائي أو الثانوي، بغض  النظر عن وتيرة عودتهم إلى عائلتهم المقيمة في البلد
 ؛ يعمل في الخارج أيًضا، تنطبق قواعد العمال العابرين للحدود أيًضا 

)ط( األشخاص الذين يعيشون بانتظام في أكثر من بلد واحد خالل سنة معي نة، إذا كانوا متواجدين في 
 .  البلد في لحظة العد 

مقصاة من فئة السكان المقيمين من جهة أخرى، يجب اعتبار مجموعة األشخاص التالية من المجموعات ال 
 االعتيادية: 

البلد، )ا(   في  المتواجدون  األجانب وعائالتهم،  الدبلوماسي  والسلك  والبحرية  العسكري  السلك  أعضاء 
 ؛ بغض  النظر عن مكان إقامتهم االعتيادي 

الثانوي  )ب(   أو  االبتدائي  المستوى  في  المدرسة  يرتادون  الذين  القاصرون  تعيش األشخاص  والذين 
عائالتهم في الخارج، بغض  النظر عن مدة اإلقامة. ولكن، في حال كان هؤالء األشخاص يعملون 
أيًضا في البلد، عندئٍذ تتبع عملية تحديد مكان اإلقامة االعتيادي القواعد نفسها التي تطبَّق على العم ال 

 ؛ العابرين للحدود
 ؛ ن عن البلد لسنة واحدة أو أكثرطالب تعليم المستوى الثالث الذين يغيبو )ج( 
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األشخاص الذين يعيشون بانتظام في أكثر من بلد واحد خالل سنة ما، في حال هم غير متواجدين )د(  
 .  في البلد في لحظة إجراء العد 

  
المعتاد كصنو لمفهوم محل   2.54 إلى مفهوم محل اإلقامة  أما تعبير  النظري اإلقامة    وقد يشار   "النظري" . 

ذلك المكان لها أساس في النظام القانوني ينطبق على   فينطوي على شرط يقضي بأن تكون إقامة الشخص في
هم   ذلك المكان، وبالتالي يعني أن األشخاص  الذين ليس لهم أساس قانوني لإلقامة في المنطقة يجب عدم عد 

األشخاص ذوي اإلقامة القانونية   تقتصر عمليات تعداد السكان والمساكن على   في تلك المنطقة. ويوصى بأال  
أدناه، جميع األشخاص الحاضرين وقت التعداد أو   2تتضم ن، كما سيأتي وصفه في الفرع    في المكان، وإنما 

 .األشخاص الذين كانت إقامتهم المعتادة في ليلة التعداد في ذلك المكان  جميع 
 
 قضايا تشغيلية تتصل بمحل اإلقامة ومكان العدّ   - 2
 

التعداد سواًء في المكان   تعداد السكان يمكن جمع المعلومات عن كل شخص وإدخالها في استبيان في  2.55
 . أو في محل إقامته المعتاد الذي يكون الشخص متواجدًا فيه )أو كان متواجدًا فيه( يوم إجراء التعداد

. 
شخص ينتمي إلى أسرة   وفي حالة تصنيف نتائج التعداد حسب المناطق الجغرافية، يمكن تسجيل أي.  2.56

أو   ؛كان موجودًا فيها يوم التعداد  التي   ( وبالتالي في المنطقة الجغرافية) معيشية إما في )أ( األسرة المعيشية  
عادة. وينطبق األمر نفسه على نزالء المؤسسات.   التي يقيم فيها   (والمنطقة الجغرافية )في األسرة المعيشية    (ب)

الذي ُجمعت منه المعلومات عن الفرد، ولكن يمكن تسهيل   بالضرورة على المكان وال يتوقف هذا التصنيف  
 .العملية باالختيار المناسب لمكان العد  

 
كل شخص في المكان   فمن المنطقي عد    " منطقة التواجد "وإذا كان المطلوب هو توزُّع السكان حسب   .  2.57

التعداد.    (أو كان )الذي يكون   المطلوب متواجدًا فيه وقت إجراء  إذا كان  السكان حسب محل   أما  هو توزُّع 
ظ أنه   اإلقامة المعتاد فقط، فمن األنسب جمع المعلومات عن كل فرد في  مكان إقامته المعتاد. غير أنه يالح 

في محل  فرد  المعلومات عن كل  دائمًا جمع  الممكن  األسرة   من غير  في حالة غياب  كما  المعتاد،  إقامته 
إجراء التعداد. ولذا ينبغي وضع ترتيب لجمع المعلومات    عن محل إقامتها المعتاد وقتالمعيشية بكاملها مثالً 

 .يتواجدون فيه وقت التعداد عن هؤالء األشخاص في المكان الذي 
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الهجرة الداخلية فقد بات   وبسبب زيادة االهتمام بالمعلومات عن األسر المعيشية واألسر العائلية وعن   . 2.58
المعتاد ال على أساس مكان التواجد، ألن  بصورة متزايدة إعداد الجداول على أساس محل اإلقامة من األفضل  

ييفيد في تق  مكان التواجد قد يكون مؤقتًا في أحيان كثيرة وبذلك ال  المواضيع المذكورة أعاله. وبالرغم من   ص 
د بيانات توزُّع السكان حسب منطقة التواجد يوم التعداد ثم إعدا أنه من األسهل نسبيًا عد  كل شخص في مكان

يكون توزُّع األشخاص حسب محل اإلقامة المعتاد أكثر فائدة في العرض والتحليل   التواجد، فإن من المتوقع أن
 .الناتجة عن التعداد منه في حالة العد  على أساس مكان التواجد للمعلومات 

 
المعتاد وحسب مكان   لسكان حسب محل اإلقامةوإذا كان المطلوب أيضًا الحصول على معلومات عن ا  . 2.59

في كل أسرة معيشية وفي كل مؤسسة   التواجد في نفس الوقت، ففي اإلمكان في هذه الحالة عد  كل فرد متواجد 
مؤقتًا عن محل إقامته المعتاد في األسرة المعيشية   يوم التعداد أو عد  كل شخص متواجد وكل شخص غائب 

 ( أ )التمييز بشكل واضح في االستبيان، حسب االقتضاء، بين    ها. وينبغي لذلك أو المؤسسة التي ينتمي إلي
األشخاص المقيمين عادة ولكنهم غير متواجدين   (ب) و  ؛يوم إجراء التعداد  األشخاص المقيمين عادة والمتواجدين 

 .األشخاص غير المقيمين عادة ولكنهم متواجدون مؤقتًا في يوم التعداد (ج )و ؛في يوم التعداد 
 

هم في مكان ما، يمكن جمع معلومات   . 2.60 عن محل اإلقامة المعتاد   وتبعًا لفئات األشخاص الذين يجري عد 
اجد الذي يمكن أن يتو   ( العنوان)  لألشخاص المتواجدين مؤقتًا فحسب في ذلك المكان، وعن المكان   (العنوان)

لغرض تسجيل األشخاص حسب األسرة المعيشية   فيه كل شخص غائب مؤقتًا. ويمكن استخدام هذه المعلومات
هم فيها والتأكد من عدم عد  أي فرد مرتين    والمنطقة الجغرافية اللتين ينبغي   (أو المؤسسة ) أي في محل )عد 

ع في تبَّ ط بشكل دقيق جدًا لإلجراءات التي تُ وينبغي في كل األحوال التخطي  .د(اإلقامة المعتاد وفي مكان التواج 
 .تسجيلهم الحقًا وااللتزام بهذه اإلجراءات التزامًا تامًا لكي يكون التسجيل صحيحاً  عد  األشخاص وفي

 
أماكن السكن والمباني لها   فإن   ، (2.63  انظر المناقشة في الفقرة ) وباستثناء الوحدات السكنية المتنقلة   . 2.61
والمباني في االعتبار لدى إجراء تعداد   يجري فيها عد  المساكن   أخذ المواقع التي  ي نثابتة، لذلك ال يتعمواقع  

وأفرادها، وتسجيلها في استبيان تعداد المساكن   للمساكن. ولكن ينبغي جمع المعلومات عن األسر المعيشية 
د أو في محل إقامتهم المعتاد. وينبغي أن فيه يوم التعدا   متواجدين  ( أو كانوا ) سواًء في المكان الذي يكونون  

بع في إجراء تعداد السكان إذا كان التعدادان يجريان في آن اإلجراء المتَّ   ُيط ب ق في إجراء تعداد المساكن نفس 
المساكن عملية مستقلة فينبغي دراسة اإلجراء الذي سُيت بع بدقة ألنه قد يكون له أثر   واحد. أما إذا كان تعداد 

  . صحة نتائج تعداد المساكن كبير على 
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ج ل األفراد واألسر المعيشية حسب محل اإلقامة المعتاد، فيجب   . 2.62 تسجيلهم أيضًا في أماكن   وعندما ُيس 
وقت التعداد فيجب احتسابها خالية إذا   السكن التي يشغلونها عادًة. أما أماكن السكن التي يشغلونها بالفعل في 

 .48مساكن غير اعتيادية اعتيادية، أو إسقاطها من التعداد إذا كانتكانت مساكن 
 

. ويجب  . 2.63 عد  هذه الوحدات السكنية   أما الوحدات السكنية المتنقلة فهي حالة خاصة فيما يتعلق بمكان العد 
يمكن أيضًا تسجيل أماكن السكان،  بع في تحديدالمتنقلة حيث ُوجدت في يوم التعداد، إال  أنه وفقًا لإلجراء المتَّ 

فيها عادة  يقيم  التي  المنطقة  المتنقلة في  السكنية  السكن   الوحدات  أيضًا مقر  شاغلوها بشرط أن تكون هي 
هذه الوحدات ليست مقر السكن المعتاد لشاغليها في منطقة   لشاغليها في منطقة إقامتهم المعتادة. أما إذا كانت 

جل الشاغلون  د الوحدات السكنية المتنقلة من التعدادفي مقر   إقامتهم المعتادة فُيس    .إقامتهم المعتادة وُتستبع 
 

 النقطة الزمنية للعدّ   - جيم 
 

و/أو كل مجموعة من   من الجوانب األساسية لتعدادات السكان والمساكن أنه يجب عد  كل شخص   . 2.64
دة   "لحظة "تحديدًا دقيقًا. ويتم هذا عادة بتحديد    أماكن السكن في أقرب وقت ممكن من نفس النقطة الزمنية المحدَّ

 هذه اللحظة هي "اللحظة المرجعية للتعداد". و  . التعداد بدء التعداد في منتصف الليل الذي يمث ِّل بداية يوم
 

التعداد في استمارة التعداد   وبالنسبة لتعداد السكان، ُيدرج كل شخص على قيد الحياة حتى لحظة بدء   2.65
ال تتم إال  بعد لحظة بدء التعداد أو حتى   مجموع السكان، على الرغم من أن عملية ملء االستمارة ويحسب في  

األثناء. وال يدخل المواليد المولودون بعد لحظة بدء التعداد   بعد يوم التعداد، وقد يكون الشخص قد توفي في تلك 
لى قيد الحياة عند عد بقية األشخاص في مجموع السكان، حتى لو كانوا ع  في استمارة التعداد وال يحسبون في 

 .ُأسرهم المعيشية
 

وصلت في لحظة بدء   ينبغي إدراج كل مجموعة من أماكن السكن تكون قد   ، وبالنسبة لتعداد المساكن   . 2.66
 أو ليست قيد اإلزالة، في استمارة التعداد،  التعداد إلى مرحلة معيَّنة من مراحل اإلنشاء وليس من المقرر إزالتها،

االستمارة ال تبدأ إال  بعد لحظة بدء التعداد أو حتى   وعدها في مجموع المساكن، حتى وإن كانت عملية ملء

 
 يف  راجه   إلعتي  ية  أم كن الساكن اجلم عية أم كن ساكن فيجب أن تكون مساكونة  اال ريلكي ميكن اعتب ر الوحدات الساكنية غ  48

 .التعدا 
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األثناء إزالة تلك المباني. وال ينبغي إدراج المساكن التي وصلت   بعد يوم التعداد، وقد يكون قد تقرر في تلك 
بعد اإلنشاء  دة من  المحدَّ المرحلة  ف   إلى  التعداد  بدء  التعداد  لحظة  استمارة  بتسجيل ) ي  تعليمات  توجد  لم  ما 

  .وال ينبغي إدخالها ضمن العدد الكلي لمجموعات أماكن السكن (اإلنشاء  المساكن التي هي تحت
 

تقديم معلومات عن  وإذا ما اعتبر الوقت المخصص للعد في التعداد طوياًل بما قد يتعذر معه للسكان   . 2.67
مختلفة للعد، حتى ولو اقتضى األمر  الماضي، فقد يكون من الضروري استعمال نقاط زمنية لحظة معيَّنة في  

اد. وإذا اُتبع هذا اإلجراء فيجب توضيحه في تقرير التعداد وذكر المدة   استعمال الليلة السابقة قبل زيارة العدَّ
بين التعدادات، من المفيد تعيين البيانات وسهولة حساب مؤشرات ما    الكلية لعملية العد. ولسهولة الرجوع إلى 

باعتباره التاريخ الرسمي للتعداد. ويمكن أن يكون هذا التاريخ، على سبيل المثال،   تاريخ وحيد في فترة العد 
وهذا التاريخ هو "اليوم المرجعي )كمعد ل وسطي( للتعداد" أو في حال   .تم فيه عد نصف السكان التاريخ الذي

نة، يكون "الفترة المرجعية للتعداد". وتبرز طريقة أخرى هي إجراء استطالع للسكان الرجوع إلى فترة زمنية معي  
د من األي ام فوًرا بعد لحظة  بكاملهم قبل لحظة التعداد، وإعادة النظر في كل  أسرة معيشية ضمن عدد محد 

 التعداد من أجل جمع البيانات بشأن أي  تغييرات قد طرأت بالنسبة إلى لحظة التعداد. 
 

  الفترة الزمنية المرجعية للبيانات المتعلقة بخصائص السكان وأماكن السكن   - دال 
 

السكن   . 2.68 السكان وأماكن  البيانات التي ُجمعت عن خصائص  بفترة زمنية   ينبغي أن تكون  ذات صلة 
بالنسبة لجميع البيانات المرجعية واحدة    مرجعية دقيقة التحديد، ولكن ليس من الضروري أن تكون الفترة الزمنية

البيانات، تكون هي لحظة بدء التعداد أو يوم التعداد، ولكن   التي يتم جمعها، إذ أن هذه الفترة، بالنسبة لمعظم
بالنسبة للخصائص االقتصادية وترتيبات اإليجار(، قد تكون فترة قصيرة   في حاالت أخرى )كما هي الحال 

ئلة المتعلقة بالخصوبة والنشاط االقتصادي المعتاد والمعلومات المتصلة أو في حالة األس )  تسبق التعداد مباشرة 
 . (تشييد المبنى الذي يقع فيه مكان السكن، قد تكون فترة زمنية أطول  بفترة

 
 األساس القانوني للتعداد   - الخامس الفصل  

 

والحصول على األموال  المسؤوليات اإلدارية األساسية،   تنظيميحتاج التعداد إلى سند قانوني من أجل  . 2.69
اد   وتوفير   الالزمة، وتحديد اإلطار العام للتعداد وتوقيته، والتزام الجمهور بالتعاون  إجابات صحيحة، والتزام العدَّ
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دة على العاملين الميدانيين في التعداد على مستويات رقابية متنوعة.بتسجيل اإلجابات بأمانة  ، ومسؤوليات محد 
بقوة ووضوح في تشريع التعداد على سرية البيانات الفردية وفرض عقوبات في   ينبغي النص   ، وعالوة على ذلك 

من أجل توفير األساس لتعاون الجمهور بثقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سلطة قانونية   حالة انتهاكها، 
تشريع ينص   انونية أو إصدار إلجراء تعدادات دورية، من المهم القيام في مرحلة مبكرة بإنشاء السلطة الق  دائمة

 . على إجراء تعدادات دورية، وهو األفضل 
 

بالتعداد.   وينبغي مراعاة مبدأ المرونة في النواحي المفاهيمية والتنظيمية عند إعداد   . 2.70 التشريع الخاص 
يتها. ولكن،   اد من غير المستصوب تضمين تشريع التعد يجب أن تضمن األحكام التشريعية أمن البيانات وسر 

الالزم بشأن نوع البيانات المطلوب جمعها أو هيكل مختلف أجزاء التنظيم الخاص   أحكامًا صارمة أكثر من 
سلطات   والعالقات بين تلك األجزاء. وإنما األفضل ترك التفاصيل للقواعد الخاصة بالتعداد التي تصدرها  بالتعداد 

الالزمة إلقرار إجراءات   لوائح التعداد األحكام  التعداد. وفضاًل عن ذلك ينبغي أن يتضمن تشريع التعداد أو
األجهزة للحصول على  المناسبة  السلطة  تخويل  ذلك  بما في  طة،  أثناء   إدارية مبس  العاملين  وتعيين  واللوازم 

 .المرحلة التنفيذية للتعداد
 

. فيما يعتمد محتوى التشريعات الخاصة بالتعداد بدون شك  على الممارسات واإلجراءات القانونية الوطنية، 2.71
نة التالية: الهدف من القانون؛ التغطية  وكذلك على تنظيم الخدمة المدنية الوطنية، تبرز عادًة العناصر المكو 

ا إلى مؤسسة معي نة؛ الغرض من التعداد؛ واجبات التي يؤم نها التعداد؛ تفويض المهام  الخاصة بخوض تعداد م 
المواطنين وحقوقهم؛ أنماط تمويل التعداد؛ تنظيم التعداد؛ إدارة التعداد؛ حقوق منف ذي التعداد ومراقبيه وواجباتهم؛ 

تهم؛ نشر بيانات التعداد واستغاللها؛ معالجة البيانات الفردية؛ السرية والخصوصية المتعلقتين بالمجيبين وببيانا
 واألرشفة. 

 
التعداد   كتسي. ي2.72 التوقيت أهمية كبرى في ضمان مشروعية خوض  توفير إطار تشريعي شامل وجي د 

وسلطته. وفي حال اعتماد مقاربة خاصة بالتشريع المتعلق بالتعداد، أي في حال تم  ذلك قبل كل  تعداد، غالًبا 
ا إضافيًّا إلى تكوين االستمارة ما يحتوي اإلطار أيًضا على مواضيع التعداد الواردة بوضوح، ما يؤم ن وزًنا قانونيًّ 

 ومحتوى التعداد. 
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 اإلدارة المالية   - السادس الفصل  
 

 األساس المالي للتعداد  - ألف 
 

الصورة الديمغرافية   التعداد هو المصدر الرئيسي للبيانات عن حجم السكان وخصائصهم، فهو يوفر .  2.73
ُأطر   يقوم عليه وضع  الذي  األساس  أنه  أجل للبلد، كما  للمناطق من  المسح   معاينة  أعمال  استخدامها في 

وأكثرها تكلفة بالنسبة للحكومة أو   من أكبر األنشطة اإلحصائية عادًة  اإلحصائي. ومع ذلك فإن التعدادات هي  
رت بعض البلدان إلى تأجيل اضطُ   ، مستمر. لذلك   مكاتب اإلحصاء الحكومية، كما أن هذه التكاليف في ارتفاع 

التمويل. فهناك بلدان لم تستطع توفير األموال المطلوبة إال  جزئيًا   بعض التعدادات بسبب ضعف أو حتى إلغاء  
رت في مرحلة الحقة من التحضيرات للتعداد إلى إلغاء بعض جوانب جمع اضطُ   أو أنها أمَّنت التمويل ولكنها

بوضع ميزانية لجميع عمليات التعداد البيانات أو نشر نتائج التعداد. لذلك يوصى منذ البداية    البيانات أو تجهيز 
م   في ذلك التخطيط والعد والتحليل والنشر، وبذل الجهود الالزمة لتأمين الموارد المطلوبة. وينبغي   بما أخذ التضخُّ

 .في االعتبار، نظرًا ألن طول الفترة يؤثر على التكاليف
 

داد، مع أخذ دور أصحاب المصلحة لتمويل التع   ، يتزايد الضغط من أجل البحث عن حلول بالتاليو   . 2.74
اإلحصائية التابعة لها، وإشراك المانحين الدوليين والقطاع   الرئيسيين في االعتبار، وهم الحكومات والوكاالت 

ينبغي وضع استراتيجيات تراعي كفاءة التكاليف من أجل تقليل تكاليف   الخاص بشكل أكبر. وفي نفس الوقت 
 .بنوعية البيانات التي يسفر عنها التعداد  دون التضحية  من  التعداد 

 
وحدها، ومكاتب التعداد    ومن المؤكد أن التعدادات ال يمكن أن تقوم بها المكاتب اإلحصائية الوطنية   . 2.75

التعدادات باعتبارها مهمة وطنية يشترك فيها جميع أصحاب النظر إلى  المصلحة. لذلك يجب   وإنما ينبغي 
الحكو  الخاص التشاور مع الدوائر  الحكومية والقطاع  النهائيين    مية والمنظمات غير  في جميع ) والمستعملين 

الدعوة إلى تأمين االعتمادات الكافية. ومع   للتأكيد على شرعية التعداد وضرورته ومن أجل تحسين   (المراحل 
له الحكومة في المقام األول  تعداد في شراكة مع إال  أنه ينبغي أن يتم تصميم ال   أن إجراء التعداد هو عمل تمو ِّ

في عملية التعداد. ويمكن تشكيل لجنة عليا تتكون من ممثلين عن   كل الفاعلين السياسيين ضمانًا لمشاركتهم 
الخاص  والقطاع  المحلية   الحكومة  والجماعات  الحكومية،  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني،  والمجتمع 

 .داد وتمويلهالمسائل التي تتعلق بتكلفة التع  والمانحون، لمناقشة
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في   بالدعوة إلى أهمية االستثمارالتعداد  ومكاتب  اإلحصاء الوطنية  ومن الضروري أن تقوم مكاتب  .  2.76
ومن المهم  بالنسبة إلى سلطات اإلحصاءات والتعداد الوطنية أن تضمن التعداد في داخل الدوائر الحكومية.  

الناشئة من تعدادات الحصول باستمرار على ردود الفعل من المعنيين   البيانات اإلحصائية  وتعزيز استخدام 
مون من االعتراف بأهمية التعداد السكاني كمصدر لبيانات إحصائية حيوية ومنح  ن المستخدِّ سابقة، لكي يتمك 

الحكومية األخرى مثل وزارات التعليم   ويمكن النظر في إمكانية تقاسم التكاليف مع اإلدارات   دعمهم للعملية.
خالل تقديم ترتيبات لوجستية، مثل استعمال البنية التحتية   ويمكن لهذه المؤسسات أن تدعم التعداد من  ة.والصح 

 . الموظفين من اإلدارات الحكومية األخرى  ومرافق النقل واالتصاالت، ومشاركة 
 

التكاليف   . 2.77 تحقيق فعالية  الالزمة من أجل  الشروط  الجيد هو من أهم  الفقرة   للتعداد   والتخطيط  )أنظر 
إن  التكنولوجيات والطرق التي سُتستعم ل في ومن أجل ضمان الدعم المالي الشامل لتمويل التعداد.    ( 2.10

، وجمع البيانات ومعالجتها، وتصميم االستمارات وأنشطة أخرى يجب أن يتم  البت  بها مسبًقا، إذ رسم الخرائط
تبرز فيها الروابط بين مختلف العناصر،   لتعداد مناسبة ل تخطيط  اليكون    ويجب أن   إن  لها تأثيًرا على التكاليف. 

وكذلك المهام التي تستخدم   ( المكتبية والطباعة وما إليها   القوة العاملة وتكاليف األدوات ) ومنها أنواع الموارد  
ونشرها. ويجب أن وإدارة البيانات، الوقت المطلوب، وتجهيز البيانات،   الموارد، بما في ذلك جمع البيانات في 

يجب النظر في التجارب المستقاة   .عنصر من هذه العناصر مع المبررات الالزمة  توضع تقديرات تكلفة لكل 
دة  م أنماط متعد  من تعدادات سابقة أو أنشطة مماثلة عند القيام بتقدير التكاليف للتعداد المقبل. وحيث تستخد 

 األولى، ال بد  من اختبارها لجودة البيانات والترتبات من حيث الكلفة. لجمع البيانات والتكنولوجيات الجديدة للمر ة  
 

خيار متأنٍ  للتكنولوجيا المالئمة . و ويجب العمل على تحقيق التكلفة المثلى لكل مرحلة من مراحل التعداد  . 2.78
م الحديث في   من شأنه أن يساعد في ذلك إلى حد  كبير.  على مدى   التكنولوجيات   ويمكن االستفادة من التقدُّ

التصفح الضوئي و  رسم الخارطة الرقمية، وجمع البيانات بمساعدة الحاسوب أو باالنترنت، مثل ،  عملية التعداد
أو ) كبير    حد في خفض التكلفة إلى    ، واألرشفة، وتحليل بيانات التعداد والنشر  وإدارة البيانات،   ،وتجهيز البيانات

النتائج   حساب سيسرع في    هاستخدام وا التكنولوجيات   تلك ل اختيار مناسب  . ثم إن  (القيام بمهام أكبر بنفس التكلفة 
للتكاليف والمزايا لكل  وتعزيز الحفاظ على البيانات. إال  أنه يجب أالَّ يتم اختيار التكنولوجيا إالَّ بعد تقييم واعٍ 

أنَّ بعض الُنهج ال تكون فعَّالة من :  ألخطار المحتملة في اختيار التكنولوجيا خيار من الخيارات المتاحة. فمن ا
مثل أنواع )مدخالت غالية الثمن ونادرة الوجود    حيث التكاليف إال  مع العمليات الكبيرة، وبعضها يعتمد على 

يعتمد على خدمات قد ال بعضها  و للسكانر(؛    النوعية العالية جداً   و ذصور باألقمار االصطناعية أو الورق  
استثمارات كبيرة منذ   يتطلباآلخر  وبعضها    (؛تكون متوفرة في أنحاء البالد كلها )مثاًل الوصول إلى االنترنت
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. ومن الخيارات التي يمكن النظر فيها واالستثمار المباشر في الموارد البشرية  البداية في حواسيب عالية الجودة 
البلدان التي  أو تقاسم استخدام المعدات مع  (بداًل من الشراء)ار تأجير المعدات  تحليل الفوائد والتكاليف خي  في

 . تجري تعداداتها في أوقات مناسبة
 

لخفض التكاليف، خاصة   ويمكن أيضًا النظر في أن ُتعهد إلى القطاع الخاص بعض العمليات كوسيلة  .  2.79
ومعالجتها ونشرها. والتعاقد مع القطاع الخاص في سياق اإلعالن أو تطوير الُنظم المستخدمة في جمع البيانات  

 ضمن مكاتب اإلحصاء الوطنية.  بشكل جاهز ليست متاحة  في تقديم خبرات تقنية أو موارديمكن أن يساهم 
 

في تمويل تكاليف التعداد   يون القيام بدور محوري في المساعدة ومن المتوقع أن يواصل المانحون الدول   . 2.80
ة كبيرة هم من الوكاالت الدولية أيضًا مسا  في كثير من البلدان. وقد ساهمت المعونة التقنية والمساعدة التقنية 

. ملموسةغير  في نجاح التعداد في كثير من البلدان. وجدير بالذكر أن تعداد السكان والمساكن له فوائد إيجابية  
يكون  مناسبة لتعبئة البلد بكامله والوصول إلى أبعد المناطق النائية فيه. وفي حياة كثير من المواطنين قد فهو

أحوالهم. وتشعر بعض   التعداد الدوري هو المناسبة الوحيدة التي تحاول فيها الدولة الوصول إليهم والسؤال عن 
حجم كبير من القوة العاملة وتوليد   ، كما أنه فرصة لتشغيل البلدان بكثير من الفخر عند إنجاز تعداد ناجح
. وبشكل عام يعتبر التعداد إضافة قي ِّمة (البيانات  مثل إدخال ) فرص العمل وتدريب المواطنين على مهام جيدة  

 .إلى البنية التحتية الوطنية 
 

هذا على تمويل التعداد   ويصدقوعمومًا فإن تعداد السكان والمساكن هو مسؤولية حكومية حصرية،    . 2.81
وتوثيقها مع مبرراتها وتقديمها إلى  على وجه الخصوص. لذلك يجب تفصيل جميع األنشطة المتعلقة بالتمويل 

 .جميع أصحاب المصلحة بشكل شامل وشفاف
 

 الميزانية وضبط التكاليف   - باء 
 

د لتخصيص ميزانية للتعداد وضبط    . 2.82 لتفاوت الممارسات المالية   تكاليفه نظراً ال يمكن اقتراح نظام موحَّ
مقبولة عمومًا. وليس في اإلمكان القيام على   بين البلدان تفاوتًا كبيرًا، وإن كان يمكن اإلشارة إلى بضعة مبادئ

دون وضع تقدير مالي دقيق لكل عملية من عمليات من  وضبطها    نحو فعَّال بالتخطيط لعمليات التعداد المختلفة 
في ذلك كل عناصر التعداد. ويوصى بإعداد قائمة تفصيلية باألنشطة المتصلة   التعداد وإن كانت صغيرة، بما

 ميزانية مبدئية تتماشى قدر اإلمكان مع قائمة األنشطة تلك. ومن المهم ثانيًا أن تقوم وكاالت   بالتعداد ووضع
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ه على حكوماتها في وقت مبكر عماًل على بعرض خطة التعداد وميزانيتووكاالت التعداد  اإلحصاء الوطنية  
أنه يلزم   اعتماد الموارد من الميزانيات الوطنية أو، حسب الظروف، من الجماعة اإلنمائية الدولية. كما  تسهيل 

 .الوطنية بشكل فعَّال   أن يقوم تمويل التعداد على أساس قانوني سليم مناسب ضمانًا لقيام عمليات التعداد 
 

باإلنفاق على التعداد السابق   أساس مهم لتقدير ميزانية التعداد من المعلومات الخاصة   ويمكن توفير  .  2.83
في المرحلة التحضيرية للتعداد وانتهاًء   مصنَّفة حسب مراحل التعداد، بدًءا من اإلنفاق على مختلف العناصر 

لخاصة بالتعداد السابق في األرقام اومراجعة  تعديل    باإلنفاق على نشر نتائج التعداد. ومن الطبيعي أنه يجب 
ت في معدالت ا ر ي  والبرامج الحاسوبية، مع مراعاة التغ  رات الكمية والنوعية في المعدات الحاسوبيةضوء التغي  

ذلك،  إلى  والمواد وما  المعدات  التعداد   األجور وتكلفة  التعداد وأساليب  لمحتوى  المخططة  التغييرات  وكذلك 
مثل الحجم الكلي ونسبة الحضر إلى الريف ومتوسط حجم ) السكان أنفسهم    ت المتوقعة في راي  وإجراءاته والتغ 

العناصر يمكن أن تؤثر في هيكل تكاليف التعداد. ومعظم عناصر التكلفة هذه يحتمل   ، ألن كل هذه (األسرة
ضغط   مما ينتج عنه  ( معدالت األجور وحجم السكان  ر ي  نظرًا، على سبيل المثال، لتغ)في معظم البلدان    أن تزيد

 .من أجل تحقيق االقتصاد في النفقات في بنود أخرى من بنود ميزانية التعداد 
 

وأنظمة اإلدارة المالية لضمان التعداد بتنفيذ أساليب شفافة للمحاسبة  مكاتب  وم  تق ومن الضروري أن  .  2.84
نع الحكومة بصرف المخصصات الدورية يق  دقيق فعال. ما قد صرف سريع لألموال، وتلقٍ  مناسب للنفقات وت 

من شأن النتيجة النظيفة التي تنشأ من التدقيق المالي أن تضيف المصداقية إلى عملية   .للتعداد في موعدها 
 ْين على األرجح أن يقبال النتائج النهائية. التعداد لكي تكون الحكومة والمجتمع المدني قادر  

 
المطلوبة في وقت مبكر   حالة األموال القادمة من الخارج أو من المانحين، ينبغي وضع الشروطوفي  . 2.85

تجنب التأخير في يمكن    ذلك   خالل ومن    .اإلحصاء أو مكتب التعداد  ومكتب  من خالل مناقشات بين المانحين
 .وصول األموال من أجل عمليات التعداد

 
يجب وضع تدابير مراقبة وأنظمة رصد من أجل تحقيق الفعالية من حيث الكلفة. أم ا األنشطة التي   . 2.86

د  العقود الخاصة بالقطاع الخاص   د بوضوح كما يجب أن ُتع  دَّ يجب التعاقد بها مع القطاع الخاص فيجب أن ُتح 
 بشكل جي د مع نتائج محق قة وجداول زمنية واضحة. 
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يلي:  تكاليلتخطيط  و   . 2.87 ما  بشأن  تفصيلية ودقيقة  بيانات  إلى وجود  األمر  يحتاج  التعداد،  عدد   ( أ ) ف 
م ستخد  تُ   أنواع األجهزة والمواد التي  ( ب)   ؛ في التعداد وتكاليفهم، مصنَّفين حسب الوظيفة وطريقة الدفع العاملين 

مصنَّفة   ( المساحة المطلوبة)  حيز المكاتب   ( ج )   ؛ وتكلفتها   (شراًء أو استئجاراً )في التعداد وطريقة الحصول عليها  
الخدمات المستخدمة في التعداد. ويمكن تعزيز   أنواع   ( د)و  ؛ (إنشاًء أو إيجاراً ) حسب االستعمال ونوع التكلفة  

المعلومات حسب مصدر التمويل، أي ما إذا كان اإلنفاق واردًا   فائدة المعلومات الواردة أعاله إذا أمكن تسجيل 
مثاًل من الميزانية السنوية العادية ) أو من أموال أخرى لمكتب التعداد    ( ب)   ؛ نية الرسمية للتعدادالميزا  ( أ ) من  

 ؛ (التعداد أو من األموال العامة للوكالة أو اإلدارة الحكومية التي يتبعها مكتب التعداد  غير المخصصة ألغراض 
وهذه   هـ( الجهات المانحة الدولية.أو )   ؛ أو من منظمات غير حكومية  ( د)   ؛ من جهات حكومية أخرى   أو   ( ج )

ولكنها مطلوبة أيضًا لتحديد الخيارات من   ، أجل التخطيط المالي والمراقبة فحسب  يست مطلوبة منل المعلومات  
 والفوائد بين مختلف البدائل لتنفيذ مختلف عمليات التعداد. ومع أن الخبرة في تكاليف التعداد   حيث التكاليف 

كبير في   يمكن أن تفيد في تخطيط التعداد التالي فإن من الضروري توخي الحذر إلى حدالسابق في البلد  
وتنظيمه وعملياته وكذلك   استخدام معالم التكلفة من البلدان األخرى. وذلك أن االختالفات في محتوى التعداد 

 .49بلد إلى آخر بين التكاليف من   التكاليف يمكن أن تؤدي إلى عدم اتساق خطير حين المقارنة   ساب في ح 
 

عملية على المستويين   ومن الضروري أن يشارك األشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ كل .  2.88
تخطيط تفصيلي مسبق ووعي   اإلداري واإلشرافي، في تقدير بنود الميزانية. ويقتضي تنظيم العمل هذا وجود 

 .مسبق بالتكاليف لدى المسؤولين عن التعداد
 

الحسابات األصلية،   عند التنفيذ في عدد من الوجوه بعد إجراء   يَّر المؤكد أن خطة التعداد ستتغ ومن    . 2.89
النهائية والتكاليف  التقديرات  بين  تام  تطابق  حصول  يتوقع  ال  ثم  التغ.  ومن  رصد  أسعار ار يُّ وينبغي  في  ت 

اد وفقًا لذلك، أو تعديل خطط تعديل ميزانية التعد   المكونات األساسية للتعداد وتكلفتها على أساس منتظم ثم
ستعاض باستمرار عن التقديرات التعداد هي لذلك عملية تراكمية حيث يُ   التعداد. والواقع أن عملية وضع ميزانية 

لية التقليدية   ببيانات تفصيلية دقيقة عن االحتياجات من الموارد. وطوال فترة إجراء التعداد وتجميع نتائج   األوَّ
لدى الحكومة   ومقارنة األداء بالخطة. وحين يكون   اآلخر و دة النظر في الميزانية بين الحين  التعداد ال بد من إعا

وضمان سير عمليات التعداد في   وسلطات التعداد معلومات دقيقة عن اإلنفاق فسيكون بوسعها ممارسة الرقابة 

 
قي ق الساااك ن  املسااا كن: مم رسااا ت بلدان جلنة األمم املتحدة االقتصااا  ية أل ر   يف   أل ر  ،   االقتصااا  ية   املتحدة األمم  جلنة :  انظر  49

 (. 2014)نيويور   جنيف،    للتعدا ات   2010  جولة 
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فيد هذه المعلومات أيضًا في تلك العمليات. وت  نطاق الميزانية، وكذلك ممارسة التقييم والضبط لكفاءة وفعالية 
 .التعداد ومنهجياته دراسة ما يمكن إدخاله من تحسينات على تقنيات 

 
معق دة بقدر التعداد، لن تسير األمور حسب ال كبيرة و ال. كما هي الحال في أي  من المشاريع، ال سيما تلك  2.90

هناك ما هو مخط ط وسوف تبرز صعوبات. ومن الضروري تقب ل ذلك في البداية والحرص على أن تكون  
رات أو أي  مسائل أخرى غير متوقعة. بصورة خاصة، ال بد  من ترتيبات قائمة للتعامل مع التأخير، أو التغي  

من التعامل مع هكذا مسائل بسرعة. بالتالي يجب تضمين بعض التمويل   وضع بعض الموارد جانًبا للتمك ن 
الطارئ ضمن التكاليف اإلجمالية للتعداد، ووضع بعض عمليات المراقبة وتخصيص وعاء للطوارئ. تتوفر 
طرق مختلفة لتقدير كلفة موازنة الطوارئ، مثل نمذجة المخاطر، لكن  نقطة انطالق جي دة قد تتمث ل في تخصيص  

 ئة مثاًل( كل  سنة لهكذا طوارئ. افي الم  15بة مئوية من الموازنة السنوية )أي نس 
 

 التنظيم اإلداري   - السابع الفصل  
 

 نظرة عامة   - ألف 
 

سـتشارية اال التنفيـذية و   ة جهز األدور مختلف    في لتنظيم التعداد وإدارته النظر  م لدى التخطيط  المه . من  2.91
بالتعداد. وكث ال وع  لل  را ً يقاتها  الوطنية و ما يكون   فيحلية، بمختلف أشكالها، دور مفيد  الم جان الوطنية ودون 

للتعداد والتحض  اللجان من ممثليالتخطيط  للوك ي رات له. ويمكن تشكيل هذه  الحكوميةاال ن  المجتمع و   ت  قادة 
 ال لبيانات التعداد، و ن  يالحكومي  ير غ  المستعملين و   ، التمثيل الواجب لجميع قطاعات المجتمعمراعاة  المحلي مع  

منظور  الم سيما   من  بالقيام،  التحليلية    السياسة عنيون  والدراسات  التعداد  نتائج  بتحليل  البلد ألالعامة،  حوال 
النطاق من و   كاملة ويضمن ذلك مشاركة    قتصادية والديمغرافية. االجتماعية و اال االناس    بل قِّ   واسعة  يتيح   مم 

ر أنه من يغ   . والفئات المهمشة  ،والهجرة   ، واإلعاقة  ، ونوع الجنس  ، عرق دراسة مناسبة للقضايا الحساسة مثل ال 
لوظائفهم  الم  تحديد واضح  والاالهم وجود  الت ستشـارية  تكون  التخطيط هي مرويجية وأن  النهائية عن  سـؤولية 

 .مسـؤولية الوكالة التنفيذية
 

ا يكون جزءً   د بشكل دائم عن أعمال التعدا ً ال وجود مكتب يكون مسؤو   ة مثبت الجي ًدا و   ةموث قالمزايا ال. ومن  2.92
ركز المعمل التعداد، ويكون هو    في ستمرارية  االكتب يضمن  المحصائي للبلد. فوجود هذا  اإلمن النظام    أساسياً 
كتب بشكل دائم أن الم ة له. ومن شأن وجود هذا  ي ر ي عمال التحضاأل قبل وبدء  الم لوضع برنامج التعداد    يالرئيس 
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زمة للتعداد لال حصائية والخرائطية ا اإلعلومات  المرة، كما يتيح تواصل  بن وذوي خ يمتخصص  ن ي ر موظفييتيح توف
 في غنى عنها    ال علومات، وهي مسائل  الم سائل التي تشمل عدة قطاعات مثل تكنولوجيا  الم ذلك    في قبل بما  الم 

 .قبل الم تخطيط التعداد  
 

 على لتعداد يكون قادراً لمرحلة ما قبل العد يتعينَّ توسيع مكتب التعداد ليشكل النواة لجهاز كامل    في . و 2.93
 في  المباشر اف  ر ش اإل  ير ومن أجل توف  .رية وكذلك أثناء عملية العد ي عمال التحض األيداني أثناء  الم إدارة التنظيم  

عمال األ تقدمة من  المراحل  الم  في ستويات  الممختلف    لى وجود مكاتب إقليمية ع إلى مر  األ كل منطقة، يحتاج  
 في . وينبغي أن يكون العاملون  ليرة العد الفع ت ف   في وكذلك    ،ن وتدريبهمي وظفالم  ن ي يذلك تع  في رية، بما  يالتحض
معالجة  لى حلية، قادرين عالم نطقة وباللهجات الم لديهم من معرفة ب  لما  ، نظراً المكاتبهذه  في اف ر ش اإل مجال  

نطقة، إذ الم  لي افية من أهار ش اإلالوظائف  في ن  ييعني بالطبع أن يكون جميع العامل ال حلية. وهذا المشاكل الم
نقل   المكتب المركزي أو من مناطق أخرى حسب الحاجةالعاملين  يمكن  . ومن الضروري تقديم تدريب من 

الي كافة. ويعتبر التخطيط مسبق لهكذا عاملين جاهزين، لكي يتمت عوا بمعرفة عملية لجوانب برنامج التعداد الح 
ز المشاكل والتحديات المحتملة الخاصة بالمنطقة  اإلداري المحلي جزًءا أساسيًّا من العمل التحضيري، ما قد يبرِّ
المحلية وكيفية التعامل معها. ويعتبر التنسيق المناسب مع السلطات العامة المحلية دائًما في غاية األهمية 

  بسبب أنشطة أخرى. كي ال تتم  مقاطعة عمل العد  
 

مجال تجميع   في قة  ال حتياجات ذات العاال وبعد عملية العد يقوم جهاز التعداد عادة بتكييف نفسه لتلبية  .  2.94
ال بد  .  مواصلة استخدام مواد التعداد  لى للعمل ع   ة طلوب الم ستمرارية  اال  ير ها ولتوفر النتائج وتقييمها وتحليلها ونش 

ا الستمرارية المعرفة والمهارات من تعداد إلى آخر، بما أن  فجوة التدخ ل،  لمنظمات التعداد أن تولي اهتماًما خاصًّ
ح أن تتسب ب بخسارة للذاكرة المؤسسية واستنزاف للجهاز العامل المؤه ل.  التي تمتد  عادًة إلى عقد بكامله، يرجَّ

تدريب العاملين األكثر شباًبا لتشكيل   كذلك نشطة التعداد فيما هي ُتن فَّذ،  ومن الضروري تحقيق التوثيق الشامل أل
 مجموعة من األشخاص المتمت عين بالمعرفة والخبرة مع حلول موعد التعداد التالي.  

 
 القيادة اإلحصائية   -  باء

 
تشك ل 2.95 استخدام   .  تعزيز  في  القيادة  لممارسة  فريدة  فرصة  والمساكن  السكان  لتعدادات  اإلعداد  فترة 

اإلحصاءات في التنمية الشاملة للمجتمعات، مع تركيز على تحسين تقديم الخدمة وتطوير السياسات. وال بد  
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لمبادئ األساسية لإلحصاءات ا للقيادة اإلحصائية أن ُتبنى وأن تعتمد على المعايير والتوجيهات الضرورية، مثل  
نة األخالقية اإلحصائية الوطنية. 50الرسمية   ، وعلى التشريع اإلحصائي الوطني، وعلى المدو 

 
. يتمث ل أحد األدوار المهم ة للمكتب اإلحصائي الوطني أو الوكالة اإلحصائية المسؤولة عن تنفيذ التعداد 2.96

م   م في تطوير السياسات القائمة على األدل ة، في التقييم والبحث، نتائج تُ في ضمان برنامج تعداد ناجح يقد  ستخد 
ه رؤساء مكاتب اإلحصاء الوطنية أو الوكاالت اإلحصائية المسؤولة  وفي صنع القرار. بالتالي ُيوصى بأن يوج 

 عن تنفيذ التعدادات األنشطة التالية: 
ض تنفيذ تعداد ما   ؛ )أ( إنشاء تشريع إحصائي يفو 

 ؛ ( وضع السياسات واالستراتيجيات من خالل تحديد المخرجات والنتائج المستهدفة للبرنامج)ب
)ج( االلتزام االستراتيجي مع أصحاب المصلحة من خالل حشد المشاركة عبر أركان الحكومة والشركات 

 ؛ والناس بصورة عامة
صة لاللتزام في مسائل سياساتية )د( رفع مكانة استخدام المعلومات اإلحصائية وااللتزام به، وتوفير فر 

دي المعلومات، وصانعي السياسات وقادة الرأي   ؛ وتعزيز العالقات بين مزو 
األساسية   المبادئ  إلى  االنضمام  إلى   لإلحصاءات )هـ(  الفضلى  الممارسة  ضم   وضمان  الرسمية 

 ؛ اإلجراءات اإلحصائية
 ؛ )و( االمتثال بالمعايير واألطر الدولية

 ؛ )ز( إنشاء بنية تحتية وموارد إحصائية لخوض التعداد
 . )ح( إنشاء بنية مشروع إدارة التعداد 

 
مان فرصة لممارسة الق   . 2.97 يادة اإلحصائية من خالل تعزيز إن  إعداد تعداد للسكان والمساكن وتنفيذه يقد 

اإلحصاءات الرسمية واستخدامها للتنمية على مستويات المجتمع كافة. وبما أن  التعداد يحصل عادًة مر ًة كل  
عقد، تبرز ضرورة االستفادة بعناية من هذا الحدث لناحية ممارسة القيادة اإلحصائية إلى أقصى حد  ممكن في 

 هي وقائع رقمية إلدارة الدولة. بأن  اإلحصاءات  ظل  اعتقادٍ 
 
 
 

 
 . .http://unstats.un.org/unsd/dnss /gp/fundprinciples.aspxألمم املتحدة، مت حة على املوقع:  لأقّره  ا لس االقتص     االجتم عي    50

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
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 والترويج للتعداد التشاور والتواصل مع المستعملين،  - الثامن الفصل  
من الجمهور هي: )أ(   تعداد السكان والمساكن ثالثة أنواع متميزةب  لتواصل يغطي البرنامج الشامل ل .  2.98

التعداد لبيانات  الرئيسيون  والمؤسسات   ؛ المستعملون  األشخاص  التعداد  )ب(  عمليات  في  )ج(   ؛المشاركون 
نجاحه كليًا على صدق التعاون والمساعدة من جانب   الجمهور عمومًا. ولما كان التعداد نشاطًا وطنيًا يعتمد في 

ق باالق التواصل  والمحلية، ينبغي تطوير جهود    الجمهور والكثير من المنظمات الحكومية  تران بأكملها كنشاط منسَّ
 هذه ذات فائدة كبيرة سواء في تعريف التواصل التحضيرية الفنية األخرى للتعداد. وأنشطة    الوثيق مع األعمال 

ردود فعل   اآلخرين بالتعداد أو في موافاة سلطات التعداد في مرحلة مبكرة وبصورة متواصلة بالمعلومات عن 
انطباعات ك  البلد وعن  الرئيسية   بار الشخصيات والفئاتالجمهور عمومًا في أجزاء مختلفة من  والمؤسسات 

   .على خطط التعداد وأنشطته
 

في مرحلة مبكرة، إجراء   تَّخذ ومن الخطوات التي ال غنى عنها في التحضيرات للتعداد، والتي يجب أن تُ   . 2.99
لها وبناء وخاصة حول الجداول المخطط    مشاورات مع مستعملي بيانات التعداد حول المواضيع والتعاريف، 

تساعد سلطات التعداد في التخطيط للتعداد بشكل يضمن   قاعدة بيانات التعداد. ومن شأن هذه المشاورات أن 
استجابة ممكنة الحتياجات المستعملين من حيث جمع البيانات وتجهيزها   له، في حدود الموارد المتاحة، أقصى 

 مشاورات أيضًا أن تعزز وتوسع الفهم وتكفل المساندة وإتاحتها بشكل مفيد. ومن شأن هذه ال وتبويبها وتخزينها
اإلدارات  من  معهم  التشاور  يجري  الذين  المستعملون  يكون  أن  وينبغي  وأنشطته.  التعداد  الحكومية   لخطط 

أو األفراد( ليكونوا ممثلين )والوزارات والجامعات ومؤسسات البحث األخرى والقطاع الخاص ومختلف المنظمات 
سوف ترغب بلدان كثيرة في أن تشمل المجموعة التي تصادية واالجتماعية والتربوية والثقافية.  لحياة البلد االق

ستتم  استشارتها منظمات أو هيئات تمث ل الجماعات اإلثنية، والمجموعات الدينية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
المشر دي احتياجات  تأمين  في  لها مصالح خاصة  التي  والوكاالت  اإلسكان  وقد  وجمعيات  الغذائية.  شمل ت ن 

التعداد لتأمين خدمات متخصصة، وجهات مانحة قد  يتعاون معهم مكتب  أصحاب مصلحة آخرون شركاء 
 تساعد في تمويل بعض عناصر عملية التعداد. 

 
ن في إذا ما ُأخذت باالعتبار أهمية التعداد في توفير البيانات للتخطيط واإلدارة المحليين، يُ   . 2.100 ستحس 

مين في الحكومات والمؤسسات في المحافظات وفي البلدات  أغلب األحيان أيًضا إجراء مشاورات مع المستخدِّ
البلد أو  الشاسعة  البلدان  في  بصورة خاصة،  البالد.  مختلفة من  أجزاء  أو في  المحافظة  ان حيث حكومات 

مين على المستوى  الحكومات المحل ية تتمت ع بدرجة عالية نسبيًّا من االستقاللية، تبرز ضرورة استشارة المستخدِّ
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المجموعة ال   دون  حسب  االستراتيجيات  اختيار  يجب  كما  بكاملها.  التعداد  طاقة  تحقيق  أردنا  ما  إذا  وطني 
 المستهدفة.  

 
دة. فإذا تم ت بشكل اجتماعات، غالًبا ما يكون من المفيد يمكن أن تت    . 2.101 خذ عملية االستشارة أشكااًل متعد 

المدراء،  لهم اهتمامات مشتركة، مثل  الذين  مين  المستخدِّ أنواع مختلفة من  أكثر عقد استشارات منفصلة مع 
مين في جماعة األعمال   وما إلى هنالك، بداًل من وصانعي السياسات، والمخط طين، والديمغرافيين، والمستخدِّ

مي البيانات جميًعا. وفي الغالب تثبت االستشارات التي تضم  أنواًعا مختلفة من  استشارة متزامنة مع مستخدِّ
مين  أصحاب المصلحة في السياق نفسه أن ها محبِّطة للمشاركين بسبب وجود فوارق جوهرية ما بين المستخدِّ

 صيل محتوى التعداد وعملياته.  لناحية خلفياتهم التقنية واهتمامهم بتفا
 

ية ومن حيث الموازنة. ويمكن تنفيذ   . 2.102 ا لكن ه يفترض قيوًدا ماد  مي البيانات مفيًدا جدًّ يعتبر التقاء مستخدِّ
لجمع  االستراتيجية  استخدام  ويمكن  الحكومة.  أو  التعداد  لمكتب  اإللكتروني  الموقع  على  واسعة  استشارات 

م ين وأيًضا لتأمين الشفافية في أنشطة إعداد التعداد. ويمكن النظر في أشكال أخرى االقتراحات من المستخدِّ
مين استمارة إلكترونية لجمع المعلومات من التكنولوجيا لخوض استشارات المركزية وعن بُ  ل للمستخدِّ عد. فُترس 

أخذ   الضروري  من  يكون  قد  اإلنترنت.  على  االستمارة  ملء  إلى  دعوتهم  تتم   أو  التواصل األولوية  وسائل 
مين.   االجتماعي بعين االعتبار في هذا الصدد، إذ هي تصل إلى عدد كبير من المستخدِّ

 
الستكمال العمل التحضيري للتعداد وتنفيذ عملية العد  الخاصة بالتعداد بحد  ذاتها، يتحت م على مكتب   .2.103

ع جهازه العامل بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، يمكن  أن ُتدعى منظمات حكومية وغير حكومية التعداد أن يوس 
ات، أو مساحات، أو   دة من خارج مكتب التعداد لتوفير عاملين، أو أجهزة، أو معد  أو مرافق وسائل نقل،  متعد 

للتواصل وغير ذلك للمساعدة في عمل التعداد. ونتيجة لذلك، ينبغي تدريب أعداد كبيرة من العاملين الموقتين 
( وحشد مساهمات من مجموعة متنوعة من المنظمات الوطنية والمحلية بشكل 2.124- 2.119)أنظر الفقرات  

 . ال الجهدينفعال. ومن شأن برنامج تواصل مخط ط له جي ًدا أن يساهم في ك 
 

. يؤد ي وجود استراتيجية فعالة خاصة بالتواصل، إلى جانب إعالنات وحمالت إعالمية بعيدة الوصول 2.104
دوًرا أساسيًّا في ضمان نجاح التعداد. وينطبق هذا األمر بصورة خاصة على البلدان التي تعتمد منهجية عد  

قَّع من ا  مين ميداني، إم ا كل يًّا أو جزئيًّا، إذ يتو  لعامة أن يشاركوا بنشاط في أنشطة التعداد كمجيبين، وربما كمستخد 
موق تين إم ا كجزء من العاملين الميدانيين أو في عملية معالجة البيانات. وبصورة خاصة، في حالة البلدان التي 
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صى باعتماد تخوض عملية ميدانية هامة، من الضروري توفير القبول العام والتعاون إلنجاح التعداد. كما يو 
حملة إعالنية وإعالمية واسعة النطاق من أجل إطالع السكان على التعداد وشرح الهدف منه. وأفضل طريقة 
لتنفيذ البرنامج اإلعالني هي على يد خبراء في مجال العالقات العامة، واإلعالن وعلم االجتماع. وغالًبا ما ال 

د هكذا خبرة ضمن مكتب اإلحصاء الوطني نفسه،   وبالتالي قد يكون من المناسب التعاقد خارجيًّا إلنجاز توج 
 العمل أو جزء منه. ويمكن أن يشمل البرنامج اإلعالني العناصر التالية: 

 )أ( حملة خاصة بالعالقات العامة؛ 
 )ب( برنامج ربط )أو وصول( مجتمعي؛ 

 )ج( حملة دعائية؛ 
 )د( رصد الرأي العام؛ 

 )هـ( عالقات إعالمية، بما في ذلك رصد وسائل اإلعالم. 
 

دة للناس من أجل تحقيق أقصى 2.105 . سوف يتحت م على وكاالت التعداد أن تصدر رسائل أساسية متعد 
إفادة من نتائج التعداد. وينبغي أن تشمل الحمالت اإلعالنية الخاصة بالتعداد مجموعة أوسع من الرسائل، 

ناُتها )أ( توعية الناس بشأن التعداد؛ )ب( إطالع الناس على منافع التعداد )لهم وللبلد(؛ التي قد تشمل مكو  
)ج( تذكير الناس بواجبهم القانوني في المشاركة في التعداد؛ )د( تقديم شرح للناس حول ما يجب أن يفعلوه 

ية سوف ُتصانان؛ و)و( التعبير   عن الشكر للناس لمشاركتهم ومتى؛ )هـ( إبالع الناس بأن  الخصوصية والسر 
في التعداد. ومن الضروري العمل على إيجاد التوازن المناسب بين الرسائل المختلفة. على سبيل المثال يمكن 
هو  التعداد  بأن   السلبية  اإلدراكات  تعزيز  في  للتعداد  اإللزامية  الطبيعة  التشديد على  في  المبالغة  تساهم  أن 

 اًل من إقناعهم بأن ه نشاط للخير العام. مفروض من الدولة على السكان، بد 
 

. يستلزم اإلعالن عن عملية التعداد خوض حملة تثقيفية، الغرض منها شرح مصلحة العامة وضرورة 2.106
بل هو أيًضا شرح أسباب وضع   ، تعاونهم. فالهدف بصورة عامة ليس إزاحة أي  قلق بشأن هدف التعداد فحسب

الحملة  أن   كما  األسئلة.  هذه  عن  اإلجابة  طريقة  بشأن  اإلرشاد  بعض  وتوفير  االستمارة  في  متنوعة  أسئلة 
اإلعالنية يمكن أن تشك ل أداًة بارزة في زيادة نسبة اكتمال التغطية التي يؤم نها التعداد، ال سيما في صفوف 

ا من  ها.  يصعب عد  التي  التعداد المجموعات  ينال  إن  ما  العامة  اإلعالنية  للحملة  التخطيط  يبدأ  أن  لمحب ذ 
ة مع أنشطة أخرى خاصة بالتعداد وال يجوز  الترخيص الالزم. كما أن  الحملة بحد  ذاتها يجب أن تتناغم بشد 

ق ال  . وينبغي أن ُين سَّ برنامج اإلعالني أن يبدأ اإلعالن بنطاقه الكامل قبل فترة طويلة من موعد بدء عملية العد 
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(. ال بد  للبرنامج من أن 3.114- 3.110بشكل وثيق مع البرامج الخاصة باختبارات التعداد )أنظر الفقرات  
يؤم ن اإلعالن الضروري لخوض اختبارات التعداد. إضافًة إلى ذلك، بإمكان البرنامج أن يستخدم هذه االختبارات 

عمليات رسم الخرائط أو وضع الئحة بالمنازل   استلزمت ة. وفي حال  لدراسة أثر المواد  والطرق اإلعالنية البديل
عماًل ميدانيًّا مكث ًفا واتصاالت واسعة النطاق مع الناس، ال بد  من اإلقرار بأن  العاملين المشاركين في هذه 

ل حيال التعداد. لذا ينبغي على برامج التدريب و  اإلعالن أن تأخذ األنشطة غالًبا ما يؤم نون للناس االنطباع األو 
 هذا العامل بعين االعتبار. 

 
ه الحملة العامة إلى أقسام البالد كل ها والشرائح السكانية كافة عبر استخدام الوسائل 2.107 . ينبغي أن توجَّ

اإلعالنية المتوفرة بدون استثناء، مع تشديد خاص  على استخدام وسائل التواصل االجتماعي المعاصرة القائمة 
دة للتوعية على اإلنت  رنت. ويمكن استكمال الحملة العامة بعدد من الحمالت المتخصصة في شرائح سكانية محد 

دة مثل النوع االجتماعي، والهجرة، واإلثنية واإلعاقة التي يمكن أن تعتمد فيها جودة االستجابة  بشأن مواضيع محد 
د لغات، يعتب ر توفير حمالت على مستوى التوعية التي استهدفت الرأي العام مسبًقا. وفي البلدا ن التي فيها تعد 

باللغات المحلية أمًرا حيويًّا. وإلى جانب وسائل اإلعالم المحلية والوطنية مثل الصحف والتلفزيون واإلذاعة، إن  
اني ووسائل التواصل االجتماعي مثل فايسبوك  اللجوء إلى وسائل اإلعالم التفاعلية مثل الخط الساخن المج 

القصيرة )وتويتر وا النصية  الوسائط )SMSلرسائل  المتعددة  الرسائل  المحلية التي MMS( وخدمة  ( والمناسبات 
 يشارك فيها الناس، يساهم إلى حد  كبير في تحسين الوعي العام وبناء الثقة.    

 
يف من . يساعد نشر المعلومات بشأن التفكير المنطقي القائم وراء إجراء التعداد وفائدته، في التخف 2.108

المفاهيم الخاطئة لدى عامة الناس، ما يزيد بالتالي من المشاركة والتغطية. والمشورات اإلعالمية التي يصدرها 
مكتب اإلحصاء تغطيها عادًة بشكل واسع وسائل اإلعالم وبدون كلفة. ومن االستراتيجيات الجي دة أيًضا خوض 

لقادة المحل يين وصانعي الرأي لتخبر عن التعداد حمالت وصول وتغطية تشمل منظمات مختلفة وتفترض دعم ا
في نطاق تأثيرها. وإضافًة إلى استخدام هكذا منظمات وقادة كشركاء، يمكن أن تضع الهيئة المنظمة للتعداد 
رسائل أساسية، وخيارات إلكترونية، وملصقات، ومواد  أخرى لدعمها في أنشطتها. كما يمكن النظر في إمكانية 

 عالن لمساندة استخدام الجهاز العامل الميداني.   اللجوء إلى اإل
 

البسيط 2.109 فالشعار  تعريفيًّا وشعاًرا.  أيًضا رسًما  تشمل  للتعداد،  ة في تطوير "عالمة"  بلدان عد  تنجح   .
ما في حمالت اإلعالن الوطنية والمحلية كافة وفي أنواع وسائل  والفع ال والرسم التعريفي الواضح يمكن أن يستخد 

ر الشعار والرسم اإل عالم كافة والكتيبات والملصقات والمطويات والتذكارات. كما يجب أن يكون من السهل تذك 
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منظ مين جي ًدا منذ المراحل األولية للحملة   الشعار والرسم   التعريفي وأن تكون النظرة إليهما إيجابية. وإذا كان 
المة" الخاصة بالتعداد. والهدف يجب أن يكون تشجيع اإلعالنية فهما يمكن استخدامهما لتحسين "االعتراف بالع 

 المجيب على الشعور بالطمأنينة أكثر كون التعداد هو نشاط شامل ومفيد. 
  

انية الصعبة المنال واستهدافها من أجل 2.110 المجموعات السك  . غالًبا ما ُيولى اهتمام خاص  إلى تحديد 
أنحاء   عبر  االستجابة  من  متسقة  مستويات  والشرح ضمان  والتثقيف  اإلشراك  هو  الجوهري  والهدف  البالد. 

الذين  األكبر سنًّا  التنفيذ. والطالب )ال سيما الطالب  اإلجبار على  اقتضت الضرورة ذلك(  والتشجيع و)إن 
يعيشون بعيًدا من ديارهم(، والشباب )ال سيما أولئك الذين يسكنون المدن(، واألشخاص األكبر سنًّا، المقعدون 

ها. أو األش  انية التي يصعب بصورة عامة عد  خاص ذوو اإلعاقات، والمهاجرون الجدد هم من المجموعات السك 
الذين  المأوى، واألشخاص  االستهداف بصورة خاصة عديمو  إلى  تحتاج  قد  التي  األخرى  المجموعات  ومن 

ان المدن الداخلية والمناطق الُمدنية ال  كثيفة السكن. يعانون صعوبات في القراءة وفي اللغة، وسك 
 

لنشر رسالة 2.111 تعتب ر األسواق األسبوعية والمعارض والمهرجانات فرصًة جي دة  الريفية،  المناطق  . في 
التعداد لدى الناس الذين قد ال يكون لهم وصول كبير إلى وسائل اإلعالم. والفرصة ممتازة لتوفير توعية واسعة 

هة إلى المدارس. كما يمكن الت  خطيط ألنواع أخرى من اإلعالن على النطاق عن التعداد من خالل حملة موج 
 المستوى المحلي مثل الكتابة على الجدرات واإلعالنات في القرى، حسب الظروف المحلية المتوفرة. 

 
. ينبغي على منظمات التعداد أن ترصد الرأي العام ووسائل اإلعالم لتقي م فعالية الحمالت اإلعالنية. 2.112

تقصاءات تؤم ن معلومات حول المواقف العامة من التعداد. أم ا رصد فالرأي العام يمكن رصده من خالل اس 
التعداد، وال سيما مدى استهداف  وسائل اإلعالم فيتضم ن تحلياًل لمنشورات وسائل اإلعالم المتعلقة بمسائل 

تنشر المجموعات السكانية المختلفة. وهذا عبارة عن تراكم مستمر  للمعلومات، وكشف ومنع أي  تعليقات سلبية  
عن التعداد، وتحضير أجوبة مناسبة للتقارير والمعلومات السلبية. إن  تأثير وسائل اإلعالم على سلوك الناس 
يزداد أكثر فأكثر، فأي  تشتيت وتضليل يمكن أن يكون لهما أثر ضار  على نتيجة التعداد. بالتالي، في إطار 

ا باإلعداد لمناسبات غير متوقعة تطوير حمالت إعالنية، يجب أن تولي مكاتب اإلحصاء الوطن  ية اهتماًما خاصًّ
)مثل المواقف السلبية، والحشد المؤذي، والصعوبات التقنية، والتأخيرات والمعلومات المضل لة(. وُيوصى أيًضا 
بأن يعرف المشاركون الرسميون المعنيون بعمليات التعداد ما هي أدوارهم في عملية التواصل مع وسائل اإلعالم 

 لناس بصورة شاملة.  ومع ا 
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حملة    . 2.113 في  المهمة  العناصر  التعداد   التواصل ومن  بيانات  مستعملي  إبالغ  التعداد  بشأن  واإلعالم 
(. ويجب أن تتم  التوعية 1.37-1.19توافر نتائج التعداد وفائدتها )أنظر الفقرات    عام عن   شكل والجمهور ب 

على بيانات التعداد واستخدامها خالل الفترة ما بين التعدادات قبل بدء التعداد التالي. ويهدف ذلك إلى التأك د 
الناس يعون أهمية التعداد ويقد رون اإلحصاءات التي تنشأ منه.   وري وضع استراتيجيات ومن الضر من أن  

مشاركة   أن  واقع  عدد من البلدان    اختبر وقد    .وليس كإضافة له  االتصال كجزء أساسي من التخطيط للتعداد
 موظفي وسائط اإلعالم واالتصاالت المحترفين تضيف قيمة إلى الحملة. 

 
 الجدول الزمني للتعداد  - التاسع الفصل  

 
تتابع عملية التعداد  ينتخطيط أي تعداد وجود جدول زمني يب  فيغنى عنها    الالتي    رمن العناص .  2.114

تخطيط التعداد توضع خطة   من   لىو األ راحل  الم   فيتلك العملية. و   صر ر من عناص والوقت التقريبي لكل عن
دول الزمني ال بد  من تشارك الج عام للتعداد.    ر تزام بها كإطاااللطلوب  الم لية تحدد التواريخ الرئيسية  زمنية أوَّ 

جرى عملية تخطيط التعداد تُ   في م  ومع التقدُّ   مسبًقا مع أصحاب المصلحة للحصول على مشورتهم ودعمهم. 
 .أقرب وقت ممكن  في تها بهدف تحديد التواريخ النهائية  ال الخطة وتوضع تفصي لى ت عال تعدي 

 
ة من ر عمليات التعداد الكثي   دة لكل عملية من حدًّ المنها تبني التواريخ  أل ورية  ر وهذه الجداول الزمنية ض .  2.115

كل مرحلة من مراحل عمليات التعداد.   فيم  رصد التقدُّ   فيحيث بدء هذه العمليات وإكمالها، كما أنها تفيد  
العمل أو أي أخطاء   في رات  ي واعيد الفعلية للعمليات يمكن استكشاف أي تأخ الم ستهدفة مع  الم واعيد  الموبمقارنة  

للتعداد هي أداة هامة سواء من ناحية ضبط الوقت لعملية التعداد أو   ة التقديرات الزمنية. فالخطة الزمني  في 
الخطة الزمنية للتعداد  لى ت عال عقدة وترابطها. ومن هنا فإن إدخال أي تعدي الم ضبط مختلف عمليات التعداد 

رنامج العام للتعداد. ومن الطبيعي بال   في يحدث خلل    ال حتى  جميع العمليات ذات الصلة    في النظر    ى يقتض
 .تاحة لهالموارد الم ف الخطة العامة للتعداد و ال أن يختلف الجدول الزمني لكل تعداد باخت

 
 ؛ما قبل العد  ( أ ة ) ثة قطاعات عامال ث  في عة  ختلفة مجمَّ المويبني الجدول الزمني للتعداد العمليات  .  2.116

. وتاريخ رش ن وما بعد العد. ويشمل قطاع ما بعد العد التقييم والتحليل، كما يشمل التجهيز وال  ( ج )  ؛ والعد  ( ب)
التاريخ   العام للسكان هو  العد  العمليات   سيسا األبدء  للتعداد وجدولة كل  الزمني  الجدول  الذي يتوقف عليه 

ر يل رغم وجود ترابط كبالجدول الزمني بشكل مستق   في ر من العمليات  يغراض الضبط تظهر كث ألخرى. و األ
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قائمة مرجعية   لى شكل مخطط أو رسم بياني، إضافة إ   في  للتعداد أحياناً فيما بينها. وتكون الجداول الزمنية  
 .إعداد الجدول الزمني للتعداد في شاريع المستفادة من برمجيات إدارة  االويمكن  . تفصيلية للعمليات

 
كل من   ين متبادلة بال   قةال عتبار العاال  في وري عند وضع جدول زمني للتعداد أن تؤخذ  ر ومن الض .  2.117

و  السكان  والع المتعدادي  وبال ساكن  بينهما  تربط  التي  ب األحصائية  اإل شاريع  الم   ين قة  أو  نشطة األ  ين خرى 
ساكن يمكن أن لما ركة لتعداد السكان و تعملية مش خرى الواسعة النطاق. ومع أن إجراء  األحصائية الوطنية  اإل

يتداخل   ال ر للحكومة، فإنه ينبغي مع ذلك توخي الحذر لئ بكاأل حصائي  اإل  وع ر ش المرة العملية  تل طوال فتشكَّ 
 في ذات الوقت. و   في خرى التي تجري  األعتادة المحصائية  اإل نشطة  األر له مع ر مب ال نحو   لى وع ع ر ش المهذا 

ن ذلك أل نفس الوقت    في وجود برنامج إحصائي متوازن يمكن تفادي إجراء عمليات استقصاء متزامنة ومتنافسة  
 في دارية و اإلالكفاءة    في الجمهور، مما قد ينتج عنه خسارة    لى حصائية وعاإل الخدمات    لى ع   يالً ثق   عبئاً يضع  

 .تعامل الجمهور
 

ختلف مراحل التعداد ملالزمني  ن التسلسل  ب وضع مخطط بياني شامل يب  ة ر يأحيان كث   في فيد  المومن  .  2.118
ومن شأن هذا النوع من التحليل أن   .51مخط ط غانت هو مثل جي د على ذلك   -   قات فيما بينها وتوقيتها ال والع

خرى األالخطوات في ر  يالتأخ  لىره ع ي أي مرحلة من مراحل التعداد من حيث تأث في ر ييكشف عن نتائج التأخ 
في   علي م الفأساسها التقدُّ على  خطط البياني يمكن أن يكون أداة مفيدة يقاس  المرنامج. ولذلك فإن هذا  ب الي  ف

في سار الحرج كأداة تساعد  المت  ال من تحلي   من البلدان يستعمل هذا النوع   اً ر يوالواقع أن كث   . رات للتعداديالتحض
وري وضع إجراءات ر ت من الض ال هذه الحا  في التعداد الجارية. و دارة عمليات  إلكأداة    تخطيط التعداد وأيضا 

 لى دوات تعتمد ع األأن فائدة هذه    لى . وينبغي التأكيد ع ليم الفع سار الحرج استجابة للتقدُّ المراجعة تحليل  لم 
عداد الهيكل البياني لعمليات التبين الربط   في شاريع الم سن تصميمها وتطبيقها وفهمها. وتفيد برمجيات إدارة حُ 
تسلسل    فيسؤولية  الم مراكز    بينو  أجل ضبط  التفصيلية من  أو  الواسعة  الفردية  ومن .  سؤوليةالمالعمليات 

التعداد  م نظرة واسعة لخطوات برنامج  تقد  التي يمكن أن  العامة  للمناسبات  الخيارات األخرى، جداول زمنية 
اإلنترنت يمكن تنزيلها أو استخدامها على الخط . فالنسخ وتسمح بالمتابعة. كما يمكن توفر أدوات مختلفة على  

 على الخط  تسمح بتحديث فوري  للمعلومات والعمل في مجموعة، لكن ها رهن بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت. 
رمجيات التعاونية، وكذلك ب رمجيات الجماعية أو الب ت أدوات أخرى يشار إليها عادة بالال تلك الحافي    وتفيد أيضاً 

 

على ياد هنر  غا نات يف الوالايت املتحادة، انطالقال  من عما  كا ر ل أ امييكي من   1910  ضاااااااااااااااع خمّطو غا نات البيا ين حواىل العا م   51
 بولندا.  هو نوع من خمّطو عواميد يعرض جد ل املشر ع  يتوفر يف عد  من رزم الرباجمي ت اإللك  نية للح سوب. 
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تبادل في  مساندة عملية التعداد بما تتيحه من بيئة تفيد    في ،  ووسائل التواصل االجتماعي  رنت تن اإلتديات  من
 .أماكن مختلفةفي  فرقة العاملة  بين األ فات والبيانات لملعلومات واالم 
 

 إدارة الموارد البشرية  - الفصل العاشر 
 

النوعية المطلوبة لكل   العدد الكافي من الموظفين من من الضروري اتخاذ ترتيبات مبكرة لتأمين   .  2.119
اختيار الموظفين على أساس الكفاءة   حل عمليات التعداد. ومن أجل الكفاءة واالقتصاد، من المهممرحلة من مرا 

للعمليات المتتابعة، فهذا من شأنه أن يقل ِّل من إحالل   والمقدرة. ويمكن النظر أيضًا في استخدام نفس الموظفين 
ومرحلة األعمال التجهيزية عادة إلى موظفين مكتبيين لديهم المهارات   وظفين. وتحتاج المرحلة التحضيرية الم 

المتخصصة المطلوبة )رسامو الخرائط وأخصائيو الترميز وموظفو إدخال البيانات   أو القدرة على تعلُّم المهارات
خاص القادرين على الوصول إلى مناطق  (، وتتطلب مرحلة العد عادة عددًا كبيرًا من غيرهمو  والمبرمجون   األشِّ

دة بما أن  عدد   .العد المخصصة لهم في الريف أو الحضر وجمع المعلومات وفقًا للتعاريف والتعليمات المحدَّ
ا بالمقارنة   ادين المطلوب عاٍل جدًّ ، والفترة التي تبرز الحاجة العد  مع نقاط القوة الخاصة بالجهاز العامل العادي 

مون بها بعناية ومسبًقا من أجل تسهيل  فيها إلى خدماتهم هي قصيرة، ال بد  من تصميم الطريقة التي يستخد 
وال بد  من النظر   االستخدام السريع والفوري والشفاف، والتعويض لهم الحًقا وإعفائهم من مهام هم بسرعة وفعالية.

ادون والمشرفون  في المهارات المعلوماتية في حال استخدام وسائل العد  اإللكترونية. ومن الضروري أن يكون العد 
المباشرون عليهم قدر اإلمكان، على علم باللغات أو اللكنات الخاصة بالمنطقة حيث يعملون. إضافًة إلى ذلك، 

الب اللياقة  دنية، والقدرة على قراءة الخرائط ومهارات التواصل بصورة عامة. ويعتب ر يجب إيالء االهتمام إلى 
طية تجنيُد ما يكفي من العاملين االحتياطيين وتدريبهم لكي يهتم وا بأي  استنزاف قد يحصل خالل  خطوًة تحو 

 العملية. 
 

تبقى أهم وسيلة لدى   للطباعة وبعد اكتمال التحضيرات الخرائطية إلى حد كبير وإرسال االستبيان   .  2.120
التهوين من شأن المساهمة التي يقدمها   السلطات في التأثير على نجاح التعداد، وهي برنامج التدريب. وال يمكن 

نتائج التعداد. ومن الطبيعي أن يركز برنامج التدريب على   برنامج التدريب الناجح وُحسن التخطيط في نوعية 
خلفيات مختلفة ومن ثم تصعب مهمة اإلشراف عليهم )ونعني بذلك موظفي   موظفي الميدان الذين يأتون من 

 المباشرين عليهم( ولكن التدريب يجب أن يشمل اآلخرين )ومنهم مثاًل المشرفون من المستوى   التعداد والمشرفين 
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الحاسوب(.   الرموز ومشغلو  التحضيراتاألعلى والمحررون وواضعو  العاملين في  المكتب   إن  منح موظ في 
ًدا ومختصًرا لجوانب التعداد كل ها، له منفعتان أساسي تان: أو اًل، أن يفهم العاملون  للتعداد جميًعا تدريًبا أساسيًّا موح 

على دراية بالقواعد األساسية، يمكنهم أن   م كافة أهم ية القسم الخاص بهم من المهم ة وسياقه؛ وثانًيا، بما أن ه
 ينتشروا بسرعة في الميدان لإلشراف أو التنسيق خالل عمليات التعداد الفعلية أينما وحيثما تبرز الحاجة لذلك. 

 
من مراحل العمل ويوفر   وينبغي تصميم برنامج التدريب على التعداد بكامله بشكل يغطي كل مرحلة  .  2.121

الة وم ويجب أن يتفق البرنامج بشكل وثيق مع  .تسقة تضمن قيام األعداد الكبيرة من العاملين بعملهموسيلة فعَّ
الحاجة، تدريبًا نظريًا وعمليًا، مع التركيز على التدريب   احتياجات مختلف العمليات كما ينبغي أن يشمل، حسب 

ادين والمشرفين  ءة التدريب أن يشتمل على عدة فرص عليهم مباشرة، فمما يزيد من كفا  العملي. وبالنسبة للعدَّ
عمليًا في التدريب على اللقاءات وأداء األدوار، بما في ذلك استخدام حلول تكنولوجيا   أمام المتدربين للمشاركة 

 إجراء تعديل مناسب لطريقة ومضمون   يَّن م فيها عدة لغات يتعستخد  المعتمدة. )وفي البلدان التي تُ   المعلومات 
على الصياغة   اتخاذ ترتيبات لتدريب موظفي التعداد   يَّن التعداد. فعلى سبيل المثال يتعبرنامج تدريب موظفي  

ينبغي تدريب   بلغة أخرى(.   الصحيحة ألسئلة التعداد باللغة المحلية أو اللهجة المحلية إذا كان االستبيان سيطبع 
ادين والمشرفين في مكان أقرب ما يمكن من العمليات الميدانية من أجل ت  رة. ما يترك العد  جن ب الهفوات المتكر 

وينبغي أيضًا أن وقًتا ضي ًقا لخوض عملية التدريب. بالتالي، ال بد  من ترتيب األمور اللوجستية بعناية مسبًقا.  
تسجيل البيانات ومن إليهم الفرصة للمتدربين   يوف ِّر برنامج تدريب المحررين وموظفي الترميز ومشغلي أجهزة 

وقت الحق، وذلك تحت إشراف مدربيهم. ويمكن للعاملين الفنيين   ي يتوقع أن يقوموا بها فيلتطبيق العمليات الت
االستفادة من برامج تدريب خاصة، ينصب التركيز فيها عادة على التطورات   على المستويين المتوسط واألعلى

 .خطط التعداد وعملياتهلها صلة بالتعداد وعلى العالقات المشتركة بين مختلف جوانب    التقنية األخيرة التي 
يعتب ر التدريب الدقيق على ممارسات التعداد عنصًرا هامًّا من عناصر ضمان الجودة. ومن الشروط األساسية 
ل والواضح للتعليمات مع أمثلة مالئمة. ومن شأن توفير منهجية تدريبية  في هذا الصدد هو التوثيق المفص 

 ساهم مساهمًة كبيرة في تعزيز الجهد التدريبي.  ومجموعة من أدوات المساعدة التدريبية أن ت
 

الالزمة لالضطالع بهذه   وينبغي أن ُيعهد بتنظيم وإدارة دورات التدريب للتعداد لمن يملكون المؤهالت  .  2.122
الموظفين وهذا يعني أنه ينبغي أن يتوافر لدى    .المهمة بنجاح مع مراعاة قدراتهم الفنية وأيضًا قدراتهم على التعليم

تمكنهم من  بالتدريب مؤهالت معيَّنة  أن   المكلفين  ذلك  إليهم.  المطلوبة  المعرفة  ونقل  المتدربين  اهتمام  إثارة 
لديهم القدرة على نقل ما لديهم من معرفة إلى المتدربين بصور ُمرضية ال   العاملين المؤهلين الذين ال تتوافر 

ي. وهذا أمر ينبغي أخذه في االعتبار عند اختيار المدربين، للقيام بأنشطة التدريب الجماع   يصلحون كمدربين 
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 باستخدام معايير موضوعية في ذلك. ومن الناحية العملية نجد أن من الصعب العثور على العدد  ويوصى 
 المدربون الذين   الالزم من المدربين الذين تتوافر لديهم المؤهالت الفنية والتعليمية للتدريب، ولهذا ينبغي أن يتلقى 

ومن شأن استخدام أدل ة تدريبية مصم مة   .يقع عليهم االختيار تدريبًا على كيفية تنظيم الدورات التدريبية وإدارتها 
بشكل محترف أن تضيف قيمة كبرى إلى الجهد التدريبي. فإشراك محترفين من ذوي الخبرة في تصميم البرامج 

شارة إلى أن  المحتوى يجب أن يكون من مسؤولية سلطات التدريبية وتقديمها يعتب ر مفيًدا أيًضا. ولكن تجدر اإل
 التعداد وليس خبراء خارجيين. 

 
برنامج تدريب في شكل دليل   .  2.123 إتاحة كل  المهم  التعداد وعلى   وتوزيعه على منظمي  (كتي ِّب ) ومن 

الكفء لموظفي التعداد، كما   التدريبالمدربين. فوجود هذا الدليل يعتبر موجهًا قيمًا يساعد إلى درجة كبيرة في  
إذا ما ُأخذ في االعتبار العدد الكبير   أنه يسهم في اتساق التدريب، وهو عامل أساسي في تحقيق عد  ناجح،

مثل األشرطة المصورة )استخدام معينات سمعية/بصرية    من مدربي التعداد الذين يتولون التدريب. ويمكن أيضاً 
لجعل التدريب أكثر فعالية واتساقًا في كل أرجاء البلد. وإذا كانت تكنولوجيا   )يطيةوالملصقات والتسجيالت الشر 

لتعلُّم ا ) المتعددة الجديدة متاحة فإن ذلك من شأنه أن ييسر تقديم التدريب في المواقع النائية    وسائط اإلعالم 
د المعايير بشكل تعل م كما يمكن توفير تدري  .ُبعد( وأن يكون أداة إضافية فعالة وكفؤة في التدريب  عن  ب موح 

 عن بعد على اإلنترنت وعلى األجهزة المحمولة. 
 

التعداد. ويتوقف   ومن المهم جدًا تحديد الوقت الالزم لتدريب الموظفين على مختلف جوانب عمليات   2.124
التعليمي   ، والمستوى المحتوى منها نوع المهمة التي يجري تدريبهم عليها، ومدى صعوبة    ، هذا على عدة عوامل 

المتاحة.    للمتدربين، وعدد  المتاح، والموارد  للتدريب، من المدربين  المخصصة  األيام  تحديد عدد  إلى جانب 
لكل  جلسة  للدروس  استخالص مخط طات  ويعتب ر  لكل  موضوع.  المناسب  الوقت  تخصيص  بمكان  األهمية 

ص لكل  منها.   تدريبية طريقًة فعالة لضمان تغطية المواضيع كافة، مع الوقت المخص 
 

 إدارة اللوجستيات  - الحادي عشر الفصل  
 

ختلف تعداد السكان والمساكن في جوانب متعددة عن عمليات إحصائية أخرى. فهو يستوجب تواصاًل . ي2.125
نات المختلفة، بما في ذلك عملية المشتريات وتخزين مجموعة واسعة من األغراض  فعااًل بين الكثير من المكو 

 ا. التي يجب أن توزَّع بمعظمها على المناطق الجغرافية كافة ومن ثم ُيعاد جمعه
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اته الضرورية لتنفيذ عمليات 2.126 . اإلدارة اللوجستية هي عملية تخطيط وتنفيذ وضبط لدفق مواد  التعداد ومعد 
الخرائط  المختلفة مثل رسم  التعداد  بين مراحل عملية  تنسيًقا متأن ًيا  فيستلزم  اللوجستي  التخطيط  أم ا  التعداد. 

شرها. ويختلف نطاق البرنامج اللوجستي عادًة من بلد إلى آخر، والتدريب والعد  الميداني ومعالجة البيانات ون 
األثاث  تركيب  )ب(  والميدانية؛  المركزية  المكاتب  استئجار  )أ(  التالية:  األنشطة  أساسي  بشكل  يغط ي  لكن ه 
األدل ة  ذلك  في  بما  كل ها،  وجمعها  التعداد  مواد   وتسليم  )د(  المساعدة؛  مكتب  دعم  توفير  )ج(  والتجهيزات؛ 

 االستمارات والمواد اإلعالنية. و 
 

. قد تحتاج مكاتب اإلحصاء الوطنية إلى تشكيل فريق خاص  للتخطيط والتنفيذ والضبط في البرنامج 2.127
د مهام  هذا الفريق بوضوح من أجل تجن ب التضارب بين األنشطة أو إغفال أي نشاط.  دَّ اللوجستي. على أن ُتح 

التعاقد الخارجي )مع القطاع وخالل مرحلة التخطيط   للبرنامج اللوجستي، ال بد  من النظر بتأنٍ  في إمكانية 
ي المشتريات دوًرا بارًزا على   .52الخاص( في بعض األنشطة كخيار مطروح  وفي سياق لوجستيات التعداد، تؤد 

 طول العملية. 
 

 إدارة المشتريات   -  ألف 
 

. وضع مقاربة استراتيجية للمشتريات هو عنصر خاص آخر من عناصر نجاح عملية التعداد. ونظًرا 2.128
دة.  إلى طابع العملية المعق د، يستلزم التخطيط للمشتريات تنسيًقا لوجستيًّا مع أنشطة تعداد ومواد  مقابِّلة متعد 

ي إلى المزيد من فالتخطيط المالئم يساهم في عمليات شراء فعالة ويخف ف من خطر مواج  هة مشاكل قد تؤد 
التكاليف والتأخير. والتخطيط للشراء هو عملية معق دة وعمل طارئ، وعمليات اللحظة األخيرة عادًة ال يمكن 

ض عادًة عن السي ئات.      تجن بها. ولكن منافع التخطيط للشراء في مرحلة مبكرة من عملية التعداد تعو 
 

ض التخطيط للمشتريات عملية تقييم وتخطيط الحتياجات الشراء الخاصة ترِّ . في سياق التعدادات، يف2.129
بعمليات التعداد. فتقييم الحاجات وتقدير الكلفة وتحديد الشروط هي الخطوات األولى في عملية الشراء، وهي 
دة  المحد  الحاجات  الشروط فهو تحديد  الشراء. أم ا الهدف من تحديد  عناصر ضرورية من عناصر تخطيط 

عملية التعداد والبحث عن الحل  األفضل لتلبية تلك الحاجات. كما يجب وصف الحاجات في تحديد الشروط ل 

 

 .2.154إىل  2.140نظر الفقرات أنشطة التعدا ، اتأ ية لة بشأن االستع نة مبص  ر خ رجية للالطالع على من قشة مفصّ   52
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د وبحث في السوق من أجل  بطريقة تسه ل عملية الشراء. وغالًبا ما يتم  تحديد الشروط بموازاة التعاقد مع مزو 
 جعل المعلومات المتأتية من بحث السوق تؤث ر على تحديد الشروط. 

  
تتفاوت ممارسات الشراء إلى حد  كبير بين البلدان؛ بالتالي، ال يمكن اقتراح أي  نظام شامل إلدارة   . 2.130

القيمة الفضلى المشتريات. ولكن يمكن اإلشارة إلى عدد قليل من مبادئ الشراء المقبولة بصورة عامة. أو اًل مبدأ  
أي التوازن بين السعر   – فات تقنية ومالية  . فالقيمة الفضلى مقابل المال هي مزيج أمثل لمواص مقابل المال 

دة. ال يعني هذا بالضرورة انتقاء خيار  واألداء الذي يوف ر منفعة إجمالية قصوى بحسب معايير االنتقاء المحد 
السعر األساسي األدنى، بل هو يعني العائد األفضل على االستثمار، وفًقا لتقييم مناسب للعروض على أساس 

دة في مستندات طلب العروض. يستلزم ذلك تقييًما متكاماًل للعوامل التقنية والتجارية والتنظيمية معايير مالئمة وار 
والخاصة بالتسعير وفًقا ألهميتها النسبية. ويمكن أن تتضم ن القيمة الفضلى مقابل المال عوامل غير الكلفة 

ة بالكلفة مثل السعر، وتكاليف دورة مثل المواءمة مع الغرض، والجودة، والخدمة والدعم، وكذلك عوامل متعلق 
الحياة وتكاليف التحويل المتصلة باكتساب السلع أو الخدمات واستخدامها وحيازتها وصيانتها والتخلص منها. 
يجب أن يطبَّق مبدأ القيمة الفضلى مقابل المال على مدى عملية الشراء من أجل اجتذاب العرض الذي يلب ي 

 ص عليها في عملية التعداد. بأكبر فعالية الشروط المنصو 
 

. وأفضل تعريف للمنافسة الفعالة هو أن ها حالة يقوم فيها ثالثة المنافسة الفعالة . المبدأ الثاني هو مبدأ 2.131
متعاقدين مستقلين على األقل  بمفردهم )أي بدون التعاون في ما بينهم( بالتنافس بفعالية على فرصة األعمال 

م كل  واحد   منهم عرًضا تجاوبيًّا. كما أن  عمليات الشراء يجب أن تحف ز المنافسة الفعالة كوسيلة نفسها ويقد 
لضمان العدالة والنزاهة والشفافية وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. وعلى العملية التنافسية عند الضرورة أن 

دين تتضم ن )أ( التخطيط للشراء لتطوير استراتيجية شراء شاملة؛ )ب( بحث في السوق م  ن أجل تحديد المزو 
طية واألنظمة الوطنية القابلة للتطبيق، والقواعد واإلجراءات  المحتملين؛ )ج( النظر في الممارسات التجارية التحو 
المتعلقة بالشراء؛ )د( والطرق الرسمية الستدراج العروض، باستخدام الدعوات للعروض أو طلبات االقتراحات 

ين؛ أو طرق غير رسمية لالستدراج مثل طلبات   على أساس اإلعالن أو االستدراج  دين المدعو  المباشر للمزو 
 عروض األسعار. 

    
. فالطريقة التي تتم  فيها عملية الشراء يجب أن تعطي أصحاب المصلحة العدالة. مبدأ آخر هام  هو  2.132

الشراء   عملية  أن   العدالة  مفهوم  يتضم ن  إذ  عادلة.  العملية  بأن   ضمانة  من جميًعا  خالية  تكون  أن  يجب 
ز   ، الشفافيةالمحسوبيات، والمصلحة الخاصة والتفضيل في الحكم. من شأن ضمان العدالة في العملية أن يعز 



 

 

112  

 

وهي مبدأ يضمن تحديًدا واضًحا وإيصااًل متزامًنا إلى األطراف المهتم ة وفي الوقت المناسب للمعلومات الخاصة 
المتعلقة بأنشطة الشراء وبسياساته وإجراءاته، وفرصه وعملياته. والنظام بالشروط القائمة والقرارات واألعمال  

كما أن  نظام الشراء الشف اف   الشف اف هو النظام الذي يتمت ع بقواعد وآليات واضحة تضمن االمتثال بتلك القواعد. 
ا لمبدأ الشفافية في يضمن أيًضا فتح سجال ت الشراء كما هو مناسب أمام التفتيش الذي ينف ذه المدق قون. ووفقً 

ن أن يتم  ذلك بالطريقة اإللكترونية  ، ويستحس  الشراء يجب توثيق كل  خطوة في عملية الشراء وحفظها في ملف 
 وبنسخة ورقية.     

 
 اللوجستيات الالحقة والعكسية   -  باء

 
. يختلف نوع مواد  التعداد حسب المنهجيات والتكنولوجيا المستعملة للعد  ولمعالجة البيانات. ولكن أي  2.133

. وال بد  من التخطيط  م إلى العاملين في الميدان وُتعاد  نوع من المواد  المتصلة بالعمل الميداني يجب أن ُتق دَّ
 ع المواد  وحجمها ووجهة التسليم النهائية. بعناية الستراتيجيات توزيع المواد  وإعادتها وفًقا لنو 

 
ذ القرارات بشأن طبيعة ومسؤوليات عملية التوزيع واإلعادة المدارة 2.134 . كمرحلة أولى في هذه العملية، ُتتَّخ 

ب المكت   – مركزيًّا. على سبيل المثال، ال بد  من ات خاذ قرار بشأن المستويات الجغرافية التي ستوزَّع عليها المواد   
ذ هذه القرارات على مستوى البلدان، مع األخذ بأثر  اإلقليمي، لجنة التعداد المحلية، المشرفون أو غيرهم. ُتتَّخ 
كميات المواد  التي سوف تنق ل، ووسيلة النقل المتوفرة للعاملين الميدانيين وحالة أو وجود الطرقات أو أي  وسيلة 

ذ هذه القرارات حتى   تكون المدخالت األساسية إلرسال المواد  وإعادتها كاالتي:   نقل أخرى. ما إن ُتتَّخ 
 )أ( تقديرات عبء العمل من برنامج رسم الخارطة لتحديد أحجام التوضيب لشروط النقل؛ 

 )ب( االسم والعنوان للتسليم ونقاط االستالم. 
 

، وكمية العمل في . خالل تصميم نطاقات العد  وأنشطة رسم الخرائط، يجري تقدير لعدد نطاقات الع2.135 د 
اد، ومشرف ومدير وغيرهم.  كل  منها. ويمكن استعمال هذه المعلومات الحتساب كمية المواد  الضرورية لكل  عد 

 ومن شأن هذه الطريقة أن تؤم ن تقديًرا أكثر دق ة للحجم اإلجمالي للمواد كل ها. 
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لحكومي المعني بالنقل أو المشغ ل التجاري. . تتم  عادًة أغلبية هذه المهام  ضمن عقد يبرمه المرفق ا 2.136
مها مكاتب اإلحصاء الوطنية. في حال كان الحجم التي  ويستعمل المتعاقد مواصفات وتفاصيل اإلرسالية   تقد 

 صغيًرا، تعتب ر خدمة البريد طريقة قابلة للتطبيق.  
 

. تتمث ل مهم ة ثانية في التخطيط للعمليات الميدانية في المواصفات الخاصة بتوضيب المواد  ونقلها. 2.137
ع هذه المواصفات بغض  النظر عم ا إذا كانت هذه األنشطة أجرتها وكالة التعداد أم تم  التعاقد  يجب أن توض 

 بها مع وكالة حكومية أخرى أو شركة خاصة. 
 

حصائية الوطنية في ما يتعلق بمهام اإلرسال واإلعادة هو بشكل أساسي  دور ربط . دور الهيئة اإل 2.138
ورصد. في األغلب، سوف يتصل المتعاقد بالمدراء اإلقليميين والمشرفين مباشرًة بشأن تسليم المواد  أو استالمها. 

الميدانيين في المراحل   فالسلطة اإلحصائية الوطنية يمكن أن تتوق ع أن تشارك كرابط بين المتعاقد والموظفين 
األولى من العملية أو في حال بروز وجود مشاكل معي نة يواجهها إم ا الموظ فون الميدانيون أو المتعاقد. كما أن  
العاملين اإلداريين في السلطة اإلحصائية الوطنية يجب أن يلتقوا بوتيرة كبيرة بالمتعاقد لمناقشة ترتيبات العملية 

من التخطيط للعملية ترتيبات كفيلة بالسماح للعاملين اإلداريين في السلطة اإلحصائية   واالتصال. ويشمل جزء 
الوطنية برصد تسليم المواد  واستالمها. وبصورة خاصة، عندما يتم  استالم المواد  من المشرفين، ينبغي على 

الميدان إذ إن  نقل استمارات   العاملين اإلداريين في السلطة اإلحصائية الوطنية أن يراقبوا عن كثب ما يجري في 
 .  التعداد المملوءة هو على المحك 

   
الفقرتين 2.139 إدارية )أنظر  التعداد وجمعها من خالل استخدام نظام معلومات  . يمكن رصد توزيع مواد  
م المحرز في تسليم مواد  3.145-3.146 (. إذ يمكن إنتاج معلومات مناسبة من حيث التوقيت ومتعلقة بالتقد 

تختلف  اللوجستي،  البرنامج  وحسب  األخرى.  اإلعادة  ومواد   المملوءة  االستمارات  وجمع  واستماراته  التعداد 
للتسليم  التالية ضرورية  المعلومات الضرورية لرصد األنشطة اللوجستية. بصورة عامة، قد تكون المعلومات 

الم عدد  )ج(  التسليم؛  توقيت  )ب(  ؛  المواد  نوع  )أ(  والعكسي:  األشخاص الالحق  وأسماء  )د(  المسل مة؛  واد  
المعنيين في التسليم. وتعتب ر التقارير الدورية التي يصدرها نظام المعلومات اإلدارية حيوي ًة لضمان التوقيت 
المناسب للعمل الميداني عبر أنحاء البالد من خالل إطالق إنذار في حال حصول أي  تأخير أو أي مشاكل 

 التعداد.  أخرى متعلقة بتسليم مواد  
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 التعاقد مع مصادر خارجية - الثاني عشر الفصل  
 

. التعاقد مع مصدر خارجي لمهام  أو أنشطة خاصة بتعداد السكان والمساكن هو ممارسة عصرية في 2.140
مة التي قد ال تكون  كثير من البلدان، إذ هو سبيل لزيادة الفعالية من خالل استخدام الطرق والتكنولوجيات المتقد 

ول عن تنفيذ التعداد. وفي الوقت نفسه، متوفرة بالضرورة في مكتب اإلحصاء الوطني أو في القطاع العام المسؤ 
يمكن تحقيق الخفض عبر عملية انتقاء تنافسية. ولكن ليست مهام  التعداد كل ها مناسبة للتعاقد من الخارج أو 
التعاقد مع مصدر خارجي، والقيام بذلك ال يأتي بالضرورة بالمنفعة المرجو ة وهي تقوية القدرات الوطنية. كما 

د يمكن تصنيفها بشكل واسع كأنشطة أساسية وأنشطة غير أساسية. وكقاعدة أساسية عامة، أن  أنشطة التعدا
الخارج  التعاقد من  برزت ضرورة  األساسية. وفي حال  األنشطة  لتنفيذ  التعاقد مع مصدر خارجي  ال يجوز 

م لهكذا أن م االستراتيجي المحك  شطة بيد سلطات ألنشطة أساسية لسبب ما، عندئٍذ من الضروري أن يكون التحك 
 التعداد في أي  وقت.  

 
نات عمليات التعداد، قد تحتاج السلطة اإلحصائية الوطنية 2.141 . في سياق التعاقد مع مصدر خارجي لمكو 

أن تبني القدرات لضمان التعاقد المناسب مع الخارج. ويرتدي هذا األمر أهمية كبرى في المراحل التحضيرية، 
ارجي يستلزم معرفة متينة وشاملة للتكنولوجيات العصرية ومنافعها وسي ئاتها، وكذلك إذ إن  التعاقد مع مصدر خ 

في بلدان أخرى. بالتالي، قد تحتاج السلطة اإلحصائية الوطنية إلى التخطيط و   الداخل التجارب السابقة في  
بة إلى التعداد لوحدة معي نة وتطويرها بهدف ضمان تعاقد مناسب وفعال مع مصدر خارجي في وقت مبكر بالنس 

 بحد  ذاته، إذ سوف نحتاج إلى اختبار مكث ف للمنتجات والخدمات التي تم  التعاقد بشأنها مع مصدر خارجي. 
   

المناسب كل ها عوامل يجب أن 2.142 للتحقيق والتوقيت  القابلة  . شروط االلتزام )نطاق العمل(، واألهداف 
دة. وم  د بوضوح مع آليات فض  نزاعات محد  ن األمثلة على بنود عمل يمكن التعاقد بشأنها مع مصادر تحدَّ

 خارجية: 
 )أ( تصميم شكل استمارات التعداد وطباعته؛ 

 )ب( توضيب استمارات التعداد؛ 
 )ج( إرسال مواد  التعداد وتسليمها؛ 

 )د( رسم خريطة التعداد؛ 
 )هـ( اإلعالن والعالقات العامة؛ 



 

 

115  

 

 )و( التدريب؛ 
 التعداد ومواد  أخرى لإلعادة؛ )ز( جمع استمارات 

 )ح( جردة وتخزين االستمارات المملوءة؛ 
 )ط( الكشف وإدخال البيانات؛ 

 )ي( معالجة البيانات والجدولة؛ 
 )ك( النشر والتوزيع. 

 
. الوقت هو العامل الجوهري في هذه األنشطة كل ها، ومن الحيوي تخصيص الوقت المناسب لذلك. في 2.143

مي الخدمة. وبشكل أساسي الوقت نفسه، ال بد    من توفير خطط مساندة للتعامل مع أي  فشل من جانب مقد 
تعتب ر عمليات التعداد دقيقة من حيث الوقت والتعويض التجاري يكون ثانويًّا. وسواء اعُتبر نشاط ما في المسار 

ال العالمات المؤشرة المناسبة. والركائز والجداول  أم ال، فال بد  من توفير  أيًضا ضرورية. الدقيق  زمنية هي 
ولحظة يطرأ فشل ما في تحقيق أي  من الركائز، يجب أن ُتطل ق اإلنذارات تلقائيًّا. ويشك ل تقييم المخاطر عنصًرا 
حيويًّا للتعاقد مع مصدر خارجي؛ فخطر الفشل والتكاليف المعنية بحاالت الطوارئ المتنامية في حالة الفشل، 

 تستلزم انتباًها ممي ًزا. 
  

بعد تقسيم المهام   وينبغي أن ينظر في جميع حاالت المهام التي تناسب التعاقد الخارجي خطوة خطوة   . 2.144
نة فيما يتعلق ب  ، يستلزم التعاقد مع مصدر خارجي في سياق إدارة الجودةالكلية للتعداد إلى مراحل.   عناصر مكو 

التعداد يضطلع  وعلى    ، لعمليات  أن  الوطني  اإلحصاء  وإدارة مكتب  التعداد  بيانات  عن  الكاملة  بالمسؤولية 
بطريقة تلبي احتياجات الجمهور بشكل عام )مع   جميع عمليات التعداد وأنشطته أن ُتجرى ل وينبغي    . جودتها 

إسناد أي جزء من مهام التعداد بطريقة يمكن أن تؤثر على فقدان   مراعاة الدقة وُحسن التوقيت(. ويجب عدم
ند القيام بالتعاقد مع مصدر خارجي، ينبغي على مكتب اإلحصاء أن يضمن أن يبقى ع  الثقة لدى الجمهور. 

فإنه يوصى عند النظر   ولذلك   في موقع يسمح له بفهم العناصر التي تساهم في جودة البيانات النهائية وإدارتها. 
 :التالية  في إمكانية التعاقد الخارجي أن تراعي مكاتب اإلحصاء الوطنية المعايير

 لحماية الصارمة لسر ِّية البيانات؛ ا أ( (
 وسائل لضمان السر ِّية يقتنع بها الجمهور؛  ب( استخدام (
 ج( استخدام تدابير مضمونة لضمان النوعية؛ (
 د( القدرة على إدارة المهام أو األنشطة التي تسند إلى جهات خارجية وإدارتها؛ (
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لمكاتب  ( األساسية  االختصاصات  نواحي  على  السيطرة  وقدرتهاه(  الوطنية  ُحسن   اإلحصاء  على 
 .التقدير، مع مراعاة األوضاع الخاصة بكل بلد

 
مراعاتها. وهذه المكاتب   وضمان السرية هو أول المسائل المهمة التي ينبغي لمكاتب اإلحصاء الوطنية  .2.145

حصاء الوطنية مواقف وتواجه مكاتب اإل   .مسؤولة عن سرية البيانات سواًء من ناحية االنطباع العام أو الواقع
الالحقة وجود أي تسرب أو إساءة استخدام للمعلومات   محرجة للغاية إذا تبين من عمليات الرصد والمراقبة 

التعاقد الخارجي على مهام تحمل هذه الخطورة. وعلى سبيل المثال يوصى  السرية. لذلك من الضروري تجنُّب 
 نات ألن هذه المهام تتصل اتصااًل مباشرًا باكتساب ثقة المواطنينالخارجي في مرحلة جمع البيا   بقوة بعدم التعاقد 

بموجب عقود   وبالحماية الصارمة للسرية. وحين يكون من الضروري اللجوء إلى تعيين موظفي عد مؤقتين 
والمراقبة من قِّبل المكاتب   فيجب أن يتم ذلك بطريقة يخضعون فيها إلى إجراءات صارمة من ناحية الرصد 

ادين وفق شروط تخضع   اإلحصائية فيها أنشطتهم للتشريعات اإلحصائية   الوطنية. وينبغي تعيين هؤالء العدَّ
 .يقومون بجمعها  ذات الصلة الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي 

 
التعداد. السرية في    والمسألة الثانية المهمة في هذا الصدد هي أن يكون الجمهور على علم بضمانات .2.146

ينبغي إجراء التعداد   ( 1.3الى    1.1  انظر الفقرات )   "األدوار الرئيسية للتعداد "  ـوكما ذكرنا في الفقرات المتعلقة ب
وتكسب ثقة الجمهور سواًء من ناحية االنطباع العام أو   بطريقة تضمن الحصول على نتائج موثوق بها تماماً 

الشروط، فإن الطريقة المستخدمة في التعداد وكذلك النتائج التي يسفر   الواقع. وإذا لم يتم استيفاء أي من هذه
من الجمهور ويمكن أن تؤدي إلى الشك في مصداقية التعداد ذاته. ومن هنا فإن حماية  عنها قد ال تلقى قبوالً 

السرية  سرية  البيانات  تعني مجرد حماية  السري   ،البيانات ال  االنطباع عن  أيضًا حماية  تشمل  بين   ة ولكنها 
 .الجمهور وإعطاء إحساس داخلي باألمان

 
النوعية المطلوبة.   والمسألة الثالثة المهمة التي يجب النظر فيها لدى التعاقد الخارجي هي ضمانات  .  2.147

السلع أو الخدمات التي تتعاقد   والنقطة األساسية هي أن تطمئن مكاتب اإلحصاءات الوطنية إلى ضمان تقديم 
لهذه العطاءات والحكم عليهم، ألنه وإن كان   كلفة هي أولى األولويات في اختيار المتقدمين عليها. وليست الت

أجل تقليل التكلفة، فإن من الضروري أن يؤخذ في االعتبار  مطلوبًا أن يكون التنافس شريفًا بين الشركات من 
د إذا كان من شأنه إمكانية التأثير ع   أن السعر األرخص ليس هو العامل  لى نوعية العمل المطلوب من المحد ِّ

العمل غير الجيدة يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الثقة بين الجمهور. ولضمان   المتعهد. ذلك أن نوعية 
 مثالً )كجزء من عملية اختيار المتعهد، ينبغي أن ُيطلب من المتقدمين تقديم عينات من أعمالهم    نوعية العمل، 
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يبي ِّنوا مصادر   وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، أن   ( لصناعي أو األعمال األخرى عينات من مطبوعاتهم، أو إنتاجهم ا
للتأكد من مصداقيتهم، أو مواقع يمكن االطالع عليها لدراسة  إليها  أعمالهم وخبراتهم السابقة.   يمكن الرجوع 

المبتغاة وينبغي على  للخدمات  المطلوبة  الشروط األساسية كل ها  التعاقد على  أن تنص  عملية  مي   يجب  مقد 
العروض أن يقاسوا وفًقا لهذه الشروط. ومع أن  هذه الشروط ال تضمن الجودة فهي تخف ف قدر اإلمكان من 

م العمل المعهود المفاجآت.  به إلى الشركات المختارة وأن   وبعد إرساء العطاء يجب أن تستمر عملية رصد تقدُّ
من العقد. ومن ثم ينبغي لمكاتب اإلحصاء   جزءيتأكد مكتب اإلحصاء الوطني من وجود نظام لرصد النوعية ك

أن تأخذ في اعتبارها أيضًا تكلفة إقامة نظام للمراقبة ورصد   الوطنية، لدى النظر في إجراءات التعاقد الخارجي، 
م في األعمال التي تسند إلى   .متعهدين خارجيين التقدُّ

 
دي السلع والخدمات، ينبغي على مكاتب اإلحصاء الوطنية أن تخط ط لواجهة   . 2.148 إضافًة إلى رصد مزو 

دين. ما يعني خطوة إضافية للرصد و  ضرورة العمل جنًبا إلى جنب بشكل منتظم   بالتوازي وسيطة مع المزو 
بعمليات ا الخاصة  والحاجات  المعايير  ولتلبية  والخدمات  للمنتجات  أفضل جودة  لتعداد. ويعني هذا لضمان 

ر الخدمات والتطبيقات من منظور جوهري.  ق تقديم المشورة التقنية والتكنولوجية، وكذلك متابعة تطو  العمل المنس 
بالقدرة الكاملة على تطوير بعض المنتجات أو التطبيقات، فهو  وفيما قد ال يتمت ع مكتب اإلحصاء الوطني 

بالتالي، إن  التخطيط لواجهة يملك من دون شك  خبرة تقنية هائلة وفهمً  ا إلنتاج اإلحصاءات بشكل منتظم. 
دين وتنفيذها عندما يتم  التعاقد مع مصدر خارجي لجزء من العمليات، يجب  وسيطة مستمر ة ومنتظمة مع المزو 

 أن ُيدم ج في التخطيط اإلجمالي منذ البداية. 
 

هي إجراءات تقييم   على أنشطة من أنشطة التعداد والمسألة الرابعة الرئيسية في التعاقد الخارجي   .  2.149
لة حول ضمان الجودة،   قدرات الشركات المرشحة للعمل.  كما يجب تحقيق إطار لضمان الجودة )لمناقشة مفص 

الفقرات   التعاقد مع مصدر خارجي.  والتنفيذ(  2.227- 2.168أنظر  أولى من  ومن خالل هذه   في مرحلة 
اإلحصاء الوطنية أن تجري تقييمًا كاماًل لقدرات تلك الشركات وكذلك ألوجه القصور   العملية تستطيع مكاتب

األوضاع   ويوصى بقوة بدراسة   . أجل اختيار العطاء الذي يفوز بالنشاط أو األنشطة المراد التعاقد عليها   فيها من 
معرَّضة لإلفالس أو لتغيير   العملية والمالية للشركات المتقدمة بعد التأكد من قدراتها، ذلك أن كل شركة خاصة

المختارة من الوفاء بالمهام الموكلة إليها   نوع النشاط. ويجب أن يوضع في الحسبان أنه إذا لم تتمكن الشركة 
الناتجة عن ذلك قد ال يمكن حلها بتطبيق  المشاكل  عقوبات. والمشكلة األهم هي أن قطاعًا كبيرًا من   فإن 

البيانات قد ال يستطيعون   د. وفي هذه   الحصول مستعملي  نتائج التعداد بشكل دقيق وفي الوقت المحدَّ على 
الوطنية ثقة الجمهور في التعداد وحتى في التعدادات القادمة أو في   الحاالت يمكن أن تفقد مكاتب اإلحصاء 
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ة أن تقوم بها تلك المكاتب. ولذلك فإن من المهم جدًا لمكاتب اإلحصاء الوطني   مشاريع اإلحصاء الدورية التي
 .لها أن تكون األخطار في أدنى الحدود تتَّبع طريقة تضمن 

 
ز بعض المقاربات الخاصة بالتعاقد مع مصدر خارجي على ترتيب لـ"المفتاح باليد"، يسل م بموجبه   . 2.150 ترك 

ز العميل على  دة مسبًقا مع توق ع أن يرك  المتعاقد النظام  وفًقا لمجموعة من المواصفات الخاصة بالعميل ومحد 
ن  مكتب اإلحصاء الوطني فهم كل يًّا المسائل المخرجات فقط ال على العمل الداخلي للنظام. ويفترض هذا األمر أ

المتعلقة بالبيانات كل ها التي قد تطرأ خالل التعداد ويستطيع استباقها بالكامل كما يضم نها في المواصفات. ال 
ن أي  فهم لكيفية اشتغال هذه األنظمة أو كيف أن ها قد تساهم في المخرجات النهائية.  يتوقَّع من العميل أن يكو 

أن  أي  تغييرات في النظام تستلزم عادًة عمليات مربكة لتحديد المسؤوليات التعاقدية وتكاليف مالية كبيرة.   كما
ل بالفعل مسألة جودة بيانات التعداد إلى المتعاقد، بينما تبقى المخاطر المرتبطة  وهذا النوع من المقاربة يحو 

أي  مرونة وتقيَّد قدرة وكالة التعداد على التعامل مع مشاكل بوكالة التعداد في أيدي وكالة التعداد. وُتلغى بذلك  
 الجودة التي تبرز خالل المعالجة.     

 
دون أهداف الجودة ما إن ينطلق برنامج التعداد، وكذلك شروط الجودة الخاصة   .2.151 يجب أن يعي المزو 

نة التي يتم  التعاقد بها مع مصدر خارجي والتي تسمح ب  تحقيق الهدف اإلجمالي لجودة التعداد. بالعناصر المكو 
كما يجب أن تنطبق عملية ضبط الجودة التشغيلية على الخدمات المتعاقد بها مع مصدر خارجي بالطريقة 

 نفسها المعتمدة مع الخدمات التي ال تكون خاضعة للتعاقد مع مصدر خارجي. 
 

من المهم جدًا أن   ا إلى متعهدين خارجيين،وباإلضافة إلى إدارة األنشطة أو المهام التي ُيعهد به   . 2.152
حالة حدوث تغيير مفاجئ أو   يكون لدى مكاتب اإلحصاء الوطنية القدرة والمرونة على التصرف بسرعة في 

كر أن التعاقد الخارجي ال يضمن بالضرورة انخفاض التكلفة، وذلك   غير متوقع في األوضاع. ومن الجدير بالذِّ
وغير ذلك من األمور يمكن أن تسبب مشاكل للتعداد. لذلك   الناتجة عن الطوارئ   ألن تكاليف الرصد والتكاليف 

الوطنية نفسها ببعض المهام أو األنشطة التي يصعب إدارتها. وينبغي لتلك   يوصى بأن تقوم مكاتب اإلحصاء
 .وتقرر على مدى ما يمكن أن تتعاقد عليه من أعمال من وجهة النظر هذه المكاتب أن تحكم

 
للموظفين الذين   ومن المهم أيضًا التوصية بتوخي أكبر قدر من العناية لضمان التدريب المناسب   . 2.153

والتصنيف الصناعي، خاصة   يقومون باألعمال واألنشطة ذات األهمية الحيوية، مثل الترميز للتعليم والمهن 
ن يقوم موظفو مكاتب التعداد مطلوب أيضًا حي  في حالة التعاقد الخارجي. ونفس القدر من االهتمام والتدريب 
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بهذه المهام. ذلك أن عملية الترميز تعتمد على االختالفات البسيطة   الوطنية أنفسهم أو المنظمة القائمة بالتعداد 
، وكذلك على إعداد دليل (عامة وتفصيلية وفقًا لمعايير مختلفة من التصنيف  تصانيف )وعلى مستوى الترميز  

بعمليات الترميز. ونظرًا لدقة عملية االختيار هذه، من الصعب إعداد دليل ترميز   القائمين  الترميز وإلى تدريب
 .مسبقًا قبل مراجعة االستبيانات المملوءة كامل 

 
تحتاج إلى ترميز وتحرير.   والتعدادات هي عمليات كبيرة تنطوي على كميات ضخمة من البيانات التي   . 2.154

الموظف  من  المطلوبة  الموارد  أجل خفض  التوقيت ومن  وتحسين  وسائل   ين  استخدام  يمكن  والدقة،  واالتساق 
الترميز اآللي للعناوين والبلدان والتعليم والمهن والصناعة.   الترميز اآللي. وتستخدم بعض البلدان بالفعل نظام 

من   التطبيقات ولو أن من الضروري تحديد القواعد التي تتَّبع في ذلك بدقة   ويمكن التعاقد على تطوير برمجيات 
اإلحصاء  مكاتب  استخدام   قِّبل  ويمكن  النظام.  تنفيذ  عن  الكاملة  بالمسؤولية  تحتفظ  أن  يجب  التي  الوطنية 

اإلحصاء  التطبيقات مكاتب  بها  تقوم  التي  اإلحصائية  البيانات  لجمع  األخرى  العمليات  في  أيضًا   البرمجية 
عند التعاقد مع مصدر خارجي ينبغي أن يكون العاملون في مكتب اإلحصاء الوطني قادرين على   .الوطنية

تعديل المقاييس المعيارية لهكذا عمليات بكلفة قليلة وبتوقيت مناسب. وعند التحل ي بهذه القدرة، بإمكان مكتب 
 قيت المناسب.  اإلحصاء الوطني أن يدير التوازن المالئم بين جودة البيانات والكلفة والتو 

 
 استخدام التكنولوجيا - الثالث عشر الفصل  

 
لت التطورات التكنولوجية وإمكانية الوصول الحًقا إلى التكنولوجيا العصرية طريقة تنفيذ أعمال   . 2.155 سه 

تعداد السكان. فالتكنولوجيا العصرية تسمح بتضمين العمليات من طرف إلى الطرف اآلخر في سلسلة قيمة 
تى تقييمها. وباستطاعة الكثير من التعداد. وتتراوح هذه اإلمكانية من التخطيط للنتائج إلى رصدها وتنفيذها وح 

س والتصوير عن  جوانب أنشطة التعداد أن تستفيد من استخدام التكنولوجيا. ويمكن أن تول د تكنولوجيا التحس 
بعد اآلن خرائط حي ة بإحداثي ات يمكن تقف ي أنشطة العد  من خاللها. وباإلمكان دفع أجور العاملين الميدانيين 

دة بوظائف تحريرية وقدرات ورواتبهم بواسطة تكنول  وجيا الهواتف الجو الة. كما أن  األجهزة المحمولة باليد والمزو 
ن تناسق الردود بينما يتم  تقف ي األنشطة الجغرافية بما في ذلك  خاصة بتحديد المواقع الجغرافية يمكن أن تحس 

قد تتمت ع بها التكنولوجيا، قد يكون   تلك التي يمكن أن تبلغ عن تغطية مكانية. ونظًرا إلى سعة االنتشار التي 
التكنولوجي التي سُتعتم د في سلسلة قيمة  من الضروري في مرحلة التخطيط اختيار متأنٍ  لعناصر االبتكار 

 التعداد. 
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هذه   .2.156  وقد شهدت  التكنولوجيا.  تكاليف  في  حاد   وانخفاض  متسارع  نمو   إلى  السريع  االبتكار  ى  أد 
دة من التعداد في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة.  التغي رات تزايًدا في استخدام التكنولوجيا في جوانب متعد 

دي التكنولوجيا ويطرح تحديات ومخاطر صحيح أن  ذلك يوف ر منفعة هائلة، إال  أن ه يزيد االعتماد على مزو  
العتماد  المنطقي  للتبرير  واضح  فهم  تحقيق  هو  التعداد  في  للتكنولوجيا  الناجح  االستخدام  ومفتاح  جديدة. 
التكنولوجيا أو الهدف منه، والنظر في مجموعة من عوامل النجاح العتماد التكنولوجيا التي قد تشمل المواءمة 

ع و   االستقرار واألمان والمهارات. واألمن وقابلية التوس 
    

. يعتبر فهم قيمة التكنولوجيا أمًرا حيويًّا لتشكيل حالة عملية وتقييم جدوى االستمرار في المشروع أم 2.157
عدمه، وفي هذه الحال ما هي الخيارات التكنولوجية التي يجب ات خاذها. وفيما اعتماد التكنولوجيا يمكن أن 

د.  يكون عملية مكلفة وخطر   ة، من المهم  الحرص على تحقيق قيمة كافية من اعتمادها لكل  تعداد محد 
 

  . األسباب األكثر رواًجا العتماد التكنولوجيا في عمليات التعداد هي: 2.158
توف ر التكنولوجيا فرصة لخفض عدد العاملين المعنيين في جوانب التعداد   الفعالية وخفض التكاليف. •

المثال، بإمكان الكشف والتعر ف على األحرف أن يخف ف من إدخال البيانات   على سبيل   – المختلفة  
اليدوي،  المسح  نسبة  تخف ض  أن  الصناعية  األقمار  صور  وبإمكان  البيانات،  دقة  من  ويزيد  اليدوي 
واالستجابة الذاتية على اإلنترنت أن تخف ض العمل الميداني. كما بإمكان التكنولوجيا أن تخفض النفقات 

رى غير نفقات اليد العاملة مثل الطباعة والشحن والسفر. وفي بعض الحاالت، بإمكان التكنولوجيا األخ 
ط عمليات األعمال وبالتالي تخف ض الكلفة أو الخطر.   أن تبس 

بإمكان التكنولوجيا، وبصورة خاصة مكننة العمليات أن تزيد من ات ساق بيانات   جودة البيانات واّتساقها.  •
على سبيل المثال، من شأن الكشف والتعر ف على األحرف أن   – ف من أخطاء البيانات  التعداد وتخف  

يخف ف من أخطاء إدخال البيانات، كما أن  قواعد التحقق أو التحرير الممكننة تضمن أن يتم  التحقق من 
 البيانات وتغييرها بطرق مت سقة بداًل من االعتماد على عمليات ميدانية يدوية مشت تة.  

المناسب.  • ومعالجة   التوقيت  للتعداد،  عد   لخوض عملية  الالزم  الوقت  تقل ص  أن  التكنولوجيا  بإمكان 
البيانات، وتحليل البيانات وإعداد النتائج للنشر. وكل ما كان إطالق بيانات التعداد أسرع، ازدادت قيمة 

مي التعداد، وبالتالي ال بد  من النظر في ا ستخدام التكنولوجيا لكشف البيانات البيانات بالنسبة إلى مستخدِّ
 والتعر ف عليها ومعالجتها ونشرها وذلك لقدرتها على أن تسب ق مواعيد النشر. 
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مين.  • يعتمد التعداد على العام ة لتوفير البيانات. فالتعداد بحاجة إلى أن يصل   توّقعات العامة والمستخدِّ
لكي ويستخدموها  التعداد  إحصاءات  إلى  البيانات  مو  العامة   مستخدِّ فتوق عات  قيمة.  لها  تكون 

تكنولوجيات  تطبيق  الضروري  أو  المستحسن  من  تجعل  قد  القانونية،  الحقوق  وأحياًنا  مين،  والمستخدِّ
طلب  أو  تعداد،  استمارة  استكمال  شكل  التفاعالت  هذه  تت خذ  وقد  مين.  المستخدِّ هؤالء  لدعم  دة  محد 

على اإلنترنت. وتبرز بعض األدل ة على أن  توفير   تعدادات على اإلنترنت، أو تلق ي نتائج التعدادات 
 استمارات على اإلنترنت كان له وقع إيجابي على معد الت االستجابة للتعداد.   

البالد أو   إدارة عملية العّد.  • التعداد ورصدها على امتداد مساحة  تنسيق عملية العد  في  لطالما كان 
مساءلة مشت تة وإجراءات يدوية. ويمكن تطبيق التكنولوجيا المنطقة عمليًة مليئة بالتحد ي واعتمدت على  

  . رات األداء واالستجابة لعمليات العد   لتوفير شفافية وإشراف أفضل وقدرة على رصد مؤش 
ا، وبالتالي ال بد  من القيام  االحتفاظ بالبيانات وجدواها. • إن  تكاليف خوض عملية عد  للتعداد عالية جدًّ

ى قيمة من نتائج التعداد. فاستخدام التكنولوجيا يسمح لبيانات التعداد بأن ُتدار بمحاوالت لتحقيق أقص
وُتضم ن وُتحف ظ بأمان، ويوف ر فرًصا لدمج البيانات اإلحصائية وإعادة استخدام البيانات، إلجراء تحاليل 

 السالسل الزمنية مثاًل أو لضرورات تحليلية أخرى.  
ستخدام التكنولوجيا أن يخفف خطر الغش  أو الفساد من خالل من شأن ا  الضمان ومكافحة الفساد. •

د ومضبوط وقابل للتدقيق، مثاًل للسجال ت الخاصة باإلنفاق  توفير عمليات تسجيل أفعال بشكل موح 
 المالي. 

 
عند النظر في األسباب الواردة أعاله في دراسة جدوى لمشروع تكنولوجي، يصبح من الواضح أن  .  2.159

بين هذه األسباب، وال بد  من النظر بصراحة وشفافية في إمكانية حصول بعض المقايضات.   ماتوت ًرا    هناك 
مين قد يكل ف في النهاية أكثر وبالتالي رغم كونه   فالحل  الذي تلبية المزيد من توق عات المستخدِّ يحاول مثاًل 

 لبرنامج. إيجابيًّا من هذا المنظور قد يصبح سلبيًّا في ما يتعل ق بكفاءة ا
   

. فيما بدأ خوض مشاريع تكنولوجية بارزة يزداد رواًجا أكثر فأكثر في األوساط الحكومية، تبقى األدلة 2.160
دة.  د وضمن الموازنة المحد  قليلة في ما إذا كان مجر د اعتماد التكنولوجيا يسمح بإنجاز المشاريع في الوقت المحد 

شاريع. كما أن  فرادة حجم تعداد ما وتوقيته وطبيعته والتخطيط واإلدارة المتأنيان هما حيوي ان إلنجاح هذه الم 
يات فريدة تستلزم نظرة متأنية. ومن الضروري إًذا أخذ العوامل التالية بعين االعتبار في سياق تحقيق  تطرح تحد 

 االستغالل األمثل للتكنولوجيا العصرية في عمليات التعداد: 
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ومنافعها بدق ة وموضوعية بالمقارنة مع الحاجات   يجب تقييم وظائف أي  تكنولوجيا جديدة   المواءمة. •
م طاقة التكنولوجيا إلى قيمة بالنسبة  دة واألولويات والقوانين والقدرة على ضمان أن تترج  الوطنية المحد 

ف فه  م المستهد  نقطة   ي إلى التعداد. أم ا النظر في ما إذا كانت التكنولوجيا تتمت ع بطبيعة محب ذة للمستخدِّ
 مهم ة أخرى.  

من المناسب النظر في البداية، ونظًرا إلى نطاق التعداد الشاسع، في ما إذا كان من   قابلية االتساع. •
المقترح   لم الممكن حتى للحل   أن يتعامل مع الحمل، وليس في كيفية تطبيق الحل  فقط. وفي حال 

ن  مَّم الحل  التكنولوجي وُين فَّذ وُيختب ر بشكل يمك  مين، أو عدد البيانات ُيص  ه من التعامل مع عدد المستخدِّ
أو حجم الورق المطلوب، عندئٍذ سيكون على األرجح بطيًئا أو يتوق ف عن العمل أو يتسب ب بأخطاء. 
ض على التعداد باإلجمال، وكذلك على سمعة هيئة اإلحصاء  ويمكن أن يكون لذلك أثر كارثي  وال يعوَّ

مة في توفير التكنولوجيا يجب أن   الوطنية التي تجري التعداد.  ات والبرامجي ات المستخد  كما أن  المعد 
 لكل  عملية خالل مشروع التعداد.     تكون قابلة لالتساع لتناسب الحمل الفعلي 

التكنولوجيا   األمن.  • ية معلومات المجيبين الشخصية. فاستخدام  التعداد حيوي  لضمان سر  أمن بيانات 
ه ل اإلفصاح عن معلومات فردي ة بعكس استخدام االستمارات الورقية في حال لم يوف ر بيئة يمكن أن تس 

ذ التدابير األمنية المناسبة. كما أن  استخدام التكنولوجيا يوف ر فرًصا لوجود عدد أكبر من المهاجمين  ُتت خ 
لتعداد، خاصًة المحتملين وهم يحاولون الوصول إلى بيانات التعداد أو خربطة برنامج التعداد. فأنظمة ا 

ثقة  المجيب وتضمن  بيانات  لكي تحمي خصوصية  تؤمَّن  أن  اإلنترنت يجب  يتم  على  الذي  التعداد 
 المجيب في النظام. وينبغي على األنظمة أن تحافظ على سرية معلومات التعداد وصدقها وتوافرها. 

فترة محدودة جدًّ االستقرار.   • العد  في  نجاح سير عملية  التعداد على  ازدياد   من ا  يعتمد  الزمن. ومع 
االعتماد على التكنولوجيا، يبرز احتمال أن يؤث ر فشل مركزي  واحد على عملية العد  بكاملها، مع نتائج 
كارثية. أم ا في التعداد التقليدي واليدوي أكثر، فحاالت الفشل يكون وقعها محل يًّا على األرجح. كما أن  

مثل مركز االتصال الخاص بالتعداد، أو بو ابة اإلجابة الذاتية   – الفشل في جزء أساسي  من التكنولوجيا  
ض   – أو الموقع اإللكتروني للمساعدة الذاتية   وفي لحظة قريبة من موعد التعداد، قد يكون له أثر ال يعوَّ

 على معد الت االستجابة للبيانات، ال سيما في البلدان التي تستخدم طريقة اإلجابة الذاتية. 
الورق يطر   ألمان. ا  • قطع  أدوات  أكانت  سواء  مين  المستخد  أمان  على  مخاطر  التكنولوجيا  اعتماد  ح 

وهذه  الميدانيين،  للمسؤولين  محمولة  أجهزة  أم  للكشف  االستمارة  إعداد  في  للمساعدة  )"المقاصل"( 
 ر ال بد  من تقييمها إلى جانب التكنولوجيا بحد  ذاتها وخالل تطبيق التكنولوجيا. ط المخا
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ينبغي على الهيئة التي ُتعنى بالتعداد، سواء خط طت للتعاقد مع مصدر خارجي أو لتقديم الحل    المهارة. •
 داخليًّا، أن تضمن تمت عها بالمهارة والمعرفة والقدرة المناسبة لقيادة هذا المشروع وإدارته. 

 
. تستلزم مشاريع تكنولوجيا التعداد خبرة قوية في إدارة المشاريع ما يعني بالتالي جهاًزا عاماًل كفًؤا وذا 2.161

 خبرة وحماسة ومعرفة لتأدية هذا الدور.  
 

لة )أي 2.162 . ينبغي أن يتول ى محل ل أعمال يتمت ع بالمهارات المناسبة أمر وضع مستلزمات األعمال المفص 
ي   ه التكنولوجيا وكيف( وذلك بهدف ضمان تماهي المواصفات التقنية والتنفيذ مع حاجات التعداد. ما يجب أن تؤد 

 
. االختبار هو ضروري لمكتب اإلحصاء أو التعداد لكي يدرك المراحل المختلفة التي تتأث ر بالتكنولوجيا 2.163

وتحديد المشاكل المحتملة المرتبطة  الجديدة. وال بد  من خوض اختبارات منفصلة إلثبات التكنولوجيات الجديدة 
نة  بالتنفيذ. وحسب حجم تكنولوجيا المعلومات ومواصفاتها، ينبغي أن تتضم ن هذه االختبارات العناصر المكو 
التعداد  لتكنولوجيا المعلومات كل ها المتعلقة بالعمل الميداني، ونقل البيانات أو إدخالها ومعالجتها قبل موعد 

ات وكذلك الظروف المرافِّقة الضرورية لتجن ب أي  بكثير. وينبغي أن ت تضم ن االختبارات أنظمة التطبيق والمعد 
ات.     خلل في المعد 

 
. من شأن إجراء تعداد تجريبي أن يضمن أن يتم  اختبار التكنولوجيا كجزء من عملية دراسة جدوى 2.164

يات كبرى في التنفيذ باألد  د على تحد  اء الوظيفي أو القدرات الالزمة. ولكن، التعداد كاملة ومتكاملة وأن يشد 
التجريبي وحده ال يكفي الختبار التكنولوجيا بالكامل بسبب حجمه الصغير ومواصفات جمهوره المحدودة وغياب 
بعض المخاطر التي هي موجودة في عملية التعداد الكاملة المواصفات. كما ينبغي أن يترافق االختبار التجريبي 

التكنولوجية قابلة لالتساع، وآمنة، وقابلة للوصول، وُصلبة بالشكل مع أنشطة الخ  تبار ما إذا كانت الحلول 
الكافي للتعداد الفعلي. وال بد  أيًضا من إجراء اختبارات إجهاد خالل مرحلة االختبار للتأك د من أن استخدام 

و دراسة جدوى ويحافظ على صدق التكنولوجيا يمكن أن يتعامل مع درجة الحمل القصوى لكل  وحدة دراسية أ
 البيانات.   

 
العالم. فقد عمد عدد من البلدان إلى 2.165 . يزداد اعتماد التكنولوجيا في كل  مكتب إحصاء وطني عبر 

تطوير حلول تكنولوجية خاصة بها لدعم جوانب مختلفة من التعداد، مع توفير بعض من هذه المنتجات للهيئات 
. وعند ات خاذ القرارات بشأن االختيار التكنولوجي أو المقاربات التطويرية ال بد  من اإلحصائية في بلدان أخرى 
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ل   النظر بقوة وتأييد  في المنتجات الموجودة أصاًل ضمن جماعة التعداد الدولية، وحيث ال وجود للمنتجات يف ضَّ
 خوض عملية تطوير مشتركة مع أعضاء آخرين من جماعة اإلحصاءات. 

 
. يبرز عدد من المخاطر أو العوائق المتصلة باعتماد التكنولوجيا ال بد  من النظر فيها وإدارتها، وإال  2.166

ي إلى زيادات في اإلنفاق، أو تأخير في الجدول الزمني الخاص بالتعداد أو آثار على جودة التعداد.  قد تؤد 
 وتشمل هذه المخاطر: 

 . ل أخرى بين التجهيزات والتطبيقات البرامجيةمسائل خاصة بعدم المطابقة أو مسائل تكام  •
دة   • كغياب االنترنت، أو خلل في التجهيزات،   – إنقطاع الحل  أو فشله )الذي قد يعود إلى أسباب متعد 

 .أو مدة حياة البطارية، أو نقاط سوداء في الجي بي أس، أو أخطاء في البرامجيات، أو سرقة الجهاز(
مي النظام، خاصة العاملين الموقتين في التعدادنقص في المهارات أو المعرفة لد  •  . ى مستخدِّ
يؤدي بصورة  • الدراسة،  في  التكنولوجيا والعاملين  في  العاملين  بين  أو غير مالئم  تواصل غير كاٍف 

 . خاصة إلى سوء فهم للشروط
 . قرصنة، أو هجوم إلكتروني أو أي حادث أمني لتكنولوجيا المعلومات •
 . لموروثة، أو تطويرها أو نزعها صاينة األنطمة القديمة أو ا  •
 . غياب التوثيق أو االعتماد على عدد قليل من األشخاص األساسيين  •
 توفر كمية كبيرة من البيانات الرقمية، ما يشك ل مصدر إلهاء محتمل للموظفين.  •

   
تغطي . ُتعر ض على مدى فصول هذه المبادئ والتوصيات كلها مجموعة  واسعة من التكنولوجيات التي  2.167

مراحل التعداد كافة، من التخطيط إلى نشر البيانات. ولكن إدماج التكنولوجيات في عملية التعداد يستلزم أخذ 
دة والمتنوعة بعين االعتبار وكذلك القيمة التي ستأتي بها كل  من التكنولوجيات إلى  االحتياجات الوطنية المحد 

د من التعداد.   جانب محد 
دام التكنولوجيا أن يتفاوت إلى حد  كبير ما بين مكاتب اإلحصاء عبر العالم، حسب . يتوقَّع من استخ 2.168

ًنا يمكن  الحاجات والموارد المتوفرة في نظام اإلحصاء الوطني المعني. وفي النهاية تعتب ر التكنولوجيا عاماًل ممك 
ز الكفاءة والدقة والسرعة والشفافية في عمليات التعداد. كما يمكن أن  ي إلى تحقيق أقصى منفعة   أن يعز  تؤد 

من التكاليف، حسب ظروف كل  بلد. لكن ال بد  من تكرار القول بضرورة تقييم خيار التكنولوجيا ومستوى نشرها 
 بشكل يقِّظ في كل  بلد قبل اعتمادها. 
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 ضمان الجودة - الرابع عشر الفصل  
 

 خطط ضمان الجودة -  ألف 
 

من تعداد ة بر الخ نقل فإن   سنوات، ولذلك   10ساكن مرة كل  والم جري معظم البلدان تعدادات السكان تُ .  2.169
ة من التعدادات ر ساكن السابقة، وكذلك الخب المة من تعدادات السكان و بر ، ولكن الخ إلى آخر محدود نوًعا ما

كان   الم  سينها للتعداد الراهن. و وتح   الجودة تخطيط برنامج ضبط  في    راً ي خرى مثل التعداد الزراعي، تفيد كثاأل
زمنية محدودة، فإن ذلك يعني أن البلدان تستخدم فترة  غضون  في  إجراء التعداد يتطلب القيام بأنشطة عديدة  

العادة يجري وفي  عدة أسابيع وعدة أشهر.  بين  تراوح  ترات  تشخاص من أجل أعمال التعداد لف األ من  كبيرة    أعداداً 
عمال. ونتيجة لذلك األنة من  داء مجموعات معيَّ ألأساس مؤقت  على  شخاص  األمن  مجموعات مختلفة  تعيين  

قد يكون من خر.  آلومن وقت    أخرى إلى  ومن منطقة    آخر إلى  يمكن أن تختلف نوعية العمل من شخص  
لت في تعدادات سابقة أو أنشطة مماثلة  – ال بل ذا أهمية حيوية    –المفيد جًدا    أن يتم  توثيق األخطاء التي ُسج 

 الجودة واسُتخدمت كأساس لتدابير ضبط النوعية للتعداد الذي يلي. فكل  بلد يجب أن يتجه ز ببرنامج لضبط  
ن من قياس مدى حسن سير كل   والتحسين لقياس نوعية كل  مرحلة من مراحل التعداد. لذا من المهم  التمك 

التعداد.    الجودة عملية تعداد من خالل إرساء إجراءات لضبط   التشديد على أن  هدًفا على طول  وال بد  من 
هو كشف األخطاء لكي يتم  ات خاذ اإلجراءات التصحيحية حتى مع استمرار الجودة أساسيًّا ألي  برنامج لضبط 

ويؤدي على أنه برنامج لتحسين النوعية أيضًا.  الجودة  عمليات التعداد. بالتالي، يجب النظر إلى برنامج ضبط  
رجوة من المالفائدة  على    راً ي أن تؤثر كثبيانات التعداد يمكن  في  رة  يوجود أخطاء كث ى  إلنامج  ر عدم وجود هذا الب 

أخطاء   لى أساسها إعلى  تخذة  المتلك النتائج. فإذا كانت البيانات من نوعية رديئة يمكن أن تؤدي القرارات  
 .تعريض مصداقية عملية التعداد بكاملها للخطر  لى فادحة. وهذا قد يؤدي إ

 
 ا أساسياً وأن يكون جزءً  وتحسينها كجزء من برنامج التعداد عموماً الجودة  وينبغي وضع نظام ضبط  .  2.170

في كل مراحل عمليات التعداد بما  في خذ بهذا النظام  األ خرى. وينبغي  األإجراءاته و  وجداوله خطط التعداد  في  
 شر البيانات والتنقيح والتبويب ون  صررميز وح ت وتدفق الوثائق وال  علي التخطيط ومرحلة ما قبل العد والعد الفذلك  

ل أن يضمن تخصيص وقت كاٍف الختبار األنشطة وتقييمها عند كل  البيانات.   ومن شأن اتباع جدول مفص 
 الً عام  مرحلة التخطيط   في تحسينها  و الجودة  إنشاء نظام ضبط    عدُّ ويُ مرحلة، ما يخف ف من مخاطر األخطاء.  

 . نجاح عمليات التعداد عموماً ًا في حاسم
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 عناصر ضمان الجودة  -  باء
 

. ينبغي أن تكون إدارة الجودة شاملة وتغط ي األنشطة كافة بما فيها التخطيط والتطوير وجمع البيانات 2.171
والمعالجة والتقييم ونشر النتائج. فعواقب قل ة جودة بيانات التعداد قد تكون وخيمة على قرارات السياسات العامة؛ 

ة نظام اإلحصاء الوطني والحكومة بحد  ذاتها ستكون واألهم  في النهاية هو أن  مصداقية التعداد بكامله وكفاء 
 على المحك  وقد يكون من المستحيل استعادة ثقة المجتمع على اإلطالق.  

 
م ورضاه. وفي اإلحصاءات، 2.172 . يسود توافق عام  بأن  الجودة في النهاية هي مرتبطة باحتياجات المستخدِّ

، بطريقة العي نات كانت الجودة مرتبطة بشكل أساسي  بالدقة؛ بتع  بير آخر، مع األخذ باألخطاء بشكل أساسي 
وبغير طريقة العي نات، التي تؤث ر على قيمة التقديرات، والفوارق الزمنية المرتكزة إلى هكذا معرفة يمكن على 

لها أساسها إصدار بيانات ثقة دقيقة. وهكذا إجراءات ما زالت تعتب ر ضرورية، لكن من المعترف به أن  الجودة  
ر  أبعاد أخرى بارزة. وحتى ولو كانت البيانات دقيقة، فهي ال تتمت ع بالجودة الكافية إذا ُأنتجت في وقت متأخ 
فتصبح غير ذي فائدة، أو ال يمكن الوصول إليها بسهولة، أو تتضارب مع بيانات أخرى موثوقة، أو تكون 

د األبعاد.  كلفتها عالية فتمنع إنتاجها. بالتالي، تتم  مقاربة الجودة    أكثر فأكثر كمفهوم متعد 
 

. الجودة هي نتاج العمليات، والعيوب في الجودة )مثاًل تأخير في المعالجة أو نقص في الدقة في 2.173
النتائج( هي عادًة نتيجة العيوب في العملية ال نتيجة أفعال األفراد الذين يعملون في تلك العملية. بالتالي ينبغي 

 تمت ع على األقل  بما يلي: على العمليات أن ت 
 ؛( ا وتطبيق الطرق المهنية والمعايير المت فق عليها )عالميًّ السالمة المنهجية  )أ(  

درجة تجميع اإلحصاءات بطريقة تقل ص الكلفة وعبء المجيب إلى أقصى حد  بالمقارنة الكفاءة،  )ب(  
 مع المخر ج المحق ق. 

 
 سية السليمة، مثل: . أفضل دعم للجودة هي الترتيبات المؤس 2.174

 درجة إنفاذ التشريع اإلحصائي وفًقا للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية؛ البيئة القانونية، )أ(  
درجة إرساء البلدان إلجراءات خاصة بالتخطيط المنهجي وطويل األمد للعمليات آليات التخطيط،  )ب(  

 اإلحصائية؛ 
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اإلحصائية بالشكل المناسب وتزويدها بالجهاز العامل المالئم، حسب درجة تمويل األنظمة  الموارد،  )ج(  
 )أنواع مختلفة من( الكلفة وفي ما بينها؛ 

 والتنسيق في ما بين أصحاب المصلحة في التعداد والسلطة اإلدارية. الدعم اإلداري )د( 
    

 ية إحصائية بالمواصفات التالية أو ببعض منها: ل. من المقتر ح أن يتمت ع أي  ُمخر ج ألي  عم 2.175
م، واقتراح ضرورة تجن ب إنتاج الصلة،  )أ(   التي تعني درجة استجابة اإلحصاءات الحتياجات المستخدِّ

د أي  وجهة استعمال لها  ؛بيانات غير ذي صلة، ال سيما البيانات التي ال توج 
 ؛ التي يفتر ض بها أن تصفها ، درجة تغطية اإلحصاءات بالكامل للظاهرة الكمال )ب( 
رة والقيمة الحقيقية )غير المعروفة(الدق ة، )ج(   ؛ المسافة بين القيمة المقد 

درجة قابلية اإلحصاءات للمقارنة في المكان )بين البلدان( وفي الزمان )بين فترات قابلية المقارنة،  ( د)
 ؛ زمنية مختلفة(

البيانات اآلتية من برنامج إحصائي واحد، والبيانات الناتجة درجة الترابط المنطقي بين  التناسق،  (  ه )
 ؛ من البرامج اإلحصائية كلها 

 ؛ الوقت الفاصل بين لحظة إطالق البيانات والفترة المرجعيةالتوقيت المناسب،  (  و)
 ؛ درجة احترام مواعيد اإلطالق المعلنة مسبًقا الدقة في المواعيد، ( ز)
مين من غير الخبراء درجة فهم اإلحصاءات الوضوح، ( ح )  ؛ للمستخدِّ
مين على البيانات اإلحصائيةقابلية الوصول، (  ط)  ؛ السهولة التي يتم  فيها حصول المستخدِّ
، وتوافر المعلومات التي تصف المصادر، الفوقيةبيانات التعداد، بما في ذلك البيانات  قابلية تفسير  (  ي )

 ؛ والتعريفات والطرق 
 لناحية ثقة الناس بهيئة اإلحصاء الوطنية وخدماتها. الثقة، )ك( 

 
الباقية. 2.176 التشديد على أفضلية بعض سمات ضمان الجودة على السمات  التعداد، يمكن  . في سياق 

مي البيانات. والتعداد هو عملية مكلفة بشكل  فالتعداد يجب أن ينتج إحصاءات ذات صلة بالنسبة إلى مستخدِّ
ه األدنى وأال  خاص  ويول د عبًئا ع  ُيل ب ى أي  طلب للبيانات بحد  لى المجيبين. بالتالي، من الحيوي  ضمان أن 

مي بيانات التعداد  تتضم ن استمارة التعداد المواضيع التي ال تشك ل موضوع طلب كبير. وتعتب ر استشارة مستخدِّ
امة ووسيلًة فعالة وشف افة لتحديد كخظوة أولى في تصميم عملية التعداد عماًل إيجابيًّا من حيث العالقات الع 

 الطلب على مواضيع محتملة للتعداد. 
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مها هذه البيانات. والقيمة صلة  .  2.177 البيانات أو المعلومات اإلحصائية هي تقييم نوعي  للقيمة التي تقد 
ويسعى إليها تتمي ز بدرجة مساهمة البيانات أو المعلومات في معالجة األهداف التي من أجلها ُتنت ج البيانات  

مون. كما أن  القيمة تتمي ز أيًضا بجدارة تلك األهداف، لناحية مهام  الوكالة، والشروط المشر عة وتكلفة  المستخدِّ
الفرصة البديلة إلنتاج البيانات أو المعلومات. وفي سياق التعداد، يعتب ر مفهوم المواءمة مع الهدف كقياس 

لضرورة على توفير بيانات على المستوى الواسع )مثاًل مستوى وطني اقتصرت ا  للصلة عاماًل هامًّا. وفي حال 
م يمكن تلبيتها بكلفة زهيدة  أو مستوى دائرة مدنية جغرافية كبرى؛ مستوى ديمغرافي واسع(، فإن  شروط المستخدِّ

 وبفعالية من خالل استخدام استقصاء العي نة. 
 

م هو امتداد لصفة الصلة، ألن  الكمال الالكمال  .  2.178  يعني أن  اإلحصاءات يجب أن تلب ي حاجات المستخدِّ
فحسب، بل يعني أيًضا أن ها يجب أن تلب يها بالشكل الكامل قدر اإلمكان، آخذة باالعتبار الموارد المحدودة 

 وعبء المجيب. 
 

البيانات أو المعلومات اإلحصــــــــــــائية هي درجة قيام تلك البيانات بتقدير صــــــــــــحيح أو وصــــــــــــف  دقة    .2.179
دة، وعمليًّا ما من   م م النشــــــاط اإلحصــــــائي لقياســــــها. وللدقة ميزات متعد  صــــــحيح للكميات أو الميزات التي صــــــُ

ف عادًة من حيث الخطأ، أو المعنى المحتمل    مجموع واحد أو قياس إجمالي  لها. وُتقاس هذه الميزات أو توص 
ســــــــــــــتجـابـة أو  االعـاينـة أو عـدم  الممثـل التغطيـة أو  للخطـأ، اـلذي يرد من خالل مصـــــــــــــــادر خطـأ كبرى فرديـة،  

   .نشرالناقصة وعمليات التجهيز وال   ستجابةاال
  

ن من إجراء  2.180 موثوقة في المكان، كما هي الحال مقارنات  . تبرز اإلفادة القصوى من البيانات عندما تمك 
المقارنة  تمكين  فأكثر على  أكثر  التشديد  يجري  الزمان. كما  وفي  ما،  بلد  في  المناطق  بين  أو  البلدان  بين 

 لتعداد من تعداد إلى آخر. بالجغرافيا في الزمان، وكذلك المحافظة على االتساق ومقارنة مواضيع ا
 

المناسب  .  2.181 التي التوقيت  الظاهرة  أو  والحدث  المعلومات  توافر  بين  ة  الممتد  ة  المد  يعكس  للمعلومات 
تصفها، لكن مأخوذة في سياق الفترة الزمنية التي تسمح للمعلومات باكتساب قيمة وباالعتماد عليها. وهو معني  

 عادًة بعملية مقايضة مع الدقة. 
 

زة الوكالة، أيًضا مع األخذ باالعتبار مالءمة الشكل تعكس توافر المعلومات من حيا قابلية الوصول  .  2.182
البيانات   النشر، وتوافر  المعلومات، ووسائط  فيه  تتوافر  م يحظى الفوقيةالذي  المستخدِّ إذا كان  ما  ، ومعرفة 
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بفرصة معقولة للعلم بتوافرها وكيفية الوصول إليها. كما تشك ل إمكانية تكب د كلفة هذه المعلومات بالمقارنة مع 
مين جانًبا آخر من جوانب هذه الميزة.  قي  متها بالنسبة إلى المستخدِّ
 

يعكس  2.183 البيانات  .  أخرى ضمن سياق تناسق  إحصائية  بمعلومات  التعداد  بيانات  دمج  إمكانية  مدى 
يًة التناسُق  ز التناسق. وليس أقلَّ أهم  متكامل مع الوقت. فاستخدام المفاهيم والتعريفات والتصنيفات المعيارية يعز 

التعداد.   التعداد ومخرجات  المعلومات عبر مواضيع مختلفة من  ات ساق  للبيانات، أي  التناسق الداخلي  وهذا 
 يعال ج عادًة من خالل تطوير دقيق لعمليات التدقيق بالبيانات.  

 
. تشك ل كلفة توفير المعلومات، وعبء المجيب وقدرة المجيب على توفير المعلومات المطلوبة عناصر  2.184

نت البيانات من تحقيق الد  قة )شبه( الكاملة مقايضة أيًضا مع ميزتي الدقة والتوقيت المناسب. ولوال ذلك لتمك 
 في وقت قليل أو على الفور. 

 
 53لعملية التعدادالجودة  الحاجة إلى نظام إلدارة    - جيم 

 
وكيفية ضمانها، كما ناقشنا   ناقشنا أعاله خاصية مالءمة نواتج التعداد، وهي من الخواص الضرورية،   . 2.185

نسبية، وتتوقف في النهاية على ما هو مقبول أو   مسألة الجودة  و ضرورة مراعاة الدقة وُحسن التوقيت والتكلفة.  
 .مناسب للغرض، وليست مفهومًا للكمال المطلق

 
في أعمال   وليس  )كالتأخير مثاًل في نشر النواتج( عادة عن نواقص في العملية الجودة وتنتج عيوب . 2.186

لضبط   بالنسبة  األمور  وأهم  العملية.  يؤدون  الذين  المنتظم   والتحسين هيالجودة  األفراد  القياس  القدرة على 
ل تحسينها . الجودةعندما يظهر مؤشر على هبوط    للتكاليف، وُحسن التوقيت، والدقة في العمليات بما يسه ِّ

ية، واكتشاف األخطاء بسهولة، وإبالغ العاملين ثان على منع ظهور األخطاء مرة الجودة وينصب تركيز ضبط 
 ي. التال 1الصلة في الشكل    عنها لكي يتفادوها في المستقبل. وتتضح هذه 

 
 

 

  83الطرت، العد   يف   راسااااااا ت    سااااااا كن، امل لي  إ ارة تعدا ات الساااااااك ن   يف  وجو ة  امل  ة امل   كبريال علىيعتمد ه ا القسااااااام اعتم  ال    53
 .جيم  1الفص   (،  XVII/Rev.1.00) بيع:  املتحدة، رقم املمم األ)منشورات  
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 1الشكل 
 ضمان الجودة دائرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المهام شديدة التكرار،   تنطبق بصورة خاصة على الجودة  أمر تكراري، فإن دائرة  الجودة  ونظرًا ألن  .  2.187
ينطبق على جميع  المبدأ العام  التعداد. إال  أن  بيانات  تقل   مثل مرحلة تجهيز  العمليات. فعلى سبيل المثال 

لتقييم األداء والتعرُّف على   تصحيحية في مراحل معيَّنة مثل عمليات العد   المشاكل وتنفيذ إجراءات الفرصة 
العمليات، ومسائل االتصال. ومع ذلك، فمع التخطيط الواعي   نظرًا لضيق الوقت، ولطبيعة عدم التكرار لبعض 

 .يمكن تطبيق هذه الدائرة بنجاح  والتوثيق المسبق لعمليات اإلحصاء،
 

تقييم  .  2.188 التعدادومن الضروري إجراء  ويجب أن يحدث ذلك   .كامل في نهاية كل مرحلة من مراحل 
القادمة من المعرفة التنظيمية التي يتيحها   خاصة لمراحل مثل مرحلة العد، وذلك ضمانًا الستفادة أعمال التعداد 

 .الجودةتطبيق دائرة 
 

على تحديد مشاكل   در ولما كان البشر يقومون بدور أساسي في معظم عمليات التعداد، فهم األق .  2.189
الميكانيكية للتدابير المقررة سلفًا،   ليست مجرد نتاج للتطبيقات الجودة  النوعية واقتراح حلول لها. ولذلك فإن  
 :وإنما تعتمد على مجموعة مترابطة من

 أ( عمليات مكررة وموثَّقة؛)
 ب( ُنظم لرصد نتائج هذه العمليات؛ )
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النواقص في النوعية   موظفين العاملين في العمليات في تحديد ج( تشجيع متواصل من اإلدارة إلشراك ال )
 .واقتراح حلول لها 

 
مع بعض عناصر   ، قد تتشابه شكلياً الجودة ، مثل آليات رصد  الجودةومع أن بعض عناصر دائرة    . 2.190

مراقبة   كبيراً الجودة  ُنهج  اختالفًا  عنها  تختلف  فإنها  نهج   .54التقليدية،  التقليدي    ويعتمد  على جودة  لل الضبط 
تحسين الخطوة التي تسببت في الخطأ، وقد  ينصب علىالجودة تصحيح الخطأ بعد وقوعه، ولكن تركيز دائرة 

أو التوقيت أو الدقة. وإذا اقتصر األمر على تصحيح   تكون راجعة إلى هبوط عن المستوى المقرر في التكلفة 
 :الخطأ فإن ذلك قد يؤدي إلى ما يلي

 يادة كبيرة في تكلفة العملية بكاملها؛ أ( ز )
في تحديد   ب( قد تؤدي األخطاء في عملية التفتيش إلى عدم اكتشاف أخطاء حقيقية أو إلى الخطأ )

 األخطاء الحقيقية؛ 
 ج( يمكن أن تتسبب عملية التصحيح في حدوث أخطاء في البيانات؛ )
 المفتشين؛  ادهم أن ذلك مسؤوليةد( عدم تحمُّل العاملين المسؤولية عن نوعية عملهم، العتق)
 .تفتيشها   ه( عند فحص عينة من الوحدات، ال ينسحب ضبط النوعية إال  على الوحدات التي تم )

 
فإنه قد يكون من   ولذا ينبغي أن يكون التركيز على تحسين العملية وليس على التصحيح. لذلك  .  2.191

إال  إذا كانت الجودة  رصد    األخطاء المكتشفة من خالل عملية الجوانب المهمة في إدارة النوعية عدم تصحيح  
التطبيق، مثاًل، خطأ في النظام يؤدي إلى   ذات طبيعة شديدة جدًا أو واسعة التطبيق. وقد يكون الخطأ الواسع 

ينبغي تركيز الموارد على تحسين الخطوات واإلجراءات،   ترميز خاطئ في كل مرة يسجل فيها حدث شائع. لذا
 .عامة جيدةجودة الي على إنجاز  وبالت 

 
 دور المديرين   - دال 

 
المديرين هو أواًل إقامة   للمديرين دور حيوي في ترسيخ النوعية الجيدة. والتحدي األكبر الذي يواجه  . 2.192

الجيدة. وفي الجودة  بتحقيق أهداف    تقاليد في هيئة التعداد ترك ِّز على قضايا النوعية، وتحقيق التزام العاملين 

 

كوانت  بني امل راسااااااااة ح لة لنظ م  مع م    لىرفق الرابع عيف املرجع الساااااااا بق،  تو   امل،  ساااااااا كناملإ ارة تعدا ات السااااااااك ن      لي   54
 . نيالنهجبني  الفر ت اهل مة    رفق الرابع أيض ل املف هيمي لنه  إ ارة النوعية.  يوضح  املط ر  اإلالكمية للنظ م التقليد    
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نتائج جيدة النوعية، إعطاء العاملين ما يلزم من   نفس الوقت يجب أن يدرك المديرون أن عليهم، لكي يحققوا
ال يفوضون المسؤوليات ال بد أن يجدوا أنه من الصعب، إن لم  مسؤولية لتحقيق هذه النتائج. فالمديرون الذين 

 .لفريق من أجل تحقيق نتائج جيدة النوعيةعلى العمل بروح ا  يكن من المستحيل، حفز العاملين 
 

لية وحتى اإلغالق. وال تورد الالئحة   . 2.193 مدير المشاريع مسؤول عن أعمال المشاريع من االنطالقة األو 
 أدناه إال  المسؤوليات األولية فقط، لذلك يمكن تمديدها إلى حد  كبير. تتضم ن مسؤوليات مدير المشاريع ما يلي: 

 استخدام أدوات وتقنيات ذات جودة إلدارة المشاريع؛ )أ(  
 )ب( تحديد األطراف المعنيين بالمشروع وإدارة شؤونهم؛ 

 )ج( توفير الظروف المالئمة لعمل فريق جي د: 
 ؛ تحديد المعايير والسلوكيات ضمن الفريق  -  
 ؛ ةات خاذ القرار بشأن المسؤوليات ومرافقة أعضاء الفريق في تطوير مهارات جديد  -  
 ؛ قيادة أعضاء الفريق وإرشادهم وتوجيههم   -  
 ؛ المدخالت والمخرجات  – مراقبة عمل الفريق    -  
 ؛ بناء الثقة واالحترام في الفريق  -  
ر، والتمكين والتعل م المستمر  لدى أعضاء الفريق  -    ؛ التشجيع على النمو  الشخصي، والتطو 

 )د( إنشاء مكتب لدعم المشاريع: 
 ؛ وموازنات للمشاريع تتماشى مع االستراتيجية المرسومة وضع خطط    -  
 ؛ تحديد األولويات في أنشطة المشروع  -  
 ؛ تخصيص موارد وتأمين التزامات بتوفير موارد )مثاًل مالية وتكنولوجية(  -  

لتنفيذ   -  العمل بممارسات وأعراف مثبتة وتطوير السياسات واألنظمة والعمليات ذات الصلة 
 ؛ األهداف والخطط

 ؛ وضع خطة تواصل خاصة بالمشروع  -  
 ؛ وضع إطار حوكمة للمشروع  -  

يه بالمقارنة مع األهداف والخطط الموضوعة، وجمع التقارير المعنية،   -  رصد تقدم المشروع وتقف 
ز وتقارير التباين وتقارير الحالة مثل تقارير م المحر   ؛ التقد 

 ؛ قارير التباينرصد اإلنفاق ومراقبته وتجميع التقارير المالية وت  -  
م  -    ؛ حل  المشاكل التي تعوق التقد 
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م وعلى الحالة  -    ؛إطالع األطراف المعنيين على التقد 
 ؛ )هـ( تحديد مخاطر المشروع وإدارتها 

 ؛ )و( التعامل مع المجهول وغير المتوق ع
 ؛ )ز( تنفيذ مبادرات التحسين والتغيير

 ؛ المشروع وحصد منافعه)ح( تنفيذ األهداف التي يجب تحقيقها في 
 ؛ )ط( قيادة فريق المشروع

 . )ي( تقييم المشروع واختتامه
 

للنهج  .  2.194 الفلسفي  األساس  يفهمون  العاملين  أن  من  المديرون  يتأكد  أن  بشأن جودة   ويجب  المعتمد 
لذلك ينبغي .  الجودةتحسين    النوعية. وكما ذكرنا من قبل، يعتبر إشراك العاملين من المقومات الحيوية في

 .تهيئة بيئة يتوقع العاملون فيها أن مساهمتهم مطلوبة
 

وأنها متضمنة في أهداف   والشق الثاني من دور المديرين هو التأكد من أن توقعات عمالئهم معروفة .  2.195
 .التخطيط وفي الُنظم التي تحقق تلك األهداف

 
وينبغي أيضًا توثيق وإنشاء   .للموظفين الذين ينفذونها   ينبغي توثيق العمليات وأن تكون مفهومة   ، وثالثاً  .  2.196

ومن الجودة إجابات على األسئلة عن كيفية قياس   . وينبغي وجود الجودةالُنظم واإلجراءات الالزمة لتنفيذ دورة  
، وكيفية تنفيذ التحسينات في العمليات. الجودةبللمشاكل الخاصة    هو المسؤول عن تحديد األسباب الرئيسية 

 .في كل مرحلة من مراحل التعدادالجودة  المناسبة لضمان  فيما يلي موجز للوسائل ويرد  
 

الذي يواجه التزام اإلدارة بتحسين حقيقي    .2.197 نهج اإلدارة إزاء حل   يكمن فيلجودة  لواالختبار األكبر 
والعاملون يتصرفون وفقًا لذلك.    المشاكل. فالموظفون يرصدون ردود فعل اإلدارة عن كثب ويعدلون سلوكهم 

 .وفقًا لما يرونه من سلوك المديرين ال وفقًا لما يقوله المديرون 
  

ز   والمديرون الذين يكون رد فعلهم إزاء المشاكل هو إلقاء اللوم على اآلخرين،   . 2.198 أو يقيمون أنظمة ترك 
ن إشارات تتعارض مع الفريق، إنما يرسلو   بشكل غير متناسب على جزاءات وعقوبات األفراد على حساب عمل 

ز على تحري الجودةمغزى تحسين   األخطاء بداًل من تحري الحلول للمشاكل أو على التنافس   . والبيئة التي ترك 
أن يكونوا عنصرًا من عناصر الحلول وتجعلهم جزًءا من المشكلة.   الزائد إنما تؤدي إلى ابتعاد العاملين عن 
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ة األخطاء ألنهم في النهاية المسؤولون عن الُنظم التي تسبب عاتقهم مسؤولي  ويجب أن يأخذ المديرون على 
 .يحاولوا نقل المشاكل إلى العاملين من المستوى األدنى   األخطاء. وال يجب أن 

 
رة على   ومع ذلك، وفي ظل أفضل إدارة للعمليات، ال بد أن تحدث ظروف يقع اللوم فيها.  2.199 بصورة مبرَّ

يؤثرون على   أداء واجباتهم .  الجودة أفراد  قادرين على  يكونون غير  قد  اتباع   وهؤالء  يتعمدون عدم  أنهم  أو 
أن  األفراد يجب  العملية. وهؤالء  إلى تخريب  يعمدون  أو  تنهي   اإلجراءات  اإلدارة بحسم وأن  تتصرف معهم 

تسق. بسرعة مع هذه الحاالت وأن يتصرفوا بشكل م  استخدامهم إذا اقتضى األمر. ويجب أن يتعامل المديرون 
 .الجودةب التزامهم   وهم إذ يفعلون ذلك إنما يبدون لموظفيهم 

 
للجميع .  2.200 الفرصة  تتيح  تقاليد  الضروري خلق  النجاح، من  تحقيق  أجل  تحسين   ومن  في  للمساهمة 

وتقع على عاتق اإلدارة مسؤولية   ، ذلك ألن معظم العاملين في عمليات التعداد يقومون بمهام روتينية، الجودة
على االلتزام بعملهم. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق   هم على أن يروا الصورة األكبر، وحفزهم وتشجيعهم مساعدت

 .نهجًا متسقاً  واتباع اإلدارة الجودة االلتزام بتحسين  
 

 والتعداد الجودة  تحسين    - هاء 
 

 :على دورة التعداد بكاملها، وذلك باتباع ما يليالجودة يمكن تطبيق دورة  .  2.201
 تقييم األداء في المرحلة السابقة على أي مستوى من التفصيل؛ (  أ )
 حسب أهميتها؛ الجودة  ترتيب مشاكل    ( ب)
 .تحديد األسباب األساسية وراء تلك المشاكل وتنفيذ إجراءات تصحيحية (ج )

 
 .العالقات االعتمادية في دورة التعداد 2ويبين الشكل   .  2.202

 
 .النتائج  يمكن البدء عند أي نقطة في الرسم وتحقيق نفس ومن الجدير بالذكر أنه .  2.203

 
التعداد. وتتصل كثير   على دورة الجودة  وتوجز الفقرات التالية الطريقة التي ُيطبق بها مفهوم دورة   .  2.204

بمسألتي األهمية والدقة. ومع ذلك فإن  من المناقشة الخاصة بتصميم االستمارة والعد وتجهيز البيانات ونشرها
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يتفق عليهاذل التي  لقيود الزمن والتكلفة  التعداد. وفيما يلي مناقشة موجزة لهذا   ك كله يخضع  قبل بدء دورة 
 .الموضوع

 
 2الشكل 

 رسم بياني للعالقات االعتمادية في دورة النوعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اختيار المواضيع   - 1
 

التأكد من مالءمة هي    )وهي اإلحصاءات المطلوب إنتاجها ) النواتج    جودةالخطوة األولى في إدارة    .2.205
والمحتملين لمعلومات التعداد. وأهم   البيانات. وأهم عملية هي المشاورات المستفيضة مع المستعملين الحاليين 

والصريح والمفتوح مع المستعملين وجميع الجهات   عامل من عوامل النجاح في هذه العملية هو االتصال الكامل 
. وكما هو متوقع، فإن مستعملي البيانات يترددون في (التصنيفو   وخاصة خبراء المواضيع)المعنية بالتعداد  

تقييم مدى تلبية هذه االحتياجات في نتائج   اإلفصاح عن احتياجاتهم من التعداد المقبل إلى أن يتمكنوا من 

 تصميم االستمارات 

 واختبارها 

   النشر

خبراء التصنيف  
 والمواضيع 
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 وينبغي أن ُينظر إلى هذه العملية على أنها عملية تقييم تدخل في نطاق الدورة الحالية، وهي   .التعداد السابق
 .الجودةالخطوة األولى في إدارة 

 
 تصميم االستمارات واختبارها   - 2
 

تصميم االستمارة.   هي اختبار كل سؤال من أسئلة التعداد واختبار   الجودة والمهمة التالية في إدارة    . 2.206
عمليات التصميم قبل إدخاله في  ، حيث يجري تحليل وتقييم لنتائج كل اختبار الجودةوهنا أيضًا ُتستعمل دائرة 

عملية تصميم االستمارة هم الجهات التالية،   واالختبار الالحقة. وأصحاب المصلحة الداخليون الرئيسيون في 
  :ويجب أن تؤخذ احتياجاتهم في االعتبار

مع احتياجات   فريق النشر، للتأكد من أن األسئلة الواردة في االستمارة ستؤدي إلى بيانات تتفق   ( أ )
 ؛ المستعملين

 ؛ فريق المتخصصين في المواضيع  ( ب)
النص في   الفريق المسؤول عن وضع نظام تجهيز البيانات. فعلى سبيل المثال يتوقف موضع   (ج )

وتجهيزها. ومن األمور ذات   المنهجية التي تستعمل في جمع البيانات االستمارة ومكان اإلجابة على  
 ؛ االستمارة ومجاالت التجهيز األهمية الحاسمة وجود تنسيق مستمر بين تصميم 

ادين وطبع االستمارة (د)  . فريق العمليات الميدانية، وهو المسؤول عن تدريب العدَّ
 
 العمليات الميدانية   - 3
 

ويجري اختبار هذه   .طوال العمل في تصميم العمليات الميدانية للتعدادالجودة  رة  تتواصل عملية إدا  .2.207
والمتعامل الداخلي الرئيسي بالنسبة   .العمليات، قدر اإلمكان، جنبًا إلى جنب مع اختبار تصميم االستمارات

ًا على مجاالت أخرى الميدانية أن تؤثر أيض  للعمليات الميدانية هو تجهيز البيانات. إال  أنه يمكن للعمليات 
تنفيذ مفاهيم معينة عند إجراء العمليات الميدانية، مثل   كالنشر والتصنيف ومجاالت المواضيع حيث يجري فيها

، الجودةعدة مكونات من العمليات الميدانية إلى آليات خاصة من دائرة    تحديد ماهية المسكن. ويمكن إخضاع 
 :ت وتشتمل على عمليات متكررة. ومن هذه المكونات ما يليتستغرق بعض الوق   نظرًا ألنها من المرجح أن 

 ؛ تعيين حدود مناطق العد  ( )أ 
 ؛ إنتاج الخرائط ( ب)
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مطابقتها للمعايير   طباعة االستمارات، حيث يجري اختبار صارم لعينة من االستمارات للتأكد من   (ج )
 . القياسية

 
ينبغي أن تخضع كافة األنظمة المسانِّدة لجمع البيانات الختبار دقيق قبل جمع البيانات. ويكون هذا   . 2.208

األمر حيويًّا بشكل خاص  في حال استخدام تكنولوجيا جديدة لجمع البيانات، مثل الحواسيب المحمولة. ومنافع 
.    الجودة الخاصة بالبيانات التي تستخدم هكذا تكنولوجيا قد تتعر ض لل   خطر إذ برزت مشاكل خالل عملية العد 

 
الرصد تستخدم في   لكل من هذه المكونات واآلليات للتأكد من أن نواتجالجودة  وينبغي تنفيذ رصد    .2.209

الفعلي نظرًا للقيود الزمنية الصارمة.  أثناء مرحلة العد الجودة  تحسين تلك العمليات. ومن األصعب تنفيذ دائرة 
 :تحقيق هذا عن طريق ما يليومع ذلك يمكن  

 ؛وضع أهداف واضحة لمرحلة العمليات الميدانية (  أ )
 ؛ التطبيق الدقيق لإلجراءات الموثقة ( ب)
وتوفير  (ج ) السليم  التدريب  طريق  وذلك عن  دورهم،  يفهمون  ادين  العدَّ أن  من  فحص   التأكد  عملية 

 ؛لالستمارات غير المطابقة 
القيام بتوجيههم   ظفين الميدانيين أثناء قيامهم بالعمل حتى يمكن إتاحة الفرصة لمراقبة عمل المو   (د)

 ؛ وإعادة تدريبهم 
)هـ( إنشاء حلقات تواصل وتغذية ارتجاعية مع الناس من خالل الخطوط الساخنة، والمنتديات على 
اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، إلخ. لكي يتم  الكشف على المشاكل في الميدان وتصحيحها 

  . لوقت الحقيقيفي ا 
 

إلى  .  2.210 يميل  النهج  فإن هذا  الفعلي  بالعد  القيام  أثناء  بأنه  االعتراف  ينبغي  أنه  ادين " تحديد    إال   العدَّ
جمع البيانات أمر حيوي. وينبغي   وليس أخطاء النظام أو العملية. وهذا يعني أن التقييم بعد   " المسببين للمشاكل 

من العدادين والعاملين الميدانيين اآلخرين وتلقي   الخبرة العملية لمجموعة كبيرةأن يسعى التقييم إلى تسجيل  
 .الالحق اقتراحاتهم من أجل إجراء تحسينات في التعداد 
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 لمحة عامة عن جودة عملية العد  من خالل: يمكن تكوين    . 2.211
ص أو العد  المفرط للسكان )أ( استخدام تقنيات مثل استقصاءات ما بعد العد  لقياس مستوى العد  الناق 

 ؛ وللمساكن
 ؛ )ب( استجابة شاملة من الفئة السكانية المستهدفة أو درجة عدم االستجابة على مستوى األسئلة

 ؛ )ج( تغذية ارتجاعية من العاملين الميدانيين
 ؛ )د( قياسات لجودة أي  عملية ترميز يجريها العاملون الميدانيون 

 ؛ لمعالجة االستفسارات من الناس)هـ( آليات قد تكون قائمة 
 .)و( تحليل البيانات اإلدارية

 
اإليجابية ) اإلعالمية    ويمكن تقييم فعالية استراتيجية التواصل مع الجمهور من خالل حجم التغطية   . 2.212
 .لحمالت إعالمية معيَّنة للتعداد والدراسات االستقصائية الالحقة الختبار مدى االستجابة  ( والسلبية

 
 تجهيز البيانات   - 4
 

والمجاالت التي تعمل فيها   الجهات المستفيدة األساسية من عملية تجهيز البيانات هي مجاالت النشر  .2.213
القياسية، والجهات ذات االهتمام الخاص   الوكالة اإلحصائية الوطنية المسؤولة عن الحفاظ على التصانيف 

تجهيز البيانات من أجل الحصول على بيانات في نسق   فريق بموضوع التعداد. وتعتمد مجاالت النشر على  
 .متفق عليها. وهذا أمر ضروري الستعمال البيانات في ُنظم النشرجودة متفق عليه ومجمَّعة وفقًا لمقاييس  

 
تستعمل البيانات الناجمة   ولما كان التعداد جزًءا من نظام اإلحصاء القومي العام، فإن من المرجح أن  .2.214

البيانات. لذلك من الضروري تلبية طلبات   لتعداد جنبًا إلى جنب مع بيانات من مصادر أخرى لتجميع عن ا 
تلك المصادر األخرى، للتأكد من أن عمليات الترميز   الجهات المهتمة بالتصانيف وبالمواضيع المسؤولة عن

 . ذات جودة مقبولةانات  بيسليمة من الناحية النظرية وتتيح   والتنقيح وعمليات نقل البيانات األخرى 
 

إعداد عمليات الترميز   ويجب إجراء اختبارات مكثَّفة لُنظم تجهيز البيانات قبل بدء التعداد. وينبغي  .  2.215
عمليات التعداد. وتتيح مرحلة تجهيز   وبرامج التدريب واختبارها باستخدام أنواع العاملين المحتمل إشراكهم في 

تحسين   تقنيات  نطاق الستعمال  المرحلة هي   ، الجودةالبيانات أقصى  تلك  العمليات في  كثيرًا من هذه  ألن 
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ل لدورة    عمليات تكرارية وتستغرق فترة معقولة من الزمن، الدخول في كثير من التكرار. ومن   الجودةوهذا يسه ِّ
وأيضًا إلشراك موظفي تجهيز البيانات في التعرُّف على المشاكل   الجودة   صد الضروري جدًا إقامة هياكل لر 

 .اقتراح حلول لها   وفي  الجودة ب الخاصة 
 

التعداد. وفي أفضل   وليس من الممكن عادة أن تؤدي عملية تجهيز البيانات إلى تحسين دقة بيانات  .  2.216
في البيانات، إال  أن البيانات الناتجة عن   التناقضاتاألحوال يمكن لعمليات مثل عمليات التنقيح إزالة بعض  

مة في استمارات التعداد. وقد   نظام تجهيز البيانات لن تكون في نهاية األمر أفضل  من نوعية المعلومات المقدَّ
ولكنها لن تؤدي إلى ،  التناقضات الظاهرة أو عدم الدقة في بيانات التعداد  ُتبذل جهود كبيرة في تصحيح بعض 

مالءمة البيانات للغرض منها. وربما كانت االستراتيجية األفضل هي تثقيف المستعملين   ن حقيقي في تحسي
تسفر   بعض التناقضات الطفيفة في بيانات التعداد بداًل من وضع إجراءات شديدة الصعوبة يمكن أن   في قبول 

 .يتحملها المجتمع  تكلفة التي عن أخطاء أخرى وتضع عبئًا ثقياًل من ناحية التأخير في إصدار البيانات وال 
 
 النشر   - 5
 

نواتج ذات نوعية جيدة،   من السهل أن تغفل إدارة التعداد عن عملية النشر في سياق سلسلة تقديم  . 2.217
تكلفة عالية ومخاطر كبيرة. ومجال نشر   نظرًا النشغالها بعمليتي العد وتجهيز البيانات اللتين تنطويان على 

التعداد في زمٍن معقول لفائدة مستعملي تلك البيانات.  سؤول عن إخراج نواتج وخدمات البيانات هو المجال الم
في تلك المرحلة يمكن أن يؤدي إلى تأخير إصدار البيانات ومن ثم   ولذلك فإن القصور في التخطيط والموارد

نات باعتبارها مرحلة ألهداف التعداد. وينبغي أيضًا أن ُينظر إلى مرحلة نشر البيا   التضحية باإلنجاز الشامل 
 .احتياجات المستعملين على مدى فترة طويلة من الوقت مستمرة تخدم 

 
باعتبارات منها    الجودة وإدارة   .  2.218 التعداد مدفوعة  بيانات  منتجات وخدمات   تقديم   ( أ )في مرحلة نشر 

البيانات؛    ( ب) مناسبة؛   بموعد إنتاج البيانات في سياق   ُحسن التوقيت وسهولة التنبؤ  (ج ) الحفاظ على دقة 
 .الضوابط المتفق عليها الخاصة بالتكاليف

 
إالَّ من خالل استعراض    ل هذه األهداف هو تقديم منتجات وخدمات مالئمة. وال يمكن أن يتم ذلك وأو    . 2.219

المنتجات والخدمات ومن خالل  السابقة في مجال  التعدادات  بيانات عم  تجارب  التشاور مع مستعملي  ليات 
 .التعداد سواًء منهم المستعملون الحاليون أو المحتملون 
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بشكل دقيق إلى منتجات.   والهدف الثاني هو ضمان تحويل البيانات الناتجة من نظام تجهيز البيانات   . 2.220
من أن تبويب البيانات وتحويلها يتم بشكل  للتأكد  الجودة ولذلك من الضروري توثيق واتباع استراتيجية لضمان 

العمليات وتحديد أي ثغرات وتصحيحها من خالل عملية   على هذه   الجودة دقيق. وينبغي تطبيق نهج دائرة  
 .مستمرة في العملية أثناء مرحلة نشر البياناتتحسينات  اختبار شاملة قبل التعداد ومن خالل 

 
التنبؤ به. ومع أن هذه هي  في نشر البيانات هو ُحسن توقيت النشر وإمكانية   لجودة لوالهدف الثالث  .2.221

تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد. ويجب   مسؤولية جميع مراحل برنامج التعداد فإن مرحلة نشر البيانات
تحديد تواريخ إصدار البيانات وأن يكون المستفيدون من البيانات   البيانات واقعية من حيثأن تكون مرحلة نشر  

مبكر من أجل ُحسن إدارة توقعات العمالء. ويوصى بإشراك العاملين المسؤولين   على علم بتلك التواريخ في وقت 
 ظم النشر وعملياته وتوثيقهاالبيانات في تحديد تلك التواريخ حيثما أمكن ذلك. وينبغي وضع نُ  عن مرحلة نشر 

 .واختبارها قبل أن تدخل البيانات مرحلة التجهيز
 

ح   . 2.222 مون على اط الع بالشهر الذي يرجَّ ال بد  من إعداد جدول زمني لعملية اإلطالق لكي يكون المستخدِّ
ية في إيجاد آلية  نوا من التخطيط الستخدام البيانات مسبًقا. ويجب النظر بجد  أن تطل ق فيه البيانات لكي يتمك 

رات التعداد ومستوى الجغرافيا الذ  ي تتوفر فيه هذه البيانات. وكل  بلد عليه تقييم توف ر بيانات وصفية حول مؤش 
مي البيانات. وقد تست عم ل خدمات المراكز كل ها في حال عدم  ص لمساعدة مستخدِّ الشروط وتشكيل فريق مخص 

 . ن من التعامل مع عدد طالبي البيانات محل يًّا في المركز المعني   التمك 
 
 التقييم   - 6
 

داد الشاملة أمًرا حيويًّا لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف لمراحل التعداد، بما يعتب ر تقييم عملية التع  .  2.223
في ذلك، التخطيط والعد  ومعالجة البيانات ونشرها، وأيًضا بهدف تحليل جودة إحصاءات التعداد، التي تشك ل 

اسي ضمان أن الناتج األساسي لهذه العمليات. وبفضل برنامج ضمان الجودة والتحسين، يصبح الهدف األس 
يكون تقييم الجودة مدمًجا بشكل متناسق في مراحل تعداد السكان والمساكن كافة، مع التشديد على الجهود 
المبذولة في ضبط حصول أخطاء وات خاذ اإلجراءات لضمان أعلى جودة في كال العمليتين ونتائجهما. فاألخطاء 

وبالتالي، ال بد  من توفير آلي ة لتحديد الشوائب وأثرها   – لشكل  تبدو كأن ها ال يمكن تجن بها في عملية معق دة بهذا ا
 الكم ي على نتائج التعداد.  
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( برنامج تقييم شاماًل لتقييم نتائج كل  2.175يستلزم تقييم التعداد بأبعاد الجودة كل ها )أنظر الفقرة    .2.224
فمنهجي يًصا.  مناسبة ومصم مة خص  بواسطة منهجيات  لها قبل عملية وتوثيقها،  طَّط  ُيخ  أن  التقييم يجب  ات 

الموعد بكثير، في مرحلة التخطيط للتعداد. وتجدر اإلشارة إلى أن  هذه العملية هي عملية مستمر ة ُتن فَّذ ابتداًء 
انتهاء عمليات التعداد. كما أن ه من المناسب اعتبارها كخطوة أولى في حلقة التعداد الالحقة.   التخطيط وحتى من  

كن أن يشك ل تقييم عملية واحدة ضمن حلقة تعداد المرحلة  األولى في العملية التالية من حلقة التعداد وكذلك، يم 
 نفسها. 

 
يجب أيًضا إجراء تقييم لدقة بيانات التعداد، قدر اإلمكان، من خالل خوض استقصاء ما بعد العد    .2.225

نتائج   بمقارنة  والمحتوى،  التغطية  أخطاء  تحليل لقياس  وبتطبيق  أخرى  مصادر  من  مماثلة  ببيانات  التعداد 
ديمغرافي. أم ا بالنسبة إلى المصادر األخرى، فهي تشمل االستقصاءات والسجالت اإلدارية في إطار زمني 
مين على جودة بيانات  مماثل، ونتائج تعدادات سابقة. واألهداف من تقييم دقة البيانات هي إطالع المستخدِّ

الحال تحسين التعداد  )أ(  بـ  المستقبلية  التحسينات  تحقيق  ويمكن  مستقبلية.  تحسينات  أي   في  والمساعدة  ي 
و)ب( تشكيل معايير أساسية لألداء يمكن على أساسها قياس جودة البيانات الصادرة من تعدادات   ؛ العمليات

 الحقة. 
 

لي يمك ِّن من الت.  2.226 مجاالت للمشكالت لم   عرف على أيوينطوي تقييم دقة البيانات على جزأين: تقييم أو 
التعداد، ثم تقييم أكثر استفاضة لبنود   في المراحل المبكرة من  الجودة تتكشف من قبل من خالل عمليات إدارة  

 .جديدة أو عمليات جديدة البيانات التي ظهرت فيها مشاكل أو عند إدخال مسائل 
      

موضوع    2.227 في  صون  متخص  موظ فون  لألهداف يتول ى  وفًقا  التعداد  تقييم  برنامج  تنفيذ  أمر  التعداد 
 والمنهجيات المتفق عليها والتي تغطي أبعاد الجودة الممكنة كل ها. وفي ما يلي بعض األمثلة على ذلك: 

ع للتحقق  )أ( تحديد الشوائب واإلنجازات في التقاط البيانات، وترميزها وتحريرها )من خالل آليات ُتوض 
 ؛ لية وعمل الجهاز العامل(من جودة العم 

م ورضاه عن أدوات النشر والمنتجات )على أساس معلومات  )ب( صلة بيانات التعداد بحاجات المستخدِّ
م(  ؛ ُجمعت عبر استشارة المستخدِّ

)ج( اإلنجازات والصعوبات في استخدام التكنولوجيات والمنهجيات الجديدة، وتحديد التحسينات الممكنة 
 ؛ للتعداد المقبل 
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تقدير أخطاء التغطية والمحتوى لبيانات التعداد )على أساس التقنيات الديمغرافية أو استقصاء ما   )د( 
)  ؛ بعد العد 

)هـ( تحقيق روزنامة التعداد، بما في ذلك الجدول الزمني إلطالق نتائج التعداد، وفي حال طرأت تغي رات 
 . على الروزنامة، األسباب والنتائج

 
 .إتاحة نتائج التقييم لمستعملي بيانات التعدادوينبغي   . 2.228
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 تعداد أنشطة عمليات  : الجزء الثالث
 

مة   – الفصل األول   المقد 
 

ز الجزء الثالث من المبادئ والتوصيات على تصميم عمليات تعداد لتعداد تقليدي  كما ورد في الجزء   . 3.1 يرك 
نات ال  ل. ففيما تعداد السكان والمساكن هو في جوهره عملية جمع بيانات إحصائية، ما زال يضم  مكو  األو 

الوطني. بالتالي، يتبع تصميم تكون موجودة في استقصاء إحصائي روتيني يجري ضمن إطار نظام اإلحصاء  
م إرشادات توجيهية   ؛55هذا الجزء اإلطار والمنطق المتعلقين بالنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية  كما يقد 

يبدأ بنقاش حول وضع   المبادئ والتوصيات منهجية وعملية خاصة بتعداد السكان والمساكن. فهذا الجزء من  
استبيان التعداد، وبناء البنية األساسية للتعداد، وإعداد الخرائط، واالختبار، ووضع لوائح أماكن السكن واألسر 

الجة البيانات، وتقييم النتائج، ونشر عمليات التعداد اإلجمالية وتحليلها وحفظها المعيشية، والعد  الميداني، ومع
 وتوثيقها وتقييمها. 

 
 استبيانات التعداد: المحتوى والتصميم  - الثاني الفصل  

 
ا من التعداد. وتشمل   .3.2 يعني إعداد استبيان التعداد عملية مصم مة جي ًدا يجب أن تبدأ في مرحلة مبكرة جدًّ
م وأولوياته الوطنية. إضافًة إلى التواصل مع هذه   العملية وضع طرق وأدوات متنوعة تفهم احتياجات المستخدِّ

مين، يجب أخذ عوامل أخرى قد يكون لها آثار على اختيار مواضيع التعداد بعين االعتبار، مثل جودة  المستخدِّ
والحساسية الوطنية حيال مواضيع معي نة البيانات المجموعة بواسطة التعدادات السابقة، والتوقيت المناسب،  

 والموارد المتوفرة. 
 

م وجعل إحصاءات التعداد مفيدة قدر اإلمكان،   .3.3 نظًرا إلى أن  المبدأ األساسي هو تلبية حاجات المستخدِّ
مين لبيانات التعداد من قطاعات مختلفة، مثل المنظمات الحكو  د محتوى استبيان التعداد بإشراك مستخدِّ دَّ مية، ُيح 

والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، وعامة الناس، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. كما ينبغي 

 

(،  GSBPM) النمو ج الع م إلجراءات العم  اإلحصااااااااااااا ئية  ،  مفوضاااااااااااااية األمم املتحدة أل ر   ني بة عن ا تمع اإلحصااااااااااااا ئي الد يل  55
 (. 2013)  5اإلصدار  
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نتائج استشارة األطراف المعنيين بعوامل مثل عبء اإلجابة، ومراعاة خصوصية المجيبين  أن يواز ن تجميع 
 واعتبارات حيوية أخرى مثل التكاليف.  

 
يعتم د المحتوى والتصميم النهائيان لالستبيان بعد اختبار دقيق وصارم. فمن الضروري اختبار جوانب   .3.4

من أجل ضمان تطبيق ناجح لالستبيان   56استبيان التعداد كل ها كالصياغة اللغوية وبنية األسئلة والتصميم بعناية 
 في الميدان. 

 
ا بما أن  العيوب التي قد   .3.5 دة األبعاد، يستلزم إعدادها بحًثا متأنًيا جدًّ نظًرا إلى ميزات استبيان التعداد المتعد 

تشوب استبياًنا غير مصم م جي ًدا ال يمكن تخط يها خالل عملية العد  وبعدها. فالتنفيذ الناجح لهذه العملية سيكون 
 ت التعداد. ات ومخرجان له آثار هائلة على جودة البيا

 
 اختيار مواضيع التعداد   - ألف 

. 
كخطوة أولى في تحديد محتوى استمارات التعداد، يجب اختيار المواضيع التي ستتم  تغطيتها في التعداد   .3.6

والمقارنات التاريخية، وقابلية المقارنة الدولية،   ،57انطالًقا من أولويات الحاجات الوطنية، والتوصيات الدولية 
ومالءمة المواضيع لجمع معلومات موثوقة والموارد المتوفرة للتعداد. فعلى منف ذي التعداد أن يقي موا الحاجات 

إلى تقييم مستمر  للمواضيع التي تم ت تغطيتها في الماضي.   ة الوطنية على ضوء مواضيع جديدة محتملة والحاج 
المواضيع التي ال حاجة لها في التعداد بسبب التغيير في الحاجات إلى البيانات وتوافر مصادر بيانات أم ا  

 بديلة فيجب أن تتم  إعادة النظر فيها بعناية في العملية. 
 

البيانات واألطراف المهتم ة لسبر   .3.7 مي  خالل عملية اختيار مواضيع التعداد، ال بد  من استشارة مستخدِّ
حول نوع المعلومات االجتماعية االقتصادية التي يجب أن ترد برأيهم في التعداد ومدى انتشارها. ثم تتم  آرائهم  

مراجعة نتائج االستشارات إلى جانب الموارد المتوفرة للتعداد وعبء المجيبين. كما يجب النظر بعناية في طول 
يها التعداد. ويرد المزيد من المعلومات عن عوامل االستمارات وتعقيدها عند ات خاذ القرار بالمواضيع التي سيغط  

 تحديد اختيار مواضيع التعداد في الفصلين األول والثاني من الجزء الرابع.    

 

 . اختب رات التعدا ، انظر الفص  الرابع  ملزيد من املعلوم ت حول  56

 حصرايل على املوضوع ت األس سية  غري األس سية لتعدا ات السك ن  املس كن.   املب  ئ  التوصي ت يركز اجلزء الرابع من ه      57
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عامل آخر يجب النظر فيه في إطار عملية اختيار مواضيع التعداد مرتبط بالقرار المتعلق باالختيار .  3.8

واحد باستمارة قصيرة وآخر باستمارة   – ن كافة واعتماد مقاربة باستبيانين  بين استعمال استبيان تعداد وحيد للمجيبي
دة من األسئلة لألفراد والوحدات السكنية  طويلة. فاستخدام طريقة االستبيان الوحيد تتمث ل في اعتماد مجموعة موح 

رة فيها أسئلة أساسية إلجراء كافة في التعداد. أم ا في المقاربة الثانية، فتستخدم البلدان استبياًنا باستمارة قصي
عد  للسكان بالكامل، بينما ُيط بَّق استبيان باستمارة طويلة على عي نة من السكان لجمع معلومات أكثر تفصياًل. 

 وفي الفقرات التالية شرح أكثر عمًقا لهذه المقاربة.     
 

 استخدام استبيانات قصيرة وطويلة   - باء 
 

م   .3.9 ز في معالجة إحصاءات التعداد واستغاللها، يزداد االهتمام في إضافة   مع كل  تعداد جديد وتقد  محر 
مواضيع إلى تلك التي تغط يها تاريخيًّا تعدادات السكان والمساكن. وبسبب التكاليف اإلضافية واألعباء التي 

اسًبا. بالتالي، تترت ب على المجيبين، فإن  فرض استبيان طويل على مجمل السكان ال يبدو، في حاالت كثيرة، من
ر البلدان توسيع نطاق التعداد بتغطية مواضيع إضافية من خالل استخدام منهجية العي نات. وفي  غالًبا ما تقر 

م استمارتان: )أ( إستمارة قصيرة تحتوي فقط على األسئلة المخصصة للتغطية الشاملة  ؛هذه المقاربة، تستخد 
دة.   لة عن مواضيع التعداد المحد   و)ب( استمارة طويلة تحتوي على أسئلة مفص 

 
يستلزم استخدام منهجية العي نات إلى جانب عملية عد  كاملة تخطيًطا متأنًيا لتحديد المواضيع الخاصة   . 3.10

جمع البيانات للمواضيع باالستبيان الطويل. وقد تكون هذه المقاربة فع الة من حيث الكلفة، نظًرا إلى أن  فترة  
ي إلى بعض التعقيدات فيما يتعل ق بالتنظيم الميداني.  ؛ ومن جهة أخرى، قد تؤد   كافة هي أقل 

 
المحتملة .  3.11 والقيود  والمنافع  الكاملة  العد   بعملية  العي نات  أخذ  عملية  دمج  كيفية  التالية  الفقرات  تشرح 

 المتعلقة بها. 
 

ع االحتياجا.  3.12 وموثوقة، أصبح استخدام   ت في معظم البلدان إلى بيانات ديمغرافية مستفيضة نظرًا لتوس 
عملية أخذ العي نات ويزداد استخدام    .جزًءا فعااًل من حيث التكلفة في سياق إجراء التعدادعملية أخذ العي نات  

معيشية. وبفضل محدودة من السكان واألسر ال  لتوسيع نطاق التعداد عن طريق طرح عدد من األسئلة على عي نة 
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بدرجة مقبولة من الدقة على بيانات تمس الحاجة إليها   يصبح من اليسير الحصول عملية أخذ العي نات  استخدام  
 .العد  الكامل متعذرًا بسبب عاملي الوقت الالزم والتكلفة عندما يكون الحصول عليها على أساس 

 
النتائج   . 3.13 تمي ز  أن  يجب  التي  الدقة  على  بالعي نات  عد   عملية  مع  معي نة  أسئلة  مالءمة  درجة  تعتمد 

 للمجموعات السكانية الصغيرة وتلك في المناطق الصغيرة، وعلى تكاليف العد  المطلوبة. 
 

بعض المعلومات   جمع   بيد أنه من المهم مراعاة المتطلبات القانونية في بعض البلدان التي قد تستلزم.  3.14
عد  كامل للسكان في أوقات معي نة،   على أساس العد  الكامل. فقوانين كثير من البلدان تنص على إجراء عمليات

من عملية العد  الكامل للسكان. فتوزيع المقاعد في   أو تربط بعض الترتيبات السياسية أو اإلدارية بنتائج معي نة 
اإلدا  التقسيمات  التشريعي على  يتوقف على عدد   رية الجهاز  كثيرًا ما  المثال،  البلد، على سبيل  المدنية في 

تقسيم إداري. والبيانات الالزمة لهذا الغرض ولألغراض المماثلة ال يمكن   األشخاص المعدودين بالفعل لكل 
 .عملية أخذ العي نات جمعها عن طريق 

 
السكان و/أو الوحدات   عي نة واحدة فقط من ويمكن الحصول على معلومات التعداد التي ُتجم ع من    . 3.15

فرعية منتظمة من األسر المعيشية   السكنية بإحدى طريقتين: الطريقة األولى هي االختيار المسبق لمجموعة
لة بشأن   ، " الطويلة " المشمولة بالتعداد لتتسل م ما يسمى باالستمارة   أي استمارة التعداد التي تتضم ن أسئلة مفص 

المنتظمة المختارة لتسل م االستمارة الطويلة يمكن أن تمث ل، على سبيل   هذه المجموعة الفرعية جميع المواضيع. و 
من األسر المعيشية المشمولة بالتعداد، حسب االحتياجات من   10من    1أو    5من    1أو    4من    1المثال،  

هذا، تتلقى جميع ي نات  أخذ العتراعي بدورها اعتبارات التكلفة والضبط. وبموجب مخطط    المسح بالعينة، التي 
وتوصى   .المعيشة األخرى في التعداد استمارة قصيرة تحتوي فقط على األسئلة المقصودة بالتغطية الشاملة  األسر 

مركزي، بعملية االختيار   البلدان التي تختار هذه الطريقة بأن يقوم األخصائيون المشرفون في التعداد، في موقع 
ادون أنفسهم بتحديد   ي ن تب   التي تتلقى االستمارة الطويلة، ألنه   الُمسبق لعي نات األسر المعيشية  أنه عندما يقوم العد 

 .متحي ِّزة عي نات األسر المعيشية، فإن النتائج غالبًا ما تكون 
 

م غالبًا في    . 3.16 من مناطق   ، فتنطوي على تحديد عي نةعملية أخذ العي ناتأما الطريقة الثانية التي ُتستخد 
لتتلقى  في   العد   المعيشية  األسر  كل  تتسل م  الطريقة  هذه  وبموجب  الطويلة.  دة   االستمارة  المحد  العد   مناطق 

القصيرة. وميزة الطريقة األولى على   االستمارة الطويلة وتتلقى كل األسر المعيشية في بقية المناطق االستمارة 
آثار التجميع تزيد من التباين الناتج   األولى، ألن   الثانية هي أن ضبط نتائج العي نات يكون أفضل في الطريقة 
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م مناطق عد  كاملة عملية أخذ العي نات  عن   كوحدات ألخذ العي نات. ومن جهة أخرى فإن ميزة   عندما ُتستخد 
ادين  بسهولة أكثر ألن األمر ال يحتاج إال  تدريب مجموعة واحدة على   الطريقة الثانية هي أنه يمكن تدريب العد 

 .وتدريب بقية المجموعات على االستمارة القصيرة االستمارة الطويلةاستعمال 
 

ه إلى جميع األشخاص ال يثير   . 3.17 مسائل قانونية أو   ومن المهم التأكد من أن طرح األسئلة التي ال توج 
قوبات القانون وكثيرًا ما ُتفر ض ع   إدارية أو حتى سياسية، نظرًا ألن تقديم المعلومات للتعداد مطلوب بموجب 

 .على رفض تقديم تلك المعلومات
 

 فئات االستبيان   -  جيم 
 

عنصًرا مهمًّا من عناصر إعداد تصميم استبيان التعداد، إذ إن  كل  سؤال يهدف إلى   58تعتب ر وحدة العد    . 3.18
دة. ويمكن أن تكون بنية استبيان التعداد ناجحة إذا تم ت على أساس الوحدات.   جمع بيانات لوحدة عد  محد 

 
 داد: يسود توافق واسع النطاق على اعتماد الفئات التالية المنفصلة في استبيان التع . 3.19

 ؛ األشخاص الذين يعيشون في وحدات سكنية  - 
 ؛ األشخاص الذين يعيشون في أماكن سكن جماعية  - 
ر المعيشية  -   ؛ األس 
 ؛ الوحدات السكنية  - 
 ؛ المساكن  - 
 ؛ المباني  - 
 . الزراعة  - 

 
دة بشكل ممي ز وواضح. فهذه   . 3.20 عند تصميم استبيان التعداد، يجب إيراد األسئلة المتعلقة بوحدة عد  محد 

 البنية لها أثر إيجابي  على تحقيق فهم أفضل لمعنى األسئلة وعلى سير سلس للمقابلة. 
  

 

 . الرابعللمزيد من املعلوم ت عن  حدات العّد، أنظر الفص     58
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 تصميم االستبيان   -  دال 
 

ت وجًها لوجه مع استبيانات ورقية، شرعت بلدان مع أن  أكثرية البلدان ما زالت تستعمل طريقة المقابال   . 3.21
دة الوسائط. ومن هذه الطرائق: المقابلة وجًها لوجه مع استبيان إلكتروني،  كثيرة إلى استطالع طرائق العد  المتعد 

ادون، وعد  ذاتي مع استبيان إلكتروني ُيعاد با لبريد، والمقابلة الهاتفية، والعد  الذاتي مع استبيان ورقي  يجمعه عد 
وعد  ذاتي  عبر اإلنترنت، وعد  مرتكز إلى السجال ت، واستخدام سجال ت إدارية قائمة مسبًقا. وتعتب ر طرق العد  
والتكنولوجيا المستخدمة اللتقاط البيانات من بين العوامل األساسية التي تؤث ر على تصميم االستبيانات. على 

، إذ سبيل المثال، يختلف تصميم االستبيانات التي   سُتستعم ل للمقابلة وجًها لوجه عن تلك الخاصة بالعد  الذاتي 
ادون فيما الثانية يستخدمها المجيبون مباشرًة. ومهما كانت الطريقة التي يتم  اختيارها،  إن  األولى يطب قها عد 

ية فهي يجب اختبارها وتقييمها مسبًقا للتحقق من جودة البيانات وجدواها. كما أن ه من المهم  ال  محافظة على سر 
 البيانات وأمنها مهما كانت األنماط أو المقاربات المت بعة.   

 
يجب أن يرتكز تصميم االستبيان إلى طريقة جمع البيانات والمقاربة المستخدمتين. كما أن  تصميم   . 3.22

البيانات  البيانات، مثاًل ما إذا كانت معالجة  االستبيان يجب أن يرتكز أيًضا إلى المقاربة المعتمدة لمعالجة 
 لكتروني إلى قاعدة البيانات.  سوف تتم  من خالل الكشف أو إدخال البيانات يدويًّا أو التحويل اإل

 
أساس عد  مباشر باستخدام   تنطبق الفقرات التالية على وجه الحصر على ُنهج التعداد التي تجري على   3.23

المبادئ الخاصة بتصميم االستبيان اإلحصائي   استبيان مكتوب لألفراد الذين يشملهم التعداد. ومع أن كثيرًا من 
يقوم عليها نهج التعداد القائم على أساس السجالت، فإن تلك   وات اإلدارية التي تنطبق أيضًا على تصميم األد 

دة تتصل بالبرامج اإلدارية التي تخدمها  األدوات يمكن أن تستند أيضًا إلى   .متطلبات محدَّ
 

البلدان التي تستخدم اإلنترنت  .  3.24  أو األجهزة المحمولة يدويًّا لجمع   وعالوة على ذلك فمن الممكن في 
التعداد  منها   معلومات  الورقي. أو جزء  االستبيان  البيانات عن  أداة جمع  يختلف تصميم وتنظيم  أن  تجدر   ، 

ادين  اإلشارة إلى أن  اعتماد مقاربة اإلنترنت يعني في أغلب األحيان أيًضا االنتقال من مقاربة قائمة على العد 
مَّم لكي ي مألها المجيب من دون مساعدة خارجية. بالتالي ال إلى مقاربة الملء الذاتي. فاألسئلة يجب أن ُتص 

كثيرًا من هذه   ومع أنبد  إلدارة التعداد أن تشرِّك فريق تكنولوجيا المعلومات منذ مرحلة اإلعداد لالستبيان.  
جمع المعلومات عن  علىأيًضا المبادئ )مثل وضوح الصياغة واالستغناء عن المواد غير الضرورية( تنطبق 

أ( )   ، فإن األمر يحتاج إلى مشورة متخصصة بشأن مسائل منهااألجهزة المحمولة يدويًّا أو    اإلنترنتطريق  
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المجيبين إلى  األسئلة  تقديم  في  المستخدمة  اإلجابة   ؛ التكنولوجيا  تلقي  طريقة  ضوابط   ؛)ب(   الجودة   )ج( 
 .المستخدمة أثناء عملية تلقي اإلجابات

 
تهدف  . 3.25 متكاملة  االستبيان جزًءا من عملية  اعتبار تصميم  األساسية  المبادئ  تلبية طلبات   ومن  إلى 

 .وتجهيزها ونشرها   المستعملين عن طريق جمع المعلومات التي يقدمها المجيبون على االستبيان 
 

قدر من الدراسة   بأكبر  ومن المهم أن يحظى نوع االستبيان ونسقه ودقة صياغته وترتيب األسئلة فيه  .  3.26
العد أو بعده. ومن العوامل الكثيرة التي   المتأنية ألن المشاكل التي يسببها ضعف التصميم ال يمكن تذليلها أثناء 

االستبيان طريقة  لدى تصميم  أخذها في االعتبار  الفقرات    العد ونوع االستبيان   ينبغي  الى   3.9من  )أنظر 
مة و التكنول و والبيانات المطلوب جمعها وأنسب صياغة لألسئلة وترتيب األسئلة    (، 3.17   وتقنيات   جيات المستخد 

 .التجهيز التي تستعمل في تجهيز البيانات
 

م طريقة العد  .  3.27 اد أم المجيب )أنظر   - وتتحكَّ ها ويمألها العد  بصورة خاصة، سواء أكانت االستمارة يعد 
مثاًل لكل فرد أو لكل أسرة )االستبيان المستعمل    إلى حد ما في نوع  - (  3.124الى    3.119  من   الفقرات 

أو أماكن سكن متعددة، أو تعداد مشترك   ،أو ألُسر معيشية متعددة  معيشية أو لكل مجموعة من أماكن السكن،
يانات وعلى أن تؤثر أيضًا على السياق الذي يستخدم فيه كل نوع من أنواع االستب   . ويمكن (للسكان والمساكن

 .األسئلة وكمية المواد اإليضاحية المرفقة بها   طريقة توجيه 
 

 منف ِّرة؛األسئلة  خالية من الغموض. ويجب أاًل تكون  وخيارات اإلجابة  ومن المهم أن تكون األسئلة  .  3.28
بيان من است   ويمكن في كثير من الحاالت تفادي هذا النوع من األسئلة باستبعاد المواضيع شديدة الحساسية 

أفعال  ردود  إلى  األسئلة  تصميم  في  االنتباه  الوقت  نفس  في  ينبغي  ولكن  الجدير   التعداد،  ومن  المجيبين. 
االستبيان أطول من الالزم. وهذه   بالمالحظة أن نوعية البيانات التي يجري جمعها في التعداد تقل إذا كان 

أثناء برنامج   ينبغي تقديرها بعناية  الفقرتين االختبار اإلدراكالمسائل  "التجريبي" )أنظر  بالتعداد  ي وما يسم ى 
وقد تكون مربكة   جودة ضعيفة   ت سوف تجمع بيانات ذا  سيئ   ألن األسئلة المصاغة بشكل   ( 3.114و  3.113

ادين، وهذا قد يؤثر على   .األسئلة التالية في االستبيان  للمستجيبين وللعدَّ
 

البلد. وتستعمل عدة طرق   كانت هناك أكثر من لغة مستعملة فيوينبغي اتخاذ االحتياطات الواجبة إذا    . 3.29
 ؛صيغة من االستبيان لكل لغة رئيسية(  ب) أو    ؛استبيان واحد متعدد اللغات  ( أ ) للتعامل مع هذا الموقف، منها  
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ادين أو على موقع اإلنترنت للتعداد ب ترجمة مطبوعة لالستبيان    ( ج )أو   . ومن اللغات المتوفرة في دليل العد 
للتعداد، وإذا لم توجد هذه   لمهم وجود معلومات ا  البلد من أجل التخطيط السليم  اللغات في  جيدة عن توزيع 

في   المعلومات اللغات  مسألة  أخذ  ويجب  للتعداد.  التحضير  عمليات  مراحل  من  مرحلة  في  جمعها   فيمكن 
 . (2.124الى    2.119 من  )أنظر الفقرات   االعتبار في إجراءات التوظيف والتدريب 

 
إذا كان ينبغي استخدام  وإذا أريد إجراء تعداد للمساكن وتعداد للسكان في وقت واحد فيلزم النظر فيما .  3.30

سواء. وإذا استخدمت استبيانات منفصلة   استبيان واحد لجمع معلومات عن مواضيع السكان والمساكن على حدٍ 
الربط، سواًء بالوسائل المادية أو اآللية، بين بيانات كل ب   ينبغي تمييز االستبيانات بقدر كاٍف يسمح فيما بعد

للمساكن   .مجموعة من المساكن وبيانات ساكنيها  وهذا أمر مهم بصفة خاصة عند استعمال استمارة وحيدة 
 .شخصية منفصلة لكل فرد  تشتمل على استمارات 

 
 ، مثل جهاز قراءة ستخدام تقنيات المعالجةيصبح العند استخدام االستبيانات الورقية لجمع البيانات، . و 3.31

 من   )أنظر الفقرات   العالمات ضوئيًا واألجهزة الذكية للتعرف على الحروف، تأثير كبير على تصميم االستبيان 
العالمات ضوئيًا من الضرور (.  3.177الى    3.175 المسافات في خانات وبالنسبة لجهاز قراءة  ي مراعاة 

من أن الطباعة تتم في المساحات المسموح بها بدقة لكي تتمكن برمجية التعرُّف على البيانات  اإلجابة والتأكد
المقرر.   ولكن ال تتجاوزها إلى أي من المواد الموجودة حول حيز اإلجابة   ،التقاط جميع البيانات المطلوبة  من 

خانة الردود والتأكد   ة للتعرُّف على الحروف من الضروري إتاحة مساحة كافية فيوفيما يتعلق باألجهزة الذكي 
كل مربع في خانة اإلجابة إال    من أن هذه المساحات مصمَّمة وفقًا لمتطلبات نظام التجهيز بحيث ال يحتوي 

نت عملية ، إذا كا 3.30وكما ذكرنا في الفقرة  .  على حرف واحد فقط وأن يكون الحرف مكتوبًا بشكل صحيح 
الرابط   الصفحات ضوئيًا تتطلب فصل صفحات االستبيان بعضها عن بعض، فمن المهم وجود نوع من   مسح 

العمودية) الرموز  أو  المسلسلة  األرقام  الصحيحة   ( مثاًل عن طريق  المعلومات  أن  بشكل   للتأكد من  مجمَّعة 
 .صحيح في سجالت الحاسوب

 
الحوار بين وكالة اإلحصاء   االستبيان من عملية تخطيطية تقوم على أساسوينبغي أن ينطلق تصميم    . 3.32

م على المستويين . و ومستخدمي معلومات التعداد ينبغي على المعلومات التي سُتجم ع أن تلب ي احتياجات المستخدِّ
م أمًرا حيويًّا في هذا الصدد. فاستبيانات   التعدادات السابقة التي الوطني والدولي وبالتالي تعتب ر استشارة المستخدِّ

مَّم االستبيان  لم تعد صالحة يجب التخل ي عنها بما أن ها ال تضيف أي  قيمة. وهذا ضروري إن أردنا أن يص 
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د بدوره برنامج الجدولة، بما أن ه مشروط  مون. وهذا ما يحد  بشكل يوف ر المعلومات التي يحتاج إليها المستخدِّ
 الستبيان. إلى حد  ما بالقيود التي يفرضها ا

  
وتطوير التطبيق الخاص   وينبغي االنتهاء من وضع االستبيان أو االستبيانات في وقت يسمح بطباعتها   . 3.33

اإللكتروني   االستبيان  استخدام  حال  في  البيانات  مثل ) بجمع  الطارئة  العوامل  من  لكثير  االحتياط  أخذ  مع 
وغير ذلك مما يمكن أن ينشأ في في أنشطة البرمجة    أو تأخير   الطباعة أجهزة  اإلضرابات العمالية أو تعطُّل  

طباعة االستبيان بنوعية جيدة تيسر استعماله في   للتأكد من  الجودة ، واتخاذ ترتيبات ضوابط  (هذه العمليات
البياناتنُ  البيانات   ، ظم حصر  إدخال  قواعد  بشكل صحيح حسب  يسير  البيانات  تطبيق جمع  ، وتدريب وأن  

  .جميع المستويات بشكل كاٍف، والقيام بإعالم مناسب بشأن المحتوى على  موظفي التعداد
 

. بما أن  بعض البلدان تستعمل أيًضا بو ابات اإلنترنت واألجهزة المحمولة يدويًّا لخوض التعدادات، ال بد  3.34
من منح الوقت الكافي لتصميم استبيانات خالية من األخطاء وأنظمة برمجيات متصلة بها وتطويرها واختبارها 

ظة األخيرة على االستبيان من شأنه أن يؤث ر على وتنفيذها. فإدخال أي  معلومة أو أي  تغيير يطرأ في اللح 
 الجودة اإلجمالية للبرامج، وبالتالي على نتائج التعداد. 

  
من العملي اقتراح نماذج   وبالنظر إلى المسائل الكثيرة التي ينطوي عليها تصميم استبيان التعداد فليس   . 3.35

دة للمواضيع التي يغطيها التعداد، الواردة   إال  أنه يمكن االطالع على صور جميع   في الجزء الثاني،أسئلة محدَّ
باألمم  اإلحصاءات  لُشعبة  توفَّرت  التي  التعداد  الموقع    استبيانات  على  للُشعبة   لكتروني اإلالمتحدة 

الع يث يمكن االطح (   http://unstats.un.org/unsd /demographic/sources/census/censusquest.htmانظر )
استعملت في جمع المعلومات بشأن مختلف المواضيع   أيضًا على أوراق البحث المتصلة باالستبيانات التي 

 يدويًّا(. مولة ح الم وأيًضا استعمال التكنولوجيات المختلفة )اإلنترنت، األجهزة   الموصى بها
 

 بناء البنية األساسية الخاصة بالتعداد   - الثالث الفصل  
 

ًزا لبناء البنية األساسية المتداخلة والمعق دة التي تناسب . يستلزم  3.36 تعداد السكان والمساكن التقليدي جهًدا مرك 
بالتعداد؛   ة تنفيذ أنشطة ضخمة في الوقت نفسه. والبنية األساسية هذه تعني: وضع االستبيان األداة الخاص

النتائج وجمعها؛ والمعالجة والتحرير و  التحق ق؛ ونشر اإلحصاءات. كما يستلزم والمخططات اللوجستية لنشر 
 . دة المعالم واختباًرا لنظام اإلنتاج كما لدراسة جدوى اإلحصاءات ككل   أيًضا تدفقات عمل محد 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm
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نة كل ها بحاجة 3.37 . يجب تأمين البنى األساسية للتعداد قبل عملية جمع البيانات بكثير، إذ إن  العناصر المكو 
واسع في ظروف تقارب الواقع قدر اإلمكان. فأهم ية االختبار ال يجوز أن يبال غ إلى أن يتم  اختبارها بشكل  

نات لمعالجة البيانات وتحليلها.   بتقديرها، خاصًة في سياق الحاجة إلى بناء مكو 
  

. يجب أن ترتكز عملية بناء البنية األساسية للتعداد بشكل أساسي إلى التجارب والدروس المستخلصة 3.38
د السابق. ففي حال ُنف ذ التعداد السابق منذ فترة طويلة وال يعتب ر التوثيق والذاكرة المؤسسية كافيين، من التعدا

خوض  إطار  في  اإلحصائية  الممارسة  على  االعتماد  ينبغي  للتعداد،  نة  المكو  العناصر  تجميع  يتم   فلكي 
 استقصاءات واسعة وعلى مخط طات لتطوير دراسة جدوى إحصائية وتنفيذها. 

  
نة معي نة للبنية التحتية الخاصة بالتعداد متوفرة أصاًل ضمن مكتب اإلحصاء 3.39 . قد تكون عناصر مكو 

العامل   – الوطني   والجهاز  المعني  البلد  أراضي  تغطي  التي  الميدانية  للمكاتب  اإلحصائية  الشبكة  مثاًل 
صفر، مثل برنامج التدريب المتخصص في جمع اإلحصاءات وإنتاجها. كما يجب بناء عناصر أخرى من ال

وجداوله، وإجراءات االستقطاب والترتيبات اللوجستية. وغني  عن القول إن  التخطيط المنهجي هو أمر حيوي  
في عملية بناء البنية األساسية للتعداد، وإن  وضع رسوم غانت البيانية في مرحلة مبكرة من شأنه أن يسه ل 

  كثيًرا إدارة العملية بطريقة شمولية. 
 

تحديد المسؤوليات لناحية اإلدارة بشكل واضح وال يشوبه الغموض أهميًة كبرى   كتسي . في هذا السياق، ي3.40
في ما يتعلق بعملية البناء. فالمدراء والمشرفون ينبغي أن يضطلعوا بمهام  شاملة منذ البداية وعلى مستويات 

وف معي نة، إال  أن  الجهود يجب أن تصب  كل ها في اإلدارة كافة. صحيح أن  االرتجال قد يكون ضروريًّا في ظر 
 استباق المخاطر ووضع استراتيجيات واختبارها للسماح للمدراء بتخفيف هذه المخاطر واالستعانة ببدائل جاهزة. 

  
نة جديدة للبنية التحتية الخاصة بالتعداد  3.41 مثاًل التعاقد مع مصدر   – . في إطار عملية بناء عناصر مكو 

في هذا المجال. طويل  باع    ا من الضروري التواصل مع جهات أخرى من الحكومة مم ن قد يكون له   –   خارجي 
 – كما في التعاقد من الباطن ألغراض دفاعية    – وفي معظم الحاالت، ال يكون للحكومة خبرة واسعة فحسب  

أن تعمد عملية البناء أو اًل إلى   بل قد تتمت ع أيًضا بالقدرة على توفير السلع والخدمات الضرورية. بالتالي، ينبغي 
ع فيما يتخط اها.    إجراء كشف متأنٍ  ومنهجي  للقدرات الحكومية الموجودة، من ثم  التوس 
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أجزاء 3.42 بعض  يحتاج  قد  بالطبع،  التجريبي.  التعداد  تنفيذ  قبل  نهائيًّا  البناء  ُتستكم ل عملية  أن  ينبغي   .
نة للبنية التحتية أو رب ما حتى كل ها إلى بعض التكييف والتغيير كنتيجة للتعداد التجريبي؛ ولكن، العناصر المكو 

 مهم ًة أسهل بكثير من تحم ل عواقب عدم تأمين العناصر في البداية.  المسألة تشك ل هذه 
   

اد . ما إن ُين فَّذ التعداد حتى يتم  توثيق دقيق للخطوات المتبعة في بناء البنية األساسية الخاصة بالتعد 3.43
نات وبشكل دائم جزًءا من  ًبا الستخدامها في المستقبل. بالطبع ستبقى بعض المكو  واختبارها، مع حفظها تحس 

التوثيق بطريقة   كتسيالبنية األساسية اإلحصائية الوطنية األوسع، مثل الحواسيب واألجهزة المماثلة. ولكن ي 
 قيق فهم أفضل أيًضا لتعداد ُنف ذ لتو ه. شاملة أهمية كبرى ليس للتعدادات المستقبلية فحسب، بل لتح 

 
 إعداد الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية  - الرابع الفصل  

 
 التخطيط االستراتيجي   -  ألف 

 
لطالما شك ل إعداد الخرائط جزًءا ال يتجزأ من تنفيذ التعدادات. وعلى مر  السنين، أد ت خرائط التعدادات   . 3.44

 دوًرا حيويًّا في أي  من عمليات التحضير لنشر نتائج التعداد. 
  

الظروف   . 3.45 للتعداد، نظًرا إلى  التخطيط  التعداد في مرحلة مبكرة من  يجب وضع برنامج إعداد خرائط 
والموارد المتوفرة في البلد. كما أن  البلدان عليها تقييم خيارات إعداد الخرائط المتوفرة لديها انطالًقا من العوامل 

ة بالتكنولوجيات والمقاربات الجديدة؛ )ج( األموال التالية: )أ( الموارد الجغرافية المتوفرة؛ )ب( الشروط الخاص 
المتوفرة واإلطار الزمني المخصص؛ )د( الجهاز العامل الضروري للمقاربات الجديدة؛ )هـ( والشروط الالزمة 
د الخليط األمثل من التكنولوجيا والمقاربات األخرى  . كما أن  تقييم هذه العوامل يحد  لوضع نظام جغرافي مستمر 

 . على حدةالة لكل  ح 
 

الخرائط   . 3.46 إعداد  تقنيات  اسُتخدمت  المثال،  الخرائط. على سبيل  إعداد  لتقنيات  متنوعة  تتوفر خيارات 
التقليدية بنجاح في كثير من البلدان وما زالت صالحة في بعض البلدان أو على األقل  في بعض األجزاء من 

ومن جهة  النائية.  المناطق  في  ال سيما  كثيرة،  البلدان   بلدان  باتت  للتكنولوجيا،  األخير  ر  التطو  مع  أخرى، 
متحم سة لتطوير تقنيات رقمية إلعداد الخرائط وتحسين جودة عملية التعداد. لكن تطبيق التكنولوجيات الجديدة 
البشرية  والموارد  للتكاليف  واقعي   تقييم  إلى  وترتكز  عنايًة  أكثر  األمد  طويلة  وإدارية  تشغيلية  يستلزم خطًطا 
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لالزمة. وفي حال عدم توفر القدرة الداخلية، ال بد  من دراسة األنشطة التي يجب أن تخضع للتعاقد مع مصدر ا 
 خارجي بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار بشأن الخيارات الممكنة لبرامج إعداد الخرائط الخاصة بالتعداد. 

  
رات التكنولوجية الكبرى التوافر الواسع الن    . 3.47 طاق ألجهزة الحاسوب الشخصية، واألجهزة تتضم ن التطو 

التموضع العالمي ) (، والتصوير الجو ي وباألقمار GIS( ونظام المعلومات الجغرافية )GPSالمحمولة، ونظام 
المنظمات اإلحصائية   بتصرف االصطناعية المتدني الكلفة. وقد ساهمت هذه التطورات في وضع أدوات جديدة  

ة وبتوقيت أفضل عن فئاتها السكانية. وفي الوقت نفسه، من المعترف به أن  الوطنية لجمع معلومات أكثر دق 
 اعتماد هكذا طرق جديدة يستلزم مهاًل زمنية طويلة لبناء القدرات وإعادة هيكلة المنظمة.    

 
مستمر بتطوير قدراتها بشكل    من المسلَّم به على نطاق واسع ضرورة اهتمام األجهزة اإلحصائية الوطنية   . 3.48

ويمكن أن تسهم هذه القدرة إسهامًا كبيرًا في   .على وضع الخرائط التي تلبي احتياجاتها الخرائطية المتخصصة
النظام اإلحصائي الوطني. كما أن القدرة الخرائطية الدائمة   تعداد السكان والمساكن، وفي العناصر األخرى من 

 .حليل وعرض نتائج التعدادإسهام واضح في ت  في وكالة اإلحصاء يمكن أن يكون لها
 

في عملية إعداد خرائط التعداد أو تحديثها، ينبغي على الهيئة المعنية بالتعداد أن تتعاون مع وكاالت   . 3.49
أن تكرر   وهذا ال يعني أن وكاالت اإلحصاء هي وكاالت إعداد خرائط أو أنه مطلوب منها أخرى ذات صلة. 

بوسعها في أحيان   د الخرائط ليست وكاالت إحصائية، وقد ال يكون عمل تلك الوكاالت. كما أن وكاالت إعدا 
البيانات اإلحصائية في المنتجات   كثيرة فهم القيمة اإلحصائية للمعلومات التي بحوزتها أو بأفضل الطرق لعرض 

بين أن يكون عاماًل حفَّازًا للعمل المشترك    ومع ذلك فإن إجراء التعداد يمكن التي تعد على أساس الخرائط.  
واألهم  من ذلك حتى وعلى   . الطرفين ولمصلحة المجتمع  الوكاالت اإلحصائية ووكاالت إعداد الخرائط لمصلحة 

العال واإلقليمي،  م المستويين  اإلحصائية ن   فإ ي  للمعلومات  كامل  إدماج  ضمان  إلى  تهدف  مستمر ة  مبادرة 
الوطنية   األنظمة  من  حيوي   كجزء  المكانية  االجتماعية   توفر والجغرافية  الظواهر  من  لكثير  شاملة  نظرة 

والهدف النهائي هو تطوير إطار إحصائي  جغرافي مكاني  شامل يوف ر معلومات جغرافية  واالقتصادية والبيئية.
 .59انية دقيقة وقوي ة وموثوقة لدعم التنمية الوطنية واإلقليمية والعالمية مك 
 

 

-UNأطلقت اللجنة اإلحص ئية يف األمم املتحدة مب  رة األمم املتحدة بشأن إ ارة املعلوم ت اجللرافية املك نية على الصعيد الع ملي )  59

GGIM  ملساا عدة احلكوم ت يف نيسااني سااي ساا ا   أطره  املؤسااسااية  الق نونية لتطوير اساا اتيجي ت فع لة لبن ء قدرات جلرافية مك نية )
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فيما تبرز مجموعة من التقنيات والتكنولوجيات الجاهزة لالستعمال في أي عملية إعداد خرائط للتعداد،   . 3.50
تهدف هذه التوصيات .  يكون األنسب لبلدان معينةيمكن أن  ال تقدم األقسام التالية توصيات بشأن أي نظام  

وتنفيذه للبنية التحتية الخاصة إلى عرض وشرح المبادئ األساسية لتطوير عنصر فعال خاص بإعداد الخرائط  
 بالتعداد.   

 
 دور الخرائط في التعداد     -  باء

 

بشكل .  3.51 التعداد  من  نتائج مجم عة  وتقديم  العد   في دعم عملية  التعداد  الخرائط في عملية  يتمث ل دور 
لة.      خارطة. فخالل   جوالت التعداد الكثيرة األخيرة قليلة هي عمليات العد  التي ُنف ذت بدون مساعدة خرائط مفص 

 
دة في عملية التعداد، كما يلي:  . 3.52  بصورة عامة، يلب ي إعداد الخرائط أهداًفا متعد 

(. فمكتب   اإلحصاء يحتاج إلى ضمان أن )أ( تؤم ن الخرائط التغطية وتسه ل عمليات التعداد )قبل العد 
تين. لهذا  ب أي  فرد أو أي  أسرة معيشية مر  ب كل  شخص وكل  أسرة معيشية في البلد وأال  ُيحس  ُيحس 
م اختصاصي و جغرافيا التعداد اإلقليم الوطني إلى وحدات صغيرة لجمع البيانات. فالخرائط  الغرض، يقس 

م أسا    ؛ سيًّا يضمن تغطية التعدادالتي تعرض مناطق العد  تؤم ن جهاز تحك 
التعداد  أنشطة  تساعد في اإلشراف على  البيانات ويمكنها أن  لعملية جمع  الخرائط دعًما  توف ر  )ب( 
صة  ادون بسهولة المناطق الجغرافية المخص  د العد  ، تضمن الخرائط أن يحد  (. خالل العد  )خالل العد 

لَّم خرائط للمشرفين على التعداد المعي نين لمرافقة لهم والتي سيجرون عد  األسر المعيشية فيها. كما تُ  س 
م  ي الخرائط أيًضا دوًرا في اإلشراف على تقد  ادين لدعم مهام  التخطيط والمراقبة. لذلك يمكن أن تؤد  العد 
المشكلة،  مناطق  المهام ، وتحديد  استراتيجيًّا، وتعيين  بالتخطيط  للمشرفين  يسمح  ما  التعداد.  عمليات 

 بسرعة.   حل تقديم الو 
(. فعرض نتائج التعداد بشكل خارطة  )ج( تسه ل الخرائط عرض نتائج التعداد وتحليلها ونشرها )بعد العد 
رات  للمؤش  المحلية  األنماط  تحديد  عملية  يدعم  ما  وهذا  بصريًّا.  النتائج  ر  لتصو  قوي ة  وسيلة  يؤ من 

يتجزأ من عملية تحليل السياسات في القطاعين الديمغرافية واالجتماعية. بالتالي تعتب ر الخرائط جزًءا ال  
 العام والخاص. 
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د بدق ة   . 3.53 يحتاج فريق العد  في التعداد إلى مجموعة من الخرائط الفريدة التي تغط ي البالد بكاملها وتحد 
التعداد. إطار  العد  في  يعمل ضمنها خالل مرحلة  أن  اد  ينبغي على كل  عد  التي  تؤثر جودة   لذلك   الحدود 

 الخرائط المستخدمة في التعداد بشكل كبير على جودة وموثوقية بيانات التعداد. 
 

شمل أنواع الخرائط الالزمة إلدارة التعداد العناصر التالية: )أ( خرائط مرجعية بمقياس صغير لتستعمل ت  . 3.54
باإلجمال؛ )ب( خرائط   العملية  التعداد إلدارة  هيئة  ادون؛ )ج(   طوبوغرافية في  العد  ليستعملها  كبير  بمقياس 

قع المستوطنات السكانية الصغيرة والخصائص وخرائط للمناطق الفرعية أو اإلدارية ليستعملها المدراء، وتظهر مو 
المادية السائدة، مثل الطرقات واألنهر والجسور ونوع األرض. وبات استخدام التصوير باألقمار االصطناعية 

   .60لتوليد هذه الخرائط رائًجا أكثر فأكثر في البلدان كل ها
 

إدارتها خالل مرحلتي التخطيط واإلعداد يجب النظر باهتمام كبير في تنظيم أنشطة إعداد الخرائط و   . 3.55
دها مجموعة واسعة من العوامل، بما  للتعداد. والمهلة الضرورية إلعداد الخرائط وطباعتها وتوزيعها لبلد ما تحد 
في ذلك عدد الخرائط التي سوف ُتنت ج، والتكنولوجيا المتوفرة إلنتاجها، وتوفر األموال لشراء أي موارد إضافية 

 قت الالزم لتوزيع الخرائط على العاملين الميدانيين.  ضرورية والو 
 

الخرائط  .  3.56 من  محدودة  طائفة  بوجود  يتسم  البلدان  من  كثير  في  الوضع  يزال  والخرائط   وال  المتاحة، 
األرجح نفس الوضع فيما يتصل   الموجودة ال تبين تفاصيل كافية توضح حدود المناطق الصغيرة، وهو على 

الخرائط بمواد أخرى مثل )أ( قوائم األسر المعيشية   السكنية غير المخططة. لذلك من الشائع تكملةبالمناطق  
الوكالة اإلحصائية كجزء من عملية تحديد مناطق العد، ولكن يحدث   )من األفضل أن يقوم بإعدادها موظفو 

أو )ب( ؛  (3.118إلى    3.115  هذه المعلومات الزعماء المحليون )انظر الفقرات   في بعض األحيان أن يقدم
 للحدود المحلية بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية وخطوط توزيع الطاقة واألنهار وغير ذلك   وصف نصي

المدارس   من التضاريس. ويمكن أن يشتمل هذا الوصف على أماكن معروفة تشير إلى حدود المنطقة )مباني 
 (. ميزات مرجعية أخرى والمجاري المائية و 

 

 

رائو اليت يرمسه  العّدا  ن يد ايًّ ل ساايم حد   منطقة العّد مع املن زل  اخلصاا ئم امل  ية األخرى كّله  لكن جتدر اإلشاا رة إىل أّن اخل  60
ئو  مث  الطرق ت  األهنر ال تزال تؤّ   ف ئدةل يف البلدان اليت يا َز َّ  فيه  العّدا  ن حبد   منطقة العّد بواساااااااطة الوصاااااااف ال بواساااااااطة خرا 

 منَتجة مسبقل . 
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ن من التجارب السابقة أن  االعتماد كل يًّا على الئحة لألسر المعيشية، أو وصف وتوجيهات مكتوبة يتبي  .  3.57
ي إلى التباس وخطأ ألن  الناس يميلون إلى تكوين  أو شفهي ة، أو معرفة محلية لحدود المناطق غالًبا ما يؤد 

. كما أن  خارطة المشرِّف صور ذهني ة ألماكن قد ال تتطابق مع المنطقة كما هي ظاهرة في تصميم م نطقة العد 
اد. ولتخط ي هكذا مشاكل، من األهمية بمكان  الذهنية لمنطقة عد  قد تختلف كثيًرا عن تلك التي يعتمدها العد 
أن تشك ل خرائط تتمت ع بأفضل جودة ممكنة أساًسا لعمليات العد  الخاصة بالتعداد وأن يتلق ى العاملون في جمع 

ية المتصلة بها في حال توف رت. البيانات تدريًبا ش   اماًل على االستخدام الصحيح للخرائط والمواد  النص 
 

 جغرافيا التعداد   -  جيم 
 

التعداد  .  3.58 ال بد  من النظر في التصنيف الجغرافي الذي يجب استعماله قبل الشروع في وضع خرائط 
والبنية األساسية الخاصة بالخرائط والمتوفرة لتأدية مهام  إعداد الخرائط. وبما أن  الجغرافيا التي ُتجم ع بيانات 

ر بيانات التعداد،   د الجغرافيا التي على أساسها يمكن أن ُتنش  غي وضع ينبالتعداد على أساسها هي التي تحد 
الوطني بنشر هذا التصنيف ء  قيام مكتب اإلحصا  ن  وإ  مرحلة التخطيط لخرائط التعداد. في    في جغراال التصنيف  

أن يزيد ، من شأنه  الجغرافي بحيث يمكن إعادة استخدامه في جميع أنحاء النظام اإلحصائي وألغراض إدارية
بتصميم تصنيف   تعلقة الموالتفاصيل    بالمعلومات األخرى.   من قيمة بيانات التعداد ألنها ستكون أكثر ارتباطاً 

والعالقة فيما بينها، هي أكثر في  ناطق من أجل التصنيف الجغراالم ذلك تحديد مختلف    في عام، بما    في جغرا
 غيرها ومع ذلك فإن تصميم مناطق العد و   .61الفصل صعوبة من عملية إعداد الخرائط للتعداد، ولن يتناولها هذا  

  بالنسبة للتعداد، وتتناوله الفقرات التالية.   إدارة التعداد ذو أهمية حاسمة   من مناطق 
 

مَّد حدود الوحدات اإلدارية المختلفة على األقل  لست ة أشهر قبل موعد   3.59 من األهمية بمكان ضمان أن ُتج 
. هذا ما يمكن أن  التعداد كي ال تتحق ق أي  تغييرات إضافية في نطاق الصالحية إلى أن تنتهي عملية العد 

. يساعد كثيًرا في تحديد مناطق العد  وتقليص فرص اإلغفال أو االزدو   اجية إلى أقصى حد 

 

)منشااااااورات األمم    لي  البنية األساااااا سااااااية اجللرافية املك نية لدعم أنشااااااطة التعدا    التف صااااااي ، يرجى االّطالع على  للشاااااارح الك م  61
 (. E.09. XVIII.8  : بيعاملاملتحدة، رقم  
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 الترتيب الهرمي اإلداري   - 1
 

ذ في وقت مبكر قدر اإلمكان في التخطيط للتعداد، تحديد المناطق   . 3.60 ُتتَّخ  من القرارات التي يجب أن 
ولكنها اإلدارية التي ستبلَّغ بيانات التعداد عنها. فالمناطق اإلدارية يمكن أن تكون أي  وحدة جغرافية خاصة،  

بشكل أساسي  وحدات إدارية أي أن  سلطة حكومية ما لها صالحية عليها. ويعني التحضير للتعداد وضع الئحة 
بوحدات التبليغ اإلداري واإلحصائي كل ها الموجودة في البلد. وال بد  من تحديد العالقات بين أنواع حدود الوحدات 

م فيه البلد وكل  مستوى اإلدارية والتبليغية كافة. ولكل  بلد ترتيبه ال  هرمي اإلداري  الخاص  به، أي نظام معي ن يقس 
م بدورها )في ما عدا تلك التي تشك ل المستوى األدنى( لتشك ل المستوى  أدنى من الهرمية إلى وحدات إدارية تقسَّ

 األدنى الذي يلي حسب الهرمية.   
 

ي أدواًرا إدارية فعلية؛ مثاًل، مستويات المحافظة، إن  بعض هذه المستويات الهرمية فقط يمكن أن    . 3.61 يؤد 
والمقاطعة، والمحل ة قد يكون لها عواصم مع مكاتب حكومية محلية تكون مسؤولة عن تلك المناطق. ويمكن 
أن يكون لوحدات أخرى أدوار إحصائية فقط؛ أي أن ها مصم مة لعرض البيانات وال إلدارة إقليم ما. ولكن في 

، قد ال تكون الوحدات اإلدارية متداخلة بالكامل. خاصًة عندما يتعل ق األمر بوحدات التبليغ بعض الحاالت
 اإلدارية واإلحصائية األخرى، قد يحتاج مكتب التعداد إلى التعامل مع نظام من المناطق الجغرافية شديد التعقيد.

 
بسبب الصعوبات الناشئة   يرة ملية كب ع وحدات ال ب ماكن قد تكون مهمة إعداد قائمة دقيقة األ  بعض  في و . 3.62

إ المعن تكرار تجزئة   انضمام محليات صغرية بعضها  أو  اختفائها  أو  التغيُّ   لى حليات  في ت  ار بعض، وعن 
ماكن مختلفة. ألسم  االكان أو استعمال نفس  الم فات التهجئة ووجود أكثر من اسم واحد لنفس  ال سماء واختاأل

ل جزًءا من من قاعدة البيانات التي تشك    سي رسمية أو كجزء أسا   القوائم كقاعدة بيانات حتفاظ بتلك  االوينبغي  
 .62علومات الجغرافية الم نظام 

 
م أنشااااااااطة  اجللرافية املك نية لدعالبنية األساااااااا سااااااااية   لي   للمزيد من التف صااااااااي  حول إعدا  اخلرائو بنظ م املعلوم ت اجللرافية، أنظر    62

 . ( E.09.XVIII.8  : بيعامل)منشورات األمم املتحدة، رقم    التعدا 
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 ترسيم حدود مناطق العدّ   - 2
 

نفسه.   . 3.63 العد  هو  لمناطق  الحدود  ترسيم  يدوية، فإن   أم  المستعملة رقمية  الخرائط  تقنيات  أكانت  سواء 
فتصميم مناطق العد  يجب أن يأخذ معايير متنوعة بعين االعتبار. فمناطق العد  إذا ما تم  تحديدها بالشكل 

 الصحيح تحقق ما يلي: 
 ؛ )أ( تكون حصرية بشكل متبادل )أي ال تضارب( وشاملة )أي تغط ي البالد بكاملها( 

 ؛ )ب( يكون لها حدود يمكن تحديدها بسهولة على األرض 
 ؛ ة مع الترتيب الهرمي اإلداري )ج( تكون متسق 

ة وال جيوب فيها أو أجزاء منفصلة   ؛)د( تكون متراص 
انية من الحجم نفسه تقريًبا   ؛ )هـ( تكون لها فئات سك 

دة للتعداد اد أن يغط يها ضمن الفترة الزمنية المحد   ؛ )و( تكون صغيرة وسهلة الوصول بشكل يسمح للعد 
يق أوسع مجموعة من الجدولة لوحدات التبليغ اإلحصائية )ز( تكون صغيرة ومرنة بشكل يسمح بتحق 

 ؛ ستعم ل كأساس لجغرافيا النشر(المختلفة )إذا كانت مناطق العد  تُ 
 )ح( تكون مفيدة ألنواع أخرى من التعدادات وأنشطة جمع البيانات أيًضا. 

 
نية. إلعداد خرائط التعداد يمكن تحديد حجم مناطق العد  بطريقتين: حسب المنطقة أو حسب الفئة السكا   . 3.64

يعتبر حجم السكان عادًة المعيار األهم ، لكن  المساحة وقابلية الوصول هما عامالن يجب أن يؤخذا أيًضا بعين 
اد ما من تغطية منطقة عد  ضمن الوقت المخصص له. ويتراوح حجم الفئة  ن عد  االعتبار لضمان أن يتمك 

د عادًة على أساس نتائج االختبار المسبق. كما أن  متوسط حجم السكانية المختارة من بلد إلى آخر، وه و يحدَّ
السكان يتراوح أيًضا بين الريف والمدن بما أن  العد  يمكن أن يتم  بسرعة أكبر في المدن منه في الريف. وفي 

 ظل  ظروف خاصة، قد تبرز ضرورة تحديد مناطق عد  أكبر أو أصغر حجًما من المعد ل. 
 

ت   . 3.65 وتوزيعهم قبل  ما  منطقة  في  يعيشون  الذين  األشخاص  تقدير عدد  يجب   ، العد  رسيم حدود منطقة 
د هذه األعداد باحتساب الوحدات السكنية، وتحديد عدد األسر المعيشية المتصلة بها وضربه  دَّ الجغرافي. وُتح 

ات آخر. ويمكن بحجم أسرة وسطي، إال  إذا توفرت معلومات من استقصاء حديث أو نظام أو مصدر معلوم
تحديد عدد الوحدات السكنية من خالل عمل ميداني على وضع خرائط، والتعاون مع المسؤولين الحكوميين، 

ية أو باألقمار االصطناعية.   وتطبيق ما ورد في نتائج تعدادات سابقة أو بواسطة صور جو 
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ادون يجب أن يكونوا جميًعا قادرين على .  3.66 يجب أن تكون حدود منطقة العد  واضحة على األرض. فالعد 
إيجاد حدود المنطقة التي هم مسؤولون عنها حتى ولو لم يتلق وا تدريًبا جغرافيًّا هامًّا. بالتالي، قد تكون أحجام 

تحديده. ومن الخصائص الطبيعية التي السكان بين مناطق العد  متنوعة من أجل التوصل إلى ترسيم يسهل  
يمكن أن تستعم ل لهذا الغرض الطرقات، والسكك الحديد، والخلجان، واألنهر، والبحيرات، واألسوار، وأي  معلم 

 آخر يشير إلى حدود واضحة. 
 

د بحيث تسمح بإمكانية المقارنة بين المناطق من تعداإجراءات ترسيم حدود مناطق العد   يجب تطوير  و  3.67
آخر.  بين   إلى  ما  متطابقة  العد   إذا ظل ت وحدات  بكثير  أسهل  المحلي  المستوى  التغيير على  تحليل  يكون 

التغييرات الحاصلة )مثاًل في حال فصل  ص رمز فريد لكل  منطقة عد  كما يجب تقف ي  التعدادات. إذ ُيخصَّ
مؤتمًنا على أنظمة الترميز في البلد كما   المناطق التي فيها مستوى نمو  عاٍل(. وغالًبا ما يكون مكتب اإلحصاء 

يتسنى فيها ذلك يمكن   ال ت التي  اال الح   في و يجب أن يشكل  نقطة االتصال لتصميم رموز إعداد خرائط التعداد.  
قائمة على منطقة العد  ال البيانات بين قارنة  الم سهولة للمستعملين مبادئ تصميم تتيح المعايير على أن تشتمل 

إمن   الممكنة   .رآخ   لىتعداد  الجهود  بذل  يجب  منفصل،  بشكل  المساكن  وتعداد  السكان  تعداد  ينفَّذ  عندما 
 الستعمال إطار منطقة العد  نفسه لكال التعدادين. 

 
  ترسيم حدود مناطق اإلشراف  - 3
 

3.68 .   ، ادين. بعد ترسيم حدود مناطق العد  توف ر مناطق اإلشراف وسيلة لتحقيق إدارة فع الة لمجموعة من العد 
العد   مناطق  اإلشراف من مجموعات من  وتتأل ف مناطق  اإلشراف.  الفور تصميم خرائط  يتحق ق عادًة على 

ا ومناطق   . العد  كمناطق  نفسها  الخصائص  من  بعًضا  تتشارك  التي  عاتق المتجاورة  على  توضع  التي  لعد  
، وتتمي ز  أقصى حد  إلى  للتنقل  المخصص  الوقت  تقليص  أجل  تكون متراصة، من  أن  نفسه يجب  المشرف 

د عادًة وفًقا للوحدات اإلدارية.     بالحجم نفسه تقريًبا. ويجب أن تشملها منطقة المكتب الميداني نفسها التي تحدَّ
 
 ترسيم حدود مناطق إدارة التعداد   - 4
 

العاملين في العد.   مجمَّعة تيسيرًا إلدارة   اإلشراف تتألف مناطق إدارة التعداد من مجموعات مناطق    . 3.69
العد يمكن أن تكون مناطق إدارة   وحين ُيستخدم موظفو الحكومة الحاليون والهيكل الحكومي القائم ألغراض 

يكون مسألة مريحة إداريًا. وفي هذه الحالة ليس   التعداد هي نفسها المناطق اإلدارية. ومن المالحظ أن ذلك قد 
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دور في تصميم المناطق   (تجميع مناطق العد في مناطق أكبر  أو طريقة ) من الضروري أن يكون لتلك الهرمية  
ولكن كل ما كانت مناطق العد  والحدود   .المرحلة توجهها احتياجات المستعملين  ألغراض مرحلة النشر، ألن هذه 

 أصاًل متطابقة، سهلت مهم ة تنفيذ التعداد.   اإلدارية القائمة 
 
 63الترميز الجغرافي   - 5
 

، أو   . 3.70 انية في منطقة نووية صغيرة، في أغلب األحيان هي منطقة العد  إن  ترميز كل  وحدة سكنية أو سك 
للمخرجات، وإنتاج  إنتاج جدوالت جغرافية مختلفة  بمرونة في  يسمح  دين،  عند خط  طول وخط  عرض محد 

ين متوفرتان لترميز موقع الوحدات جغرافيا قائمة على المناطق وقابلة للمقارنة مع الوقت. لكن  مقاربتين مختلفت 
انية. تتمث ل المقاربة األولى في ترميز الوحدات كل ها وصواًل إلى منطقة العد  األدنى مستوى،   السكنية أو السك 

بتكلفة أكبر، من التوصل   الثانية، التي تمك ِّن، ولكن المقاربة  لمنطقة العد التي يشار إليها عادة بهذا االسم. وأما  
 جغرافية أدق، فتقوم على أساس نظام إحداثي أو شبكي، مثل خط العرض وخط الطول. إلى خاصية  

 
النقاط   . 3.71 المت جهات، من مجموعة منظ مة من  الممث لة بطريقة  الرقمية  الجغرافية  البيانات  قاعدة  تتأل ف 

د فريد و   – كل نقطة، أو خط  أو مساحة    –والخطوط والمضل عات. ولكل  ميزة جغرافية   احد يستخدمه النظام محد ِّ
م الوصول إليه عادًة وال يجوز أن يعدَّل من الخارج. وتبرز  د الداخلي  ال يستطيع المستخدِّ داخليًّا. وهذا المحدِّ 
لة لها. لمناطق  د أكثر جدوى يمكن استخدامه كرابط بين الخصائص الجغرافية والميزات المسج  الحاجة إلى محد ِّ

د الوحيد لمنطقة العد  أو الوحدات اإلدارية، وهو وارد في الملف    العد  والوحدات اإلدارية، يشك ل  هذا الرابط المحد 
 األساسي للمناطق الجغرافية كافة المعنية في التعداد. 

 
. يستعمل هذا الرمز في معالجة البيانات لتجميع   . 3.72 بالفعل ينبغي تخصيص رمز فريد لكل  منطقة عد 

المعي  لألسر  المعدودة  أو المعلومات  اإلدارية  للمناطق  المعلومات  هذه  ولتحصيل  عد   منطقة  كل  في  شية 
اإلحصائية لنشرها. هذا هو الرمز الرقمي الذي يوف ر الرابط بين بيانات التعداد المجم عة وقاعدة البيانات الرقمية 

نة في حال استخدام نظام المعلومات الجغرافية   . ويجب تحديد مخطط الترميز على GISلحدود منطقة العد  المخز 
أساس كل بلد على حدة، ما يضمن عدم الغموض في الرموز، ويجب أن يصمَّم بالتعاون مع مكتب اإلحصاء 
الوطني. والمبادئ األبرز في تصميم مخط ط الترميز هي المرونة، وقابلية التمديد، والمطابقة مع مخط طات 

 

اجللرافية املك نية لدعم أنشااااطة التعدا  )منشااااورات األمم املتحدة، رقم  للبي انت  على املوا  الوار ة يف  لي  اهلي ك  األساااا سااااية   كبريال   يعتمد ه ا القساااام اعتم  ال   63
 . (E.09.XVIII.8 :املبيع
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ا يكون مكتب اإلحصاء الوصي  على مخط طات الترميز في البلد ترميز أخرى مستخدمة في البلد. وغالًبا م
 ويجب أن يشك ل أيًضا نقطة التواصل لتصميم رموز إعداد خرائط التعداد. 

 
 التكنولوجيا الخاصة بإعداد خرائط التعداد   -  دال 
 

د التكنولو   . 3.73 جيا المناسبة إلعداد قبل بدء عملية إعداد الخرائط للتعداد، يتحت م على وكالة التعداد أن تحد 
الخرائط. وعلى البلدان أن تختار التكنولوجيات الكفيلة بتحسين كفاءة عمليات التعداد، وجودة البيانات والتوقيت 
المناسب، موازيًة إياها بعوامل الكلفة بحسب حاجاتها وظروفها الوطنية. كما أن  تطبيق التكنولوجيا يجب أن 

ية ا  لبيانات. يضمن أيًضا المحافظة على سر 
 

بصفته عملية   . 3.74 الخرائط  إعداد  التكنولوجيا في  استعمال  تقارِّب  أن  البلدان  ينبغي على  بصورة عامة، 
مستمرة ال كمرحلة من عمليات إعداد الخرائط والنشر. فاستخدام التكنولوجيات الجغرافية المكانية وقواعد البيانات 

ا لتحسين الجودة اإلجمالية ألنش  طة التعداد في مراحل التعداد كافة. وتشمل حاالت الجغرافية وتطبيقها مفيدان جدًّ
م   دات الرقمية التكنولوجي  التقد  الكبرى التوافر الواسع النطاق للحواسيب الشخصية، والحواسيب المحمولة والمساعِّ

العالمية   التموضع  أنظمة  وبرامجيات  الجغرافية  ونُ   GPSالشخصية،  المعلومات  الجو ي GISظم  والتصوير   ،
م أن يساعد المنظمات اإلحصائية الوطنية على  التقد  وباألقمار االصطناعية المتدني الكلفة. ومن شأن هذا 

 جمع بيانات أكثر دقة وبطريقة مناسبة من حيث التوقيت. 
 

ادين )أو غيرهم   وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها خرائط أساس مناسبة للمناطق الجغرافية   . 3.75 يمكن للعدَّ
لمالمح الحدود تمكينًا إلجراء عد ناجح. وال   ي العد( إنتاج خرائط مرسومة يدويًا، مع وصف بياني من موظف

الذي تتميَّز به الخرائط الطبوغرافية عالية الجودة، ولكنها أحد   تتسم الخرائط المرسومة يدويًا بنفس مستوى الدقة 
أو )ب( كانت الخرائط الموجودة بمقياس رسم   ؛ قةإذا )أ( لم توجد خرائط للمنط   الخيارات التي يمكن اللجوء إليها

 أو )ج( كانت الخرائط قديمة ويتعذر تحديثها في   ؛ التفاصيل الكافية إلعداد خريطة لمنطقة العد  صغير ال يوفر 
 .الوقت المتاح 

     
وإذا توافرت خرائط طبوغرافية عالية المستوى إلى درجة معقولة، فينبغي استخدامها كأساس يمكن أن  .  3.76

ثم يجري تصويرهما معًا الستخدام  يدويًا كطبقة إضافية على شريط شفاف  العد  إليه حدود مناطق  تضاف 
ادين.    م وكبديل لهذه الطريقة، يمكن أن يتم  رسم حدود منطقة العد  يديويًّ العدَّ ا على خارطة مطبوعة، فتستخد 
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فالعاملون  بحذر؛  م  يستخد  أن  يجب  هذه  المختلطة  الخرائط  أنواع  ولكن كالًّ من  أخرى.  النتيجة في مواضع 
ات ساق، ومن مسؤوليتهم حل ها  أو جوانب عدم  أخطاء  تحتوي على  قد  الخرائط  أن   يعوا  أن  الميدانيون يجب 

نظام إحالة   لى التعداد إ  في ستخدمة  الم ساس  األب إحالة جميع خرائط ويج وتدوينها عندما يكونون في الميدان. 
  .جميع أنحاء البلدفي  واحد ومتسق   ي جوديس 

 
ما، أو لجزء منه، يمكن اتباع   وحيثما ال توجد خرائط دقيقة وحديثة للمعلومات بمقاييس مالئمة في بلد  .  3.77

 : 3.82- 3.79 الموصوفة في الفقراتالبدائل الموصوفة فيما يلي مع مراعاة المحاذير 
في العادة منطقة كبيرة، ويمكن الساتلي  التصوير    ويغطي.  ( الساتلي)   ور باألقمار االصطناعيةص   )أ(

إذا ما قورن بالمصادر األخرى. وينبغي تجهيز الصور مسبقًا من جانب   أن يكون فعَّااًل من حيث التكلفة
وت  الجهة تصحيحها  يجري  بحيث  لها  لمقياسالمور ِّدة  )وفقًا  الجغرافية  مراجعها  معروف   عيين  رسم 

كبر .  ذلك كله على وجه الصورة(  وتوجهات معروفة، مع بيان بعض خطوط الطول والعرض، ويطبع 
، إذا ما اسُتخدم اد شعبيتها وسهولة استخدامها. فالتصوير الساتليي ، وازد ةالساتلي حجم بيانات الصور  

اسة.  بطريقة عمالني ة، يمكنه أن يوف ر ساعات العمل واليد العاملة بتركيز االهتمام على المناطق الحس 
س عن بعد كطريقة مستقل ة للتحقق    . عملية التحقق الميدانيبواسطة ويمكن استخدام بيانات التحس 

مكلفة. إال    بيرة في بلد ما عملية . قد يكون الحصول على صور جوية لمناطق كالتصوير الجوي   ب( )
لي للمساكن وأساسًا لخرائط األساس. وفي   أن محفوظات الصور يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا للعد األوَّ

طريقة مجدية من حيث التكاليف للبدء في إقامة   بعض الحاالت يمكن أن تكون الصور الجوية الرقمية 
 . جغرافية  بعض المكونات لنظام معلومات 

 
. يمكن أن يساعد النظام العالمي لتعيين المواقع أو الخرائط الرقمية النظام العالمي لتعيين المواقع  )ج( 

يدوي المرسومة  الخرائط  في عمل  كبيرة  مساعدة  نظام  نظام    اً من  من  الرقمية  الخرائط  المعلومات أو 
جهاز استقبال بسيط للنظام العالمي واسطة  ستخدامها من قبل العدادين في الميدان. ويمكن بالالجغرافية  

للنقاط   معقولة  بدقة  العرض  الطول وخطوط  تحديد خطوط  المواقع  النظام األلتعيين  ساسية. وحسب 
مح الخطية، ومن ثم فائدته في تحديد ال تحديد الم   لتعيين المواقع أيضاً العالمي  المختار، يمكن للنظام  

 ة يدوياً أو الخرائط المعدَّ من نظام المعلومات الجغرافية  حدود الخرائط. ويمكن تحسين الخرائط المطبوعة  
تجاهات ومقياس الرسم االبإضافة خطوط الطول وخطوط العرض في النقاط الرئيسية من أجل تحديد  

غراض نشر البيانات، كما أنها تفيد في إنشاء أل والموقع المطلق. وهذه المعلومات مفيدة بشكل خاص  
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للقدرة على تسجيل المعلومات مباشرًة من دون   . حقةال ستخدامه في مرحلة  النظام للمعلومات الجغرافية  
تدوينها إفادة في إزالة الكثير من الخطوات الوسيطة. فاإلحداثيات تلتق ط وتعر ض مباشرًة على شاشة 
الحاسوب المحمول، وإذا توف رت خارطة رقمية أساس، يمكن أن تعر ض اإلحداثيات في أعالها. كما 

العاملين الميدانيين أن يضيفوا أي  معلومات مطلوبة عن الخصائص ويحفظوا هذه البيانات باستطاعة  
الرئيس  المكتب  بيانات جغرافية في  قاعدة  الحواسيب  يفي  أن   إلى  الحاسوب و . ونظًرا  األلواح وأجهزة 

إن  األنظمة المتكاملة إلعداد الخرائط تصبح خياًرا قاباًل للحياة لجمع فاألخرى المحمولة باتت أقل  كلفة،  
م المحرز في التكنولوجيا بما في ذلك تقنية نظام التموضع  البيانات الميدانية ألغراض التعداد. وإن  التقد 

الالسلكGPSالعالمي ) الكثير من ( واالتصاالت  الممكن تحقيق  الحواسيب، جعل من  ية وصغر حجم 
( المحمولة ال سيما تطوير برامجيات متخصصة GISالتطبيقات الجديدة ألنظمة المعلومات الجغرافية )

 للعمل الميداني في التعداد. 
عالي الث و محد  الشامل و ال جغرافي  المرجع  ال عناوين  المن شأن سجل   سجل  العناوين الجغرافي المرجع.    )د(

خاص بكل  مبنى ومسكن، أن يوف ر سناًدا هائاًل في الخطيط للتعداد وتنظيمه. وبإمكان أي  الالجودة، و 
الميداني وتوف ر  العمل  الكثير من عمليات  ي دوًرا مركزيًّا في  تؤد  أن  المرجع  الئحة عناوين جغرافية 

ا. وأفضل طريقة لربط كل  عنوان بموقع ما مفتاًحا لعملية دقيقة في تقديم االستبيانات وجمعها ومتابعته 
بفضل  مناسب.  جغرافي   مرجعي  نظام  في  إحداثياته  تحديد  هي  ما  لخارطة  المادية  المساحة  في 

(. GISاإلحداثيات الجغرافية يمكن إدخال العناوين في الخرائط المتاحة أو في نظام المعلومات الجغرافية )
نصح أقل ه بترميز العناوين جغرافيًّا. فالترميز الجغرافي  يُ وفي حال استحال الحصول على اإلحداثيات  

المثال،  سبيل  على  أخرى.  جغرافية  بيانات  من  إنطالًقا  متصلة  إحداثيات جغرافية  إيجاد  هو عملية 
للحصول على إحداثيات جغرافية لعنوان ما، يمكن اعتماد إحداثيات نقطة المركز لمناطق العد  التي 

  ينتمي إليها العنوان. 
 

حيث يتم  إعداد خارطة رقمية أساس، يمكن استخدام ذلك إلى جانب تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية   . 3.78
(GIS مة في التعداد. وقد ينطبق ذلك على عنوان اإلقامة االعتيادي  اآلن و/أو ( كأساس لترميز المعلومات المقد 

 في الماضي، ومكان العمل ومواضيع مماثلة.   
 

التكنولوجيات يجب التخطيط له بدقة   . 3.79 تحت إشراف موظفين   وتنفيذ االستراتيجيات التي تستخدم تلك 
الخرائط المتقدمة. ومن المهم   أو خبراء خارجيين لديهم مؤهالت رسمية في استخدام تكنولوجيا وضع ن  ي مؤه ل
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بشرط )يا في ميزانية التعداد تلك التكنولوج  بشكل خاص إدراج تكلفة شراء وصيانة المعدات المطلوبة الستخدام
، ووضع خطط مناسبة لضمان (من أجل تبرير تلك النفقات  القيام بدراسات وتحليالت سليمة للتكلفة والمزايا

 . بكميات كافية  وجود هذه المعدات في وقت التعداد 
 

المعدات في إمكانية  ويالحظ    . 3.80 تلك  الحاجة الستخدام  نتيجة  ظروف غير   وجود مخاطر كثيرة أخرى 
أن أجهزة النظام العالمي   مواتية، بما في ذلك سوء األحوال الجوية وظروف الغبار أو اإلضاءة الضعيفة. ومع 

المساكن المتداخلة أو المتالصقة في المباني  لتعيين المواقع تتسم بقدرات عالية فإنها قد ال تمي ِّز بين إحداثيات
يُ  الظروف يجب أن  تلك  الطوابق، وفي  إليهاالمتعددة  للوحدات   نظر  للمبنى وليس  إحداثيات  توفر  باعتبارها 

 .السكنية في نطاق المبنى
 

ادين. وهذا يتطلب بالضرورة   ومن المهم عند استخدام تلك الُنظم التأكد من أنها مفهومة بشكل واضح   . 3.81 للعدَّ
أو في مرحلة  )ما قبل العد( ط مرحلة تحديث الخرائ تدريب الموظفين تدريبًا جيدًا في تفسير الخرائط، سواء في 

مساعدات البيانات الشخصية فيجب تدريب الموظفين   العد. وإذا كانت الخرائط مدمجة في أجهزة رقمية مثل 
 .أيضاً  على استعمال تلك األجهزة وعلى البرمجيات

 
إدخال العمليات الجغرافية   وكما هو الحال في كل التغييرات الكبيرة في إجراءات التعداد، من المهم جداً  .  3.82

استعمالها في العمليات األساسية. وهذا   وعمليات رسم الخرائط للتعداد بشكل ناجح في جميع االختبارات قبل 
 .التكنولوجيا المستعملة مهم بشكل خاص حين يجري إدخال تغييرات في مستوى 

 
 ظم المعلومات الجغرافية نُ   -  هاء 

 
لدعم  مصمَّم  والبرمجيات واإلجراءات األجهزة من نظام  أنه  على  الجغرافية المعلومات نظام إلى النظر  يمكن   . 3.83
 يتراوح  أن يمكن العملية الناحية  ونمذجتها وعرضها. ومن وتحليلها  وتشغيلها  وإدارتها  مكانياً  المستندة البيانات  حصر

 التخطيطية المشاكل  حل  على قادر كامل  جغرافية معلومات مكتبي إلعداد الخرائط ونظام بين جر د مرفق  ذلك 

 المكان لدمج استخدام  على  النظام  هذا  وقدرة.  جغرافية المرجع تفصيلية بيانات قوائم  توفير   أو  واإلدارية المعقَّدة 

ة بيانات مجموعات وتشغيل   عملية في التخطيط الستخدامه في أهمية تعطي أن يمكن متغايرة من مصادر مستمدَّ

إمكانية يتيح  النظام  فهذا.  ا وإدارته  نفسها  التعداد   في اإلحصائية  للبيانات  الجو ي  بوظائف االستكمال  القيام  مثاًل 

على الوحدات حدود فيها  تتغير  التي الحاالت التعدادات.  بين   للبيانات المستودع  هذا وتنفيذ إنشاء أن الجوية 
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 بمهمة  تقوم التي إلعداد الخرائط  البسيطة المكتبيةالُنظم   أن عن اإلنجاز، فضالً  يسيرة غير الجغرافية المرجع مهمة

 منظمات  معظم احتياجات تلبي والمؤشرات األساسية األساس خرائط بيانات قاعدة مواضيعية من خرائط وضع

 . التعداد
 

 المهارات من متاح  هو بمستوى يالئم ما  إال   الجغرافية المعلومات نظام بتكنولوجيا  األخذ في  النظر يمكن ال  . 3.84

 ترتيبات  إلى السعي وينبغي  . اإلحصائية للمنظمة  اإلجمالية األعمال  من جزًءا ال يتجزأ على أن يشك ل  والموارد،

 مهمة وهي تلك البيانات،  وحفظ األساس بيانات الخرائط  بحيازة يتعلق في ما خاصة  األخرى  الوكاالت مع  للتعاون 

المنظمات اإلحصائية. المنظمة مسؤولية من ليست تعمد  أن  يجوز   معلومات نظام إنشاء إلى اإلحصائية وال 

بين  في إال   تنفيذه أو  جغرافية  الفاصلة  السنوات  خالل  نظام  هكذا  على  المحافظة  فيها  يمكن  التي  الحاالت 
 التعدادات وحين يغيب االعتماد على الدعم الخارجي. 

 
 السكانية  البيانات بواسطة  المعلومات الجغرافية  تطبيقات لنظام  ر تطو ِّ  أن اإلحصاء مكاتب لكن بإمكان  . 3.85

 المكاني. من التحليل  تقدًما أكثر أشكال  في أخرى الستخدامها  مصادر من الجغرافية المرجع البيانات  من وغيرها 

آخر. متخصصين في مكان   إلى بالكامل  إسناده يمكن كما  مؤسسات أخرى،  مع العمل  هذا  في المشاركة ويمكن
التعداد دور يقتصر عندئذٍ  المناسب لهكذا  المطلوب  المستوى  على  التعداد معلومات إتاحة على  مكتب  وبالشكل 

مكاتب وتتيح  لصانعي  المستقبلية واالتجاهات  الراهنة الديمغرافية الظروف عن حيوية معلومات التعداد نظام. 
 وإدارة الموارد والزراعة البنى التحتية وتخطيط والتعليم الصحية كالرعاية في مجموعة من القطاعات السياسات 

البيانات الديمغرافية في  تعداد مكانية المرجع شرًطا مسبًقا والزًما الستعمال  بيانات قواعد ويعتب ر توفير الطبيعية؛
 .هذه المجاالت

 
 ليد ترسيمات لحدود جغرافية على تو  قادر الجغرافية المعلومات نظام أن   الصدد تجدر اإلشارة إلى هذا  في.  3.86

توليد  مستجمعات المياه أو وحدات أو مناطق المدارس مناطق مثل  التعداد، في  المستعملة الحدود تتعدى  إضافية 
الكيانات تركيب من  بد الكهربائية. وال الطاقة  دة  أصغر إنطالًقا من  هذه   بيانات  ومتاحة في جغرافيًّا وحدة محد 

 الوحدة األصغر  هي  منطقة العد   كانت العد(. فإذا  مناطق  أو  الشبكية، المربعات أو  المباني،  واجهات )مثالً  التعداد 

. مناطق حدود تحديد   في  اً هام دوراً  المعلومات لهذه فإن النامية( البلدان معظم في هي الحال  )كما   شأن  ومن العد 

 المشاكل  من أن يخف ف العد   مناطق ترسيم حدود الجغرافية قبل  الكيانات تلك  عن المسؤولة السلطات مع التعاون 

 .المستقبل  في
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كبيرة، ويستهلك  نسبيًّا  معقدة تكنولوجيا هو الجغرافية  المعلومات  نظام أن وبما   . 3.87  في  إدخاله فينبغي  موارد 

 ترى  قد كامل،  نطاق  على النظام  هذا تطبيقات باستخدام   الفور على البدء  من  ا. وبدالً ي بتأنٍ  وتدريجً  النامية البلدان 

 قابالً  ويكون  المستعملين، من واسعة طائفة به وتأخذ تفهمه يمكن أن  ومتين بسيط بتصميم تبدأ  أن النامية البلدان

ات. ويمكن  عن  مستقالً  ويكون  البرامجية،  من الحزم واسعة  مجموعة إلى للنقل  ة للمعد   استراتيجية  اتباع أي منص 

 نظاًما تجاريًّا  الوطني  اإلحصاء مكتب يستخدم  بحيث  النامية، البلدان  في الجغرافية المعلومات تنفيذ نظام  في  هرمية

ًرا   لقواعد الواسع  التوزيع ثم يتحقق  وتحليلها. المكانية  البيانات من ضخمة كميات التعامل مع في  واسعة بقدرات متطو 

 المنخفضة الخرائطي الرسم برمجيات مع  نسق يتفق  باستخدام المكتملة  البيانات قواعد من نسخة بإعداد  البيانات

 .الشبكة على الجغرافية  للمعلومات  نظام في الكلية المعلومات  خالل نشر  ومن منخفضة، بتكلفة وتوزيعها  المستوى 
 

ُنظم   .  3.88 باستخدام  األخيرة  السنوات  في  البلدان  كثير من  الجغرافية أخذت  تسهيل   المعلومات  من أجل 
ومع انخفاض التكلفة واالطمئنان .  عمليات الخرائط للتعداد سواًء في إنتاج خرائط التعداد أو منتجات نشر البيانات

المستقبل. ومن المتوقع أن يكون التعداد حافزًا لزيادة   إلى التكنولوجيا األساسية، يتوقع أن يستمر هذا االتجاه في
لذلك ينبغي اعتبار استخدام ُنظم المعلومات الجغرافية كقرار  (.ككل   ى المكاتب اإلحصائية )أو في البلد القدرة لد 

يمتد أثره إلى ما بعد عمليات التعداد، وفي هذا الصدد يحتاج األمر إلى النظر في عدد   سياسي استراتيجي مهم
رافية، وهي قاعدة بيانات جغرافية خاصة تعتبر قاعدة بيانات قائمة على نظام المعلومات الجغ.  من المسائل 

، بنيًة أساسية مهم ة تمك ن مكتب اإلحصاء الوطني من إدارة بيانات  بالتعداد مبنية على مستوى منطقة العد 
التغي   ل التعداد وتحليلها ونشرها ورصد  تعدادين متتاليين. كما تشك  بين  الجغرافيا  الذي يطرأ على  المستمر  ر 

البنية األساسية الوطنية للمعلومات الجغرافية يسمح لمكتب اإلحصاء الوطني ومنظمات عنصًرا أساسيًّا من  
األدل ة  القائمة على  القرارات  اقتصادية وبيئية لصنع  اجتماعية  بيانات  بإدماج  الشروط   .64وطنية أخرى  ومن 

جغرافي حيث يكون  المسبقة الالزمة لبناء قاعدة بيانات جغرافية على مستوى منطقة العد  وضع مخط ط ترميز 
لة لها.  د إداري يمكن استخدامه لربط الخصائص الجغرافية بالميزات المسج   لكل  عد  رمز فريد، ومحد 
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 :65الجغرافية على النحو التالي  ويمكن تلخيص المزايا )المحتملة( والتكلفة )المحتملة( لنظام المعلومات  . 3.89
 : أ( المزايا )

ادون والمنتجات المستندة إلى الربط الوثيق بين    -  ة   الخرائط التي يستعملها العدَّ الخرائط المعدَّ
 ؛ الستعمال المستعملين

نشر مدع م لبيانات التعداد إذ يمكن رؤيتها بالتصور البصري في المناطق الجغرافية لتسهيل   -
مين  ؛ الفهم على المستخدِّ

مما ،  التعدادات  األساس فيما بين   باستعمال خرائط األساس الرقمية تقل تكلفة تحديث خرائط  -
 ؛ ألخذ العي نات وتحديثها، من بين أمور أخرى  بناء أطر  من  نمك  ي 

 ؛ بالطريقة العادية  بما كان استنساخ خرائط باستخدام نظام المعلومات الجغرافية أقل تكلفة منه ر   -
 ؛ الجغرافية بالحدودتزداد قدرة نظام المعلومات الجغرافية على تحسين النوعية فيما يتعلق    - 
باستقصاءات   باستخدام نظام المعلومات الجغرافية تزداد قدرة وكاالت اإلحصاء على القيام  -

م  مكانية   ؛ وتحليل متقد 
باستخدام نظام   األماكن التي يحتاجها تخزين خرائط المدخالت لألغراض الرقمية أقل كثيراً   -

 . المعلومات الجغرافية
 : ب( التكلفة)

 ؛ يحتاج نظام المعلومات الجغرافية إلى خبرة تقنية عالية   - 
 ؛ يحتاج نظام المعلومات الجغرافية إلى مستوى أعلى من البنية التحتية الحاسوبية  - 
استعمال نظام   يمكن إجراء نظام التعداد بالطريقة الكتابية على أساس خرائط األساس، ولكن    - 

رقمية. وإذا كان من الضروري   يتطلب وجود خرائط أساس المعلومات الجغرافية في هذه المهمة  
وقت كاٍف للتحضير وكذلك إلى تمويل كبير.   إقامة قاعدة خرائط رقمية فسوف يحتاج األمر إلى

 ؛ موظفين فنيين من ذوي الخبرة  ويتطلب األمر في الحالتين وجود
نطاق المهمة   فية خارج في أغلب الحاالت تقع مهمة إعداد الخرائط أو نظام المعلومات الجغرا  -

 .األساسية لوكالة اإلحصاء 
 

 
 :بيع امل)منشااااااااورات األمم املتحدة، رقم    اجللرافية املك نية لدعم أنشااااااااطة التعدا   ة األساااااااا سااااااااي  البنية  لي   للمزيد من املعلوم ت، أنظر    65
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 د التعاقد على إعداد خرائط التعدا   - واو 
 

واسعة بُنظم وضع الخرائط   يتطلب وضع مشروع الخرائط خارج نطاق الُنظم الكتابية البدائية معرفة   . 3.90
من داخل الوكالة فقد يكون من   المهارات   والُنظم المساحية والجغرافية. وإذا لم تتوافر إلدارة التعداد مثل تلك 

 .التعداد أو كلها  الضروري التعاقد على إعداد بعض عناصر خرائط 
 

اتفاق   . 3.91 أو  الميدانية بموجب عقد  الخرائط لألعمال  إعداد  التعداد عند  إدارة  بيان   وتحتاج  إلى  خارجي 
 ؛ على بيانات خرائط األساس  متطلباتها من المتعاقد. وهذه المتطلبات يمكن أن تشمل ما يلي: )أ( الحصول 

)ج( تمكين مصممي مناطق   ؛ خرائط األساس  )ب( تحديد الحدود اإلحصائية )أو الحصول عليها( وتنسيقها مع 
)د( إنتاج   ؛ للحدود )وتحديث البيانات المكانية المتصلة بها(  العد من تقديم المشورة بشأن أي تغييرات مقترحة 

 .من أجل األعمال الميدانية  خرائط ورقية حسب ما تقرره الوكالة 
 

البيانات المكانية المتصلة   وتقوم وكالة اإلحصاء باألعمال المتصلة بتصميم مناطق العد والتأكد من .  3.92
الميدانية. وتتحمَّل ضمن برنامج السوقيات    بها، كما تتسلَّم الخرائط الورقية للتأكد من جودتها وتسليمها بعد ذلك 

الخرائط لمعايير النوعية المطلوبة وتوصيل الخرائط إلى   وكالة اإلحصاء أيضًا المسؤولية الكاملة عن استيفاء
وكالة اإلحصاء أيضًا بعد التعداد بتقديم أي مالحظات أو تعليقات   الموظفين في الميدان حسب الحاجة. وتقوم

ادين بشأن   . ساس إلى وكالة وضع الخرائط إذا ما كانت هذه المعلومات ذات فائدة لها خرائط األ  تتلقاها من العدَّ
 

ًيا تقد  أما عمل الخرائط ألغراض النشر فهي مهمة   .  3.93 معلومات   ألن النواتج يجب أن تمث ِّل   كون أكثر تحد 
م   إحصائية )مع الخرائط أو كجزء منها( مصحوبة في الغالب بتحليل أو تعليقات على  ن التقدُّ المعلومات. وقد مكَّ

الخرائط المواضيعية القياسية. على أن   في برمجيات الخرائط وكاالت اإلحصاء من إنتاج طائفة واسعة من 
وفي هذه الحاالت قد يكون من األفضل لوكاالت .  المنتجات الخرائطية المتقدمة قد تحتاج إلى خبرات خارجية

و  اإلحصاء  أعمال  تركز على  أن  تترك اإلحصاء  إلنتاج   أن  المطلوبة  التقنية  المهارات  توفير  مهمة  للمتعهد 
صارمة لضمان الجودة لتضمن أن النواتج التي يقدمها المتعهد تلبي   المنتجات الفعلية مع استعمال إجراءات 

 .النهائيين الموصوفة أعاله متطلبات المستعملين
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 لتعداد ل   خرائط ال تنفيذ برنامج وضع    -  ي زا 
 

المهام المعقَّدة في وقت   يحتاج وضع نظام للخرائط في وكالة اإلحصاء إلى التنسيق بين مجموعة من. 3.94
العملية. والمهام األساسية التي   طويل نسبيًا سابق على التعداد. ومن المهم وضع خطط المشروع إلدارة هذه

 :تتضمنها تلك الخطط هي ما يلي
الخرا (  )أ  التعداد خدمات من   . ئط إنشاء وحدة لوضع  فريق متخصص   يتطلب مشروع وضع خرائط 

بأنشطة  التعداد  هيئة  خارج  من  مؤسسة  تقوم  وحينما  المشروع   للمشروع.  فرق  تتولى  الخرائط  وضع 
 ؛ وترتيبات التنسيق مع مقدمي خدمات إعداد الخرائط مسؤولية تحديد متطلبات التعداد من الخرائط

إلى الميدان. وال   حاسم في الجدول الزمني هو موعد تسليم الخرائطالتاريخ ال   . وضع جدول زمني ب(  )
التعداد إلتاحة الوقت الكافي إلنتاج   بد من أن يبدأ برنامج وضع الخرائط في مرحلة مبكرة من دورة 

 ؛ مناسب قبل تاريخ التعداد وقبل تدريب موظفي الميدان خرائط تغطي جميع أنحاء البلد في موعد 
األساسية في مشروع   من الخطوات   وضع خرائط األساس والبيانات الجغرافية الرقمية.التعاقد على  ج(  )

بيانات تتضمن  للبلد،  أساس  الخرائط وضع خريطة  وإذا كان مشروع   وضع  المطلوب.  رقمية حسب 
 . فقد تحتاج وكالة اإلحصاء إلى تحديث قاعدة الخرائط لديها   وضع الخرائط للتعداد موجودًا بالفعل 

 
 الخرائط الورقية وأنواعها مصادر   - 1
 

الرسمية.  3.95 الخرائط  إتاحة  فيمكن  ورقية  قاعدة خرائط  التعداد سيستخدم  كان  من وكاالت   إذا  المنشورة 
البلديات. ومن  أو  المحلية  الحكومات  أو  المركزية  للحكومة  التابعة  الخرائط   الخرائط  لتلك  األخرى  المصادر 

سيتم الحصول على الخرائط من مصدر خارج  ت خاصة. وإذا كان االستعانة بوكاالت حكومية أخرى أو شركا
تلك الخرائط من مصادرها األصلية وحل أي مشاكل تتعلق   وكالة التعداد فيجب الحصول على إذن باستعمال 

 .بحقوق الملكية
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 االحتياجات من بيانات الخرائط الرقمية   - 2
 

األساسية تلبية االحتياجات التي   عند إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية ينبغي أن يكون من االعتبارات   . 3.96
من البيانات المكانية الرقمية من المهم أيضًا وضع   تقررها وكالة التعداد من البيانات. ومع توافر كميات كبيرة 

 . واتساقها موثوقية البيانات   معايير ومواصفات قياسية للبيانات لضمان 
 

إدخالها في الخرائط فهي   أما القواعد األساسية التي ينبغي اتباعها في اختيار بنود البيانات المطلوب   . 3.97
ادين في رسم خط  )ب( أن يكون بند   ؛ سيرهم في منطقة العد  التأكد من أن )أ( بند البيانات سيكون مفيدًا للعدَّ

بنود البيانات للمستعملين في سياق وضع خرائط التعداد   البيانات ذا فائدة للمستعملين. وفي تقييم مدى فائدة 
إلى  األكبر  االهتمام  إعطاء  ذات   ينبغي  المناطق  أو  الصغيرة  المناطق  عن  للبيانات  المستعملين  احتياجات 

 . يانات ال تتفق مع أي من هذين المعيارين في قاعدة البياناتينبغي إدخال بنود ب  األهمية بالنسبة لهم. وال 
 
 تحديث الخرائط أو بيانات الخرائط الرقمية   - 3
 

إلى موارد كبيرة. ذلك أن   يحتاج إعداد خرائط األساس أو البيانات الرقمية لخرائط األساس، أو تحديثها،   . 3.98
مناطق العد وبالتالي على كفاءة العد  واكتمال خرائط المحتوى النهائي لخرائط األساس له تأثير كبير على دقة  

األساس حسب األولويات، على أساس المناطق التي   في التعداد. وينبغي وضع جدول زمني لتحديث خرائط 
ت في أعداد السكان أو خصائصهم. ومن الجوانب الهامة التي ار يُّ للتغ   تحتاج الخرائط فيها إلى تحديث نتيجة 

مالمح   ( ج )  ؛ الحدود اإلدارية  ( ب)   ؛ أسماء الطرق والممرات المائية المسماة بدقة  (أ)  :يلي تحتاج إلى تحديث ما  
 .المدارس ودور العبادة ومكاتب البريد والمتنزهات والمباني الكبيرة   المعالم مثل 

 
 تصميم مناطق العد ومناطق إدارة التعداد   - 4
 

إعداد دليل لوضع تصميم   الورقية أو الرقمية، ينبغي سواء استخدمت قاعدة خرائط تقوم على الخرائط    . 3.99
تصميم مناطق العد. ويمكن استخدام هذا   لمناطق العد، يشتمل على معايير التصميم واإلجراءات التي تتبَّع في

 . وضع تصاميم مناطق العد الدليل كأساس لتدريب العناصر المشاركة في عملية
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يقوم موظف .  3.100 أن  المسؤولون وينبغي قدر اإلمكان  اإلقليمية  اإلحصاء  مسؤولية مباشرة عن   و مكاتب 
من شأنه أن يضمن االستفادة من   مناطق العد في محافظاتهم أو مناطقهم بوضع تصميم مناطق العد. وذلك 

كبير من عملية تصميم مناطق العد على جمع   المعارف المحلية في عملية تصميم مناطق العد. ويعتمد جزء
حدود المناطق من أجل تحديد أفضل طريقة لتصميم منطقة   ت الحاصلة في السكان وفي رايُّ المعلومات عن التغ

لتصميم مناطق العد، إعداد قائمة توف ِّر لمرحلة العد جميع البيانات الميدانية   عد معيَّنة. وينبغي أن يتم، نتيجة 
 . منطقة وتوف ِّر لمرحلة النشر البيانات الجغرافية ذات الصلة ذات الصلة بكل 

 
الميداني والمناطق اإلقليمية عند .  3.101 العملية عن   ويمكن تحديد تصميم حدود مناطق اإلشراف  انتهاء 

 . طريق تجميع مناطق العد ووضع ترميز تعريفي جغرافي لتلك المناطق
 

البيانات طبقًا للمعايير .  3.102 للتأكد من صحة  الموضوعة سواء في   وينبغي تنفيذ تدابير ضمان النوعية 
رقمية كواسطة للحصول على   عملية التسيير الميداني أو السالمة الفنية في الحاالت التي تستخدم فيها قاعدة 

 . النواتج
 
 طباعة الخرائط الميدانية ومحتواها  - 5
 

الوقت  .  3.103 إلى  الواجب  االهتمام  إيالء  عند   (الطويل ) ينبغي  الخرائط،  لطباعة  خطة   المطلوب  وضع 
 . ادالمشروع لخرائط التعد 

 
ويجب طبع خريطة   ويجب تزويد كل مستوى من مستويات الموظفين الميدانيين بالخرائط الالزمة،.  3.104

الخريطة  نسختين من  بإعداد  البلد. ويوصى  في  منطقة عد  لكل  األقل  إحداهما   واحدة على  اد  العدَّ يستعمل 
المرجعية  ولألغراض  التدريب  ألغراض  األخرى  الميداني  المشرف  المكتب و )  ويستخدم  ذلك  بعد  بها  يحتفظ 

قد يكون اللجوء إلى تكنولوجيا المعلوماتية لجمع البيانات (. اإلحصائي كأحد المدخالت في دورة التعداد التالية 
كاأللواح الذكية والحواسيب المحمولة وغيرها من األجهزة المحمولة يدويًّا، مناسًبا أيًضا لعرض الخرائط المتوفرة 

  للعاملين الميدانيين. 
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كانت خرائط ورقية   سواء )ومن االعتبارات األخرى الواجب أخذها في الحسبان في إعداد خرائط العد  .  3.105
  :ما يلي ( أو بيانات رقمية

يجب  (أ ) ثم  إضاءة ضعيفة ومن  بالعمل في ظروف  ادون  العدَّ يقوم  أن  األمر  يتطلب  تكون   قد  أن 
 ؛ التفاصيل على الخرائط سهلة القراءة

والرموز والتعرف   ينبغي أن تكون الخرائط سهلة التفسير وأن يكون من السهل قراءة النصوص   ( ب)
المكان الصحيح مع عرض  للمقارنة مع المعلوما  عليها وأن تكون موضوعة في  ت في نسق قياسي 

 ؛ خرائط األساس األخرى 
 ؛ ال لبس فيها  واضحة  ( مثل حدود مناطق العد) يجب أن تكون الحدود المطبوعة على الخرائط   (ج )

 ؛ بها  يجب أن يكون من السهل التعرف على مناطق العد وتمييزها عن المناطق المحيطة ()د
عبئًا يقلل من (  A2   أكبر من الحجم) يعتبر طي الخرائط أو إعادة طيها في حالة الخرائط الكبيرة    )ه( 

 ؛ كفاءة الموظفين
ل إضافة تعليقات خطية يقوم بها   ( و) ادون  يجب أن تكون الخرائط في شكل ُيسه ِّ  ؛ العدَّ
ااًل من حيث التكلفة  ( ز)  ؛ يجب أن يكون إنتاج الخرائط فع 
 .المستعملون  ينبغي أن تكون الخرائط مناسبة للطبع لتلبية أغراض النشر إذا كان هذا ما يطلبه (ح )

 
بمقياس رسم أصغر وأن   لخرائط التي يستعملها المشرفون أو المديرون اإلقليميون ينبغي أن تكون ا.  3.106

غي أال  تكون كبيرة بشكل ولكن ينب   تحتوي في نفس الوقت على تفاصيل كافية للتعرف على المالمح الرئيسية 
اد. وفي كثير   يجعل تناولها عسيرًا حين يقوم الموظف، على سبيل المثال،  بالرد على مكالمة هاتفية من العدَّ

إضافية إذا كانت الخريطة األساسية تغطي منطقة كبيرة نسبيًا.   من األحيان قد يلزم استعمال خرائط تحليلية أو 
كبار  مستويات  لجميع  هم ال  وبالنسبة  التي  الفرعية  الوحدات  جميع  حدود  الخرائط  تحدد  أن  ينبغي  موظفين 

 . مسؤولون عنها 
 

 إعداد الخرائط ألغراض النشر   - حاء 
 

ي دوًرا يزداد أهم يًة في مرحلة   . 3.107 إن  الخرائط التي باتت تت خذ شكل منتجات رقمية بصورة عام ة، تؤد 
د بمرجع جغرافي  وتؤم ن  نشر البيانات الخاصة بالتعداد. فاإلحصاءات المجم عة من بيانات التعداد يمكن أن تحدَّ

دام الخرائط بالفعل لربط البيانات اإلحصائية طرًقا لتحليل الخصائص الجغرافية لتلك اإلحصاءات. ثم يمكن استخ 
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مين  بالمنطقة الجغرافية التي تعود نتائج التعداد لها. ما يسه ل فهم اإلحصاءات واستخدامها إن على المستخدِّ
 الخبراء أو على عام ة الناس.    

 
ء قواعد بيانات إحصائية في حال ُأنشئت قاعدة بيانات جغرافية رقمية كاملة للتعداد، عندئٍذ يمكن إنشا   . 3.108

للوحدات اإلدارية أو اإلحصائية من خالل تجميع البيانات بكل  بساطة. بالنسبة إلى البلدان التي ال تستخدم 
، تبقى خيارات أخرى متوفرة إلنشاء قاعدة بيانات رقمية وجغرافية  تقنيات رقمية في إنتاج خرائط مناطق العد 

رب ط بتقارير التعدادات، لتوزَّع على أجل إنتاج خرائط ذات جودة للنشر لتُ المرجع للتعداد في هذه المرحلة من  
قاعدة  جمع  يمكن  داخلية.  لتطبيقات  أو  مكانيًّا  التعداد  بيانات  تحليل  يريدون  الذين  الخارجيين  مين  المستخدِّ

ى التجميع، البيانات هذه لمستوى مناسب من الهرمية اإلدارية أو لمناطق إحصائية مجم عة أخرى. وعلى مستو 
تكون الموارد الالزمة إلنتاج قاعدة بيانات رقمية أقل  بكثير من تلك الالزمة إلنشاء قاعدة بيانات رقمية كاملة 

   .  لمنطقة العد 
 

يرد شرح شامل الستخدام خرائط النشر إلحصاءات التعداد في فقرة "المنتجات الجغرافية" تحت عنوان   . 3.109
 (. 3.366الى  3.349  من   تجات والخدمات" )أنظر الفقرات "نشر بيانات التعداد: المن 

 
 اختبار التعداد   - الخامس الفصل  

 

قبل العد، وهي خطوة   لجميع البلدان إجراء اختبار لمختلف نواحي خطة التعداد   كبرى الهمية  األ من   .  3.110
التي تنظر في إجراء تغييرات جوهرية   وللبِّلدان ضرورية للبِّلدان التي ليس لها تاريخ طويل في إجراء التعدادات  

التعداد  جديدة  أو   بصدد  تكنولوجيات  لمختلف   . استخدام  للتعداد  اختبارات  تصميم  وبطرق   ويمكن  األغراض 
في جميع مراحل التعداد بما في   مختلفة. ولكي تعطي هذه االختبارات الفائدة المرجوة منها ينبغي استخدامها

ينبغي إجراء اختبارات منفصلة للتكنولوجيات الجديدة مثل اإلنترنت   نات وتقييم النتائج. ذلك العد وتجهيز البيا
وبنيته  البيانات  تطبيق جمع  بتصميم  المتصلة  المشاكل  بتحديد  السماح  أجل  يدويًّا من  المحمولة  ، ا واألجهزة 

لة وأمنها.   في إعطاء معلومات مهمة عن   وتفيد هذه االختبارات ونظام تحويل البيانات وصدق البيانات المحو 
 الموازنة و ،  المجيبين، وخطة تجهيز البيانات  مدى مالءمة التنظيم الميداني وبرنامج التدريب، ومدى العبء على 

نواحي الضعف في   ي تقصقيمة كبرى في    ذاتوما إلى ذلك من الجوانب المهمة للتعداد. وهذه االختبارات  
يمكن  التي  العد،  إجراءات  في  أو  التعليمات  وفي  تصميم   االستبيان  ويمكن  البيانات.  نوعية  على  تؤثر  أن 

الكفاءة  الوقت   االختبارات بشكل يتيح تقديم معلومات عن  البديلة للعد وعن متوسط  الطرق  النسبية لمختلف 
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مجموعة من أماكن السكن، وهي معلومات مفيدة في تقييم االحتياجات من   و كل الالزم للعد لكل أسرة معيشية أ
لنواة الموظفين من المشرفين   وعالوة على ذلك فإن اختبارات التعداد توفر تدريبًا عملياً .  الموظفين والتكاليف

 . المسؤولين  وسائر 
 

للمناطق أو الوحدات الجغرافية ضرورية. عند إجراء اختبارات التعداد، عادًة ال تعتبر عي نات االحتمال    . 3.111
وبما أن  هدف التعداد التجريبي واالختبار المسبق هو التحق ق من الجدوى التشغيلية لمسار عمل مقترح للتعداد 

تُ  المقصودة يمكن أن  بتقديرات سكانية، فالعي نات  القيام  لهكذا اختبارات. فاالختيار األساسي ال  م عادًة  ستخد 
والعي نات  جدوى.  اختبار  لهكذا  عادًة  ل  يفضَّ المناطق،  هذه  من  بعض  أو  واحدة  جغرافية  لمنطقة  المقصود 
المقصودة هي مفيدة بصورة خاصة عندما تبرز ضرورة إجراء اختبار الستبيانات التعداد وطرقه في مناطق 

جهة أخرى، عند بروز ضرورة القيام بقياسات كمية إجمالية لمقارنة   تشهد ظروًفا صعبة بشكل خاص. ومن
فعالية اإلجراءات المختلفة )على سبيل المثال، في دراسة أخطاء اإلجابة المتوقعة التي تنشأ من أنظمة العد  

  .  المختلفة(، ينبغي اللجوء إلى إجراءات أخذ العي نات العشوائي 
 

االستبيان. والغرض من   التي تجرى أثناء التحضير للتعداد هي اختباراتوأول نوع من االختبارات  .  3.112
بما في ذلك صياغة تلك األسئلة   هذه االختبارات هو التأكد من مالءمة األسئلة التي ترد في استمارة التعداد

قييم وتفيد هذه االختبارات بشكل خاص في ت.  والتعليمات المتصلة بها وكذلك مدى مالءمة تصميم االستبيان
بفئات معيَّنة من السكان، وكذلك للسكان عمومًا. وتستخدم   مدى مالءمة المواد المقترحة لعملية العد فيما يتصل 

المتطلبات من الوقت في عملية العد. ومن الناحية العملية يمكن إجراء   هذه االختبارات أيضًا من أجل تقييم 
رة بعناية. وألن تلك االختبارات غير مكلفة نسبيًا نطاق ضيق في عدة أماكن مختا  اختبارات االستبيان على

في هذا   . جوالت متعددة من اختبارات االستبيان إلى أن يتم الوصول إلى استبيان يحظى بالقبول   فيمكن إجراء 
الصدد، يعتبر استخدام تكنولوجيا تقف ي العين الختبار االستبيان مفيًدا لتصميم استبيانات بطريقة علمية أكثر 

 أنماط القراءة لدى المجيبين يمكن أن يتم  التعر ف عليها تقنيًّا من خالل االختبار. إذ إن  
 

وينبغي تصميم تلك التجارب   .وغالبُا ما يسمى االختبار الشامل إلجراءات التعداد كلها تعدادًا تجريبياً .  3.113
النظام بكامله. أما للتعداد وإدارتها من أجل اختبار  للتعداد التجريبي فهي أنه   الشاملة  الخصائص األساسية 

على مراحل التعداد التحضيرية ومرحلة العد ومرحلة التجهيز، وهو   يغطي منطقة إدارية كبيرة أو أكثر، ويشتمل 
التعداد    بذلك يختبر مالءمة خطط  . ولكي يخدم هذا الغرض على أفضل نحو كذلك التعداد بكاملها وتنظيم 

بضمان أن تكون الظروف في التعداد التجريبي قريبة قدر اإلمكان من الظروف التي تكون   ينبغي االهتمام 
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التعداد   العد   سائدة خالل  المخطط، لكي تكون   الفعلي. ولذلك يجري  التعداد  بالضبط من  التجريبي قبل عام 
الموسمية  األنماط  الحكم  النتائج متفقة مع  المناخ واألنشطة. وليس من  ناحية  اعتبار المتوقعة من  ة عمومًا 

تؤخذ منه بيانات فنية لالستعمال. ففضاًل عن مشاكل المعاينة، فإن استعماله بهذا   التعداد التجريبي مصدراً 
 . يتفق مع الغرض المركزي للتعداد التجريبي وهو اإلعداد للتعداد الرئيسي الشكل ال 

 
للحلول   .3.114 اختبارات  مجموعة  إجراء  الحاسمة  األهمية  تكنولوجيا     اإلنتاج   أنظمة و ومن  تتيحها   التي 

خصائص كل   المعلومات واالتصاالت المزمع تطبيقها في التعداد. وينبغي أن تشمل تلك االختبارات، حسب 
 تحويل بالعمل الميداني و   حزمة من ُحزم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جميع مكونات الحزمة المتصلة 

مهمة بصفة خاصة عند إدخال تكنولوجيا   اد بفترة كافية. وهذه مسألة البيانات وتجهيزها قبل وقت إجراء التعد 
المسح الضوئي للبيانات كوسيلة و  ، واألجهزة المحمولة يدويًّا أو أي أدوات جمع إلكترونية  ، اإلنترنت جديدة مثل 

تعطُّل   الالزمة لتفاديالبيانات. وينبغي أن تشمل االختبارات اختبار المعدات ذاتها وكذلك الظروف    اللتقاط 
إلى اختناقات في   المعدات مثل األحوال الجوية أو التأخيرات الكبيرة الناتجة عن سوء نوعية الورق مما يؤدي

األساليب الجديدة باستخدام   . وفي سياق استعمال أو اي  مشاكل غير متوقعة تطرأ على أنشطة البرمجة  الطابعات 
البيانات اإللكتروني  الرئيسي   مل االختبار يجب أن يشت  جمع  المستودع  إلى  اليومية  البيانات  على تحويالت 

على أساس   ،التنقيح والتبويبتطبيقات  و   ، قواعد إدخال البيانات، والترميز  للبيانات. وينبغي اختبار مدى كفاءة 
 . النتائج التي يسفر عنها التعداد التجريبي 

 
 يشية إعداد قوائم أماكن السكن واألسر المع  - السادس الفصل  

 

معيشية، والتي   تشك ِّل قوائم أماكن السكن أو المباني التي تشتمل على أماكن للسكن أو على أسر .  3.115
وجود خرائط مناسبة وحديثة.   تكون متاحة عند بدء التعداد، أداة تعين على ضبط العد، وال سيما في حالة عدم

ادين وعدد االستمارات وتفيد هذه القوائم أيضًا في تقدير عدد   ومواد التعداد األخرى الالزمة في المنطقة وفي   العدَّ
المؤقتة للتعداد. وهي مفيدة أيضًا فائدة كبيرة في تحديد مناطق   تقدير الوقت الالزم لعملية العد وتجميع النتائج

وأخيًرا،   . بشكل منفصل   بين تعدادي السكان والمساكن حين يجري القيام بهما  العد وفي إقامة الوصالت المناسبة 
 يمكن استخدامها كدليل لرصد درجة كمال العد  السكاني في منطقة معي نة وجودته. 

 
استخدامها.  3.116 يمكن  دائمة  تمييز  عالمات  والمباني  الشوارع  بإعطاء  االهتمام  التعدادات   وينبغي  في 

بمجموعات   قائمة  إعداد  الممكن  أخرى. وليس من  أغراض  السكن، وال سيما في   أماكن الالحقة وفي خدمة 
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ترقيم كل شقة من   عيَّن مميَّزة. ويت  األماكن الكثيفة السكان، ما لم تكن للشوارع أسماء معروفة وللمباني أرقام 
لم تتوافر هذه المتطلبات فإن من المجدي جدًا   الشقق في المباني المتعددة المساكن أو تمييزها بوضوح. وإذا

 .إجراء الترقيم ُقبيل التعداد
 

بمساعدة .  3.117 العدادين  إمداد  المفيد  فإن من  المعلومات متوافرة  قوائم   إذا كانت هذه  إضافية في شكل 
كان العد الذاتي، الذي يتم على أساسه   بالعناوين المطلوب منهم القيام بزيارتها. وقوائم العناوين ضرورية إذا

خطة التعداد. ولدى بعض البلدان سجالت للسكان   ر المعيشية بالبريد، جزًءا منس إرسال االستبيانات إلى االُ 
بإعداد  نسبيًا،  بسيط  نحو  بالقيام، على  القوائم في   تسمح  استخدام هذه  تقريبًا. ويمكن  بالعناوين كاملة  قوائم 

ميدانيًا. يَّن  زيادة تحسين السجالت السكانية عن طريق تبيان أي فوارق تتب   التعداد، كما أن التعداد يساعد في
الرسمية للسكان غير متاحة أو كانت هذه السجالت غير مكتملة فإن في اإلمكان الحصول   نت السجالت وإذا كا

شركات البيع   قوائم أخرى بالعناوين من سلطات البريد أو شركات المرافق العامة أو القطاع الخاص )مثل   على 
المستقاة من هذه المصادر   القوائم عن طريق البريد(. وبعد ذلك يمكن إعداد قائمة نهائية للعدادين وذلك بدمج  

 . المختلفة 
 

لألسر.  3.118 مسبقة  استبيانات  طبع  يمكن  للسكان،  جيد  سجل  وجود  حالة  على   وفي  تحتوي  المعيشية 
وذلك من واقع السجل. ومن   معلومات مثل أسماء األشخاص المتوقع وجودهم كأعضاء في األُسر المعيشية، 

ل بعملية جمع المعلومات شأن ذلك أن يخفف من عبء   ويساعد في تحديد الفروق بدقة. ومن   اإلجابة ويعج ِّ
ظن  إذا  سلبي  سيكولوجي  أثر  لذلك  يكون  فقد  أخرى  ترصد   ناحية  السلطات  بأن  االستبيان  على  المجيبون 

سجاًل واحدًا أو عدة سجالت كمنطلق لتعداد يشمل تغطية   أوضاعهم على نحو وثيق. والنهج الذي يستخدم 
بالسجل. ومن المؤكد أنه ستبرز فروق بين السجل أو السجالت والوضع   نية كاملة يسمى أحيانًا التعداد ميدا

 . لمعالجة هذه الفروق  الميداني مما يتطلب قواعد 
 

 العد  الميداني   - السابع الفصل  
 

. في السنوات األخيرة، أدخل استخدام التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ التعدادات تغييرات جوهرية على 3.119
المقابالت وجًها لوجه يمكن أن ُتطبَّق بطرق مختلفة،  ان بواسطة  السك  لعد   التقليدية  العد  الميداني. فالطريقة 

ال  باليد اللتقاط  أجهزة محمولة  أو  استبيان ورقي  . ومن جهة أخرى، بواسطة  العد  تلقائيًّا خالل عملية  بيانات 
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بإمكان طرق العد  الذاتي أن تطبَّق أيًضا بطرق مختلفة بواسطة اإلنترنت. ويشك ل استخدام التكنولوجيا خالل 
البلدان.   ي األساسي  لمعظم  جمع البيانات باإلنترنت وبصورة وتجدر اإلشارة إلى أن طرق  عملية العد  التحد 

علومات الم ذات التغلغل الواسع لتكنولوجيا  لم تنفَّذ إال  في سياق البلدان    ، بالتوازي مع طرق أكثر تقليديةأساسية  
وأنه   وجًها لوجه عن طرق العد    ستغناء تماماً اإل   لى تؤدي إ  ال رنت، وهذه الخيارات قد  تن اإل ت بما فيها  ال تصااال و 

يمكن التأكد من أن غالبية   ال علومات  الم جتمعات التي تتمتع بدرجة عالية من استخدام تكنولوجيا  الم  في حتى  
 . السكان يفضلون هذه الطريقة للعد الذاتي

 
 طريقة العدّ  -  ألف 

 
يقوم موظف تعداد   (ادينالعدَّ  أو طريقة) هناك طريقتان أساسيتان للعد: ففي طريقة إجراء العد بالزيارة  .  3.120

وعن كل   ( تعداد السكان  )في علومات عن كل فرد  الم دة بجمع  منطقة محدَّ في  ع بهذه العملية  ال ضطلال   ن معيَّ 
، الذاتيطريقة إجراء العد    في ستبيان. و في اال يدخلها  ( و ساكنالمتعداد    )في مجموعة من أماكن السكن وشاغليها  

إدخال  الم تسند   الرئيسية عن  إ الم سؤولية  يجري عدها   فيشخص    لىعلومات  التي  يكون )   الوحدة  ما  وعادة 
ستمارة اال التعداد هو الذي يقوم بتوزيع    في   ين الرغم من أن أحد العامل   ( على عيشيةالم ة  المرجعي لألسر الشخص  

 . وجمعها وتدقيقها 
 

. حسب التقليد، يتم  االتصال بكل  أسرة معيشية وتخضع للعد  على أساس المقابلة وجًها لوجه. وما زال 3.121
رة. وفي  هذا النهج مستعماًل في معظم البلدان النامية وعلى األقل  لجزء من السكان في كثير من البلدان المتطو 

ثة وشاملة أو يمكن إنشاء هكذا سجال ت الحاالت التي تتوفر فيها سجال ت عناوين أو سجال ت سكان  ية محد 
وحيث مستوى القرائية عاٍل، غالًبا ما تشمل عملية العد  إرسال استمارات التعداد بالبريد، أو الطلب من الناس 
إرسال االستمارات مملوءة بالبريد. وحيث تتمت ع خدمات الهاتف واإلنترنت بتغطية واسعة، يمكن اللجوء أيًضا 

جمع البيانات بواسطة الهاتف أو اإلنترنت. كما يمكن استخدام ُنهج للعد  الذاتي  بواسطة أنماط عد  إلى طريقة  
مختلفة، مثل جمع البيانات بالبريد، والهاتف واإلنترنت إلى جانب طريقة المقابلة وجًها لوجه. وفي بعض البلدان، 

م طريقة جمع البيانات باإلنترنت وتوزيع االستبيانات بتُ  البريد، مع إعادة االستمارة بالبريد أو بدونها، إلى ستخد 
جانب طريقة العد  الذاتي. ويمكن استخدام كال الطريقتين بشكل حصري أو مع عملية تحق ق من مسؤول عن 
التعدادات. ومهما كان النهج المعتم د، ال بد  من إعداد خطة العد  الكاملة قبل بدء العد  بفترة طويلة. ويعني هذا 

؛   األمر  )أ( تحديد طريقة العد  التي ستستعم ل واإلجراءات األساسية التي سُتتَّب ع في جمع البيانات ومراقبة العد 
)ب( إجراءات ضبط جودة البيانات؛ )ج( وتقدير لعدد مجموعات أماكن السكن والحجم المحتمل للسكان الذين 
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والمواد    االستبيانات  من  كاٍف  عدد  يؤمَّن  لكي  للعد   من سيخضعون  مناسب  وعدد   ، للعد  الضرورية  األخرى 
ادين والمشرفين.    العد 

 
الطريقت .  3.122 الطريقةيولكل من  بالزيارة هي  العد  إجراء  فطريقة  مزاياها وعيوبها.  يمكن  ن  التي  الوحيدة 

 ملء استمارات  في تكون راغبة    ال فئات سكانية قد    في مية، أو  األ مجتمعات سكانية تغلب عليها    في استخدامها  
القراءة  البلدان التي يعرف فيها الجميع تقريباً  في التعداد بنفسها أو ترى أن من الصعب عليها القيام بذلك. أما 

ما تعود بنتائج   رة غالباً األس نسبيا فإن طريقة إجراء العد عن طريق رب    عالياً والكتابة ويكون التحصيل التعليمي  
أنه   ير د. غير بعادة بال اإل رسال و اإلسيما إذا ما أمكن استخدام طريقة    بل ، و راً يوبتكاليف أقل كث أكثر موثوقية   

توجد قائمة بالعناوين تكون شاملة وحديثة،   ين ح   ال  لتوزيع استمارات التعداد إالبريدية  يمكن استعمال الخدمات    ال 
ات من الشخص إجاب   لى خرى اهتمام التعداد بالحصول ع األعتبارات  اال يمكن إعداد تلك القائمة. ومن  ين أو ح 

إجراء مشاورات، يمكن أن   األسرة ة، كلما أمكن ذلك. وتتيح طريقة إجراء العد عن طريق رب  اشر عني مب الم 
ون استمارة التعداد دون أن يتكبد جهاز التعداد تكلفة إضافية. أل يمحين    األسرةأفراد    ينتشجع عليها التعليمات، ب

 لىادين ع للتكلفة العالية، تشجيع العدَّ   ء العد بالزيارة، نظراً طريقة إجرا  في حال  الممن    قد يكون قابل،  الم   في و 
ستحسن الم عتبارات قد يكون من  اال ضوء هذه    فيمعيشية. و أسرة  كل  في  يقابلونه    "أول راشد مسؤول ز "تجاو 

سكانية نة أو لفئات  في مناطق معيَّ طريقة واحدة لعد معظم السكان واستخدام طريقة أخرى    لىعتماد ع اال   أحياناً 
م المحرز في تكنولوجيا المعلومات، ازدادت نسبة الولوج إلى اإلنترنت في العقود األخيرة.    . خاصة في ظل  التقد 

وفي هذه الظروف، يوصى باستطالع منهجية االستقصاء باإلنترنت حسب الظروف الوطنية. فهذه الطريقة 
طباعة االستبيانات وأجور العاملين الميدانيين. يمكن أن تكون فعالة من حيث الكلفة إذ يمكن بذلك خفض كلفة  

أعداد  تزايد  مع  به  سير حَّب  لذا  المجيبين،  خصوصية  يضمن  أن  يمكن  اإلنترنت  عبر  الذاتي  العد   أن   كما 
ي مزيج من الطريقة التقليدية واالستقصاء  لون حماية خصوصيتهم. ولكن يمكن أن يؤد  األشخاص الذين يفض 

ازدواجية  إلى  المساكن/األسر   باإلنترنت  الئحة  إدارة  في  بتأنٍ   النظر  الضروري  من  وبالتالي،   . العد  خالل 
  .  المعيشية. ويجب تجن ب التصاميم المبالغة التعقيد واعتماد عمليات تحق ق بالجودة لتجن ب االزدواجية والغش 

 
التي يجري استخدامها  .  3.123 القرار بشأن طريقة العد  أساس إجراء   لى ع   رة مرحلة مبك   في وينبغي اتخاذ 

ختلفة من حيث تكاليفها ونوعية البيانات التي توفرها وجدواها العملية. وحتى لو جرت المفحص شامل للبدائل  
ي  على العادة   فإنه  ما،  طريقة  النسبية  ست استخدام  مزاياها  تقييم  بإعادة  دورية  بصورة  القيام  ضوء في  حسن 

وتقنياته   الراهنة  التعداد  ا   رة.ي تغ الم احتياجات  القرار  لضر ومن  اتخاذ  مبكرة  في  وري  العد ألن  مرحلة  طريقة 
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ستبيان، وتؤثر اال م وبرنامج التدريب وتصميم  ال عاإل يزانية والهيكل التنظيمي وخطة  على الم ستخدمة تؤثر  الم
 . نوع البيانات التي يمكن جمعها على حد ما    لى إ 

 
يات التي تؤث ر على القدرة   . 3.124 عند وضع تصميم عملية العد  وطرقها، ينبغي النظر بالكامل في التحد 

على تحقيق استجابة أو تعرقلها. فالتصميم يجب أن يعكس قدر اإلمكان أنشطة أو أفعااًل معي نة تسعى إلى 
يات األشخاص  يات   زيادة احتمال تلق ي إجابة. وتقسم التحديات إلى مجموعتين: تحد  ية. فتحد  والتحديات الماد 

ها لعدد من األسباب. أم ا  األشخاص تميل إلى التركيز على مجموعات فرعية معي نة من السكان قد يصعب عد 
ية فهي التي تتعلق بنوع البيئة التي يعيش فيها الناس. والنوعان ال ينفي أحدهما اآلخر.  يات الماد   التحد 

 
ها )الفقرة  يعطي القسم الخاص بالمج .  3.125 ( نظرة دقيقة عن المجموعات 4.48موعات التي يصعب عد 

. وتشمل المجموعات األخرى التي ع السكانية األكثر رواًجا والتي يص ها وكيفية معالجتها من خالل العد  ب عد 
 تطرح صعوبًة في العد  األشخاص الذين يعانون صعوبات لغوية، والرح ل، والمهاجرين، والطالب والمسن ين. 

 
ال يتكل م المجيبون جميًعا اللغة )أو اللغات( التي تستعم ل   األشخاص الذين يعانون صعوبات لغوية.. 3.126

في التعداد أو ال يفهمونها. لذلك، ال بد  من النظر والتفكير في توفير خدمات ومواد  خاصة بالترجمة، مع األخذ 
زاتها.   بصورة خاصة بأنواع اللغات المطلوبة وترك 

 
العمل   لى تام إ    إيالء اهتمام وري جداً ر ل من السكان، من الض ح  رُ ال   من أجل القيام بنجاح بعد  و   . الرّحل.  3.127
ل من السكان، ح  رُ توجد منهجية مطلقة لعد ال  الؤكد أنه  الم ئمة. ومن  المال من أجل تحديد تقنيات العد    يري التحض

في ل من السكان  ح  ئمة لعد الرُ المال الخاصة  ينبغي تحديد الطريقة    ال آخر. و   لى حوال قد تختلف من بلد إاألوأن  
التعداد إ لية تفصيلية وإجراء اختبارات ميدانية. ويمكن تصنيف بعض بعد إجراء دراسة أو    ال  البلد كجزء من 

ال في  ستخدمة  المالطرق   السكان  وأشباه  ح  رُ عد  ل  ل  التاعلى  الُرح  السكان    ( أ ):  لي النحو  تجميع   في طريقة 
ياه؛ الم نهج العد حسب نقاط    (د)ناطق؛  الم طريقة العد بتقسيم    (ج ) أو الهرمي؛    ليالنهج القب  (ب) مجموعات؛  

 . تستخدم طريقتان أو أكثر معاً  اً وأحيان .خيماتالمنهج    ( ه )
 

ادين قابلة العدَّ لم   نة مواقع معيَّ في  طلب من السكان الُرح ل التجمع  مجموعات يُ في  ففي نهج التجمع  .  3.128
دارية أو القبلية. أما نهج القبيلة اإلل السلطات  ال من خ   ال  يمكن تنفيذ هذه الطريقة إ  ال مواعيد ثابتة محددة. و في  

ما يتبعون أوامر القبيلة أو الرئيس. ويمكن القيام  السكان الُرح ل غالباً ألن لة أو النهج الهرمي فهو طريقة مفضَّ 
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طلوبة عن الم علومات  الم تصال برؤساء القبائل وجمع كل  اال داري عن طريق اإل بأعمال العد كنوع من التعداد  
الذاكرة وأحياناً  رة، ي تصال بأتباع رئيس العش االخرى  األت. ومن الطرق  ال من واقع السج   أتباعهم، أحياناً من 

تكون  ال  هذه الحالة  وفي  عيشية.  الم   األسر رة من  ش زمة مبا ال الالرئيس أو من يمثله وجمع البيانات    بمساعدة من 
في بتحديد مناطق للعد    ناطق القيام سلفاً المطريقة العد حسب  في  ض  تر وحدة العد وحدة مكانية وإنما قبلية. ويف

وقت التعداد. في  منطقة العد   في التي تكون  رة معيشية من السكان الُرح ل س تصال بكل أاال التعداد التقليدي ثم 
 لمارة التعداد. و تأثناء فالُرح ل  ياه التي يعتادها السكان  الم ياه، يجري إعداد قائمة بجميع نقاط  الم نهج نقاط    في و 

نقاط   لى ر القائمة عص فيد أن تقتالم طر فقد يكون من الم أثناء مواسم  في ؤقتة تكثر  المياه المكانت مواقع نقاط 
التي ترتاد الُرح ل  معيشية من السكان  سرة اد بمهمة تحديد موقع كل أ العد    لىعهد إمواسم الجفاف. ويُ في  ياه  الم 

خيمات مع تحديد موقع كل المعد قائمة ب، تُ الُرح ل خيمات لعد السكان  المنهج    فيعنية وزيارتها. و الم ياه  الم نقطة  
  م. كل مخيَّ في عيشية الم  األسر  ادون بزيارة جميع دَّ البلد بشكل تقريبي، ويقوم العفي داخل   منها

 
ًرا إلى البلد غير دارين باللغة أو حتى بالتعداد   المهاجرون..  3.129 قد يكون األشخاص الذين هاجروا مؤخ 

، في ضرورة  وباألسباب الكامنة وراء جمع المعلومات. بالتالي، يجب النظر، في إطار وضع تصميم لعملية العد 
ذلك بالتالي احتمال أن   التواصل مع هذه المجموعات، خاصًة بشأن منافع التعداد، لضمان أن هم يفهمون ويزيد 

 يجيبوا.     
 

يمكن أن يطرح الطالب خطًرا على جودة عملية العد  إذ هم يتواجدون عادًة بأعداد كبيرة   الطالب. .  3.130
ويتجم عون إلى حد  كبير حول الجامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي. لذلك، ال بد  من النظر في إمكانية 

وأكثر تحديًدا للتعامل معهم )خاصًة إذا كانوا يعيشون في أماكن سكن كبيرة( أو   تخصيص طرق مختلفة قليالً 
ب من ملء استبيان التعداد. تخصيص عملية تواصل معهم كفيلة بإطالعهم على المنافع التي تُ   كتس 

 
انية هي المسن ون، حيث معد الت القرا   المسّنون..  3.131 ئية قد تبرز ضرورة توفير مساعدة خاصة لفئة سك 

رونه أو يعتقدونه. على سبيل المثال، وحسب  أدنى ربما، أو تختلف بعض المفاهيم )مثل "العمر"( عم ا يتذك 
ر أو تقدير عمرهم(  الظروف، قد تبرز الحاجة إلى مواد  إضافية )مثل روزنامة للمناسبات لمساعدتهم على التذك 

دة لتأمين المساعدة في استكمال استبيان أو   مقابلة من الداعمين )مثل أعضاء العائلة، والمسن ين أو أنشطة محد 
 في القرية، والعاملين في المأوى(. 
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ذ بعين االعتبار عند تطوير طرق العد  3.132 يات المادية األكثر رواًجا والتي يجب أن تؤخ  . من بين التحد 
 الميداني، األمالك المضبوطة الدخول والطابع الريفي. 

 
بعض األمالك، والمؤسسات، والجماعات، والمجم عات السكنية لديها   وطة الدخول. األمالك المضب .  3.133

إمكانية دخول مضبوطة، ما يطرح صعوبات في الوصول إليها إلجراء مقابلة أو تسليم استبيان أو متابعته. 
أو أبواًبا   وتشمل آليات ضبط الدخول البو ابات المقفلة مع جهاز هاتفي داخلي  فردي  لكل  مسكن، أو بو ابات 

، ال بد  من الحصول على مشورة حول كيفية الدخول  م بها ناطور أو حرس أمني. عند وضع إجراءات العد  يتحك 
والتدابير التي يجب ات خاذها في حال تبي ن أن  الدخول صعب. وتشمل بعض األنشطة بناء عالقة مع صاحب 

لجوء إلى خدمات البريد لتسليم االستبيانات إلى تلك الملك لنيل موافقته على الدخول للتفاعل مع المقيمين؛ ال
األمالك؛ وطرق إضافية للتواصل )مثل رسالة تطلع المقيمين على التعداد وكيفية ملء االستبيان أو دعوتهم 

 إلى ترتيب موعد معي ن لملء االستبيان بواسطة مقابلة(.  
 

فهم حجم السكان الريفيين والتحديات اللوجستية من الضروري النظر بتأنٍ  في أهمية    الطابع الريفي. . 3.134
 واإلدارية المتصلة بهم لناحية تنفيذ عملية جمع بيانات في تلك المناطق.   

 
 توقيت فترة التعداد وطولها   -  باء

 
ول األ عتبـار اال رة. وينبغي أن يكون  ييتسم اختيار الوقت من السنة الذي يجري فيه التعداد بأهمية كب . 3.135

سفر عن بيانات أعظم فائدة، ويتوقف هذا ي   نجاح وأن   كبر أن يحقق التـعداد فيها أ المحتمل من فترة هو اختيار  
العوامل: فمن    لى ع إ الم ب  تجنُّ   الً أو الضروري  عدد من  الوصول  فيها  التي يصـعب  ناطق المجميع    لى واسم 

ناطق، وكذلك المتلك  في  حيث يصعب العمل  ذلك،    لى مطار أو الفيضانات أو الثلوج أو ما إاأل أهولة بسبب  الم 
الشديد   للطقس  بالنسبة  ثانياً الحال  وينبغي  ف   الحرارة.  الناس    ترةاختيار  فيها معظم  إقامتهم في  يكون  أماكن 

عمليات التعداد سواء من الناحية القانونية أو الناحية الواقعية، كما أنه يجعل   ه ل عتادة، فمن شأن ذلك أن يس الم 
ن من الصعب إجراء ألالنشاط الزراعي  في  ب مواسم الذروة  الصحة. وينبغي تجنُّ   لى أدعى إ   لي نتائج التعداد الفع 

م طوال الليل إذا حقوله في البقاء  لى أوقات متأخرة من اليوم وقد يضطرون إفي ت مع أشخاص يعملون  ال مقاب 
ت التقليدية االحتفاالمواسم    عمال التعداد أيضاً أل ناسبة  الم   ير واسم غالمزارع بعيدة عن البيوت. ومن  المكانت  

نتدب معظم يُ دارس حيث  الممعلمي    لى من البلدان النامية يعتمد التعداد ع   ير كث  في ومواسم الحج والصيام. و 
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في فضل إجراء التعداد  األهذه الظروف يكون من    في ، و سناً   بر ك ألاب  ال الط  لىادين من بينهم، وكذلك ع العدَّ 
 . رة كما ذكرنا آنفاً ي ت الكباال حتفاالدرسية، ومع ذلك ينبغي تفادي أيام الم ت ال أيام العط

 
أو يكون   يرة درجة كب   لى وإذا كان البلد يشمل مناطق ذات أنماط مختلفة أو أنشطة موسمية متناقضة إ.  3.136

في روري إجراء العد  ض قد يكون من اليرة،  درجة كب   لى إ   ليالً التعداد ق في    ين حتملالم  ين فيه العرض من العامل 
 في  من السكان أو فئات سكانية أخرى    ل حَّ رُ أوقات مختلفة، أو إجراء العد بالنسبة للفي  و أجزاء مختلفة من البلد  

من   فيه سواءً مرغوبا ً   الً ن هذا ليس ح غير أستقرين.  الم كان  للس جراء العد  إلد  حدَّ الم وقت مختلف عن الوقت  
كما أن ذلك الحل يخلق صعوبات   . ستقرينالمل بوضوح أو بسبب تنقل السكان  ح  رُ ناحية صعوبة تمييز السكان ال

 .فيما يتعلق باستعمال بيانات التعداد
 

 لي ينبغي إجراء التعداد التا  جمال فإنه  على اإل  رضياً أن موعد التعداد كان مُ   تبيَّن جري تعداد و وإذا ما أُ .  3.137
وعد. إذ أن استخدام تاريخ منتظم للتعداد المهذا    يير نفس الوقت من السنة ما لم تكن هناك أسباب قوية لتغيفي  
 لى البلد بشكل عادي إفي  داد  للتع   معيَّن التحليل. كذلك يؤدي تحديد تاريخ   سر ز قابلية البيانات للمقارنة ويي يعز ِّ 
 . ناسبالمالوقت  في  رورية  ض ستعدادات الاالاتخاذ   لى قة بالتعداد عال ز كل من له ع داري ويحف  اإل نضباط  اال
 

مور التي تحدث األ ب تكرار العد أو الحذف، وهما من  لتجنُّ   يرة العد قص  ترة ستحسن إبقاء فالمومن  .  3.138
 ينالعاملعلى  ازداد الطلب    صرالعد أق فترة  أنه كلما كانت  على  الرغم من وجود تاريخ مرجعي واحد.  على  

و الم ن  يييدانالم  تعيينهم وتدريبهم  يؤثر  اإلشر طلوب  التكاليف وقد  يزيد  البيانات. على  اف عليهم، وهذا  نوعية 
التوفيق   البلد و على  ختلفة  الم عتبارات  االهذه  بين  وتعتمد طريقة  ت  على طبيعته و مساحة  من   صرفه ما تحت 

الرغم من أن حكومات بلدان نامية عديدة تعمد  على  مقيداً   الً درسية عام العطالت المطول  يشك ل    موارد. وأحياناً 
التعداد طوال في  ب بالعمل  ال والط  ينسنة التعداد للسماح للمعلمفي  درسية الواقعة  الم العطلة  فترة  إطالة    لى إ 

 .للبلد   يرة للتعداد من أهمية كب  لمازمة، وذلك الال  ترة الف
 

النامية    األخيرةالتعدادات    في و .  3.139 البلدان  أيام لتدريب   عشرة أسبوع و بين  اوح  فترة تتر خصصت معظم 
الفالعدَّ  في حال استخدام طريقة اإلجابة ين.  أسبوع   لىعدة أيام إبين  خصصة للعد ما  الم  ترة ادين، وتراوحت 

ادين في حال أطول، وقد يُ  وقتاً   تستغرق فترة العد الذاتية عبر اإلنترنت، يمكن أن  فتر ض توفير تدريب أقل  للعد 
البلدان   في   ممكنة عملياً   يرة القص  ترات ما تكون الف  وغالباً اقتصرت مهمتهم على متابعة الممتنعين عن اإلجابة.  
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بل صة إذا كانت سُ أطول خافترات  تخصيص   يرة البلدان الكب في  روري  ض رة الحجم، بينما قد يكون من اليالصغ
 .ت ضعيفةال تصااال
 

في ل  الوقت، وهي تتمثَّ   ذات في  للعد وإجراء التعداد    تاحة وقت كاٍف  إلم أحياناً وهناك طريقة تستخد  .  3.140
يوم واحد، بمعاودة في  أو أكثر، ومن ثم القيام،    أطول، ولتكن أسبوعاً فترة  مدى  على  السكان    بعد ِّ اًل  القيام أو 

أن هذه الطريقة غير  لفات.  الم ستكمال  ال اللزوم    شخاص حسب األ عيشية وبحذف وإضافة  الم   اأُلسر زيارة كل  
 . ناطق ذات الكثافة السكانية القليلة جداً في المناسب استخدامها  المليس من 

 
 اإلدارة واإلشراف    -  جيم 

 
ل إلدارة الموارد وتقديم مشورة إدارية مناسبة من حيث 3.141 . من الضروري توفير نظام إدارة شامل ومفص 

م  توقيتها إلى العاملين الميدانيين. وما من مقاربة واحدة لنظام اإلدارة؛ ولكن من المهم  وضع نظام هرمي  ومقس 
الة بين المدراء والعام   لين الميدانيين. جغرافيًّا لبناء آلية تواصل مباشرة وفع 

 
فالكثير من 3.142 الميداني.  العد   أمًرا ضروريًّا لضمان جودة  العد   المناسب على عملية  يعتب ر اإلشراف   .

اد تتراوح بين   . كما يوصى باعتماد ضبط دوري  للكمية 1:15و  1:10البلدان تستعمل نسبة مشرف ميداني/عد 
ادون والعاملو  ن الميدانيون اآلخرون، من أجل تسهيل عملية تصحيح الشوائب والنوعية للعمل الذي ينجزه العد 

. ويجب تنظيم تقييم دوري  ومنهجي  بعناية لضمان جودة  م مرٍض خالل فترة العد  في الفعالية والمحافظة على تقد 
م المحرز في عملية العد  إلدارة العمل الميداني واإلشر  التقد  اف العمل وأيًضا لجمع المعلومات المناسبة عن 

 عليه.   
 

. ينبغي توفير توصيف وظيفي  واضح لكل  من العاملين المعنيين في نظام اإلدارة واإلشراف كما يجب 3.143
أن يحظوا بتدريب كامل على مواجهة المشاكل المحتملة التي قد تطرأ خالل عملية العد  الميداني وعلى طرح 

وا الحلول لها. ولكي يكون النظام فع ااًل، من المهم  إع  طاء تعليمات واضحة إلى العاملين الميدانيين لكي يؤد 
مة خالل عملية العد  لها وقع مباشر على  مسؤولياتهم. وتجدر اإلشارة إلى أن  الطرق والتكنولوجيات المستخد 

عمالنية أدوار المدراء والمشرفين؛ بالتالي، يعتب ر الفهم الكامل لخصائص طريقة العد  وتكنولوجيا العد  ولجوانبهما ال
 شرًطا مسبًقا إلشراف فع ال على عنصر العد  الخاص بالتعداد. 
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. حسب مرافق التواصل والبنى التحتية األخرى المتوفرة في البلد، ينبغي وضع آليات مختلفة لتبادل 3.144
عملية إرسال مت سقة المعلومات ما بين المدراء والعاملين الميدانيين. وتعتبر هذه اآلليات عاماًل هامًّا في ضمان  

للتعليمات الميدانية وأيًضا تبادل الممارسات الفضلى، ال سيما إليجاد الحلول لمشاكل غير متوق عة تطرأ خالل 
، مثل الرسائل النصية القصيرة ا العملية الميدانية. ومن شأن استخدام الهواتف الجو الة والتكنولوجيات المتصلة به 

SMS القدرات التواصلية. ، أن يزيد إلى حد  كبير من 
 
 نظام المعلومات اإلدارية   - 1
 

. يجب إنشاء نظام معلومات إدارية للعملية الميدانية بهدف جمع المعلومات الالزمة إلدارة العمليات 3.145
 الميدانية واإلشراف عليها بشكل مناسب من حيث التوقيت: 

 ؛ تحديد المعلومات الضرورية لإلشراف على العمل الميداني وإدارته  -  
 ؛ كيف ومتى سوف تجم ع كل  معلومة  -  
 . سُتستعم ل كل  معلومة وم ن سيستعلمها   وكيف   -  

من المهم  جمع كمية من المعلومات يمكن جمعها بشكل معقول وبنوعية جي دة ويمكن استخدامها بشكل فع ال، 
 وإال  فإن  كل  موضوع إضافي  يحظى بأولوية ضعيفة سوف يؤث ر على كلفة جمع معلومات موثوقة. 

 ل هذا النظام: المعلومات التالية يمكن جمعها من خال 
، مثل إنشاء لجان محلية للتعداد وتدريب العاملين الميدانيين   -  معلومات عن أنشطة معي نة ُتن فَّذ قبل العد 

 ؛ على التعداد
عاملين   - واستخدام  استقطاب  مثل  إدارية،  بمهام   المضطلعين  الميدانيين  العاملين  عن  معلومات 

 ؛ بهدف تسديد المدفوعات، واألعمال المنجزةميدانيين، ومعلومات عن الحسابات المصرفية  
ز في عملية عد  السكان والوحدات السكنية من أجل تقييم مدى سير العملية الميدانية   - م المحر  التقد 

 ؛ حسب الجدول 
معلومات عن مسائل لوجستية، مثل شحن مواد  التعداد واالستبيانات، وتوقيت تلق ي المواد  وإرسالها،   - 

 . نواعها وعدد المواد  وأ
 

يمكن جعل عمليات التعداد أكثر فعالية من خالل توفير نظام للمعلومات اإلدارية واستخدام العاملين   . 3.146
للرسائل األساسية  إنشاء آلية تواصل سريعة  الممكن  لتأدية مهام  إدارية وإشرافية. من  النظام  لهذا  الميدانيين 
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م المحرز في األنشطة   وتوزيع المهام . ويجب استخدام هذا النظام إلنتاج تقارير منتظمة  توف ر معلومات عن التقد 
دة. وتشمل الحلول القائمة على  الميدانية وعملية العد  ولتسليم هذه التقارير. وُتجم ع هكذا معلومات بوسائل متعد 

ية القصيرة   لة ، والمواقع والب وابات اإللكترونية، وتطبيقات الهواتف الجو اSMSالتكنولوجيا استخدام الرسائل النص 
 أو األجهزة المحمولة. 

 
 اإلشراف على عملية العدّ   - 2
 

م العملية عاماًل أساسيًّا للسماح بتصحيح األخطاء والقيام بالتكييفات .  3.147 يعتب ر توف ر نظام إشراف لرصد تقد 
م فيها شبكة اإلنترنت أو األجهزة المحم الالزمة أثناء سير العمل الميداني. ففي البلدان التي تُ  ولة لجمع ستخد 

البيانات، يمكن تطوير نظام حاسوبي معلوماتي على الشبكة واعتماد بعض اإلجراءات الممكننة إلتمام عملية 
 اإلشراف. 

 
العامل األساسي في تحقيق عملية ضبط سريعة لجودة العد  هو التدفق السريع للمعلومات من جانب . 3.148

المحلية وإلى لجن  اللجان اإلحصائية  إلى  لتبادل هذه المشرفين  األكثر فعالية  المركزية. والطريقة  ة اإلحصاء 
تسليم  يمكن  اإلنترنت،  إلى  وصول  المناطق  وفي  المحليين  للمشرفين  كان  فإذا  اإلنترنت.  هي  المعلومات 

 المعلومات من خالل واجهة قاعدة بيانات محم ية برمز )تطبيق على الشبكة(. 
  

و أمر ضروري لضمان التغطية والجودة واحترام المهل. ويجب الرصد الوثيق خالل مرحلة العد  ه  . 3.149
ثة وفيها معلومات ذات صلة. على أن  ضمان أن يصل كل  شخص يعمل في جمع البيانات إلى تقارير محد 
. كما يمكن استخدام البيانات اآلتية من تعدادات سابقة أو من  تتوف ر هذه التقارير دوريًّا بشكل مطبوع أو رقمي 

رات اإلدارية. مصادر أخ   رى بهدف تحسين عملية الرصد وتشكيل قاعدة بيانات للمؤش 
  

بما أن  عملية العد  هي واحدة من عمليات التعداد األساسية، يجب أن تخضع كل  مهم ة تؤد ى خالل   . 3.150
رصد ناجح مرحلة العد  لتخطيط وتنفيذ وإشراف بشكل دقيق من أجل تحقيق األهداف النوعية والكم ية. وإلجراء  

ح بما  دة. ولتحقيق النتائج المرجو ة ُينص  لعملية العد  الميداني، يجب تقييم األداء الفعلي مقارنًة باألهداف المحد 
 يلي: 
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 استخدام البيانات التاريخية   - 

يجب استخدام البيانات الصادرة من تعدادات سابقة ومصادر بيانات أخرى ذات صلة مثل استقصاءات   .3.151
ويمكن  ادين.  العد  أداء  لرصد  الالزمة  البيانات  لتحديد  أساسي   كمعيار  اإلدارية،  والسجال ت  المعيشية  األسر 

دة. ومن األمثلة استخدام هذه المعلومات لرصد األداء الفعلي في عملية العد  مقارنًة باأل  هداف والغايات المحد 
ل النمو  السكاني؛ ونسبة الذكور إلى اإلناث؛  على البيانات التاريخية مجموع السكان من التعدادات السابقة؛ ومعد 

؛ ونسبة المساكن الشاغرة؛ ومساكن االستخدام الع ر ضي  بالنسبة إلى المساكن المشغولة.    ع الحضري  ل التوس   ومعد 
 

 د األهداف والغايات تحدي  - 

بما أن  التعداد السكاني هو مشروع محدود من حيث الوقت، قد يعتب ر أي  تمديد له بمثابة فشل. لذا   . 3.152
فإن  تحديد األهداف والغايات هو في غاية األهمية لمعرفة ما إذا كانت سلسلة األنشطة تحت السيطرة أم ال. 

 والرصد المنهجي  لعملية العد  يمكن وضعها على أساس تجربة فاألهداف والغايات لقياس جودة عملية العد  
 : رات التالية لرصد عملية العد  التعدادات السابقة ومصادر بيانات أخرى ذات صلة. ويمكن اللجوء إلى المؤش 
ل اإلجابة واالمتناع؛ )د(  ل المقيمين في كل  مسكن؛ )ج( معد   )أ( نسبة المساكن المشغولة والشاغرة؛ )ب( معد 

ر إلى  ل النمو  السكاني. كما أن  أي  فارق كبير بين قيم الهدف والقيم المعدودة قد يؤش  حجم السكان؛ )هـ( ومعد 
والسكان   السكنية  الوحدات  تقدير  استعمال  ويمكن  البيانات.  عملية جمع  في  مشكلة  توف رت    - وجود   - إن 

، وذلك انطالًقا من خرائط التعداد    والئحة أماكن السكن واألسر المعيشية.  كمعلومات لرصد عملية العد 
 

 إعداد السياسات واإلجراءات   - 

د في إن  السياسات واإلجراءات التي يجب أن تُ   . 3.153 دَّ م كقاعدة أساسية للرصد خالل عملية العد  ُتح  ستخد 
ي مالئم. مرحلة مبكرة من التعداد، مع مصادقة من أعلى مستويات دوائر صنع القرار، من أجل نيل دعم إدار 

بالتالي، ال بد  من توفر مرحلة تقييم للعملية السابقة من أجل تحديد الفجوات وتحسين إجراءات الضبط وتنفيذ 
 العمل. 
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 استخدام التكنولوجيا   -  دال 
 

يًة في الوقت الحاضر بالنسبة إلى تعدادات السكان والمساكن. واألدوات والوسائل   . 3.154 تزداد التكنولوجيا أهم 
التكنولوجية الواردة أدناه موث قة جي ًدا في الممارسات الوطنية في مجال خوض تعدادات السكان والمساكن في 

العام   بين  2010جولة  الفترة  للجولة ، ويمكن  2014و   2005، والتي تغط ي  التخطيط  بذلك األخذ بها عند 
 التالية من التعدادات، مع النظر إلى الظروف الخاصة بكل  بلد. 

 
 االستبيان اإللكتروني   - 1
 

يمكن استخدام استبيان إلكتروني سواء في طريقة المقابلة وجًها لوجه أو في طريقة التعداد الذاتي،   . 3.155
م  بذلك إلى االستبيان الورقي أو   يحل  مكانه كل يًّا. فاالستمارات اإللكترونية يمكن أن تؤم ن بيانات بجودة فُيض 

أفضل وكفاءة عمالنية، من خالل تطبيق قواعد تحقق على األسئلة الفردية، وتحق ق تقاطعي بين األسئلة أو مع 
ا  يلي(، والمزيد من  السؤال الذي  إلى  تلقائيًّا  ل  المشغ ِّ تلقائي )يقود  لخيارات في لوائح سجال ت أخرى، وتقسيم 

الحاسوب والقدرة على طرح أسئلة  لة، وتأمين ترميز مدعوم من  المفص  البيانات  المزيد من  منسدلة، والتقاط 
إضافية مصم مة خصيًصا حسب اإلجابة. بإمكان االستبيانات اإللكترونية أن تسمح بالوصول إلى إرشادات 

ب أو األسرة المعيشية المعنية. توجيهية، ومواد  تفسيرية وحتى أشرطة فيديو لتأمين ت  عليمات للمستجوِّ
 

. بإمكان االستبيانات اإللكترونية أن تؤم ن أيًضا نتائج التعداد بسرعة أكبر من خالل تحويل البيانات 3.156
إلى قاعدة بيانات مركزية على الفور بعد العد  أو بعده بفترة قصيرة، إم ا بواسطة الترابط بالوقت الحقيقي أو 

ة التحويل من خالل وسائل مادية إلى مركز محل ي. وينبغي أن يكون التحويل عبر اإلنترنت مشف ًرا وآمًنا بواسط
ُتطب ع  المواد  )كاالستبيانات( التي يجب أن  رية. كما أن  االستمارات اإللكترونية تخف ف من كمية  الس  لدواعي 

وكذلك األخطاء. واالستمارة اإللكترونية تلتقط أيًضا وتوزَّع وُتعاد، وتخف ف من تكاليف كشف البيانات والتقاطها  
مجموعة من المعلومات التشغيلية التي يمكن أن ُتستعم ل لرصد العمليات وتحليل اإلجابات، بما في ذلك الوقت 
الذي استغرقه ملء االستمارة، والتاريخ والساعة اللذين تم  ملء االستمارة فيهما والجهاز الذي اسُتعمل لملء 

 تمارة.   االس 
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 االستبيان اإللكتروني: طريقة المقابلة وجًها لوجه   - 

تنفيذ    .3.157 الذكية يمكن  واأللواح  الذكية  الهواتف  على  اإللكتروني  االستبيان  بواسطة  التعداد  مقابالت 
ع على السجال ت  اد بمنطقة العد  لكي توض  والحواسيب المحمولة وأي أجهزة أخرى. ويمكن ربط كل  جهاز أو عد 

لى التقاط المعلومات الخاصة عالمة منطقة العد  المعنية لتجن ب أي  ازدواجية. كما أن  الجهاز قد يكون قادًرا ع 
 بموقع المقابلة، والوقت من النهار وقياسات أخرى قد تكون مفيدة. 

 
 االستبيان اإللكتروني: طريقة العد  الذاتي    - 

من شأن تحقيق نسبة مئوية جي دة من العد  بواسطة هذه الطريقة أن يخف ف من تكاليف العملية إلى   . 3.158
انات إلكترونية لألسر المعيشية في بو ابة إلكترونية آمنة وأيًضا في وثائق توزَّع عبر حد  كبير. فيجب تنفيذ استبي 

ملء  الستئناف  أو  استبيانها  إلطالق  يستعم ل  د وحيد  بمحد ِّ عادًة  المعيشية  األسر  د  وتزوَّ اإللكتروني.  البريد 
ل األسر اإلجابة من خال  ل استبيان إلكتروني ال ورقي  استبيان لم يكتمل في السابق، عبر اإلنترنت. وقد تفض 

دة الوسائط، على سبيل المثال، مقاربة تعرض   ألن  مأله أكثر سهولًة. وإذا تم  جمع التعداد في إطار مقاربة متعد 
كال االستبيانين اإللكتروني والورقي، ال بد  من توفر نظام معي ن لتقف ي حالة كل  مسكن )االستبيان( على طول 

تمال التغطية وللحرص على أال  تتم  متابعة حاالت االمتناع عن اإلجابة مع المساكن عملية الجمع لضمان اك
لت إجابات.   التي سج 

  
 األجهزة المحمولة أو الجوّالة   - 2
 

سواء تم  استعمال جهاز جو ال للتطواف أو، كما هي الحال في أغلب األحيان، للتواصل واإلشراف   .3.159
على العمل الميداني، يجب تحديد ما إذا كانت وكالة التعداد سوف تشتري الجهاز وتؤم نه، أم أن  المسؤولين 

تزايد توافر األجهزة وانتشاره  المسؤولون الميدانيين سيستعملون أجهزتهم الخاصة. ومع  ا، وفي حال استطاع 
الميدانيون أن يستعملوا أجهزتهم الخاصة بداًل من تزويدهم بأجهزة جديدة، قد تنتج عن ذلك منافع مالية، وتقل  
الحاجة إلى التدريب. ومع أن  هذا األمر يفرض بالفعل مجموعة من االعتبارات التقنية واألمنية والقانونية، فإن  

ُتعمل مع األجهزة الجو الة خالل السنوات العشر الماضية في عدد من البلدان. ويبرز خيار االنتشار هذا اس 
تعزيز  تطبيقات من شأنها  فتطوير  ات مختلفة؛  تشتغل على منص  الجو الة  الهواتف  أن   آخر هو  هام   اعتبار 

ات مختلفة وهذا ما يزيد التكاليف والجهود.   التواصل والرصد قد يستلزم تطوير منص 
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 ( GIS)   نظام المعلومات الجغرافية   - 3
 

ظم المعلومات الجغرافية إلنشاء خرائط رقمية على األجهزة المحمولة المزودة بالنظام يمكن استخدام نُ   . 3.160
(، وكذلك إلنتاج خرائط ورقية. بالنسبة لكل منطقة تعداد، يمكن تحديد المباني GPSالعالمي لتحديد المواقع ) 

أن األسر التي ستتم زيارتها معروفة، ا  باستخدام إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع. وبم داخل التطبيق  
يمكن استخدام إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع من خالل خيار مالحة تم تصميمه للجهاز بغية السماح 

 مستفيًضا بشأن استخدام نظام للعدادين بالوصول إلى المنزل بسهولة. ويعرض الفصل الرابع أعاله تفصياًل 
 المعلومات الجغرافية والنظام العالمي لتحديد المواقع على حد سواء. 

 
 مركز االتصال  - 4
 
يعتبر مركز االتصال عنصًرا هاًما ويمكن استخدامه في كل خطوة من خطوات التعداد لدعم العمليات   161- 3

ة التفاعلية لتوجيه المكالمة إلى وكيل معين استناًدا إلى الميدانية. يمكن استخدام تكنولوجيا االستجابة الصوتي
االتصال  اعتماد  يمكن  شائعة.  إجابة  توفير  خالل  من  المكالمة  إلنهاء  أو  المتصل،  حددها  التي  الخيارات 
 والدردشة عبر الموقع اإللكتروني لمساعدة المجيبين أثناء ملء االستبيان اإللكتروني عبر اإلنترنت في البوابة. 

 
 خدمة الرسائل القصيرة - 5
 

يمكن استخدام الرسائل القصيرة في مراحل مختلفة من مشروع التعداد لتبادل المعلومات مع الموظفين   . 3.162
والتنبيهات ورسائل  التوجيهية  والمبادئ  المرور  كلمات  الخدمة إلرسال  استخدام  يمكن  والمجيبين.  الميدانيين 

ي قاعدة البيانات المركزية للتعداد، يمكن التسويق والتذكير وما إلى ذلك. وإذا تم دمج بوابة الرسائل القصيرة ف
إرسال تنبيهات إلى إدارة التعداد عند وقوع مختلف األحداث التجارية الحرجة وعند حدوث انتهاك، على سبيل 

 المثال عندما يكتشف نظام الرصد أن "التغطية أقل مما كان متوقًعا". 
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 تجهيز البيانات  - الثامن الفصل  
 

التعداد واكتماله، فإن فائدة بيانات التعداد ونوعيتها وتوقيتها وتبويبها ستتأثر في  ما كانت دقة العد  مه  . 3.163
عملية التجهيز السليم في  همة  الم   صر نحو سليم. ومن العناعلى  معت  ما لم يتم تجهيز البيانات التي جُ   سلباً 

تعاون وثيق ومستمر   والعامل تج في    ين العاملبين    ستويات الم جميع  على  وجود  البيانات  موضوع في    ين هيز 
مجال موضوع التعداد وموظفو في  وكحد أدنى يجب أن يكون العاملون  ومًا.  حصاء عماإلالبيانات وموظفي  

لم واهتمام بخطط تجهيز البيانات وعملياتها، كما أن موظفي التجهيز يجب أن يكونوا عِّ على  حصاء العام  اإل
 .وضوعية للتعدادالم لم واهتمام متواصل بالجوانب عِّ على 

 
البيانات كجزء  .  3.164 لتجهيز  للتعداد،   ال ينبغي وضع خطط  العامة  الخطة  إ   يتجزأ من  ينبغي  اك شر كما 

فيما يتعلق بنتائج اختبارات   ء عمليات التخطيط. ويلزم تجهيز البيانات عن تجهيز البيانات منذ بد  ين سؤولالم
النتائج   وتجميع  تخزين وَّ األ التعداد  وترتيبات  التعداد  بيانات  وتحليل  التعداد  نتائج  وتقييم  الجداول  وإعداد  لية 

ذلك فإن   ن اًل ع ذلك. وفض  لى خطاء وتصحيحها وما إ األ  رجاعها من قاعدة البيانات واكتشاف ت البيانات واس 
دارة التعداد. إل خرى  األيدانية والجوانب  المتخطيط وضبط العمليات  في    لتكنولوجيات تجهيز البيانات دوراً  متزايداً 

ستمارات اال واضيع وتصميم  الم من اختيار    ابتداءً   ،جميع جوانب عمليات التعداد تقريباً   لى ولتجهيز البيانات أثر ع 
مرحلة مبكرة من التخطيط،   في تحليل النتائج النهائية. لذلك ينبغي النظر، من وجهة نظر التعداد ككل و   لى إ 

 .رمجياتب ماكن والاألو  ين زم ال شخاص الأل ل  المهارات والمعرفة و تطلبات من معدات تجهيز البيانات في الم 
 

رفع   لى يحتاجون إ أنهم  تجهيز البيانات، كما  في    ين الحالي  ين زيادة عدد العامل  ن ؤكد أنه سيتعيَّ الم ومن  .  3.165
التعداد. وينبغي إتمام أي تدريب في  سيما عند استخدام معدات أو برامج حاسوبية جديدة  ال  مستوى مهاراتهم،  

الذين يفيدون من التدريب   ين من موعد التعداد كي ما يتسنى للعامل   مطلوب من أجل التعداد قبل وقت كاٍف 
 .التخطيط للتعداد وعملياتهفي ع بدور نشط  ال ضطاال 
 

ذلك مدى تحقيق في  البـلد، بما  في  اتخاذ قرارات بشـأن مواقع مختلف أنشـطة تجهيز البيـانات  ن  ويتعيَّ .  3.166
إلى القدرة على تعيين الموظفين الالزمين   وينبغي أن يستند هذا القرار جزئياً   أعمال التجهيز.في  مركزية  لال ا 

انتظار طويلة، ويجب وضع تقديرات لعبء فترة  جهزة واللوازم  على األوقد يسـتغرق الحصول    . لعمليات التجهيز
البيانات ومعالجتها حاسـوبياً  ليتسنى الحصول   في  عمل تسجيل  في جهزة واللوازم  األتلك  على  مرحلة مبكرة 
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عدات الحاسوبية الم. ومع أن صيانة  حيز كافٍ توفير  جهزة  األ بمسألة    وثيقاً   تبط ارتباطاً ناسب. ومما ير الم الوقت  
ال فإنه    ، ذلك   لى من حيث الحرارة والرطوبة والغبار وما إ  صارمة نسبياً   ر د بمعاييلم تعد تتطلب التقيُّ   يرة الصغ

لصيانة   بر ء اهتمام أك ال حتم إي الم إمدادات الطاقة. ومن   يرتعلقة بتوف الم ء اهتمام للمسائل  ال همية إي األ يزال من  
الحاسوب   كب )خواديم  يقع عليها عبء  التي  الخواديم  العمل يخاصة  تجهيز معظم (  ر من  فيها  يجري  حيث 

خدمات   ر يي رورية من أجل ضمان تس ض سألة  الم علومات وتخزينها، وكذلك البنية التحتية لنقل البيانات. وهذه  الم 
و ت ناإل بشكل سلس ودون ضوضاء  تاالرنت  و بين  صال  الوحدات  التعداد. المراكز  الم مختلف  بعمليات  شتغلة 
حالة استخدام في  عبأة  المأماكن حسنة الحماية لتخزين استمارات التعداد    ين بد من تأم ال  ذلك،  على  وة  ال وع 

 .طرق الحفظ التقليدية، قبل تجهيز البيانات وأثناءها وبعدها 
 

  في رمجيات التي تستعمل  ب ن اتخاذ قرارات بشأن ال الحاسوبية، يتعيَّ األجهزة  في  النظر    لىضافة إ إلوبا .  3.167
  . هـاأو تبويب  تنقيح بـياـنات التعـدادل   ل ـقابـلة للنقـ ال رامجـية  ب زم ال الحُ من    العـدـيد  ُيـتاح و   .تنقيح بـياـنات التعـداد وتبويبهـا 

على    ينبغيو تجاري.  ال   الشــــخصــــيحزم الجداول أو قواعد البيانات أو التبويب الخاصــــة بالحاســــوب    تتوافر  كما 
ســتعملة  المجيات  برمال   عن  النظر  وبغض  ضــوء حاجاته وموارده.  فيرمجيات  ب ال أن يقي م احتياجاته من    بلدكل  

 .مها على استخدا   ينوظف المتدريب  و رمجيات  ب تلك ال   لتكييف  فيبد من إتاحة الوقت الكا   ال
 

علومات.  المتصـلة بتكنولوجيا  المسـتعانة بمصـادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات  في االويمكن النظر  .  3.168
ــادر خارجية بطريقة تؤدي إ االوينبغي تنفيذ   ــادية ونوعية لعملية التعداد.    رةشـــــ منافع مبا   لىســـــتعانة بمصـــ اقتصـــ

ــادر  االمناســـــبة للتأكد من أن    بيرحصـــــاء الوطنية تدا اإلنفس الوقت ينبغي أن تتخذ مكاتب    فيو  ســـــتعانة بمصـــ
رورية التي تكفل عدم  ضـــ البيانات، وأن تتخذ الخطوات ال  على ســـرية  تؤثر ســـلباً ال  عمليات التعداد  في  خارجية  

. وغني عن القول أن مســـــــؤولية  ســـــــاســـــــية للتعداداألقواعد البيانات    لىإمكانية الدخول إ على  تعهد  المحصـــــــول  
ســــتعانة  االحصــــاء الوطنية الرســــمية وأن  اإلعاتق مكاتب  على  حتفاظ بقواعد البيانات الخاصــــة بالتعداد تقع  اال

ــادر خارجية   ــار ينبغي تنفيذ  االوب بًا.  مرغو   نشــــطة ليس أمراً األهذه  في  بمصــ ــادر خارجية  االختصــ ــتعانة بمصــ ســ
مح  على المال الحفاظ    سـؤولة عن التعداد وبطريقة تكفل دائماً المؤسـسـة  الم  لىعارف إ تيسـير نقل المبشـكل يكفل  

 .ية البياناتر  س الحماية الكاملة فيما يتعلق بخصوصية الردود الفردية و   يرساسية للتعداد، مثل توفاأل
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 طريقة التجهيز  -  ألف 
 

تكنولوجيا تجهيز في   سريعم ال البيانات. وقد أتاح التقدُّ ناسبة لتجهيز المد ظروف كل بلد الطريقة  تحد  .  3.169
إنتاج جداول تفصيلية يعتمد عليها، مما جعل تجهيز البيانات عن طريق الحاسوب في سرعة  رة  يالبيانات زيادة كب 

 مر ألاالتي كان    ى الكبر جميع أنحاء العالم. وكبديل عن أجهزة الحاسوب  في  تجهيز البيانات  في  تبعة  الم الطريقة  
 سري األو   صغر حجماً األ علومات  الم الحسابية الضخمة قبل ظهور معدات تكنولوجيا  لقدرتها    يحتاج إليها نظراً 

ذلك التنقيح في  هام الخفيفة، بما  المالعميل. ويمكن القيام ب   - الخادوم  على  يمكن استخدام بيئة تعتمد    اًل،استعما
دارات الفنية اإل تزويد    رة التي يمكن يكتبية الصغالم ظم الحاسوب  نُ   على   سر وتبويب ملفات البيانات، بسهولة وي

دة، مثل التصفح عقَّ الم العمليات الحسابية    ير من يدانية بها. أما فيما يخص الخادوم، فيمكن إجراء كث الم كاتب  الم و 
لداخلية من البيانات الصغرى وتنسيق نقل البيانات واستضافة الشبكات ا   يرة جموعات كبلموالتجميع والتحليل  

العميل   - الخادوم    علىأن إدارة بيئة تعتمد  إال   .  يرةأكفأ من الحواسيب الصغ تلك الخواديم بشكل  على  وما إليها،  
شـبكة منطقة محلية أو شـبكة منطقة واسعة، متينة وآمنـة. ولذلك على  عالجة بيانات التعداد يجب أن تعتمد  لم 

رفق مركزي لتجهيز البيـانات، بشـرط وجود شـبكة منطقة محلية م على  ورة  ر تعتـمد بالض ال  فإن أعمال الحاسـوب  
 .أو أجزاء مختلفة من البلد  مكاتب أو مبانٍ في عة  وزَّ يرة الم الحواسيب الصغبين أو شبكة منطقة واسعة تربط  

 
تُ 3.170 الذي  التعداد  مكتب  وفي  شبكياً ستخد  .  مربوطة  حواسيب  بيئة  فيه  الشبكة  تتيح  ،م  حواسيب خدمة 

مزايا   ومنمكان مركزي.    في امج  ر ن ملفات البيانات والبي خز ت   أو قاعدة البيانات   ة المركزي خصصة للملفات  الم
النظام   و   مواصفات   تقليص هذا  العميلة  إإلغاء  الحواسيب  ال   كثير   لى الحاجة  نقل  أعمال  والبيانات برامن  مج 

البيانات  ف   أخرى. وسائط حاسوبية    على لة  سجَّ الم ليتطل ب  تخزين  ر  المتكر  النظام النسخ االحتياطي  معلومات 
فإن حواسيب خدمة   ، لذلك   . البرمجياتالحاسوب أو    في أعطال  نتيجة  من البيانات    كبير فقدان جانب  تفاديًا ل

 .حماية البياناتيكفل    على نحوٍ   ين ندين ومؤمَّ يجب أن يكون موقعها وإدارتها محدَّ و   اتيجية تر الشبكة لها أهمية اس 
أيضاً  من  ويوصى  األصول  حسب  معتمدة  واألمن  األعمال  الستمرارية  مناسبة  سياسات  السلطات   بوضع 

  المختصة. 
 

كانت كاملة أو   سواءً )  م ومدى استصواب تركيب أجهزة جديدة ستخد  جهزة التي تُ األ تحديد نوع  في  و .  3.171
كل احتياجات تجهيز البيانات في  وجودة، ينبغي النظر  المجهزة  على األأو إدخال إضافات أو تحسينات  (  جزئية

السكان و  الذي يشكل تعداد  البيانات  يتطلبها برنامج جمع  ساس األمنه. وهذا هو    ا واحداً ساكن جزءً المالتي 
تعلقة بنوع معدات تسجيل البيانات الم ضوئه اتخاذ قرارات معقولة. وينبغي اتخاذ القرارات  على  الوحيد الذي يمكن  
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ستبيان اال التعداد من أجل إتاحة الفرصة لتصميم  في  قل من موعد العد  على األومعدات الحاسوب قبل سنة  
للتعليمات    ير نحو مناسب وللتحضعلى   هة  الجيد  ز ووضع ضوابط رميت ال ادين ووضع خطط  العدَّ   لىإالموجَّ

البيانات وإجراءاتها، وتعي  البيانات وتدريبه   في   ين العامل   ين تتناول مواصفات  ال.  متجهيز  روري بشكل ض ومن 
 ، العد    ذلك   في   بما   ، الشامل   التعداد   عملية   يغطي  ذيال   أو التجريبيالقبلي    التعدادتجهيز    في   اإلسراع خاص  

وإجراءا المخرجات،  ونشر  األولية،  التعداد  التحسينات   وذلك   واإلغالق، التسجيل    تونتائج  تحديد  أجل  من 
 صى يو   ،. لذلك الالزمة  يراتوسائر التحض  ، وأنظمة الكمبيوتر  ،ادينوتعليمات العدَّ   ، التعداد  بيان است  في طلوبة  الم 

ويوصى أيضًا   .كافية  ترةختبارات بفاال قبل تلك    المطلوبة رمجيات  ب عدات وال الم ستخدام  ال   الالزمةيبات  ترت باتخاذ ال 
قبل العمليات للتأك د من أن ها تعمل على النحو اختبار كل  األنظمة المستخدمة لدعم عملية التعداد اختبارًا دقيقًا  

  )بمعنى أن ها لن تؤدي إلى خسارة البيانات(.  المنشود ومن أن ها آمنة 
 

 حصر البيانات ل   التحضير   – باء
 

التعداد إ  علىهي العمل    ، في حالة االستبيانات الورقية  جراءات شيوعاً اإلوأكثر  .  3.172  لىوصول وثائق 
هذه الدفعات طوال مرحلة تجهيز  على بالحفاظ  صى دفعات حسب مناطق العد. ويو  في مركز تجهيز البيانات 

عمل عداد واحد وقد تحوي سلسلة أخطاء يقع فيها هذا العداد بشكل نة تمث ل  ن وثائق منطقة عد معيَّ أل البيانات  
لتخزين   ز خصيصاً مرفق مجهَّ في  مة تلك الدفعات يجب تخزين وثائق التعداد  ال معتاد. ومن أجل ضمان س 

وسائر الخصائص   حيث اكتمالها ورموز تمييزها جغرافياً   من  العد  من منطقة  فحص كل دفعة    ي أوالً غ . وينبالوثائق
رحلة التالية من تجهيز البيانات. وينبغي تفادي نسخ كل الم   لى تصلة بمقبولية البيانات، وذلك قبل إرسالها إ الم 

وتنطبق نفس في الن سخ.    ذلك قد يضيف أخطاءً   ألن   ( رميزت مثل استمارة ال) صفحة أخرى  المرمَّزة على  البيانات  
من تجهيز البيانات من التصفح   األولى رحلة  الم تتكون  حين  ستبيانات أو  لال روني  تلكاإل النقل  على  عتبارات  اال

 رونياً ت رسل إلك ستبيانات التي تُ لال وبالنسبة  د.  استمارات التعدا في  النصوص والصور  على  روني  تلك اإل ف  والتعرُّ 
 نموذج للبيانات الفوقية ناسب إنشاء  الم من    ، (اإللكترونية  االستمارات   استخدام   و أ   اإلنترنت تي على  )العد  الذا

، ينبغي التخطيط لوسائط إذا تم مسح االستبيانات الورقية ضوئياً وفيما يتصل بالتخزين،  ل فيه منطقة العد.  تسجَّ 
 فحسب.   الورقية لنسخ األصلية ل وليس أيضًا  ها االحتياطية  خِّ س  آمنة لنُ 

 
، مثل استخدام االستجابة الذاتية عن طريق اإلنترنت النماذج جري التعداد في إطار نهج متعدد  إذا أُ   . 3.173

لتجهيزها. العد   تجميع األسئلة حسب منطقة    اً والمتابعة الميدانية لغير المجيبين على االستبيان، لن يكون ممكن
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كل مسكن )استبيان( طوال عمليات الجمع والتجهيز  وضع لتتبع   وستكون هناك حاجة إلى نظام مراقبة رئيسي 
 وضمان اكتمال التغطية. 

 
 حصر البيانات   -  جيم 

 
لحاســـــوب قراءته؛  ا شـــــكل يســـــتطيع    لىالتعداد إ في  يســـــمى تحويل البيانات التي يتم الحصـــــول عليها    .3.174

التعداد. ومن هذه  في  البيانات    صـــــــــركن اســـــــــتخدام عدة طرق مختلفة ومتزامنة لح المم. ومن  البيانات  صـــــــــرح 
  عن طريق اإلنترنت أو باســـــتخدام   البيانات  )بما في ذلك جمع  فاتيحالمعن طريق لوحة    الطرق إدخال البيانات

مات، والقراءة الضــــــوئية للحروف، وتقنيات نقل  ال ، والقراءة الضــــــوئية للعجو الة(أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو ال 
فاتيح بمســاعدة الحاســوب  الم. ويتم إدخال البيانات عن طريق لوحة  لى الحروف، مثل التعر ف الذكي عالصــور

بعض  يلي  . وفيما  يرةالحواســــــيب الصــــــغفي  دخال البيانات  إلباســــــتخدام برامج مزودة بضــــــوابط منطقية داخلية  
من ســــــجل   ســــــخ هذه الرموز آلياً رموز مناطق العد ثم ن  صــــــحة  من  التأكد   (أ ):  برامجهام التي تنجزها هذه ال الم

أســـرة  تخصـــيص رقم لكل    ويمكن أيضـــاً )  لياً آعيشـــية  الم  في األســـرةشـــخص  تخصـــيص رقم لكل    (ب)  ؛آخر  لىإ 
التأكد من أن   (د)  ؛رنامج ذلك ب منطق ال   ضــــىإذا اقت   ت آلياً ال تبديل أنواع الســــج  )ج(  ؛(منطقة العدفي  معيشــــية  

  ( و)  ؛نطق ذلك المتخطي الحقول إذا اســـــــتدعى  (  ه )  ؛حدد ســـــــلفاً المدى  المحدود  في    تظل دائماً رات  ي تغالمقيم  
ـــاءات موجزة    (ز)  ؛دخـلة من قـبل المـ ـفاتيح من البـياـنات  المإـتاحـة إمكـانـية التحقق عن طريق لوحـة   إنـتاج إحصـــــــــــ

في  عملية التدقيق  صــــــــــر  البيانات ينبغي أن تقت حصــــــــــر  مهمة  في    يرل ولدفعة البيانات. ولتفادي التأخ للمشــــــــــغ  
  ( إدخال رمز منطقة العد في  مثل الخطأ   )رة جداً ي شــــــــــــــاكل التي تكون إما خطلمعلى ا تطبيقات إدخال البيانات  

مرحلة    لىإ   كثر تعقيداً األويرجأ التدقيق  .  دخال في اإلالقراءة أو  في  وإما التي يحتمل أن تنشــــأ عن خطأ بســــيط  
 .التنقيح

 
التمييز الضوئي غالًبا ما ُيشار إليها بعبارة    التي )  مات ال وتتوافر منذ سنوات أجهزة القراءة الضوئية للع.  3.175

من   مات ال أجهزة القراءة الضوئية للعوُتعد     األخيرة.   السنوات في  عتماد عليها  اال وازدادت إمكانية    ، (ماتال للع
تقنيات ح  شائع  البيانات   صر أبسط  نحٍو  نسبياً   ونظراً   . المتاحة على  الصارمة  الناجحة   للمتطلبات  للمعالجة 

توجد فيها ال  رب أو شديد الرطوبة أو التي  المت البلدان ذات الطقس  ًا  ر يتناسب كث   الجهزة  األوراق فإن هذه  لأل 
ستعملة الم وراق  األستبيان وبنوعية  االهتمام بالضوابط الخاصة بتصميم  اال روري  ض مرافق نقل جيدة. ومن ال

النامية   بعض البلدان في  ل ذلك صعوبة  وراق. وقد يمث  األ اعة وبقص  بمواصفات دقيقة فيما يتعلق بالطب د  والتقيُّ 
وجهة نظر عملية تصميم أفضل استمارة للتعداد من  في  خرى  األومن الصعوبات    . ستبيانات محلياً االإنتاج  في  
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أجهزة د بمتطلبات معدات  ورة التقيُّ ر مات وضال ماكن لوضع الع األ من    نسبياً كبير  حيز    حجز   لى العد الحاجة إ
 .القراءة الضوئية

 
 بر ويعت  . تماال استبيانات القراءة الضوئية للع   لىمات ع ال اد بوضع العالعدَّ   جيب أوالم ويمكن أن يقوم  .  3.176

وجود روح التعاون على  لتكلفة ولكنه يعتمد  ا  من منظور   مغرياً   ستبيان أمراً على اال مات  ال جيب بوضع العالمقيام  
هذا الصدد أن معظم أجهزة القراءة في  شاكل العملية  الم ومن  ابة.  بالقراءة والكت   نسبياً وجود معرفة عامة  على  و 

 لى مات. وع ال وضع العفي  لوان التي يمكن استخدامها  األأداة الكتابة و    على مات تفرض قيوداً ال الضوئية للع
 مات عليها منخفضاً ال عسـتبيانات التي وضعت  االما يكون معدل رفض    فإنه غالباً رعية  المفرض اتباع القواعد  

 يدوياً   ملوءالماء. وينبغي تفادي تحويل استبيان التعداد  ستبيانات بالنظر قبل تلقينها للقرَّ االحصت  فُ خاصة إذا  
هذا يقلل من كفاءة العملية ويمكن أن ألن  مكتب التعداد    لى مات بعد وصوله إ ال نسق القراءة الضوئية للع   لى إ 

 . للخطأ  يكون مصدراً 
 

وأجهزة التعرف   ( الضوئي للحروفالتمييز    تسمى أيضاً )التي    أجهزة القراءة الضوئية للحروف   وتستعمل .  3.177
جهزة يستخدمان األستبيان. وهذان النوعان من  اال من  نة  مواقع معيَّ في  لقراءة الحروف    ، الحروفعلى  الذكي  

أن أجهزة القراءة الضوئية للحروف   تخصصة عموماً الم راجع  الم  ر وتعتب.  تكنولوجية تكاد تكون متطابقة  هجاً نُ 
لقراءة النصوص   طبوعة فقط، أما القراءة الذكية للحروف فتستخدم أيضاً الم الحروف  على  التعرف  على  لها القدرة  

يتطلب ذلك   ، سياق التعداد  في و . لحروفعلى االذكي  للتعر ف يوجد تعريف متفق عليه    ال بخط اليد. و كتوبة الم 
لتتمكن برمجية التعرف من قراءتها.   ، مكانقدر اإل  معيارية استمارة التعداد    في   باليد   المكتوبة وص  ن تكون النصأ 
بيئة لم يتم فيها تطويع الجهاز   في منضبطة، أي    غيربيئة    في أكثر فعالية    األرقام   على   التعر ف  يكون   عمومًا، و 

لحروف ا   على الذكي    والتعر ف للحروف  مت تكنولوجيا القراءة الضوئية  لقراءة أسلوب كتابة شخص ما. وقد تقدَّ 
رة ف زيد من لوغاريتمات التعرُّ الممع إدخال  يراً كب  تقدماً   التعليم الذاتي للنظام.  فيواستخدام الشبكات  المتطو 

 
جنب مع   لى إ   الضوئي جنباً   سح الم استخدام تقنيات نقل الصور وأجهزة   في  ة بلدان مؤخراً عد    شرعت و   . 3.178

 التجارب  ُتظهرو .  البياناتحصر  من أجل  لحروف  على االذكية    والتعر ف برمجيات القراءة الضوئية للحروف  
أكبر في حالة   ة فعالي   تحيق   ويتم    سعر.   بأفضل   جداً أخطاء منخفضة    معد الت  يحق ق   التقنيات   هذه  استخدام   أن  

ادون الحروف الرقمية والهجائية الرقمية التي يكتبها   ومع ذلك فإن الحروف الهجائية الرقمية أكثر   بون. درَّ الم   العدَّ
كافية من أجل تحديد أنسب   ترة بف أنه يجب إجراء اختبارات شديدة قبل وقت التعداد    ال  الخطأ. إ  الت عد لم عرضة  

حلية وقدرات الموجود الصيانة  على    الضوئي أيضاً عدات والورق. ويتوقف استعمال تكنولوجيا التصوير  المأنواع  
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الحلية. وأيًّ المالدعم   ال  ،ختياراالالبيانات التي يقع عليها  حصر  و   ترميزا كانت طرق  اختبارها   ضروري فمن 
على مات لكي تتعرف  ال الحروف والععلى  ف  ويمكن تكييف أجهزة التعرُّ   .هابعناية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن

جيد مع مزودي   لي وعمل أوَّ   تخطيـط واعٍ   لى مر يحتـاج إاأل  أن  على  الحروف والخطوط،  مجموعات مختلفة من  
. حصائيةاإل كاتب  في الم متوافرة    برة الحروف ما لم تكن تلك الخ على  ف الذكي  أجهزة القراءة الضوئية وأجهزة التعرُّ 

ُيعد أيًضا وسيلة فعالة   الجمع بين التعر ف الذكي على الحروف )للحروف الرقمية( والترميز بمساعدة الكمبيوتر و 
 تستخدمها بعض البلدان. 

 
مسح في علومات فإن من فوائدها الجانبية الم التقاط في  سح الضوئي الممزايا تكنولوجيا  على وة  ال وع. 3.179

ستبيانات التي يتم مسحها. ومن اال  لى وإعطاء أسماء إ   لفات رقمياً الم استمارات التعداد أنها تتيح إمكانية إعداد  
عمليات تنقيح  ، خاصة أثناءالالحقةت ال ستعمالال ستبيانات اال  ترجاع شأن ذلك أن يزيد من كفاءة التخزين واس 

 .البيانات
 

البيانات، حصر  الطريقة التي يتم بها  على  طلوبة فتتوقف  الم أما كميات وأنواع معدات إدخال البيانات  .  3.180
 على عمليات جمع البيانات، و في    مركزية الال حجم البلد ودرجة   على رحلة من التعداد، و الم تاح لتلك  الم والوقت  

 ، فاتيحالم دخال البيانات عن طريق لوحة  إل وبالنسبة    مثل استخدام ُنهج العد  الرقمي.   ، خرى األعدد من العوامل  
الساعة. ومن العوامل التي في  مفاتيح  ضربة    10  000و  5  000  بين   اوح معدل إدخال البيانات عادة ماتر ي 

الم تؤثر   التنق ل فيها بسهولة  ساعدان الم رنامج  ب مجية والبر ال   ( أ يلي )   ل ماشغ  على سرعة  ، مع شاشات يمكن 
، واستخدام قول الوصف إن ُوجدت، واختصارات لوحة المفاتيح في كافة مراحل البرنامجومدق ق إمالئي في ح 

تعلقة بهندسية ظروف المالخصائص    (ج )   ؛ل شغ  الم هام التي يقوم بها  الم صعوبة    ( ب)  ؛ ، إلخفأرة الحاسوبأقل  ل 
التدريب   ( ه ؛ ) الدوامعلى    مسألة ما إذا كان العمل متاحاً   ( د؛ )عتماد عليها اال ومدى  عدات  الم   سرعة العمل و 

 ين. الحوافز الذاتية لدى العامل  ( و)   ؛ وظفون واستعداداتهمالمالذي يتلقاه  
 

د. ومن حدَّ المالوقت    فيضمان إتمام عمليات إدخال البيانات  في  وتوجد خيارات متعددة للمساعدة  .  3.181
أو حتى   ين نوبت في  زيادة عدد ساعات العمل بالعمل    ( ب)   ؛ عداتالم زيد من  شراء الم  ( أ يلي ) هذه الخيارات ما 

نهاية  في  نوبات و   الث ث في   التحقُّ   ( ج )  ؛ سبوعاألأيام  بدرجات متفاوتة.الم ق  استخدام  في حالة إدخال   ستقل 
 لى الحاجة إ  تامج إدخال البيانات، قلَّ بر ومع ازدياد ضمان نوعية البيانات بالبيانات باستخدام لوحة المفاتيح،  

حين وقد يقل استخدامه  ،  دخال البياناتإل   لى و األ رحلة  في الم   ال  ستقل التام إالم يستخدم التحقق    ال التحقق التام. و 
من النوعية. ويمكن بعد ذلك تطبيق خطة للتحقق بالعينة. ويمكن أن   الً يكون كل عامل قد حقق مستوى مقبو 
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حظة. ويمكن التحقق المال معدل أخطائهم  على  البيانات مهمة التحقق بالعينة، وهو أمر يتوقف    لي مدخ   لى تسند إ 
على فقط من مناطق العد، بينما يستمر التحقق  صغيرة  عينة  في  وثوق بعملهم  الم البيانات    لي من أعمال مدخ 

 .البيانات الذين هم أكثر عرضة للخطأ  ليعمل مدخ في طاق أوسع  ن 
 

 الترميز   -  دال 
 

تُ .  3.182 التعداد، ما أمكن ذلك، إجابات مسبقة ال في  م  ستخد  ينبغي أن  تُ تر استبيانات  طبع رموز ميز، وأن 
وتبويبها   ة ادة النصيَّ المتنقيح    كن عملياً المم نه ليس من  أل  جانب كل فئة. ونظراً   لىرقمية أو هجائية رقمية إ 

برنامج حاسوبي ويمكن أن يقوم بهذا العمل    . جابات اللفظية برمزاإل ستعاضة عن  االوري  ضر من ال، فحاسوبياً 
جيب المجابة  إل  المباشر ميز تر وهناك مزايا واضحة لل  (.بالحاسوب  ين قد يستع)ز مرم  أو    آلياً ز  ترمي مخصص لل 

أن   الَّ ورة. إضر لتقديم أي إيضاحات عند ال  يزال موجوداً ال  جيب  المأن  إلى    قابلة، نظراً المستبيان أثناء  في اال 
يتوقع منهم أن   ال و   كاٍف غير  ادين عادة ما يكون تدريبهم  العدَّ ألن  ت  ال معظم الحا   لألسف فيليس ممكناً ذلك  

، يمكن جمع االستجابة من طرق العد   في أيٍ  . و زمة أثناء عملية العدلال ميز اتر يحملوا معهم كراسات أو أدلة ال 
إلى رمز مناسب من قبل خبراء الترميز. وبالنظر إلى حجم عمليات الترميز   نص، وتحويلها الحقاً على شكل  

من التدخل البشري )انظر الفقرة   تحسين عمليات الترميز التلقائي للحد  لالوقت    تخصيص في التعداد، ينبغي  
3.187 .) 

 
التلقائي أو بم  . 3.183 الترميز  ب يدعم  الترميز  الكمبيوتر نشاط  يقل  ، مم  فعاليةساعدة  الترميز ا  ل من أخطاء 

ختلف البنود الواردة لمرميز  تأساس دليل أو أدلة لل على  عادًة  ز  رم  الميعمل    عند الحاجة،و ويسرع عملية الترميز.  
شارات اإلميز  تر نة، بحيث يقوم فريق برات معيَّ يترميز متغفي  زون  رم  الم ستبيان. ويمكن أن يتخصص  في اال

كل في  و   . ذلك   لىللمهن أو الصناعة، وما إ  لي ميز التفصي تر عن ال   الً الجغرافية وحدها ويكون فريق آخر مسؤو 
خطاء يجب لأل مصادر جديدة    الفي خطاء. ولت لأل   هاماً   ت فإن هذا العمل ممل ويمكن أن يكون مصدراً ال الحا

 . ترميزأساس كتب العلى  أن يقوموا بعملهم  بل الذاكرة،  على رمزون الميعتمد ال   أ
 

وتتطلب العملية تخزين ن.  رمزي المساعدة  لمبمساعدة الحاسوب حواسيب شخصية  في الترميز  م  ستخد  ويُ .  3.184
الرموز   أثناء عمليةفي  ملف  في  جميع  إليه  الوصول  للمرمزين  يمكن  البيانات  . وتقوم عملية الترميز  قاعدة 

جابات اإلول تجري مضاهاة  األ النهج  في  قل: على األ   ين عام  ين أساس منهج على  بمساعدة الحاسوب    الترميز 
ة من استمارة التعداد ومقارنتها بقائمة علومات النصيَّ المزة بمجموعة من الكلمات الرئيسية. ويتم إدخال  رمَّ الم
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زة وتسجل رمَّ الم جابات  اإلالرئيسية و الكلمات  بين  ت التطابق  ال ثم تقاس احتما  ، مفهرسة من الكلمات الرئيسية
ز قائمة رم  على المنة وليس فيها التباس، تعرض  معيَّ   ( عالية)  فإذا كانت النتائج تتعدى عتبة  الت.  حتمااال تلك  

استعمال   في و ا.  رحة من النظام أو رفضهتق الم جابات  اإل قبول  في  زة، وله القرار النهائي  رمَّ المجابات  إلمفهرسة با
سبقة المعلومات  الم   صر بح   الً ن من القيام أو نشطة بما يمك  األ ر ترتيب  يفيد تغي الم هذه الطريقة قد يكون من  

 . بمساعدة الحاسوب  تبقية وترميزهاالمعلومات حصر الم ستبيان ثم يأتي بعد ذلك في اال  ترميز ال
 

فتُ .  3.185 الثانية،  الطريقة  أساساً ستخد  أما  التصو في    م  للبياناتالتجهيز  التعرُّ )  يري  الذكي  طريقة  على ف 
 الحروف على  ف  لصعوبة التعرُّ   تعددة اللغات نظراً المتينية أو  غير ال البلدان التي تستخدم لغات  في    (الحروف

الرقميةال الس ) الهجائية  بها، فهي كالتاالم شاكل  الم و   ( سل  الضوئي وأثناء مرحلة الم: بعد عملية  ليتعلقة  سح 
ز إسقاط قائمة ترميز من قاعدة البيانات نفس الوقت يمكن للمرم    في الشاشة، و على  ، تظهر صورة النص  ترميزال

لوحة   عن طريق  الحروف  ممكن من  عدد  أقل  إدخال  من  و إل فاتيح  المتمكنه  الكامل  النص  حتوى المظهار 
بتخص رم  الم يقوم    حين و   معيَّنة.حالة  ألي  رميزي  ت ال الجهاز  يقوم  الرمز،  باختيار  قاعدة في  يصه وتخزينه  ز 

قارنة بالطريقة الم أطول وهي أكثر تكلفة ب البيانات لتلك الحالة ذاتها. وبالرغم من أن هذه الطريقة تستغرق وقتاً 
 ترميز. من الطريقة التقليدية لل بكثير  فيها أفضل    ترميز فإن نوعية الاألولى 

 
الترميز سبقة  المعلومات  حصر الم أن    ( أ ) عدة مزايا متشـابهة:    ين ومن ناحيـة أخرى فإن لكلتا الطريقتـ.  3.186

لية و  األ النتائج    نشر علومات مما يتيح إمكانية إنتاج و الم لبعض ملفات  سريعة  إتاحة    لى مرحلة مبكرة يؤدي إ في  
وجود   لىبمساعدة الحاسوب تتيح إمكانية قيام جهاز الحاسوب بتنبيه العداد إالترميز  أن عملية    (ب) للتعداد؛  
ثال إغفال معلومات عن أحد المسبيل  على  ، ومن ذلك  حصرها أنه قد تم  يفترض  البيانات التي  في  مشاكل  

ستقاة المعلومات  المأن    ( د)شاشة الحاسوب؛  مباشر على  ز يعمل بشكل  رم  المأن    ( ج )؛  الترميزتغريات سابقة  الم 
 . راد إدخالها المعلومات  ناسبة للم المتحديد الرموز في أخرى قد تكون مفيدة ات ر ي  متغ من 

 
القرار حول الرمز الذي   برنامج حاسوبي باتخاذلى  عهد فيها إفهو عبارة عن عملية يُ الترميز اآللي  أما  .  3.187

بمساعدة الحاسوب هو القبول التلقائي بإجابة الحاسوب إذا كانت الترميز  بين بينه و  سي سا األيستعمل. والفرق  
أو بمساعدة اآللية    ، سواءً ينكلتا الطريقت   فيتاحة. و الممن البدائل    وأفضل نسبياً   سلفاً النتيجة تتجاوز عتبة مقررة  

 الخطاء. و األاكتشاف  على  قدرتها  في تحسين  م الذاتي للشبكات  ستفادة من قدرات التعلُّ اال الحاسوب، يمكن  
الال  التي    التالحابالترميز إال  في  القائم    يتدخل الشخص  استخدام في  لة. ويمكن  سأالم نامج حل  بر يستطيع 

كتوبة الم جابة  عالوة على اإلستبيان  في اال السجل أو  في  خرى  األتاحة  الم علومات  المالحاسوبي استعمال  ترميز  ال
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البيانات حصر  عملية  ت التي تكون فيها  ال الحافي    الً أكثر استعماالترميز اآللي  عني. ومن هنا فإن  المالبند  على  
 إما يدوياً   ، اإللكترونيةأشكال جمع البيانات    غيرها من  باستخدام اإلنترنت أو األجهزة المحمولة أو قد اكتملت،  

القراءة إذ أن فهي مهمة معقَّ للترميز اآللي  . أما تطوير برمجيات حاسوبية  اآللية   وإما بشكل من أشكال  دة، 
الحاال خطاء ومعد األت  ال معد  ل غير  ت  ال ت  الم لحل  القابلة  يجب   يرات تغفي  لذلك  عالية.  تكون  قد  الصعبة 

غير جابات  الت اإلافي ح بطرق ترميز بمساعدة الحاسوب أو بطرق ترميز تقليدية  الترميز اآللي  استكمال طرق  
 ل. القابلة للح 

 
 66تنقيح البيانات   -  هاء 

 
وبعضها ين  جيب المخطاء، بعضها ناشئ عن  األأنواع عديدة من  على  تشتمل ملفات البيانات الخام  .  3.188

عالجة المعمليات  في  وتقع أخطاء أخرى    المجيبين.   فهم إجابةفي  ادين الذين يخطئون  خر ناشئ عن العدَّ اآل
خطاء تكون األفإن هذه عملي وإدخال البيانات أو أثناء عمليات النسخ التي تجرى. ومن منظور الترميز أثناء 
نوعينعادة   يُ األ  ( أ ) :  على  التي  دون  خطاء  تحول  أن  التجهيز  الم حتمل  من  الحرجة)األزيد   ( ب)   (؛خطاء 

خطاء )األحقة  الال ت التجهيز  نطقي لعملياالمنتائج التعداد دون إعاقة التسلسل  في  تشوهات    ثُ دِّ حْ خطاء التي تُ األ و 
النوع  (الحرجةغير   الثاني. وقبل أكبر  ول و األ. وينبغي تصحيح جميع أخطاء  النوع  عدد ممكن من أخطاء 

، يةز احترا تخاذ إجراءات  ا   ينبغي دائماً   مراجعة العمل،   لى العودة إ  ضرورة ل  اً بخطاء، وتحسُّ األعمليات تصحيح  
في صلية  األ من ملف البيانات    احتياطية  بعمل نسخة تعيين التغييرات  و المناسبة  دارة  اإل باتباع إجراءات    وذلك 

 ة. مرحل   كل  
 

فإن الكبيرة  التعدادات  في  قتصادية  اال من الناحية  ًا  أنه قلما يكون التصحيح اليدوي مجدي. ونظرًا إلى  3.189
ص لتفحُّ   اً مة خصيصحاسوبية مصمَّ   برامج في  دة  لعمل تلك التصحيحات عادة ما تكون محدَّ الشروط الالزمة  

خرين اآلشخاص  األعيشية أو عن  الم   األسرة الشخص أو    معلومات أخرى عن   لىإ استنادًا    اً خطاء واحتسابها آلي األ
من ين  لحل  الممة تمكن  ال تجري فيها عملية احتساب ينبغي وضع ع  كل مرةفي  خرى. و األعيشية  األسر الم أو  

تتوافر فيها ال ت التي  ال الحافي  علومات التي قام نظام التنقيح باحتسابها. و المو   بلغة الم علومات  بين الم التمييز 
حتساب اال خطاء الظاهرة يمكن استخدام طريقة  األعيشية لتصحيح  الم   األسرة معلومات كافية عن الشخص أو  

 
يف ،  راسااااا ت  سااااا كنامل لي  تنقيح عملي ت تعدا  الساااااك ن   مزيد من التف صاااااي  بشاااااأن تنقيح بي انت التعدا  انظر لالطالع على    66

 . (E.09.XVII.11بيع: املتحدة، رقم  املمم األمنشورات  التنقيح األ ل ) الطرت،  
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التقنية معلومات مستقاة من بيانات عولجت سابق أسر   أشخاص أو عن    اً بالبطاقات الساخنة. وتستخدم هذه 
فقودة الم عن القيمة أو القيم  بها    قيمة يستعاض   "أفضل "معيشية لها خصائص مماثلة باعتبارها  أسر  عائلية أو  

ناسبة الم علومات  المبأن البحث عن  دقيقًا، علمًا    برمجياً   الً وهذه التقنية تتطلب عم   اآللي   التي لم تصمد للتصحيح 
 برنامج الحاسوب.  إبطاء تنفيذ لىقاعدة بيانات التعداد قد يؤدي إفي  

 
مثـل هو نقل القيم التي هي خارج النطاق أو القيم التي يتضح األت قد يكون الحل  ال بعض الحا  في و .  3.190

ت وتصنيفها. ال فئة خاصة قبل اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي ينبغي بها تنقيح هذه الحا  لىمتسقة، إغير  أنها  
تحوطية تدابير ز إحصائي. لكن ينبغي اتخاذ من أخطار إدخال تحيُّ كبيرة  جة در   لى وبهذه الطريقة يمكن الحد إ 

أن تنطوي البيانات التي الالزم في  الطموحة بأكثر من    اآللية تتسبب برامج التنقيح  ال  لكي    بير وتحديد تلك التدا
هذا الصدد يمكن وضع قيمة فاصلة في  . و كبيرة  عيوب على  حة،  باعتبارها بيانات مصحَّ   ، يسفر عنها التنقيح

حد   من أكبر  مستوى منطقة العد، فإذا وجد برنامج فحص البيانات أن نسبة  على  خطاء  لمعدالت األمقبولة  
الدفعة وإخضاع   فينبغي رفض كل خطيرة  مشكلة أو مشاكل  على  تحتوي  معيَّن من السجالت في دفعة معيَّنة  

 . يدانيالم أو لبشري  تحقق عن طريق العمل ا لى  العملية إ 
 

الحاســوب، وينبغي    ال مبرمجوواضــيع  المحتســاب أخصــائيو  االويجب أن يقوم بوضــع قواعد التنقيح و .  3.191
مرحلة مبكرة من التعداد. وينبغي وضــــــــع مجموعة من قواعد  في  خطاء وتصــــــــحيحها  األوضــــــــع خطة لتفحص  

أو ســــوء  مجااًل لاللتباس  يدع    البما    لموظفي البرمجة،شــــكل مكتوب وإتاحتها  في  التصــــحيح    بيرتســــاق وتدا اال
الحاســــوب بتنفيذ قواعد التصــــحيح هذه  مبرمجو  وينبغي أن يقوم    .مرغوب فيها غير  ادرات فردية  لمب أو  التفســــير  

صوعلى  .  وضوعالمعملهم كجزء من فريق يجمعهم مع أخصائيي  خالل من   ن وخبراء اختبار  يالخبراء المتخص 
 .البرامج لمختلف السيناريوهات قبل استخدامها مع مجموعة بيانات التعداداختبار  ب أن يقوموا  يات  ج البرم

 
 البيانات التحّقق من    –   واو 
 

فيما بينها   تتسق داخلياً   تال ستويات الصغرى هو عبارة عن مجموعة من السج على الم ناتج التنقيح  .  3.192
أن تلك العملية غير  عيشية.  الم   األسرة   عضها ببعض ضمن نفس اًل منطقيًا بشخاص اتصااأل ت  ال وتتصل سج 

لقبول سلسلة البيانات باعتبارها أفضل ما يمكن. فهناك مجموعة الالزمة  توفر سلسلة كاملة من الضمانات  ال  
ثال الم سبيل  على  من الظروف يمكن أن تحدث عنها أخطاء تجعل البيانات خاطئة بشكل متسق: ومن ذلك  

موضوعة االحتساب  برنامج  في  عة بشكل خاطئ، كذلك قد تكون النسب  برمجية التصحيح موضو في  وجود حالة  
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ادون بإكمال مجموعة من الضوابط بشكل خاطئ. ومن أجل اكتشاف بشكل خاطئ، وكذلك يمكن أن يقوم العدَّ 
استعراض بعض جداول التجميع الرئيسية بشكل دقيق لعزل التجميعات الضروري  تسقة من  المخطاء  األتلك  

ختارة مجموعة فرعية من المالعادية. ويمكن أن تكون الجداول  غير  طاق وكشف أسباب القيم  الخارجة عن الن
 مصمَّمة خصيصًا لهذا الغرض.  الجداول التي يجري إعدادها كنواتج أو يمكن أن تكون جداول 

 
جموعة لم جداول  ال   هذه العملية، بمعنى فحص إلى األعلى في  سفل  األ باستخدام نهج من  صى  ويو .  3.193

من الجداول الوطنية.   األولى جموعة  الموهكذا دواليك حتى    األعلى ستوى  المارة من مناطق العد ثم من  مخت
 : وهناك سببان لهذا النهج

ولذلك فإن البدء .  أن بيانات منطقة العد تنتهي دورة تجهيزها قبل أي مستوى جغرافي أعلىاألول    (أ )
مر األ التصحيحات قبل أن يتطلب ن من إدخال يمك بهذا المستوى يعطي أول إنذار بوجود مشكلة، بما  

 ؛ عملية إعادة تجهيز كبيرة
محاولة حل من    نة ت الورقية في نطاق منطقة عد معيَّ ال سهل فحص عدة مئات من السج األمن    ( ب)

 ني. ت ضمن الملف الوطال السج ماليين مشكلة في  
 

هج التي يمكن  النُ   التحليلية. ومنهذه العملية هي تصــــــــــــميم الجداول  في  راحل الحاســــــــــــمة  الموإحدى  .  3.194
في  أو  )التعداد الســــــــابق  في    ســــــــتخدمةالم  يراتتغالممع    تســــــــقة نظرياً المات  ر تغي  الماتباعها تحديد مجموعة من  

ســــــجالت إدارية من مختلف الســــــلطات في البالد، مثل تأشــــــيرات الوافدين الصــــــادرة،    ( أوســــــابقكبير  مســــــح  
وبهذه الطريقة يمكن إعداد مجموعة من قيم بيانات خط    .المنشـــــــآت المســـــــجلةوبرنامج الهوية الوطنية أو عدد  

ــاس قبل بدء عمليات التعداد ومقارنتها بالقيم  األ ــة من التعداد الراهن. ويعتمدالمســـــ ــتخلصـــــ جموعة  م  محتوى   ســـــ
ال   إ  لتقدير كل بلد.ًا من هذا النهج متروك  ر ي كب   محتوى عملية العد ولذلك فإن جزءاً على  ســـــــــاس  األبيانات خط  

ت  ال حتى تكون مقــارنــة الهرم العمري ومعــد   رات العمر ونوع الجنسي متغعلى  ن كــل تعــداد يجــب أن يحتوي  أ 
 .عملية التحليل هذهفي  أساسية    صرسنوات عنا عشر  نوع الجنس لكل مجموعة عمرية تتكون من  

 
توقعة منذ الم  رات علومات عن التغيُّ الم عملية التحليل هو تجميع مجموعة من  في  الثاني    صر والعن.  3.195

 : ثال الم سبيل  لى ساس. فع األ سح الذي أسفر عن بيانات خط  الم
تحسينات في  ( منذ عملية جمع البيانات السابقة)من الممكن أن يكون قد حدثت في الفترة الفاصلة    (أ )

الصحية   الرعاية  أد لأل برامج  قد  تكون  إلى زيادة معد مهات  للمرأة. ال ت  بالنسبة  الحياة  البقاء على   ت 
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أعلى   ، بين تعدادين  ، في الفترة الفاصلةأن تكون نسب البقاء على قيد الحياة لإلناث  يجب  ،وبالتالي
 ؛ من النساء األكبر سناً  بالنسبة للنساء األصغر سناً 

الحكومية قد ساعدت   إذا كانت معرفة القراءة والكتابة داخلة في عملية التحليل وكانت السياسات  ( ب)
حدوث زيادة في نسبة من يعرفون القراءة   نتظام في المدارس، فإن من المتوقعاالفي دعم زيادة    كثيراً 

 . والكتابة
 

إ األ ويحتاج  .  3.196 التحليلية من  ن  يتبيَّ حين  اتخاذ قرارات واعية    لى مر  أفات  ال اخت  الجداول  غير و  كبيرة 
عملية جمع البيانات الحالية، في  مشكلة د  ف سببه وجو ال خت اال أن  ن  ساس. فقد يتبيَّ األمتوقعة عن بيانات خط 

  :لىأن سببه يرجع إ ن ولكن قد يتبيَّ 
 ؛ ساس األمشكلة في عملية الجمع التي بنيت على أساسها بيانات خط   ( أ )
 . الحالية بصدق تكشف عنه عملية جمع البيانات ًا ماعي حقيقي لم يكن متوقعوجود تغيير اجت  ( ب)

 
ومع .  الراهنة  مجموعة البيانات  علىرات  ي ليس من الصواب إدخال أي تغياألخيرتين    ينالحالت   فيو .  3.197

إعداد بيانات   الل من خ   وذلك )   علم بتفاصيل التحقيقات على  ستعملون  الم أن يكون    وري جداً ر ذلك فمن الض 
ت عن وجود ال صحيح. أما إذا أسفرت التحلي   هم من التعامل مع البيانات وتحليلها بشكل لًا  تمكين   ( فوقية مناسبة

في   االقتراحات مجموعة البيانات الراهنة فإنه ينبغي اتخاذ قرار حصيف بشأن التعامل معها. ومن  في  مشكلة  
ات ر ي يشكلة. وبعد إدخال التغالملتكرار حدوث  ًا  ة التجهيز منع عملي في  البيانات    هذا الصدد مراجعة نظام إدخال 

الثاني هو   االقتراح ات والقبول بها. و ر روري اختبار تلك التغيي ض دخال مشكلة جديدة فمن الإل  وتفادياً الالزمة  
القرار رشد هذا  ت ت التي تم تجهيزها من قبل. وينبغي أن يس ال إعادة تجهيز السج بضرورة  اتخاذ قرار فيما يتعلق  

 يلي: بما 
 ؛ خطورة الخطأ   ( أ )
 ؛ ستبيانات التي تم تجهيزها بالفعل االعدد  ( ب)
 ؛ الوقت الذي تستغرقه إعادة التجهيز (ج )
 ؛ ( مثل التبويب والنشر)خرى المتتابعة من التعداد األأثر هذا القرار على المراحل  (د)
 . تكلفة ذلك القرار ونفقاته  ( ه )
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 التجهيز   ضوابط عملية  -  ي زا 
 

راحل المالعمل طوال مختلف  سير  ل  لكفالة عدم تعطُّ   ين وجود تخطيط وضبط دقيقلى  هناك حاجة إ.  3.198
بإعداد قاعدة البيانات والجداول النهائية. وينبغي أن تتيح خطة التنقيح   م استبيانات التعداد وانتهاءً ال من است   ا بدءً 

ب الحاسوب  ل الم قيام  الوثيقة  كشف  ترميز  تابعة  معه  يتسنى  بما  وتسجيلها  وفحصها  بينما األالبيانات  خطاء 
 ة. ناسب الم جية ال الع  بير تزال حديثة، واتخاذ التدا   ال علومات الم 
 

ستمارات اال دارة وضبط عملية التجهيز يقوم بفحص  إل وحبذا لو تقوم البلدان بإنشاء نظام حاسوبي  .  3.199
خرى. وينبغي أن األستمارات من كل منطقة من مناطق العد أو من وحدات التجهيز  اال الفردية أو مجموعات  

لومات الضبط. ومن شأن هذا خرى بمع األقواعد بيانات مناطق العد والكيانات الجغرافية  بين  يربط هذا النظام  
كل مرحلة من مراحل في  ت  ال عملية لكفالة اكتمال السج   لى م من عملية إ النظام أن يقوم بفحص وإدارة التقدُّ 

راحل الم ختلف  لمأن تدعم الوصف الرسمي    المشروع إدارة    برمجية ، يمكن لآنفاً   عمليات التجهيز. وكما ذكرنا
 من مراحل التعداد أو أي مركز عيَّنة  تصلة بأي مرحلة م الم لضبط تنفيذ جميع العمليات    زمة الال   وأن تهيئ البيئة 

الفقرات في    الذي ورد وصفه   ين النظام العام لضمان النوعية والتحس في  من مراكزه. ويجب إدخال هذا النظام  
ني الوقت اآلبو إقامة اتصال وثيق  وفي حالة إنشاء نظام تجهيز حاسوبي، ينبغي أيضاً  . 2.200 لى إ  2.192

لمراقبة الموظفين الميدانيين وإدارة لوجستيات مواد   هذا مفيد  فادين الميدانيين.  والعد    ،والمكاتب المحلية  ،بين المقر  
العد    ، عند حدوث أي  كذلك .  العد   الحل  مشكلة في حقل  لوحة اإلعالنات في باستخدام    ، يمكن مشاركة هذا 

 . غير المتعلق بأخذ العينات خطأ الكبير من إلى حدٍ  ل النظام، مما قد يقل  
 

 الملف الرئيسي   -  حاء 
 

البيانات تفتح ملفات جديدة تتألف من سج .  3.200 نظيفة لكل فرد، ويمكن   ت بيانات ال أثناء عملية تنقيح 
ويمكن أن يكون .  (لبيانات الجزئيةاملف    لف المويسمى هذا  )   الحقاً لتبويبها    سيملف رئيفي  لفات  الم تجميع هذه  
 لى يوجد ما يدعو إ  ال ، و ليملفات البيانات الخام، شكل بسيط ومستطيل وتسلس في  هذا، كما    سي للملف الرئي

أنه غير  .  (ينبغي تثبيط هذا الجهدال  كما  )شكل قاعدة بيانات مع ملفات فهرسية  في    سي لف الرئي المتنظيم  
حسب فًا  دنى مصنَّ الجغرافي األلذي يبدأ بالكيان  ا في  الجغراالترتيب    أساسعلى    سيلف الرئي الم ينبغي حفظ  

عداد جداول إلستعمال  االالعائلية. وهناك طريقة أخرى شائعة  األسرة  عيشية أو  األسرة الم الوحدة السكنية أو  
األسرة سجل رب  في  أن يدرج  ل في  عيشية أو الوحدة السكنية، تتمثَّ األسرة الم كليهما أو    األسرة و   تشمل الفرد 
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واحد يشمل،   من ذلك إنشاء ملف هرمي اًل  هذه. ويمكن بد األخيرة  صائص مختارة من الوحدات  عيشية خ الم 
ختيار، يجب االيقع عليه    ان الهيكل الذيك   اوالوحدة السكنية. وأيًّ   األسرة ت الشخص و ال ثال، سج المسبيل  على  

 ة.إمكانية إجراء التحقيقات والضوابط والحسابات بسهول  سي لف الرئي الم أن يتيح 
 

ختلفة، لســـــــبب أو  الم. ومن أكثر األخطاء شـــــــيوعًا وإشـــــــكااًل في ملفات التعداد أن يكون لمناطق العد  3.201
معيشــية لها اثنان    يتولد عنه ُأســر  لفات بعد فرزها مما المخر، نفس رموز التعريف. فقد ينشــأ هذا عن إدماج  آل

شــــكال ينبغي  اإللتجنب هذا  و لإلســــكان وهكذا.    نال ولها ســــج األســــرة  ولها ضــــعف عدد أفرد  األســــر    من أرباب
ـناطق العـد قـبل مرحـلة التنقيح. وأفضـــــــــــــــل طريـقة للقـيام ـبذـلك هي حفظ  لمإجراء فحص دقيق للرموز الجغرافـية  

هيز بيانات منطقة عد  فور تج   " اســـــتعمل " الرمز بأنه    شـــــير علىتوقعة والتأ المملف للتدقيق لكل توليفات الرموز  
منه،    ســــــــيبرنامج التنقيح كجزء أســــــــا في  ويمكن إدخال وحدة برمجية تقوم بهذه الوظيفة  ز.  تســــــــتخدم ذلك الرم

العملية   آخر في  نممكنة أو مزدوجة كما يبيَّ غير  أن رموز التمييز  على  ويقوم ملف التدقيق بإعطاء إشارة تدل 
 .  ولكن بياناتها لم يتم تجهيزها بيانات عنها    أي مناطق العد كان متوقعاً 

 
حواسيب خدمة ذات   ويتطل ب تجهيزها  ، جداً   كبيرلفات الرئيسية للتعداد ذات حجم  الم   كون ت  ما   عادةً .  3.202

ويمكن تزويدها بأجهزة   لىكتبية حسنة التجهيز قد اكتسبت قدرة حسابية أع المظم الحاسوب  نُ   ن  وإ  . عاليةقدرة  
عدات التي لدى بعض البلدان قديمة، الم ذلك فإن مرافق    ومع   . مضى  مم ا  أرخص   ثمن و     أكبر تخزين ذات طاقة  

هي استخدام األولى  لفات ولتبسيط إدارة البيانات. والوسيلة  الملتقليل حجم  استراتيجيتين  تستخدم    ومن ثم فهي 
ستوى ثم تجميعها بعد المهذا  على  ساس، وتجهيز البيانات  األ اعتبار أنه  على    لي دنى التااأل   في الكيان الجغرا 

للحصول   أما  على  ذلك  للبلد.  عملية اإلالنتائج  أثناء  الضغط  الضغط/فك  طريقة  استخدام  فهو  الثاني  جراء 
إ في  التجهيز   التعداد  من في المائة    20أقل من    لى إ كبيرة  درجة    لى واسطة التجهيز. ويمكن ضغط ملفات 

ضغوط الم فإن استخدام هذا النسق    لي ها التسلس يب رت ت كانت برامج التبويب تتناول البيانات ب   لما. و األصلي  احجمه
 . لها  سرع عملية قراءة أ لى من البيانات يؤدي إ 

 
 طرق التبويب   -  طاء 

 
التبويب هي من  .  3.203 للديمغرافيالم إعداد خطة  الفنية  التعداد    ينسؤولية  الذين اآلوأخصائيي مادة  خرين 

علومات التعداد لم   ين الرئيسي  ين ستعملالممع    هذا تشاوراً   يض نتائج التعداد. ويقت  سيرزمة لتف الال الفنية    برة لديهم الخ 
الفقرات  ) البيانات  قصر  وينبغي  (.  2.113لى  إ  2.98انظر  تجهيز  إدارة  فحص منطق مختلف على  مهام 
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مكن أن المزمنية ممكنة. ومن  فترة    صر أق في  النتائج الصحيحة    ير طلوبة وتوفالم مج  ا بر اكمات وتصميم ال تر ال
استعداد على  نظمة القائمة بالتعداد  المالبداية، لذلك ينبغي أن تكون  في  جداول لم تكن متوقعة    لىالحاجة إ  برزت 

التصنيفات وأنواع جديدة من  نة  معيَّ   يرات تغ لمجديدة  شرائح  نتاج تجميعات إضافية. وقد يشمل هذا تحديد   إلدائماً 
بادئ قواعد لم  وفقاً   مرتباً   سيلف الرئيالم ذلك. وإذا كان    لىتقاطعة وتقسيمات فرعية جغرافية مختلفة، وما إ الم 

ضافية اإل صلية و األ تصميم عمليات التجميع  ، يمكن ة القاتي الع نظام إدارة قواعد البيانات   القاتية فيالبيانات الع
ستطيل، الم ت ذات الهيكل  ال حالة قائمة السج في  و (.  SQL)  هيكلة الم ستفسار  اال بلغة    للبيانات السهلة نسبياً   وفقاً 

التحلي التجهيز  أدوات  استخدام  على يمكن  متعددة    لي  جداول  إنتاج  أجل  من  كانت األ الشبكة  إذا  أما  بعاد. 
ستحيل من الناحية الم، فسيكون من  سيلرئيالف  في المموجودة  غير  نتاج هذه التجميعات  إلطلوبة  الم علومات  الم 
 .الحقة مرحلة في علومات الم ادية محاولة إضافة هذه الم 
 

التعداد. ومن شأن هذه   نتاج جداول  إل مة خصيصاً صمَّ برمجيات الم الُحزم  بقوة باستخدام    صى ويو .  3.204
مة صمَّ الم ،  ُنظم. وهذه ال(خطاءفي تالفي األومن ثم تساعد  )مهمة إعداد برنامج مفيد  تيسر كثيرًا  زم أن  الحُ 

في جان أو  المب   متاحة غالباً (  طلوب تجهيزها يرة الم لفات الكبالم ضوء  )في  عملية  سرعة    قصىعادة لتحقيق أ 
  .مقابل رسم بسيط

 
أيضاً .  3.205 الجدولة  إجراء  بسهولة  ببرمجيات  ويمكن  فئت  من  واحدة  التحليل ين:  أخري   ين من  برمجيات 

عالجة التتابعية أو الجغرافية الم  م لغرض لم تصمَّ زم  أن هذه الحُ على  حصائي، وبرمجيات قواعد البيانات.  اإل
يتطلبه نظام متخصص لجدولة بيانات التعداد. وهذا   مما  ير بكث حاسوبيًا أكبر    الواسعة النطاق، وقد تتطلب وقتاً 

 . القدرة يرة حدودة من الحواسيب الكبالممكانيات  اإل البلدان ذات في عتبار قد يكون له أهميته الا
 

 : مجيات لتبويب بيانات التعداد بر زم الاختيار حُ في عتبار  في اال وهناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ . 3.206
ال  يفضل غيره إال    نتقال إلى نظام برمجياتاالوجود الخبرة في مكتب التعداد: فليس من الحكمة    (أ )

  كبيرًا في إعادة التدريب؛ إذا كان ذلك النظام يحتاج جهداً هامشيًا 
الحاجة إلى تطويع البرمجية من أجل القيام بمهام متقدمة، مثل التبويب العشوائي المسبق من أجل   (ب)

 . سرية البيانات  الحفاظ على 
 . ؤثرةالم لجميع العوامل  عن تحليل واعٍ  بيئة برمجيات مختلفة ناتجاً  لى نتقال إاالويجب أن يكون 
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 تقييم النتائج  - الفصل التاسع 
 

ينبغي وضـــــــــع برنامج لتقييم التعداد كجزء من برنامج التعداد الشـــــــــامل وإدماجه في أنشـــــــــطة التعداد  .  3.207
لتحديد الموارد الكافية )المالية والبشــرية  مســبق  تحديد نطاق برنامج التقييم وأهدافه في وقت    وال بد  مناألخرى.  

في وقت مبكر بما فيه الكفاية. ومن المهم إنشـــاء فريق مســـؤول    ، وذلك على حد ســـواء( الالزمة لبرنامج التقييم
 ي ميزانية التعداد كبند منفصل.عن تخطيط برنامج التقييم وتنظيمه وتنفيذه. وينبغي تغطية تكلفة التقييم ف

 
 الغرض من تقييم التعداد   -  ألف 

 
سباب عديدة، منها بناء الثقة لدى الجمهور كبيرة أل ساكن بأهمية  المتتسم نوعية بيانات تعداد السكان و .  3.208

في مستوى من الثقة  المستعملين حصائي الوطني. والغرض من تقييم التعداد هو إعطاء اإلوزيادة فهمه للنظام  
رسال إلناسبة  الم هم اختيار الطريقة المنتائج التعداد. ولذلك من في خطاء األاستعمال بيانات التعداد وتوضيح 

 أصحاب المصلحة. ة من ب المجموعة المناس  لى تلك الرسائل إ
 

إلى   ، التي نوقشت هنا هي تلك التي تنطبق على التعدادات التقليدية. وهي تنطبق أيضاً طرق التقييم    . 3.209
تحديات وحلول تطرح    إال  أن هاعلى التعدادات القائمة على السجالت وغيرها من منهجيات التعداد،    ، ما   حد ٍ 

 .67بها  خاصة 
 

السكان  أ  عموماً   به   المسل م  ومن   3.210 الكمال   ال ن تعداد  جميع مراحل   فيوأنه قد تقع فيه أخطاء    ،يبلغ 
هما:   ين كبريت   ين فئتفي نتائج التعداد في  خطاء  األُتصنَّف  و   . ولكن ينبغي قياس هذه األخطاء  عمليات التعداد. 

مثل – أي  من وحدات العد   وتنتج أخطاء التغطية عن نقص أو تكرار تسجيل    حتوى. المالتغطية وأخطاء    أخطاء 
ومن مصادر أخطاء التغطية:   التعداد.  في   أثناء عملية العد    - يةسكن الوحدات  ال أو    المعيشية   أو األسر  األفراد 

ادين بالعد الفردي لجميع الوحدات الدقيقة، وعدم قيام العدَّ غير  الكاملة أو  غير  الخرائط أو قوائم مناطق العد   
عملية في  خر بإدخالهم  آل يسمح لسبب أو    ال شخاص الذين  األ خصصة لهم، وتكرار العد، و المناطق  الم   في 

 

الجتم ع احل    عشاااااااار املشاااااااا   بني جلنة األمم املتحدة  ا   ،   ية أل ر  انظر، على ساااااااابي  املث ل، أم نة جلنة األمم املتحدة االقتصاااااااا   67
تقييم نوعية التعدا : اعتب رات من االقتصااااا  ية أل ر    املكتب اإلحصااااا ئي للجم ع ت األ ر بية بشاااااأن تعدا ات الساااااك ن  املسااااا كن،  

 .www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.htmlعلى املوقع:  مت ح    ، 2008أايربم يو    15-13جنيف،   ، منظور   يل

http://www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.html
http://www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.html
http://www.unece.org/stats/documents/2008.05.census.html
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ت ال وفقدان سج   ، غير المقيمينجانب  األشخاص مثل الزائرين أو  األمن  نة  معيَّ   معاملة فئات في  العد، والخطأ  
الصحيح غير  غ  ال ب اإلخطاء الناتجة عن  األحتوى فهي  المذلك. أما أخطاء   لى التعداد أو تلفها بعد العد، وما إ

تنتج   وقد أثناء التعداد.    في عيشية والوحدات السكنية  الم  األسر فراد و األ الصحيح لخصائص  غير  أو التسجيل  
ة عوامل، منها   حتوى عنالمأخطاء   اد    ارتكابأو    ، ح و وض ب سئلة أو التعليمات  األ عدم صياغة    عد  أخطاء العد 

أو عدم فهمه لها، وعن التبليغ على بنود معيَّنة    جابة على اإل جيب  الم أو عدم قدرة الشخص    ، سئلةاأل توجيه    في 
 . ذلك   لى أو إدخال البيانات وما إ ترميز بالوكالة، وأخطاء ال جابةاإلخطاء الناتجة عند األالخاطئ عن عمد، و 

 
بلدان كث .  3.211 لنتائج تعداداتها   لىالحاجة إ  يرةوقد أدركت  العامة  النوعية   متعددة  واستخدمت طرقاً   تقييم 

ن أن يتضم  ًا  أنه ينبغي أيضغير  ضمون.  الم من أخطاء  نة  تعدادها، ولتقييم أنواع معيَّ في  لتقييم درجة التغطية  
 خرى األنشطة  األ  م تقيي ذلك في  كل مرحلة من مراحله بما  في التقييم الشامل تقدير مدى نجاح عمليات التعداد 

وعليه ينبغي أن تضمن البلدان أن   ، وجمع البيانات وتجهيزها ونشرها واستخدامها. لتعداد ل  الترويجمثل حملة  
تقييم النتائج، ويرد على  هذا الفرع    ز بذول لتقييم تعداداتها عملية التعداد ونتائجه كذلك. ويرك  الم يتناول الجهد  

التوصيات   نوعية عمليات الم مزيد من  بالمالفرع  في  التعداد    تعلقة بضبط وتقييم  النوعية بر تعلق  نامج ضبط 
 (. 2.228الى  2.171)الفقرات من   وتحسينها 

 
هداف األ  هدفًا أو أكثر من   نتائج التعداد بشكل يحقق   على ز  وينبغي تصميم جهود التقييم التي ترك  .  3.212

ير تفس في  ساعدتهم  لم نوعية بيانات التعدادات    ببعض من مقاييس   ينستعملالمموافاة  اًل،  الرئيسية التالية، وهي: أو 
وثانياً  اإل،  النتائج،  قدر  بتحديد  مكان عملياً القيام  أجل  األ أنواع    تخطيط في  ساعدة  المخطاء ومصادرها من 

وث  القائمة،  التعداد  يكون  الث عمليات  أن  مثل ًا،  التعداد،  لتجميعات  تقدير  أفضل  لوضع  أساس  بمثابة  التقييم 
على   خطاء التي يتم تحديدهااأل عتبار  في االحة التي تأخذ  نقَّ الم نتائج التعداد    ير للسكان، أو توف  لي جموع الك الم

فادحة وكانت طاء التغطية،  خ في حال كانت بعض األخطاء، مثل أ   وذلك   ، الصعيدين الوطني ودون الوطني
ة  . انتائج التعد صح   د موضع شك 

 
على أعلى مستويات البيروقراطية ُيتَّخذ  ال بد أن  فهو  ،  هو قرار دقيقبما أن قرار تعديل أرقام التعداد    . 3.213

في  الحكومية.   بدق ة  النظر  من  بد   ال  االعتبار   االعتبارات بعض  كذلك،  إيالء  ويجب  الحرجة.  اإلحصائية 
 للمجاالت الجغرافية التي سيغطيها التعديل، مع العلم أن هذه التعديالت لها تأثير على التوزيعات الديمغرافية. 
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ببيان كامل للطرق ًا ألخطاء التغطية، مشفوعًا  النهائية لنتائج التعداد تقدير   شرةوينبغي أن تضم الن .  3.214
والمالحظات الهامة   تحذيرات ال   بعض للُقرَّاء    النشرة ر  أن توف    اً وينبغي أيض .  البياناتتقييم شمول  ي  ف ستخدمة  الم

 ستحسن الم   ومن   ستخدام نتائج التقييم.التوجيهات بشأن الطريقة التي يمكنهم اتباعها  إلى جانب    نتائج،ال  عن 
تقد   أن  الن كذلك  تقييماإل قدر    شرة م  إجراءات علومات عن  الم لنوعية  ًا  مكان  وآثار  و/أو   كل موضوع  التنقيح 

 . ستخدمة المحتساب اال
 

ت ال بيانات السج بين  قارنة  الم أساس  على  باستخدام برامج التنقيح الحاسوبية يمكن إجراء فحوص  . و 3.215
 المبل غ عنها   علومات الم أسـاس على واحد أو أكثر من البنود   لى ستناد إاال فقودة ب الم ستعاضة عن القيم االمثل )

من نطاق ونوعية عملية التنقيح فيما يتعلق   رمجياتب عت هذه ال . وقد وس  (عن أشخاص آخرين أو بنود أخرى 
تعداد السكان. وإذا ما تم إجراء أي احتساب في  حتساب اللذين يمكن إجراؤهما  االبتصويب عدم اتساق البيانات و 

 .عنيةالم ت ال مة وعدد الحاستخد  الممولة والطرق ش المواضيع الم   التعداد   تقييم تقرير ينبغي أن يصف  
 

لمساعدتهم على   ، مع قياس الجودة  ،تقييم نتائج التعداد متاحة للمستخدمين  حصيلةيجب أن تكون    .3.216
 تفسير النتائج. 

 
إلجراء تقييم التعداد. األساليب  في القسم الفرعي التالي، يوجد عدد من  واستنادًا إلى المناقشة الواردة   . 3.217

على ستخدم العديد من البلدان مزيًجا من هذه األساليب من أجل خدمة هذه األهداف  يفي الممارسة العملية،  و 
 . كامل نحٍو 

 
 طرق تقييم التعداد  -  باء

 
 برة خ على  الهدف من التقييم. وتعتمد أهداف التقييم  على  ل؛  توقف اختيار طرق التقييم التي تستعم  . ي 3.218

 لى والجمهور، وع  ين ستعملالم اهتمامات    على توقعة، و الم خطاء السابقة و األجهاز التعداد الوطني فيما يتعلق ب 
طلوب هو قياس أخطاء التغطية الم تاحة للتقييم. وينبغي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان  المالية  الم وارد التقنية و الم 

الخطأ   في الخطأ وصا   لي الحسبان إجما في  ذلك ينبغي أن يؤخذ    على  وة ال ضمون أو كليهما. وع الم أو أخطاء  
الذين جرى شخاص  األ التعداد بأنه مجموع  في  خطأ التغطية    لي ف إجماويعرَّ .  عند وضع خطة التقييم عموماً 

أو تكرر   تم عد  د  ع حذفهم  أو  أما صاهم  فيأخذ    في هم بطريقة خاطئة.  التغطية  التقديرات في االخطأ  عتبار 
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يزيد   حين و   .بطريق الخطأ  نقوصة بسبب الحذف والتقديرات الزائدة بسبب تكرار التسجيل أو الذين شملهم العد  الم 
معظم البلدان، يقال في  كما هو الحال    العد  في  الخطأ  و   العد  في  مجموع التكرار   على  العد  في  مجموع الحذف  

ي ف جمالية والصافية  مضمون اإللا   زائد. كذلك ينبغي أن تؤخذ أخطاء   ينشأ عد   ناقصًا صافيًا، وإال   اً إن هناك عد  
 . ي تصميم التقييمف عتبار  اال
 

التعداد، منها تقنيات بسيطة لضمان النوعية في  ضمون  الم وهناك طرق عديدة لتقييم أخطاء التغطية و .  3.219
خرى بما األ هذا الصدد مقارنة نتائج مصادر البيانات في فيدة  الم . ومن التقنيات ليتساق الداخ االمثل فحوص 

قارنات الم دارية. ويمكن إجراء هذه  اإل ت  ال عيشية الجارية والسج الم   األسر فيها التعداد السابق وعمليات مسح  
أ إجمالية،  التقديرات  بصورة  بمقارنة  فقطفصا) من مصدرين    جمالية اإلي  الخطأ  أيضاً (ي  استخدام   . ويمكن 

تاحة من مصادر المت  ال ت التعداد الفردية بالسج ال بحيث تجري مضاهاة سج   ت ال طريقة بديلة هي فحص السج 
 جمالية والصافية مناإلخطاء  األة. ويمكن تقدير  علومات من ناحية الدق  الم بنود  ي نة من  بنود مع أخرى واختبار 

 ضي يمكن التغال فة ال  وهي عملية مك  تسوية للفروق ميدانياً على  ت، وقد تنطوي هذه العملية  ال واقع فحص السج 
ورة إجراء مضاهاة دقيقة. ومن ضر   ت وهو ال استعمال فحص السج    في داً عقَّ م عنها. وهناك عامل مهم وإن كان  

. ومن الجدير يرةوتكلفة كبًا طوياًل  قد تستغرق وقت  هذه العملية ألن  تخطيط دقيق لهذا الجانب،  جراء  ًا إ هم جدالم 
طفال الذين األ مثل  معيَّنة،    دراسة تغطية قطاعات سكانية  استخدامًا في  ت هي أنسب ال بالذكر أن فحوص السج 

ماعات السكانية الفرعية الج على  ، بحكم طبيعتها،  صرت تقتال فحوص السج ألن  كاملة،  والدتهم  ت  ال تكون سج 
 . ت دقيقة وكاملةال التي تتوافر بشأنها سج 

 
سح المودراسات   في لتقييم بيانات التعداد، وهما التحليل الديمغرا يرة وهناك طريقتان تتسمان بأهمية كب . 3.220
 .وستناقشهما الفقرات التالية  68بعد العد  

 
 ستقصائية بعد العدّ اال الدراسات    -  جيم 

 
كاملة لعينة تمثيلية من مجتمع التعداد،   إعادة عد    ابأنه  ستقصائية بعد العد  االالدراسات  يمكن تعريف  .  3.221

ساسية. ويمكن تلخيص األ   عملية العد  في  سجلة  الملومات  لمعبا   مسح ما بعد العد  في  ومضاهاة كل فرد تم عده  
 لي: النحو التا على   بعد العد  ما سح المأهداف دراسات 

 

 . بعد العدّ   ييمينشور، هو أهن  عملية مسح تقاملغراض ه ا  أل،  سح بعد العدّ امل راس ت  حظ أن تعريف الي   68
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 ؛ تقييم درجة التغطية أثناء عملية العد في التعداد  ( أ )
 ؛ دراسة آثار أي نقص في التغطية، إن وجد، على فائدة بيانات التعداد  ( ب)
 ؛ الحصول على معلومات تفيد في تصميم التعدادات وعمليات المسح المقبلة (ج )

 . ول قد تجاوزهماأل شخاص الذين يمكن أن يكون العد  األدراسة خصائص  )د(
 

تقييم شامل لخطأ التغطية وخطأ توفير  يمكن تصميمها من أجل  بعد العد  ما سح الم ومع أن دراسات  . 3.222
لنوعية التعداد، فإن منهجية إجراء   لي تفصيفي  يكملها ويتكامل معها تحليل ديمغراحين  سيما    ال ضمون، و الم 

تطلبات التقنية الملدان أن تزن بدقة  البعلى  بطريقة سليمة هي منهجية معقدة، ولذلك يجب    بعد العد  ما  مسح  
هداف هذا العد قبل اتخاذ  واضحًا أل ، وأن تضع بياناً ناجح بعد العد    والتكاليف التي يقتضيها إجراء مسح   يرة الكب 

بد من إجرائه ال سح الممة هذا ال الدقيق أمر له أهمية حاسمة. ومن أجل س الُمسب ق  والتخطيط  .69قرار بإجرائه 
 سحالمأن يكون إجراء ضرورة  هذه الضوابط  بين  حصائية. ومن اإلمن الضوابط العملية و ن  معي  إطار عددفي 
التعداد حتى  في   انتهاء  أشهر من  يترتب على  غضون بضعة  الطبيعية  ي التغي ال  السكانية   الدات و   من ) رات 

 . سحالمإجراء هذا في   يرة تعقيدات كب المجيبين ذاكرة بعض ( وتعثُّر  ووفيات وهجرة
 

يجب أن إذ  المطابقة والتسوية.  تتصل ب  لعد  ما بعد التصميم وتنفيذ مسح  الثانية  ساسية  األخاصية  . وال 3.223
 ت ذاعملية    ناظر للتعداد الممع السجل    مسح ما بعد العد  في  عيشية  األسر المأو  األفراد  مطابقة سجل  كون  ت 

. لتقدير التغطية الناقصةفعلي  تقويض    لىذاته إ  مسح ما بعد العد  في  تؤدي عدم الدقة  ال  لكي  جودة عالية جًدا  
ال توجد التي  ، و األسرلقاب أو أسماء  األ وتصعب المطابقة بشكل خاص في البلدان التي تكون فيها العديد من  

 الفروق . وينطوي جزء من عملية المطابقة عادة على زيارة ميدانية لتسوية  بوضوح عناوين شوارع محددة  فيها  
بطبيعة الحال بعًدا آخر التسوية  . وتضيف  المضمون التغطية أو  سواًء من حيث    لعد  ما بعد ا   بين التعداد ومسح 

 . ألغراض تتعلق بالمسح ما بعد العد   تتطلب زيارة ميدانية ثانية ألنها والتعقيد،  لفة في التكيتمثل  
 

أهمية    لىوأو .  3.224 وأكثرها  لمسح  في  الخطوات  ا التخطيط  بعد  أهداف    لعد  ما  تحديد  تحديدًا س الم هي  ح 
صعيد   على   تقدير خطأ التغطيةو وقد تشمل األهداف تقدير الخطأ في التغطية على الصعيد الوطني؛  واضحًا.  

 

، مب  ئ توجيهية تشاااااليليةتعدا ات م  بعد العد:  ،  يف األمم املتحدة  ات شاااااعبة اإلحصااااا ءاملشااااا ك  التقنية يف تقرير ير  تفصاااااي  عن    69
 .  https://unstats.un.org/unsd /demographic/standmeth /handbooks/Manual_PESen.pdf  (، مت ح على املوقع2010)  تقرير تقين

 . 
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د الخاص بها؛ وقياس أو المجموعات الفرعية للسكان، ولكل منها مستوى الدقة المحد    ناطق دون الوطنية الم أهم  
 تعداد. ي ال معيَّنة فلبنود المضمون  الخطأ في  

 
قام في المدة. وهناك بدائل مختلفة تتوقف  هو عملية معق    مسح ما بعد العد  الوكما أسلفنا فإن تصميم . 3.225

متازة الم راجع  الم ويوجد عدد من للتقدير.   زدوج الم فرد أو الم سح النظام في المم  ما إذا كان سيستخد  على ول األ
 .70إطارها النظر فيه في التي يمكن أو ينبغي شروط  وال   ما بعد العد  مسح  اللتصميم   لة جداً م إجراءات مفص  تقد  

 : لكن، ينبغي مراعاة االعتبارات التالية، بوجه عام، عند تصميم المسح ما بعد العد  
لتجنب أكبر قدر ممكن من الخطأ في   مسح ما بعد العد  ال)أ( ينبغي تقليل الوقت الفاصل بين التعداد و 

 ؛ رات السكانية )الوالدات والوفيات والهجرة(االستذكار وأثر التغي  
بين  ال)ب( يجب أن يكون المسح ما بعد العد مستقاًل عن التعداد. يجب أال يكون لدى   معلومات مستجوِّ

بال التعداد حول المناطق التي يعملون فيها. عندما يكون   لى ردود التعداد، يميلون مطلعين عن  و مستجوِّ
 ؛ فقط إلى تأكيد ما سجله التعداد

البيانات ومعالجتها   )ج( تكون عمليات جمع  أن  العد، يجب  بعد  ما  المسح  استقاللية  وللحفاظ على 
 منفصلة تماًما عن بيانات التعداد ومعالجتها. 

 
يمة ألخذ عينات األرجحية مع إلى أساليب سل  ينة في المسح ما بعد العد  يجب أن يستند تصميم الع  و  . 3.226

القياس   إليها  مراعاة أهداف  التقييم. وتشمل  التي تسعى  تقدير تغطية   عادةً هذه األهداف  دراسة  إلى  الحاجة 
الجغرافية مثل  التغطية للمناطق  تقديرات  إلى ذلك، قد تكون  الموثوقية. وباإلضافة  التعداد بدرجة معينة من 

مرغوبة للمقارنة بين المناطق الحضرية والريفية وما إلى ذلك. وتؤثر   ،المقاطعات أو الواليات والمدن الكبرى 
، حيث يزداد حجم العينة الالزم نة في المسح ما بعد العد  ا على تصميم العي  هذه المتطلبات أيًضا تأثيًرا كبيرً 

 (. التغطية الناقصةزيادة كبيرة عندما تكون هناك حاجة إلى تقديرات التغطية دون الوطنية )أو  
 

مَّم مسح ما بعد العد  أحيانًا  .  3.227 ح س الم هذه الحالة عادة ب  في عرف  ضمون وحده، ويُ الم لقياس خطأ  ُيص 
قابلة ذي التصميم الجيد ميزة هامة هي أن النتائج تكون أدق من نتائج التعداد الم قابلة. وللمسح بإعادة  الم بإعادة  

 

 : على املوقع(، مت ح 2010) مب  ئ توجيهية تشليلية :  تعدا ات م  بعد العدّ ،  يف األمم املتحدة  ات شعبة اإلحص ء  70
  http:// unstats.un.org/unsd /demographic/standmeth /handbooks/Manual_PESen.pdf . 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/Manual_PESen.pdf
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جابة النسبي اإلز  تقديرات تحيُّ   لى ويمكن الحصول ع .  برويمكن ضبطها بفعالية أك  ير ن العملية أصغر بكث أل 
سح، المجال، باعتبار أن  المهذا  في  قياس  المهو    ( التعداديس  ت بر عمومًا )ولقابلة الذي يعالمسح بإعادة  الم من  

 ضل. سح، يؤتي نتائج أف أكثر تركيزًا في الم  قابلة وإجراءاتفي الم  برة خ   بما يتوافر له من أشخاص أفضل 
 

نازل الم أو صفوف  عي نة من األحياء    يجري اختيار   سح بعد العد  لم وكجزء من تصميم بعض عمليات ا.  3.228
بر نهجية يعت الم . ومن ناحية  غراض مسح ما بعد العد  أل وزيارتها مرة أخرى  األصلي  التعداد  في    أو مناطق العد 

تقنية   في  قابلة  الم عادة  إل هذا  يعتالم قياس خطأ  تفيد  كما  في  ضمون  مفيدًا  عنصرًا  عملية ألن  التصميم  بر 
 أبسط بكثير.  هذه الحالةفي سح والتعداد تكون  المت ال سج بين  ضاهاة الم 
 

 التحليل الديمغرافي من أجل تقييم التعداد   –   دال 
 

التحليل  .  3.229 لتقييم    فيالديمغراُيعت بر  قوية  وتو جودة  منهجية  التحليل   البلدان   صى التعداد.  باستعمال 
تم تطوير مجموعة كب  في الديمغرا  للتعداد. وقد  الشامل  التقييم  الديمغراف  يرةكجزء من منهجية  التقنيات  ية من 

من توزيعات   ين اثن  ين ن لتوزيعقار  الم التعداد والتحليل    ي لبيانات ر الفحص البصبين  اوح  تر وجاري استعمالها، وهي ت 
ساسية لتقييم نوعية التعداد فيما يتعلق ببيانات العمر والجنس إجراء تحليل األجراءات  اإل أعمار التعداد. ومن  

، أو ما يسمى بالتكويم العمري لبيانات التعداد    لي تساق الداخ لال فيدة  الم ومن القياسات  ي.  بياني للهرم السكان
الذكور حسب   لى ناث إ اإل للعمر، وكذلك نسب    يرة خ األالخانة    ن في غ عن رقم معيَّ ال ب اإل  لى إ   ين جيب المنزوع  

تحدة لدقة نسبة العمر الم  م م األ  شر تعلقة ببيانات العمر والجنس، بما فيها مؤ المرات  ش ؤ الم الفئة العمرية، وبعض  
ليقدم تحلي   شرالجنس، وهو مؤ   لى إ  إ اًل  العمر  بالفعل لنسب الم نحرافات  اال   حظة ال الجنس بم   لى نسبة  شاهدة 

في توقعة لكل فئة من فئات الخمس سنوات العمرية، ثم ُتجم ع النتائج  المنحرافات  اال نوع الجنس عن    لى العمر إ
 ختلطالم ماير    شرومؤ (  Whipple’s Index)  ويبل مؤشر  تلخيصيان آخران هما    شران وهناك مؤ   .71نتيجة واحدة 

(Myer’s Blended Index ) ، ُالتكويم العمري قياس  في ستخدمان اللذان ي. 
 

التعداد حسب العمر والجنس.   لتقييم نوعية توزيعات   ستقر أيضاً المجتمع السكاني  الم م نظرية  تخد  س وتُ .  3.230
مستقر  سكانيالى توزُّع  عنه حسب العمر والجنس استناداً   المبلَّغ أساس قياس التوزيع   على وتقوم هذه النظرية 

 تستوفي ولكن، في أيامنا هذه، قليلة هي البلدان التي    . الكبيرة  العالمية   بالهجرة   يتأث رواالسكان لم    أن   بافتراض 

 

 .( E.56.XIII.2بيع: املتحدة، رقم  املمم األمنشورات  )   الدلي  الث ينس سية لتقديرات السك ن:  األطرت تقييم نوعية البي انت  نظر  أ  71
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الوفـاة أو تناقص معدل   بموجب هذا النموذج، وهما ثبات معدل الخصـوبة وثبـات معدل   رضين فت  المالشرطين  
بلد ما تجعل هذه التقنية   في معدل الخصوبة    في   يرة خ األ االنخفاضات  اإلشارة هنا إلى أن     وتجدر  . الوفاة مؤخراً 

ت حركة الهجرة إذا كانة. ومع ذلك،  الخصوبت  ال معد يُّر في  اسة من ناحية التغحس  ألنها    ، أقل فائدة كأداة تقييم
في الماضي غير البعيد، وإذا توفرت تقديرات تقريبية   كان مستقراً   عددهم   ، يمكن افتراض أن منعدمة بين السكان

لالنخفاضات األخيرة في الخصوبة والوفيات ومعدالت النمو األخيرة، فقد يظل من الممكن تقييم معقولية الهيكل 
عة مع لهياكل السكانية المتوق  ل   التكراريةالمطابقة  لجنس في ضوء هذه االتجاهات عن طريق  الحالي للعمر وا

 األرقام المرصودة. 
 

مي ز لنوعية التعداد، أن ت  تقييم عامفي توفير  ما لها من فائدة  على  ه،  ال ذكورة أع الم تستطيع الطرق    ال و .  3.231
أو لخطأ   ( أو التغطية الزائدة) لناقصة    النسبي لخطأ التغطية سهام  اإلالتعداد من حيث  في  مصادر الخطأ  بين  

عن طريق   في ل التحليل الديمغراال معلومات أفضل عن أخطاء التغطية من خ على  ضمون. ويمكن الحصول  الم 
 . م فيها أربع طرق ستخد  تُ ستمدة من تعدادات متتالية، و الم ن للبيانات  قار  الم التحليل 

 
 هذه الطرق هي: . 3.232

السكان يأخذ  تقاق تقدير سكاني متوق  اش   ( أ ) السج في اال ع لعدد  للمواليد والوفيات ال عتبار  الحيوية  ت 
 ير؛ خ األالتعدادات، ومقارنتها ببيانات التعداد بين  هاجرين ما المعدد  في وصا 
البيانات الواردة من مصادر   لى أساس نتائج التعداد السابق إضافة إ على  إسقاطات السكان القائمة    )ب( 
التقديرات  مختل ومقارنة  والهجرة،  والوفيات  الخصوبة  عن  بنتائج الم فة  الجديد    سقطة  طريقة ) التعداد 

 (؛ جيال األ
 ؛ التعدادينبين تماثلة ما  المجيال لأل البقاء    ت ال معد  إلى مقارنة التوزعات العمرية لتعدادين استناداً  (ج )
طرق    (د) باستخدام  التغطية  تصحيح  عوامل  العمرية  اال تقديرات  النتائج  لجعل  من المنحدار  ستمدة 

  .72( تماثلةالمجيال  لأل قيد الحياة على  طريقة انحدار البقاء ) التعدادين متساوقة  
صعيد العلى  دراسات تقييم التغطية على   يين ول األ  ين الطريقت قصر  رجح  على األ   يَّن ومن الجدير بالذكر أنه يتع

 . تتوافر لديها بيانات دون وطنية جيدة عن الهجرةال  البلدان التي في  الوطني، خاصة  
 

تقييم تعدا ات  يف ،  ريه  ،  غال كورة أعاملرحلية لتطبيق ك  التقني ت الدميلرافية  املجراءات  اإل لاب  يف نهجي ت التفصيلية، مب   املتر    72
مريكية، مكتب  األتحدة  املايت  الالو يف  زارة التج رة  ( ) Evaluating Censuses of Population and Housing) ،  سااااااااااا كناملالساااااااااااك ن   

 (.  1985التعدا ،  اشنطن الع صمة  
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 قبول النتائج   - هاء 
 

يوجد لديها نظام وال  التعداد  في  سابقة محدودة    برة تتوافر لديها سوى خ ال  البلدان التي  في  مهم  المن  .  3.233
حسن   مدني  والتي  األ تسجيل  بيانات  تُ داء،  إبنى  فيها  على    حدٍ   لى السكان  إبكبير  التقديرات؛  غ ال أساس 

سـيما السلطات الحكومية، بأن نتائج التعداد قد تختلف عن تلك التقديرات، وبيان سـبب هذه   ال ، و ينستعمل لما 
مجموع سـكان   لىع ز عادة نتائج التعداد وهي شـكوك ترك  في    تال بعض الحا يف فات. وقد تثار شكوك  ال ختاال

مجموع بيانات التعداد على  رورة  ض جموعات السكانية الفرعية، وليس بالالمأو    يرة الكبـ  دارية اإل البلد والتقسـيمات  
مكن الم قد يكون من    الت هذه الحا  في حلية. و المناطق  الم البيانات عن  على  تصلة بخصائص السكان أو  الم 

نص تقارير على  ج تقييم التعداد أو إضافة تحفظات مناسبة  عتبار، وذلك بتعديل برنام في اال أخذ هذه الشكوك  
تجهيز بيانات التعداد ُقدمًا في  الحكومة    ضي الرغم من ذلك يمكن أن تم   على الجداول. و   شي حوا في  التعداد أو  

ت ينبغي بذل كل جهد ممكن لتجهيز بيانات التعداد بالكامل وتقييمها ال كل الحا  في غراض الرسمية. و لأل   شرهاون 
 .عدد ممكن من جداول التعداد بشكل مفيد برخدام أك واست 

 
 منتجات التعداد ونشر البيانات واستعمالها - الفصل العاشر 

 
 مقدمة  - ألف 

 
إن تعداد السكان والمساكن هو عملية إحصائية ذات قيمة استثنائية لكل بلد. وهو المصدر الرئيسي   . 3.234

األساسية لإلدارة ولجوانب عديدة من التخطيط االقتصادي واالجتماعي. وبالتالي،   للبيانات السكانية الوطنية 
ين قيمة  منفعة عامة  تمثل  الوطنية  التعدادات  المستمدة من  البيانات  ترو  فإن  أن  الوطنية بغي  المكاتب  لها  ج 

لإلحصاء والتعداد على نطاق واسع بغية تعزيز استخدامها من جانب مختلف المستعملين. وبالتالي، ال ينبغي 
ذاته، بل ينبغي أن تدعمه قيمة النتائج، من حيث االستخدام، ومختلف فئات   أن يكون التعداد غاية في حد  

 مستعملي البيانات. 
 

بيانات التعداد الصادرة في الوقت المناسب وذات الجودة التخاذ القرارات المستنيرة، وال  .  3.235 غنى عن 
التحديات  التنفيذ. تعتبر بيانات التعداد مفيدة على وجه التحديد في فهم  والتخطيط اإلنمائي، وتحسين نتائج 
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تقدم االجتماعي واالقتصادي والظواهر اإلنمائية واإلجراءات المناسبة للتأثير على التغيير ودعمه فيما يتعلق بال 
 البيئية. ولذلك يجب تحويل بيانات التعداد إلى أشكال قابلة لالستخدام لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. 

 
لعام   . 3.236 والمساكن  السكان  تعداد  في جولة  األساسي  النموذجي  التحول  فإن  البلدان،  لبعض  وبالنسبة 
دة المعرفة العامة المتعلقة بتقدم المجتمع والشفافية والمساءلة المتبادلة هو استخدام اإلحصاءات لزيا  2020

ل. ويتمثل دور القيادة اإلحصائية في استباق وتحديد قياس المسائل والحوكمة واإلدارة على أساس النتائج والتحو  
ارية والمواطنين المتعلقة بالسياسات. ومن شأن زيادة استخدام اإلحصاءات من جانب الحكومة واألعمال التج 

 عموًما أن تؤدي إلى نتائج مختلفة وأفضل، وبالتالي تنجح في تعبئة المجتمع من أجل إحداث التغيير.
 

البلد. في  ساكن أحد أركان جمع البيانات عن عدد من خصائص السكان  الميمثل تعداد السكان و .  3.237
خرى من التعداد  أقد يشمل أنواعاً  حصائي للبلد، الذي اإليتجزأ من النظام  ال  ساكن هو جزء الموتعداد السكان و 

دوريـة بيانات  تراتفعلى م التعداد  دارية. ويقد  الملفات اإل ت و ال سح، والسج الم ، وعمليات ( مثل التعداد الزراعي)
أو   يرة غرافية الصغحلية. وبالنسبة للمناطق الج المستويات  المستوى الوطني و على الم سـاس لعد السـكان  األخط  

هو  الم التعداد  يكون  قد  السكان  من  الفرعية  اجتماعية الم جموعات  للمعلومات عن خصائص  الوحيد  صدر 
ر التعداد مصدرًا فريدًا إلطار متين ُيعتمد عليه في من البلدان يوف    يروبالنسبة لكثيَّنة.  واقتصادية مع  وديمغرافية 

 وضع ُأطر أخذ العينات. 
 

مكاتب اإلحصاء لممكن، ال بد    بغي التشديد على أهمية نشر نتائج التعداد إلى أقصى حد  في حين ين  . 3.238
المتطلباتالتعداد  ومكاتب  الوطنية   بعض  نشر   ، مراعاة  في طريقة  والشفافية  االنفتاح  ضمان   النتائج   ومنها 

احترافية العمل وأن تبدي على  التعداد  ومكاتب  مكاتب اإلحصاء الوطنية  كشرط أساسي. ومن المهم أن تحافظ  
المتصور  أو  الحقيقي  السياسي  التدخل  تكون خالية من  النتائج وتفسيرها وأن  حياًدا وموضوعية في عرض 
لضمان موضوعية اإلحصاءات وحيادها. ويبني ذلك بدوره الثقة في النتائج وقبولها. كما ينبغي أن تكون نتائج 

تياجات المستعملين، وينبغي وضع ضمانات لضمان الحفاظ على التعداد المنشورة ذات جودة كافية لتلبية اح 
 سرية المعلومات الفردية. 
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 خطط لمنتجات التعداد ونشر البيانات  -باء 
 

السكان والمساكن، ينبغي أن يكون لدى .  3.239 تعدادات  المتأتية من  النتائج  القصوى من  بغية االستفادة 
برنامج نشر سليم يهدف إلى تعزيز فوائد بيانات التعداد وتطبيقاتها. التعداد  ومكاتب  مكاتب اإلحصاء الوطنية  

الوطنية  على  وينبغي   اإلحصاء  و تأن  التعداد  ومكاتب  مكاتب  المخرجات استرات نفذ  ت ضع  فعالة إلنتاج  يجية 
ونشرها وتقديم الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى االحتياجات الواضحة لمختلف مستعملي بيانات التعداد. وترد 

 ال لنشر البيانات. فيما يلي بعض المسائل البارزة المتعلقة بوضع برنامج فع  
 
 استراتيجية لنشر البيانات   وضع  - 1
 

ال يكتمل التعداد إال بعد أن تتاح المعلومات التي ُجمعت فيه لمستعملي تلك البيانات المحتملين في   . 3.240
وبغية الوفاء بهذا الشرط، من الضروري وضع استراتيجية إلنتاج ونشر المخرجات شكل يناسب احتياجاتهم.  

للبيانات. ويكمن الهدف من عملية ال  نشر في ضمان تلبية منتجات مع مراعاة جميع المستعملين المحتملين 
التعداد وخدماته الحتياجات مستعملي البيانات. ويتطلب ذلك بدوره تحديد المستعملين المحتملين لبيانات التعداد 

 واحتياجاتهم الواضحة حتى يمكن تطوير المنتجات المناسبة والخدمات ذات الصلة. 
 

ية متطلبات مختلف المستعملين. وينبغي تحديد يجب وضع طائفة واسعة من استراتيجيات النشر لتلبو   . 3.241
التكنولوجيات ووسائط اإلعالم المالئمة من أجل نشر بيانات ومعلومات التعداد بطريقة فعالة وبسهولة. يسمح 

نُ  الخرائط استخدام  تضمين  خالل  من  سهولة  أكثر  المعلومات  استخدام  بجعل  الجغرافية  المعلومات  ظم 
رائط التعداد في شكل مطبوع أو رقمي في برنامج النشر الشامل لتعداد السكان المواضيعية. وينبغي إدراج خ 

لية نفسها. وباإلضافة إلى إعداد خرائط والمساكن. وينبغي رصد اعتمادات في الميزانية في مرحلة التخطيط األو  
يانات في نظام المعلومات للسكان وأن تحاول إتاحة معظم الب  اً أن تنتج أطلس   لتقارير التعداد، ينبغي للبلدان أيضاً 

الجغرافية على قرص مدمج، على مستويات جغرافية إدارية مختلفة ومتداخلة، مما يزيد بشكل مضاعف من 
فائدة بيانات التعداد واستخدامها. وقد تم تطوير عدة منتجات تعداد تسمح لمستعملي البيانات بتصور البيانات 

طبيقات الحاسوب والهاتف المحمول عبر اإلنترنت وخارجه. وتخصيصها على الخرائط. وإنها متوفرة على ت 
 وينبغي أيًضا استكشاف تطوير هذه المنتجات، حسب الحاجة والموارد المتاحة.
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ينبغي مراعاة عدة عناصر رئيسية عند وضع استراتيجية لنشر بيانات التعداد، بما في ذلك تحديد   . 3.242
)ب( المنتجات   ؛ هم من البيانات واستخداماتها من خالل )أ( التشاورالفئات المتنوعة من المستعملين واحتياجات 

)ه( تدابير السرية   ؛ )د( البيانات الفوقية للمساعدة في تفسير النتائج  ؛ )ج( وسائط النشر  ؛ التي سيتم تطويرها 
)ح( ضمان   ؛)ز( سياسة النشر  ؛ )و( تقييم التكنولوجيات الالزمة لتلبية احتياجات المستعملين  ؛ والخصوصية

و)ط( الموارد المالية والبشرية المتاحة. وتغطي األجزاء الالحقة من هذا   ؛ الجودة من حيث الدقة وحسن التوقيت
 الفصل العناصر الخمسة األولى. ويرد فيما يلي موجز للبقية. 

بالنظر إلى توافر التكنولوجيا واستخدامها على نطاق واسع لتسهيل إنتاج منتجات التعداد   . التكنولوجيا  •
أن تقي م تلك التي تناسب احتياجات التعداد  ومكاتب  مكاتب اإلحصاء الوطنية  على  والوصول إليها، ينبغي  

ل هذه التكنولوجيات مستعملي البيانات التابعين لها، مع مراعاة قيود الميزانية والموارد البشرية. وتشم
ظم جديدة متطورة لقاعدة البيانات، ظم المعلومات الجغرافية ومولدات الخرائط المواضيعية، ونُ استخدام نُ 

 والوصول التفاعلي إلى شبكة اإلنترنت، بما في ذلك مولدات الجداول المكي فة حسب طلب العمالء. 
وضع سياسة النشر. وينبغي أن   ينبغي أيضاً . عند التخطيط لبرنامج نشر التعداد،  سياسة نشر التعداد •

 تشمل هذه السياسة مسائل مثل طرق تسويق منتجات التعداد، التي تعني في معظم الحاالت أساساً 
المنتجات. وينبغي أيضاً  المحتملين بتوافر  تحديد سياسة   كيفية إبالغ شريحة واسعة من المستعملين 

التي الشروط  بشأن  قرار  واتخاذ  واضحة،  بيانات   تسعير  بنشر  الخارجيين  للموزعين  بموجبها  يسمح 
أيضاً  النشر  سياسة  تشمل  أن  وينبغي  الشخصية   التعداد.  البيانات  سرية  بحماية  المتصلة  المسائل 

 م في كل منتج من المنتجات المختلفة. ستخد  وخصوصيتها، والتدابير التي ستُ 
تشير الجودة في المقام األول إلى احتياجات المستعمل ومدى رضاه. وحتى لو كانت   ضمان الجودة.  •

البيانات دقيقة، فإنها ال تتمتع بالجودة الكافية إذا تم إنتاجها بعد فوات األوان بحيث ال تكون مفيدة، أو 
للغاية في ال يمكن الوصول إليها بسهولة، أو تتعارض مع بيانات أخرى موثوقة، أو إذا كانت مكلفة  

إنتاجها. ولذلك، يتم تناول الجودة بشكل متزايد كمفهوم متعدد األبعاد. ومن المقترح أن تتمتع مخرجات 
أي عملية إحصائية بالسمات التالية: الدقة، والمالءمة، والموثوقية، وحسن التوقيت، وااللتزام بالمواعيد، 

وتكون إدارة الجودة في   .73والبيانات الفوقية   وإمكانية الوصول، والوضوح، واالتساق، وقابلية المقارنة 
)ب( الحفاظ   ؛ نشر التعداد مدفوعة بهواجس تتعلق بما يلي: )أ( تقديم المنتجات والخدمات ذات الصلة

 و)ج( توقيتات إصدار البيانات وإمكانية التنبؤ بها ضمن قيود التكلفة المتفق عليها.  ؛على دقة البيانات
 

(، مت ح على NQAF ( )2012اإلط ر الوطين الع م لضاااااام ن اجلو ة )   لنمو جيف األمم املتحدة، مب  ئ توجيهية    ات شااااااعبة اإلحصاااااا ء  73
 . http://unstats.un.org/unsd/dnss /docs-nqaf/GUIDELINES%20 8%20Feb%202012.pdfاملوقع:  
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البشر  • والموارد  وضع   ية. الميزانية  في  قيدين(  يكونان  ما  )عادة  واضحين  رئيسيين  عنصرين  نجد 
استراتيجيات لنشر بيانات التعداد أال وهما الميزانية التي يمكن تخصيصها وتوافر الموارد البشرية. ونظًرا 
 لألهمية القصوى للتكنولوجيات الجديدة في جميع مراحل التعداد، وال سيما بالنسبة لنشر البيانات، ال بد

من تحليل هذا العامل بدقة عند اتخاذ قرار بشأن االستراتيجية المحددة لنشر بيانات التعداد. وقد يكون 
البديل الستخدام الموارد البشرية هو التعاقد على بعض أنشطة النشر، وال سيما تلك المتصلة بتطوير 

ية بمكان ضمان التزام المتعاقد ظم أكثر تطوًرا. غير أن هذا الحل يحتاج إلى دراسة متأنية. ومن األهم نُ 
بمشروع التعداد حتى نهايته، وبقاء بعض القدرات الجديدة على األقل في المنظمة الستخدامها في وقت 

 الحق. 
 

 التشاور مع مستعملي البيانات )أ(  

التعداد. .  3.243 واستخدامها جميع عمليات  والخدمات اإلحصائية  المنتجات  الطلب على  يدفع  أن  ويجب 
استراتيجية سليمة لتطوير منتجات وخدمات التعداد  ومكاتب  مكاتب اإلحصاء الوطنية  ينبغي أن يكون لدى  

لتعداد. وينبغي أن تستند استخدام نتائج ا  مناسبة لتلبية االحتياجات المتنوعة لمستعملي البيانات من أجل تعزيز 
 هذه االستراتيجيات إلى حوار نشط مع المستعملين بشأن احتياجاتهم من حيث المنتجات وشكل تلك المنتجات. 

 
 توقع احتياجات المستعمل وتوفير الدعم 

في وضع برنامج   رئيسياً   تشكل عملية التشاور بين المستعملين فيما يتعلق بمنتجات التعداد عامالً .  3.244
ات ل نوع التشاور المذكور في هذا القسم المشاورات التي تجرى لتحديد محتوى التعداد )أنظر الفقر نشر. ويكم  لل

(. ويكتسي العمل المنجز في هذه المرحلة من التعداد أهمية في تحقيق الهدف المتمثل 2.102الى    2.98  من 
صلة بالمستعملين، وهو مؤشر رئيسي على جودة التعداد. وينبغي أن يسترشد  ذيفي ضمان أن يكون التعداد  

 مستعملين.اختيار المنتجات المناسبة لبيانات التعداد والخدمات ذات الصلة بتقييم مفصل الحتياجات ال
 . إنشاء أنظمة وبنية تحتية للوصول إلى نتائج التعداد واستخدامها 

 
مبكر من عملية .  3.245 في وقت  نشرها  نشرها وكيفية  الواجب  بالمنتجات  المتعلقة  الخطط  ينبغي وضع 

واستناداً  تعليقاتهم.  على  الحصول  أجل  من  المحتملين  المستعملين  مع  وتقاسمها  التغذية   التخطيط  هذه   إلى 
صمم برنامج نشر البيانات بشكل يتناسب مع تأن  التعداد  ومكاتب  مكاتب اإلحصاء الوطنية  ل الراجعة، يمكن  

احتياجات المستعملين. كما أن الحفاظ على التواصل الجيد والحصول على التغذية الراجعة من المستعملين 



 

 

220  

 

أمر مهم إلجراء تعديالت على المنتجات والخدمات، بما في ذلك القدرة على االستجابة لطلبات المستعملين 
 لبرنامج. التي تظهر في وقت الحق من ا 

 
السنتين   بناءً .  3.246 بكثير  يتجاوز  التعداد  منتجات وخدمات  توريد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ما سبق،  على 

التعداد. ولذلك، من المهم أن تكون الميزانية والموارد البشرية متاحة لسنوات عديدة بعد انتهاء  األولتين بعد 
 أنشطة جمع التعداد. 

 
 خطط المخرجات )ب(  

مهم أن تستشير مكاتب التعداد أصحاب المصلحة وتحدد احتياجاتهم في المرحلة التحضيرية من ال .  3.247
وذلك لضمان أن تكون منتجات التعداد   ، ع نوع وشكل منتجات التعداد التي سيتم إنتاجها بشكل استباقيلتوقُّ 

ة الحالية. ويوصى ذات صلة ومتجاوبة وتأتي بقيمة مضافة إلى المسائل السياسية واحتياجات أصحاب المصلح 
 بأن تدرج مكاتب التعداد خطة وميزانية لمنتجات التعداد كجزء من المرحلة التحضيرية. 

 
يمكن إتاحة مجموعة واسعة من المنتجات اإلحصائية للجمهور والقطاع الخاص والوكاالت الحكومية .  3.248

لخطة المفصلة إلنتاج مختلف مخرجات والسلطات المحلية واألوساط األكاديمية والبحثية. وينبغي أن تسترشد ا
لضمان تلبية االحتياجات   ( 2.102الى    2.98  ات من )أنظر الفقر التعداد بالمشاورات المبكرة مع المستعملين  

البيانات والمعلومات في شكل يتناسب مع احتياجات المستعملين ومطالبهم؛ وستكون هذه الخطة أيضاً   من 
 لتحديد أولويات تجهيز البيانات وتبويبها.   مفيداً   دليالً 

 
السريع في التكنولوجيا يزداد اهتمام مستعملي بيانات التعداد بطائفة واسعة من المنتجات ومع التطور  .  3.249

التي قد تنتجها مكاتب التعداد وتنشرها   المخرجات ويجب أن تكون أنواع    والخدمات من المنظمة القائمة بالتعداد. 
حديثة ويمكن أن تشمل المنتجات المطبوعة، والمنتجات اإللكترونية الثابتة، والمنتجات اإللكترونية التفاعلية، 

التفاعلية   والمنتجات  المخصصة،  وتُ للمستعملينوالمنتجات  الخاص.  الجمهور  وخدمات  ومنتجات  ع شجَّ ، 
 تطوير مختلف منتجات التعداد. ل الرئيسيين  الشراكات مع أصحاب المصلحة 
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 المشرفةنظمة  المتخطيط  في  الذين يحتاجون منتجات متخصصة، ليس    ين ستعمل الموهناك بعض  .  3.250
التعداد على  نظمة القائمة  الم بأن تنشئ    صى و ينامج العام للتعداد. و بر إجراء التعداد إنتاجها كجزء من العلى  

 أسعار المنتجات والخدمات الخاصة في سياسة التسعير.  وقد ُتدرج   . خصصةت الم خدمة لتلبية تلك الطلبات 
 

إنتاجها، الوسيلة  الم نشورات  الموتظل  .  3.251 ل في  لة  فضَّ الم طبوعة، رغم تكلفة  البلدان  النتائج   نشر معظم 
 التجهيز والطباعة وفقاً وتخطيط برامج    وقت مبكر في    شر ستهدفة للن المالرئيسية للتعداد. وينبغي تحديد التواريخ  

قتصاد والنوعية اال و   سرعة وسائل مختلفة للطباعة تتسم بال   الوسائل التقليدية للطباعة توجد  لىضافة إ إل وبالذلك.  
غناطيسية والضوئية الم الذين يفضلون الوسائط    ين ستعمل المويتزايد عدد  ل.  تلك الوسائ في  الجيدة، وينبغي النظر  

ال  تقرأ بالحاسوب وكذلك  أساس على  طبوعة،  الم وراق  على األ الشبكة،  على  تاحة  المرونية  تكاإللبيانات  التي 
للبيانات من أجل   المباشرنتاج والوصول  اإل وقدرات التخزين )ومن ثم وزن الوثائق(، وسهولة  عوامل التكلفة  
م بعض البلدان بيانات العينات على مستوى ، تقد  جه زةالجداول الم  وإلى جانب   . الحاسوب  على زيادة تجهيزها  

من التمثيل مع   لضمان مستوى كاٍف دق ة  العينة ب  أخذالوحدة ألغراض البحث. وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي  
 تقنيات مبتكرة جداً  اعتمدت بعض البلدان أيضاً قد  . و مبدأ السري ةعدم المساس بالحرص في الوقت نفسه على 

 من عملية التخطيط للتعداد.   جزءاً   ية منتجات البيانهذه الرها. وينبغي أن يكون تطوير لنشر البيانات وتصو  
 

طلوبة الم نسق واحد، فالجداول  في  نطاق واسع أو  على  زة  جهَّ الم واد  الم جميع  نشر  روري  ض وليس من ال.  3.252
ستغناء عن تبويب بعض اال ويمكن  .  منشورغير  شكل  في  يمكن إتاحتها لهم    ينستعملالم من عدد قليل من  

قواعد البيانات الخاصة بالتعداد تتيح إنتاج في    ختزنة المعلومات  المحق. و الموعد  في  طلب  أن تُ   لى البيانات إ
الطلب لتقديم بيانات على    م البلدان خدمات بناءً ويمكن أن تقد    . وقليل التكلفة نسبياً سريع  جداول إضافية بشكل  

متاحة بوسائل أخرى. غير  أو تجميعات   ت جة ن مُ   ير جداول أو نواتج أخرى غ  الذين يتطلبون   ين لالتعداد للمستعم
التعداد فيمكن تصميم جداول حسب الطلب من المشرفة على  للمنظمة    متاحاً تروني  لكنشر اإل وإذا ما كان ال

ل   قاعدة  منفصلة  يالم غراض  األالشبكة حسب  على  البيانات    نشر بيانات  أن  ويمكن  ستعملون المقوم  طلوبة، 
خيص تر هذه الحالة ينبغي أن تقوم هيئة التعداد بإعداد سياسة للفي باستخراج تلك الجداول. و  شرةالنهائيون مبا

  .خطر انتهاك خصوصية البياناتتالفي  ، من أجل من، وتنفيذها مسبقاً األ و 
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 برنامج التبويب   - 2
 

إنتاج مجموعة كاملة   ما هو مرغوب فيه من   اًل وسطًا بين معظم البلدان ح في  يشكل برنامج التبويب  .  3.253
هم الممن الجداول، والقيود التي تفرضها ظروف الواقع. ولضمان القيام بهذه التسوية بشكل شفاف وكفء، من  

وذلك عن طريق إجراء جولة  من دورة التعداد،األولى  راحل في الم بيانات التعداد    نشر أن تبدأ مهمة التخطيط ل
من بنود البيانات   لي . وإذا ما أسفر برنامج اختبار التعداد عن تحديد نطاق عمينستعملالماورات مع  ش الممن  
طلوبة الم تقاطعة  الم بشأن التبويبات    ين ستعملالم ستبيان، ينبغي عندئذ القيام بمشاورات جديدة مع  في اال راجها  إلد 

نامج قبل التعداد بوقت بر وضع خطوط عامة للروري  ض نتاجها. ومن الإلولوية النسبية  األوجه التحديد و على  
ستبيان االفقد يؤدي نوع  .  قرار نهائي  لى جراءات والتكاليف دراسة وافية قبل الوصول إ اإل كي يتسنى دراسة    كاٍف 

تاحة لتجهيز الم وارد  الم و   نشر مكن جمعها وكميتها. كما أن موعد ال الم الحد من نوع البيانات    لىوطريقة العد إ
ن معقول ومدى تعقيدها. ومن شأن ذلك أن يمك    وقت في  دان عدد الجداول التي يمكن إنتاجها  البيانات سيحد 

تجهيز بيانات التعداد من في    ين لعامل ا   ن خطط ثابتة كما يمك    من وضع   ين حتملالم بيانات التعداد    لي مستعم 
 . وقت مناسب في  ختبار  االمجة و لبر ظم واإكمال جميع أعمال تحليل النُ 

 
م   . 3.254  المعلومات ب   أو  المعلوماتاألمم المتحدة تبويبًا يفي بأهم    في   ات الموقع الشبكي لشعبة اإلحصاء  ويقد 

 بين   الفاصلة  ترة معلومات التعداد طوال الف   لى. ويمكن استخدام قواعد البيانات التي تحتوي ععموماً لوبة  المط 
بة هذه الذين ال  نيتخصص الم ين لتلبية طلبات المستعمل   ، تعدادين  كافية. يجدون الجداول المبو 

 
زمنية معقولة بعد   ترة ففي  هم وضع خطة التبويب بطريقة تكفل إمكان إصدار النتائج النهائية  المومن  .  3.255

م  علومات من ا الم انتهاء العد وقبل أن تصبح   ستحسن إعداد تفاصيل المالراهنة. ومن    حتياجات االيلبي    ال بما  لقِّد 
تتأخر عملية تجهيز   الوقت مبكر من مرحلة التخطيط حتى  في  رتيب إعداد هذه الجداول ت في الجداول والبت 

 .البيانات
 

زم برمجيات أي وقت بعد العد التعدادي. ويمكن استعمال حُ في  مكن طلب جداول خاصة  الم ومن  .  3.256
وتنقيحها وتصحيحها،   نتهاء من وضع قاعدة بيانات التعداد عن طريق تسجيل البيانات الخام االالتبويب بمجرد  
جموعات لمجموعات فرعية مختارة من قاعدة البيانات الكلية أو  لم  جيات أن تتيح إنتاج جداول برمفمن شأن تلك ال 

  . قاعدة البياناتفي زمة محفوظة الال تعلقة بالتصنيفات التفصيلية الم علومات الم اض أن تر اف على فئات بديلة، 
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 التعداد المستوى الجغرافي لنشر    - 3
 

 ربط المستوى الجغرافي لجمع ونشر بيانات التعداد )أ(  

ل إحدى السمات األساسية لتعداد السكان والمساكن في تنوعه من حيث المستوى الجغرافي الذي تتمث  .  3.257
يمكن فيه نشر البيانات. ويرجع ذلك إلى قدرة التعداد على إنتاج إحصاءات يمكن نشرها على أدنى مستوى 

)منطقة صغيرة(، من خالل تسلسل جغرافي يصل إلى المستوى القطري. وبالتالي، ترتبط إحدى القرارات جغرافي  
األولى في مجال التخطيط للتعداد بالمناطق اإلدارية والجغرافية التي سيتم حولها اإلبالغ عن بيانات الخصائص 

 تلبية احتياجات مختلف مستعملي البيانات. االجتماعية واالقتصادية المتنوعة للسكان في التعداد ونشرها من أجل  
 

التي .  3.258 المجاالت  من  أخرى  البلدان عدة مجموعات  تملك معظم  اإلدارية،  الوحدات  إلى  وباإلضافة 
وتشمل المجاالت التي لها استخدامات   .74تستخدم ألغراض مختلفة والتي يجب أن يتم جمع بيانات التعداد لها

خاصة المناطق الصحية والدوائر االنتخابية والتجمعات الحضرية أو المناطق المدنية والمرافق )مناطق توريد 
الهرمي  التسلسل  تماًما مع  تتناسب  المجاالت قد ال  أن بعض هذه  إلى  الكهرباء(. وتجدر اإلشارة  أو  المياه 

المهم أن تؤخذ وحدات اإلبالغ هذه في االعتبار قدر اإلمكان عند تصميم مناطق اإلداري للبلد. ولذلك، من  
التعداد بغية تيسير توليد بيانات التعداد لهذه المناطق. ما يلفت االنتباه إلى أنه عند تحديد المستوى الجغرافي 

 للمجموعة )مناطق التعداد(، من الضروري إبقاء المستوى الجغرافي للنشر في األفق. 
 

وضع الجداول لطائفة واسعة على    رنة لتزويد التعداد بقدرة م   شيءهناك طريقتان مختلفتان بعض ال.  3.259
بما   الجغرافية،  التجمعات  ا في  من  الجداول  القطاع الستعماالزمة  لال ذلك  بيانات  والخاص    ين ت  على العام 

دنية الم ميز جميع التقسيمات  تر رمي لفهي توسيع نطاق النظام التقليدي اله   األولى. أما الطريقة  المحليستوى  الم
سم. وأما اال نطقة العد التي يشار إليها عادة بهذا  لممستوى،    أدنى على  الرئيسية والفرعية بما يوفر تغطية،  

أساس نظام   لى خاصية جغرافية أدق، فتقوم ع  لى، من التوصل إبربتكلفة أكن، ولكن  الطريقة الثانية، التي تمك  
في. يز الجغراترمباسم نظام ال هذه الطريقة غالباً  لى مثل خط العرض وخط الطول. ويشار إ  إحداثي أو شبكي، 

 

)منشاورات األمم املتحدة، رقم املبيع:   104،  راسا ت يف األسا ليب، رقم   لي  البنية األسا ساية اجللرافية املك نية لدعم أنشاطة التعدا   74
E.09.XVII.8) . 
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، يرةناطق الصغ المبيانات عن   يرالتي تستخدم منطقة العد كوحدة أساسية لتوف  األولى خذ بالطريقة  األويفضل  
  .أو أرقام أو عناوين مماثلة  سماء الشوارع ألحالة عدم وجود نظام شامل في  سيما    ال و 

 
منشورة، فإن ذلك غير  تكون بيانات التعداد متاحة حسب مناطق العد، سواء كانت منشورة أو   ينوح . 3.260

عتبار أن التقسيمات الجغرافية في االإذا ما أخذنا    يرة رونة قيمة كب الم . ويمكن أن يكون لهذه  يرةيعطيها مرونة كب
الدوام ولذلك قد على  خرين ليست متطابقة  اآلالبيانات    لي دارة أو لدى مستعماإلستخدمة لدى مختلف فروع  الم

دارية يمكن تبويب بيانات اإل الحدود  في    ييرات تجرى تغحين  ذلك فإنه  على    الوة تجميعات مختلفة. وعلى  تحتاج إ 
ل نهج منطقة العد. ومع ذلك فإذا ال من خ   سر من السهولة والي  ير خططة بكث المالتعداد حسب الكيانات الجديدة  

عادة تبويب بيانات التعداد حسب الحدود إل ات تمس حدود مناطق العد أو إذا تقرر القيام بمحاولة  ر كانت التغيي 
ت الفردية بتكاليف باهظة. ويمكن كبديل عن ذلك استعمال ال ترميز السج إعادة  على  الجديدة، فإن ذلك ينطوي  

حين ذلك فإنه    لىضافة إإل التصنيفات السابقة والجارية. وبابين  قة الكمية  ال حصائي الذي يبني الع اإلالتوافق  
 ين لتعي  شر بشكل مبا   في ميز الجغراتر للمباني أو الوحدات السكنية، يمكن استخدام هذا ال  في يجري ترميز جغرا

 . كان الصحيح تحت أي من التصانيففي الم معيشية    سرة موقع أي أ 
 

 الصغيرة الجغرافية ت بيانات المناطق ال استعما)ب( 

أدنى مستوى. وتوفر جداول   لى مستوى إ  لى يوفر التعداد معلومات عن التجمعات الجغرافية من أع.  3.261
البلد ككل وعن مناطقه ومحافظاته،  نتائج التعداد إحصاءات تتصل بأي مجموعة معقولة من الخصائص عن 

وهذه الخاصية الهامة لبيانات .  والشبكات الجغرافية  دحالَّت، وحتى مناطق الع المناطق و المأصغر    اًل إلى نزو 
حلية، المو   يرةهمية بالنسبة للمناطق الصغاأل ذات    راتي تقديرات للمتغ التعداد تجعل البيانات وسيلة طيِّ عة لوضع  

طلوبة، الم صغر للخصائص  األ ستوى  الم من    ال وضع جداول بيانات بدءً ال من خ   شرة : سواء مباينوذلك بطريقت
التقدير عن طريق ضم معلومات من مصادر أخرى مثل دراسات   شرة مبا غير  أو بطريقة   تقنيات  باستخدام 

 . ساكن الم نتائج تعداد السكان و   لى دارية إاإلحصاءات اإلاستقصائية بالعينة و 
 

، ويمكن استخدامها مجتمعة يرةساس تجميعات لبيانات من مناطق صغفي األ وبيانات التعداد هي  .  3.262
للمستعمل إمكانية الحصول   يرة ناطق الصغالمعلومات عن  الم أو البلد بأكمله. وتتيح    يرة ناطق الكبالملدراسة  

في ناطق  بين المفات  ال ختاالهتمام، كما أنها تبني  اال ذات    يرةاطق الصغالمنمعلومات إحصائية عن عدد    على 
البلد. وت  إ  يسرأجزاء مختلفة من  الحديثة  الحاسوب  التعداد    ير حد كب   لىتكنولوجيا  نتائج  تحليل في  استخدام 
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ب المعلومات  الم  ال  يحدها إال    ال، و يرةالصـغ  ناطقالمتعلقة  الجمع   سريةمسـائل  عن   فصاح واإل  وتصـميم عملية 
ثال يمكن لماسبيل   على و .  جداً   يرةتقاطعة صغالم الجداول في يا  ال ت الخ ال تكون مدخ حين البيانات اإلحصائية  

مستوى إقليمي بتحليل البيانات من أصغر على  مستوى الخصوبة    على  برامج السكان   ير دى تأث لم القيام بتحليل  
 . ثاراآلسباب و لأل حلية والخروج بتقديرات أكثر دقة الم الفروق على دارية للتعرف اإلالوحدات 

 
يم أو ال قاأل جتماعية الوطنية هو مهمة الدولة وحكومات اال قتصادية و االكان تنفيذ برامج التنمية   لماو .  3.263

دة الماساكن توفر لها  الممن البلدان، فإن نتائج تعدادات السكان و ثير  في ك دنى من الحكومة  األ ستويات  الم
. كذلك يرةناطق الصغالمأو    يرة دن الصغالمحلية ومستوى  الم ستويات  على المزمة لتخطيط التنمية ورصدها  ال ال

سبيل   لى اتيجياتهم للتوزيع والتسويق. وع تر وضع اس   في عمال الخاصة  األدوائر    يرة ناطق الصغالم ات  تفيد بيان 
حلية المساكن، السلطات  الم ستقاة من تعداد السكان و الم ساكن  على المعلومات الخاصة بالطلب  المثال تفيد الم 

 يرهم. إنتاج مواد البناء وغ شركات و   ضي رااأل كات البناء وتقسيم  شر حلية و الم كات العقارات شر و 
 

دن والقرى الم مثل  )   داريةاإل تجميع بيانات التعداد حسب مختلف أنواع الوحدات    لى وجرت العادة ع .  3.264
 يرة ناطق الصغ المأنواع أخرى من    ذلك تستخدم   لى ، وإضافة إ (ذلك   لى نتخابية وما إ اال حافظات والوحدات  المو 

أساساً  إحصائية  طبيعة  حارات  )   ذات  و مثل  التي    ربعات المالتعداد  تتغير  الشبكية  إال  تعداد  تعداد،   لى من 
بيانات على    . ويتزايد الطلب أيضاً (دنفي المواجهات البنايات    مثل صفوف البنايات أو ًا  جد  يرة والوحدات الصغ

في ساكن أداة مهمة  المتعدادات السكان و ر  من وحدة إدارية محلية. وتوف    أكثرفي    ترك التي تش   يرةناطق الصغ الم 
ائية. ويمكن أن الموارد  الم إدارة  ظم  نُ   على الصحي و   صرف أحواض ال  على اًل  البيئة، مث على  تقييم أثر السكان  

ت تتسم قواعد ال هذه الحا  في حلية. و المدارية  اإلناطق  المكانية لتلك الدراسات مجموعة من  الم   تضم الوحدات 
 (. 3.108و 3.107ين نظر الفقرتيرة )أ همية كبقدرة خرائطية بأر التعداد التي توف   بيانات 

 
كل منطقة أو   ين في أساس السكان القاطن   لى ع  يرة ناطق الصغ الم يمكن إعداد الجداول الخاصة ب. و 3.265

 ين تعلقة بالسكان القاطنالمقت التعداد. وتستخدم الجداول  في و كل منطقة    فيتواجدين  المأساس السكان  على  
الم  الت توزيع  في  نطقة  في  التمثيل  الداخلية، و   ي فيعية، و شر دوائر  قياس الخصوبة والوفيات   في قياس الهجرة 

مكان   مثل    فيقامة، و اإلحسب  الخدمات  وإدارة مختلف  بالسكان اإلدارس و الم تخطيط  له صلة  مما  سكان، 
يكون حين  وقت التعداد فتفيد  في  نطقة  في المتواجدين  الم أساس السكان  على  ة  عد  الم. أما الجداول  ينالقاطن 

نتجات الم   لى ، مما يزيد الطلب ع ينمن السكان القاطن   ير بكث   كبر نطقة وقت التعداد أفي المتواجدون  المالسكان  
 ساكنالم وحدهم. وتستعمل بيانات تعداد السكان و  ين حالة السكان القاطن في طلوب الم ستوى  الم والخدمات عن  
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استمارات التعداد   مناطق معينة إذا كانت أسئلةفي  بعدد السكان أثناء النهار    ين قارنة عدد السكان القاطنمعًا لم 
مرحلة مبكرة من عمليات التعداد في  ستعملون  الم هم أن يعرب  الم من  لذلك  بند عن محل العمل.  على  تحتوي  

على إقامة اعتيادية أو    ينقيمالمأساس السكان  على  ،  يننسق مع في  معينة تعرض    لبيانات  عن احتياجاتهم 
 . مكان العدفي تواجدين الم السكان   أساس 

 
ل   شرح   ورد .  3.266 في   السكان والمساكن   لتعداد   األساسي  دورال عن من الجزء األول ول األالفصل في   مفص 

ستفادة منه كإطار للمعاينة لدراسات اال كيفية  و   ، حصائي الوطنياإلجتماعية للنظام  اال قتصادية و اال كونات  الم 
سح إجراء تقديرات للمناطق المهمة التي تكمل بها نتائج التعداد إحصاءات  الم استقصائية بالعينة. ومن الطرق 

منطقة جغرافية ألي  نتائج التعداد  على سح  المأساس بيانات على ، حيث تطبق النماذج التي وضعت  يرةالصغ
قتصادية، االات شر ؤ الم ات مثل العمالة والفقر، وسائر شر وضع مؤ في معينة. ويمكن استخدام نهج التقدير هذا  

ستعمال نتائج التعداد تطبيق تقنية المتدادات الهامة  اال ومن    .75لي ح الم   الصعيدعلى  حيث يكون مطلوبًا قياسها  
ويقوم العديد من البلدان بإجراء تقديرات سكانية   خريطة للفقر.   ع قياس الفقر ووض على    يرة التقدير للمناطق الصغ

في منتصف السنة على الصعيد الوطني؛ ومع ذلك، يمكن استخدام تطبيق تقنيات تقدير المناطق الصغيرة 
ستعمال اال وإذا كان هذا    دون الوطني والمحلي.   الصعيدين لتجميع التقديرات السكانية في منتصف العام على  

واضيع الم التخطيط للتعداد عند اتخاذ القرارات بشأن    عتبار أثناء مراحل في اال ، فينبغي أن يؤخذ  ير التفك في  ًا  وارد 
 د. التعدافي التي تدخل 

 
 أسلوب نشر المخرجات   - 4
 

البيانات   تلك   لي ستعملممعت فيه  علومات التي جُ الم عد أن تتاح  ال  بإ  يكتمل   ال   التعداد   ُذكر آنًفا أن  .  3.267
، فإن تلبية احتياجات مستعملي البيانات تعني وعليه  . (3.240)الفقرة    شكل يناسب احتياجاتهم في    ين حتملالم
في أشكال   أيضاً   أن يوفرها   عليهأن يوفر منتجات البيانات للمستعملين فحسب، بل  ليس عليه  منتج البيانات    أن  

مناسبة الحتياجات المستعملين. ويمكن إدراج المعلومات الواردة في المنتجات في الجداول والتقارير المنشورة 
أو تخزينها في قاعدة بيانات وتوفيرها   ،للتوزيع المحدود  ةجداول غير منشور في شكل    للتوزيع العام، أو إنتاجها  

 ثابتة أو تفاعلية. عند الطلب، أو نشرها على اإلنترنت كمنتجات 

 

رقم املبيع: )منشااااااورات األمم املتحدة،    :  لي يف تعدا ات السااااااك ن اخلصاااااا ئم  ات الصاااااالة   شااااااطني اقتصاااااا  ايل  سااااااك ن الن قي ق ال  75
E.09.XVII.7 .) 
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ضبط  ( أ )  تخضع لمسائل:  كل  مواد النشر، بغض النظر عن األسلوب، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن     .3.268 
لكية. المو   شر حقوق الن   )ج(  ؛احتمال الكشف عن معلومات حول مجيب يمكن الكشف عن هويته  (ب)   ؛ النوعية

حصائية. ولكل واسطة اإلنظمات  الم من    ير مسألة مهمة لكث رداد التكاليف  ت ذلك أصبحت مسألة اس على  وة  ال وع 
الن بعضها    شر من وسائط  أو  الوسائط  هذه  أي من  اختيار  ويتوقف  وفئات   السياق، على  مزاياها وحدودها، 

الة تكون وسيلة فعَّ   ويمكن أن   ل هذه الطرق بعضها بعضاً ت تكم  ال معظم الحا  في . و ينستهدفالم   ين ستعمل الم
 . العام والخاص   ن يالقطاع لى للوصول إ

 
بوسائل سهلة   ين ستعملالم ء اهتمام خاص لتزويد  ال وني ينبغي إي تر شكل إلك في  تتاح البيانات    ينوح .  3.269

 ين نسق ال  في علومات الفوقية والبيانات ذات الصلة  الم  على وينبغي إتاحة خيارات الحصول  البيانات.  ستعادة  ال
 . والمعاصر  ي س قيا ال
 

 والتقارير المطبوعة نشر الجداول )أ(  

البلدان يستخدم البرمجيات لنشر نتائج تعدادها على اإلنترنت، ال  عدًدا أكبر من وعلى الرغم من أن . 3.270
تزال الطريقة المفضلة لنشر النتائج الرئيسية للتعداد في أغلب األحيان هي المنشورات المطبوعة وهي تصل في 

كن من مستعملي بيانات التعداد. ذلك أن الوثائق الورقية ال تحتاج الوقت الحالي على األقل إلى أكبر عدد مم 
 إلى أي معدات لدى المستعمل أي معدات أو برمجيات أو مهارات فنية معينة.

 
هتمام الواسع. وينبغي عرض اال الجداول ذات  نشر    ين هم وضع خطط ورصد موارد كافية لتأمالم ومن  .  3.271

علومات المنطاق واسع. وينبغي إبراز  على  انتشارها واستعمالها  على  ة تساعد  وحاتها بطريق شر الجداول النهائية و 
تاحة الم كيفية جمع البيانات وتجهيزها ونتائج دراسات التقييم    أو إداري وتصنيفها حسب   في عن كل تقسيم جغرا 

نتائج في نشرة  من الخرائط    عدد كاٍف ير  ذلك توفعلى  وة  ال عروضة. وينبغي ع الم همية الفنية للنتائج  األ وتقييم  
 .عروضة بياناتها الم الوحدات الجغرافية على التعداد للتعرف 

 
 شر أن يتيح إدماج الطريقة التقليدية لن   شرة مبا  نشر إعداد ناتج للفي  ومن شأن استعمال برامج التبويب  .  3.272

حصاءات، بشكل أوثق وأقل تكلفة. اإل عملية إنتاج  في  طبوعة،  الم ل التقارير  ال حصائية من خ اإلعلومات  الم 
لفات التي تحتوي الم إنتاج نواتج جاهزة للطباعة، يمكن نقل    تستطيع ال  ستعملة للتبويب  الممجيات  بر وإذا كانت ال
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إعلى   النواتج  بالحاسوب    لى جداول  الطباعة  باستخدام  تجميعها  يمكن  تجهيز الم وثيقة  برمجيات  أو  كتبي 
 .اتير خطاء النقل والتأخ ًا ألعد إنتاجها منع بب إعادة طباعة الجداول يدوياً مكان تجنُّ قدر اإل بالنصوص. وينبغي  

 
العادة   في عة. و سر النوعية والتكلفة وال بين  فيما    توازن على  ما اختيار طريقة الطباعة الفعلية فينطوي  . أ3.273

مطبعة متخصصة. فهذا من شأنه   لى بالحاسوب إ  نسق قابل للقراءة في  تتحقق أفضل النتائج بإرسال الوثائق  
صلية للطباعة األ قابل يمكن تجهيز النسخة  الم   في الطباعة. و   في   لوان األالجودة واستخدام    لي عا  أن يتيح تنضيداً 

ظم للطباعة نُ   يف إعداد النسخة للطباعة. وتوجد أيضاً تكال   ر طبعة بما يوف  الم   لى حصاء وإرسالها إاإلمكتب  في  
 . حصاء اإلعن طريق حواسيب مكتب   شرة بتكلفة معقولة يمكن إدارتها مبا  سرعةعالية ال 

 
د وينبغي أن  .  3.274 لذلك. وتوجد   والطباعة وفقاً   ، وتخطيط برامج التجهيز شرستهدفة للن الم التواريخ    مسبقاً   ُتحدَّ

 قتصاد والوضوح، ويمكن أيضاً االو   سرعة بال  الوسائل التقليدية للطباعة طرق مختلفة للنسخ تتسم   لى ضافة إ اإل ب 
 . البحث عن هذه الطرق 

 
 النشر بالوسائط الحاسوبية )ب( 

يُ 3.275 متزايدة من  فض  .  أعداد  والضوئية  الم لوسائط  ل   ين ستعملالم ل  بالحاسوب كوسيلة الم غناطيسية  قروءة 
الحصول عليها ونسخها وتخزينها. ثم إنها تكون في  ة بهذا الشكل أقل تكلفة  عد  الم ت  . وذلك أن البيانا شرللن 

 . التجهيز والتحليل في  ستعمال الحاسوب  ال جاهزة 
 

 من  يرة اصة وسيطة لتوزيع كميات كبالمتر قراص الضوئية  األاصة و المتر قراص  األ توفر تكنولوجيات  .  3.276
اصة المتر قراص الضوئية  األ اصة و المتر قراص  األوهذه  يرة.  أو تحديثات كث  يرة ات كث ير ضة لتغيعرَّ غير الم البيانات  

كانت نتائج  لماويمكن إنتاجها بتكلفة بسيطة. و  يرة ل كبقوة تحم  ذات  و  جداً   يرة للقراءة فقط ذات سعة تخزينية كب 
 أمراً   بر للقراءة فقط يعتوسيطة على    شرهاالعادة نتائج نهائية فإن ن في  التعداد هي   أي استقصاء إحصائي مثل 

محمولة أو القراص  األم محركات  استخدتم  باوبالمثل، فإن نشر إحصاءات التعداد على نطاق واسع ي  ُمرضيًا. 
 من المحتوى الرقمي. هائل  كم ٍ تخزين على ازدادت قدرتها   التي  ذاكرةال   شرائح 
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الرقمي أثر على نشر نتائج التعداد. ولذلك، ومن المحتم أن يكون لتطوير الوسائط لتخزين المحتوى    3.277
تلبية االحتياجات المتغيرة لمستعملي إحصاءات  من الضروري مواكبة المستجدات في هذا المجال من أجل 

  التعداد. 
 

 نشر البيانات على اإلنترنت )ج( 

اإلنترنت باستخدام أشكال ازداد نشر جميع أنواع المعلومات، بما في ذلك المعلومات اإلحصائية، على  .  3.278
مبتكرة جديدة لعرض بيانات التعداد. وتوجد مزايا للنشر عبر اإلنترنت أساًسا من حيث السرعة والمرونة والتكلفة، 

رة للمستعمل بمجرد وجعل النتائج في متناول مجموعة واسعة من مستعملي البيانات. وتصبح المعلومات متوف  
د المعلومات بتحميلها ع م والسماح للمستعملين بالوصول إليها. يمكن أن تكون المعلومات قيام مزو  لى المخد 

اإلنترنت،  مزود خدمة  من خالل  االتصال  نفقات  على  المستعمل  على  التكلفة  تقتصر  ديناميكية.  أو  ثابتة 
ها من ال توجد نفقات إلنتاج وتوزيع المواد المطبوعة أو غير و   باإلضافة إلى أي رسوم يفرضها مزود المعلومات.

المواد الداعمة للبيانات. غير أنه ال بد من تخصيص موارد مالية لتنفيذ منصة البيانات على اإلنترنت وتأمين 
 التدريب المحتمل الالزم للموظفين لتشغيل هذه التكنولوجيات. 

 
هذا الشيوع.   ترنت ن اإل   طويلة قبل أن تكتسب   ترة لف   الشبكة كان شائعاً على  للبيانات    المباشر   شر الن و .  3.279

الخيار   للمنظمات  المبسط  األوكان  لوحات  اإل تاح  نظام  هو  حل    ، (BBS)   نات ال عاإل حصائية  حله مت  الذي 
ت الخارجية ال تصالال ت الداخلية و ال تصالال   . ويمكن استخدام نفس موقع الشبكة يرحد كب   لى انت إتر ناإلو   اإلنترنت 

يمكن   كما  إللمجتمع،  الدخول  إالمبعض  في  الشبكة    لىمنح حق  ويمكن   ين مستعمل  لى ناطق  فقط.  بعينهم 
ص لهم رخ  غير الم   ين ستعمل الممن أجل استبعاد    يرهاالنداء وغ  وإعادة   سر من مثل كلمة الاأل   ير استخدام تداب 

عرفة قد المهواة العبث بالحاسوب من ذوي  ألن  خاطر  الم ذلك محفوف ب ال  أن  ت. إال جاالم تلك    لى بالدخول إ 
مجيات بر عدات والالم ظم من  . وهناك نُ سريةعلومات ال الم واقع و الم   لى يجدون الوسائل لتخطي العقبات والدخول إ 

خارجية.   مرغوب فيه من مواقعغير  لتسلل    الحاسوب أو الشبكة منعاً   لى من الدخول إ  حوائط فاصلة تحد    لوضع 
نت للبحث عن معلومات التعداد. اإلنتر   لي ستعم لمالشبكة هو بوابة الدخول الرئيسية  على وموقع مكتب التعداد 

بعمل   صى تاح الدخول عليه للجمهور، كما يو الم موقع الشبكة  على  علومات الجزئية  المبعدم تخزين    صى ويو 
أن مواقع حصاء. ذلك  كتب اإللم تاحة للجمهور والشبكة العاملة  الم الشبكة  بين  حائط فاصل قوي كطبقة أمان  

دارات العامة تتعرض لهجوم دائم من هواة العبث بالحواسيب، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات اإلالشبكة الخاصة ب
من الشبكات، أل زمة  الال وارد  الم السند القانوني و   فير الشبكة. وينبغي تو على  علومات  الم أمن قوية عند وضع  
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مكاتب التعداد تلك الحماية وتحصل في  دارة العليا  اإلرغم أنها مسألة ذات طبيعة تقنية، وأن تطلب مستويات  
 . عليها 

 
تاحة إلذن بها، وكذلك  اإل علومات بمجرد  الم تاحة  إلويمكن استعمال موقع الشبكة الخاص بالتعداد  .  3.280

أو أكثر ز  الخط، وحي  على  نشورات  الم  مكانات طلب اإل. ومن هذه  ينستعملالم ت مع  ال تصااال مختلف أشكال  
. ويمكن تخصيص منطقة من هذا ينختصل المقِّب    جابة عليها باستخدام نفس الواسطة من اإلسئلة و األلتلقي  

 ". دردشة " النوع كمحفل للتعداد أو غرفة 
 

شغيل برامج خارجية ين ت تطبيقات بوابات أو مداخل تتيح للمستعمل   اإلنترنت شبكة  على  واقع  الم وتتيح  .  3.281
على منتجات التعداد للدخول  لىإ  لي يعمل عليه خادوم الشبكة. ويمكن إتاحة النفاذ التفاع الحاسوب الذي  على  

التعداد، بما   البيانات ومنتجات  أنواع قواعد  التقارير و في  معظم  نشورات والجداول والخرائط والرسوم. المذلك 
، أو قواعد بيانات جزئية يرةق الصغعة للمناط جمَّ المثال إتاحة قاعدة بيانات لبيانات التعداد  الم سبيل  على  ويمكن  

طلوبة ليست جاهزة، يمكن للمستعمل الم علومات  الم الدخول إليها بهذه الطريقة. وإذا كانت    ين يمكن للمستعمل
ويمكن أن يتم . جاعها تر النتائج التي تتفق مع احتياجاته واس على وقع للحصول  المنفس  ًا في دخل استفسار يُ  أن 

ع تقديم  طريق  عن  لفائدة  ي نات  ذلك  للتعداد  الكلية  البيانات  ونظام ين ستعملالم من  تفاع   ،  ويمكن لي تبويب   .
علومات الم قواعد البيانات تلك، وحساب  نة من  ت التي تتفق مع معالم معيَّ ال حينئذ اختيار السج   ين للمسـتعمل

نامج من بر ن تنفيذ ال أال   . إسجلةالم صلية أو  األ ت  ار تغي  الم  بعاد من األ تقاطعة ثنائية  الم حصائية مثل الجداول  اإل
ية هامة تتصل بالتكلفة والكفاءة و   مسائل   ثير ي   ينخارجي   ين مستعملقِّب ل    لى البيانات، وهي مسائل تحتاج إ   سر 

 ين ستعمل الم   قِّب ل طلوبة بشكل كثيف من  الم مة أو  المقد  علومات  الم الكفاءة، أن تكون    عتبارات ال ،  صىحل. ويو 
لتنزيل. أما السماح للمستعمل سرع في ا، وهذا أ يرقابل للتغي غير  نسق  في  الشبكة متاحة  على    وقع التعداد لم 

معلومات لى  الشبكة، وهي طريقة ديناميكية للدخول إعلى  الخط من قواعد البيانات  على  باستخراج البيانات  
الذين يحتاجون معلومات   نيوارد ويمكن أن تكون الخيار الثاني للمستعمل الممن  أكبر  ًا  التعداد، فهي تستهلك قدر 

 . الصفحات الثابتةعلى مما هو متاح اًل أكثر تفصي
 

هة وجَّ الممعلومات التعداد  في نشر  تفيد  ي،  مثل وسائل التواصل االجتماع   ، م أخرى ال هناك وسائط إع .  3.282
وتتيح وسائط   السكان.  العامة، مثل  ال عاإل نحو قطاعات مختلفة من  التليفزيون والصحف ذاعة وبرامج  اإلم 

 . ذلك  ير يتسنى الوصول إليها بغال قطاعات من السكان  لى، إمكانية الوصول إيرها ؤتمرات الصحفية وغ المو 
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حصاء أو التعداد بإتاحة اإل   ، وهو قيام جهازُنُهجمزايا عدة  بين  البيانات يجمع    نشر ل  ينهج   وهناك حل  .  3.283
للمستعملاأل البيانات   للقراءة حاسوبياً على    ين ساسية  قابلة  موقع    ، وسيطة  أو على  وعادة عن طريق  الشبكة 

ت الشبكة الدولية، مثل ال طريق الهاتف أو أي من بروتوكو   وسيطة ضوئية، ويمكن تقديم معلومات إضافية عن 
ساسية والبيانات األ البيانات  على  شكل حزمة تحتوي    لومات عادةً ع الم هذه    وتأخذ (.  FTP) لفاتالم بروتوكول نقل  

وجودة، وملفات التقارير المسل الزمنية  ال ساسية الس األح البيانات. وقد تشمل البيانات  لتصفُّ   برمجية   لى الفوقية وع 
رات تغي  إنتاج خرائط مواضيعية حسـب مفي  ناطق، التي يمكن استعمالها  الموما شابهها، وكذلك خرائط البلد و 

التفاصـيل الجغرافية التي على  رورة  ض تحتوي بال  ال من الجمهور قد    ينمختلفة. والخرائط التي تتاح للمستعمل 
أي مسـتوى دون على  خفيفة من الخرائط  ُنسخ  مناطق العد. ويمكن تقديم  في  ستعملة  الم تحتوي عليها الخرائط  

 لى لذين يحتاجون بالفعل إًا اقل عدداأل   ين للمستعمل تفصياًل وتعقيدًا    ستعمال الجمهور، وخرائط أكثر الوطني  
أع التفاصيل   لى مستوى  من    .من  تقد  المولذلك  أن  كيفية  على  واقع  الم م  هم  بشأن  تعليمات  تصال االالشبكة 

 اًل. بيانات أكثر تفصي   لى إ عند الحاجة  ين سؤول الم ب 
 

طلوبة لم تتح بعد الم حصائية  اإلعلومات  المنت  ، إذا كا ينستعمل الم ويمكن منح إذن خاص لبعض  .  3.284
طلوبة، وذلك من الم منية  األ تهم ووضع الضوابط  ال ورة التحقق من مؤه ضر وسيطة التوزيع الفعلية، مع  على  

 ين ذن للمستعمل اإل كان منح    لماستكملة. و المرنت الذي يتاح عليه معلومات التعداد  ت ناإلت موقع  ال أجل حماية مجا
يشوب الغموض ال  بحيث   )ووضع سياسة واضحة مقدماً تخطيط واٍع    لى الشبكة يحتاج إعلى  وارد  الم   لى للدخول إ 

ح باتباع هذا النهج، وإنما    صى يو   ال ، ف( البيانات  لى السماح بالدخول إ  ر اتخاذ القرار بشأن يمعاي  ير بتوف  ُينص 
 . راءب من الخ   ين النهائي ين الشبكة للمستعملعلى  نظام تبويب بيانات 

 
 السرية والخصوصية   - 5
 

يـتعين إضـفاء الـسرية التامـة علـى البيانـات "   من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية،   6وفًقا للمبدأ  .  3.285
المتعلقـة بـاألفراد الـتي تجمعهـا الوكــاالت اإلحــصائية ألغــراض إعــداد اإلحــصاءات، ســواء تعلقــت بأشــخاص  

إن الحفاظ على سرية البيانات   .76"في األغراض اإلحصائية   طبيعــيين أو معنويين، ويتعين استخدامها قصراً 
على للحفاظ  عنه  غنى  ال  الوطني   عنصر  المكتب  أن  يرون  أو  يعتقدون  المجيبون  كان  إذا  المجيبين.  ثقة 

 

76  https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-A.pdf . 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-Rev2013-A.pdf
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مياًل للتعاون أو تقديم بيانات دقيقة. لن يحمي سرية البيانات الخاصة بهم، يكونون أقل    لإلحصاء أو التعداد 
 مما يؤثر بدوره على دقة اإلحصاءات ومالءمتها. 

 
 يرة ناطق الصغ على الم  صر تقتال  قاعدة بيانات التعداد إنتاج جداول  في  نة  خز  الم علومات  الم تتيح جميع  .  3.286

ناطق. لذلك، وعند إنشاء قاعدة الم  لتلك   وإنما تشمل جميع الوحدات الفردية  ( أو القرية  مثل مناطق العد  ) ًا  جد
فراد وحمايتها، وهو األ ية بيانـات  سـر  على  عتبارات التقنية وكذلك الحفاظ  االالحسبان  في  بيانات، يجب أن يؤخذ  

د من حذف ب ال  تخطيط برنامج جمع البيانات وتجهيزها. ولذلك  في  ول  األعتبار  في اال ما يجب أن يوضع  
 يير، أو تغينجيب المفراد على األف والخصائص التي تسمح بالتعر   المحلي والعنوان  سماالالبيانات الجزئية مثل 

 ر. هذه البيانات بشكل آخ 
 

صلية األ ستبيانات اال  بث معلومات من  لىرورة إض إذا دعت ال  صر ويجب توخي نفس القدر من الح .  3.287
نامج بر بدراسات خاصة خارج نطاق ال   ت ومعاهد بحثية تقومال وكاقِّب ل    ستخدامها من ال   ( تمثيليةعي نة    أي من)

التناقص مع شيوع استعمال تكنولوجيا الحاسبات. ولكن إذا كان في  ورات  ضر عتاد للتعداد. وقد أخذت هذه الالم 
ينبغي السماح بأي   ال جراء بموجب قانون التعداد فإنه ينبغي كفالة خصوصية الفرد و اإل مكان القيام بهذا في اإل 
 . استثناء

 
وقد أدى الطلب المتزايد باستمرار من المستعملين على المزيد من البيانات، وال سيما البيانات الجزئية .  3.288

البيانات، السيما عبر  وعلى المستويات الجغرافية المنخفضة، وكذلك مع المزيد من التقدم التكنولوجي لربط 
مكاتب اإلحصاء من التحديات في إدارة سرية البيانات. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تقوم  اإلنترنت، إلى خلق المزيد  

التعداد بفحص البيانات وإجراء تعديالت، عند الضرورة، قبل نشر البيانات. وتهدف التعديالت مكاتب  و الوطنية  
 لمعلوماتهم الشخصية. ويصح    إلى منع تحديد هوية المجيبين األفراد، وكذلك الكشف المتعمد أو غير المقصود 

ذلك بصفة خاصة عندما يتم نشر البيانات الجزئية وعندما يتم ربط البيانات بالموقع، كما هو الحال مع استخدام 
 ظم المعلومات الجغرافية. نُ 

 
بيانات .  3.289 لقواعد  إحصائية  تطبيقات  إلى وضع  إلغاء خانة  البيانات من مجرد  أساليب حماية  تتراوح 
النُ   بأكملها.  الذي سيتم ويتم تصميم  البيانات والمنتج  لنوع  البيانات وفًقا  للحد من الكشف عن  المستعملة  هج 

نشره. وتختلف األساليب استناًدا إلى ما إذا كانت البيانات األساسية بيانات جزئية )وحدات فردية( أو تقديرات 
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تخدم تقنيات مختلفة أيًضا تبًعا لنوع وتس   .77مجمعة )تحسب حسب عدد الترددات أو بيانات إجمالية الحجم( 
أما الممارسات الثالث األكثر شيوًعا التي  .78منتج البيانات الذي سيصدر )ملفات أو جداول البيانات الجزئية( 

تحد من كشف البيانات الجزئية فهي )أ( إلغاء المعلومات التي تسمح مباشرة بتحديد هوية األفراد؛ )ب( إلغاء 
 حدد هوية األفراد بصورة غير مباشرة؛ و)ج( اعتماد عدم اليقين في البيانات المبلغ عنها. البيانات التي قد ت 

 
 البيانات الفوقية   - 6
 

من أجل مساعدة مستعملي البيانات على فهم وتفسير البيانات بشكل أفضل، من المهم وجود وثائق  . 3.290
كاماًل وواضًحا لعملية اإلنتاج، بما في ذلك مصادر البيانات والمفاهيم والتعاريف واألساليب   كافية توفر وصفاً 

احب جميع منتجات التعداد حسب ما المستخدمة. وتمثل هذه المعلومات البيانات الفوقية، التي ينبغي أن تص 
يوصى به. وتعزز البيانات الفوقية شفافية نتائج التعداد ومصداقيتها. كما أن نشر منتجات التعداد مع البيانات 

 الفوقية المصاحبة يضمن مواءمة بيانات التعداد وقابليتها للمقارنة مع مجموعات البيانات األخرى. 
 

 التعريف والمحتوى )أ(  

ضمن البيانات الفوقية معلومات أو وثائق توصيفية ومنظمة حول البيانات التي تعلم المستعملين تت  . 3.291
بمحتوى البيانات وجودتها وحالتها. وفي هذا السياق، توفر البيانات الفوقية إرشادات بشأن االستخدام السليم 

ل مجموعات البيانات، مما للبيانات أو تفسيرها عن طريق توفير معلومات عن عمليات اإلنتاج ووصف هيك 
يسهل استرجاع البيانات أو استخدامها أو إدارتها. وتشكل البيانات الفوقية طريقة موحدة لتنظيم البيانات ويمكن 
تصنيفها على النحو التالي: )أ( البيانات الفوقية المرجعية، التي تتيح فهم وتفسير البيانات اإلحصائية المقابلة 

التعاريف والمنهجية وجودة البيانات وعمليات اإلنتاج والنشر وشروط الوصول من خالل وصف التصورات و 
إلى البيانات وما إلى ذلك؛ )ب( البيانات الفوقية الهيكلية، أو "البيانات المتعلقة بالبيانات"، التي توفر معلومات 

التعرف على البيانات عن هيكلية مجموعة البيانات وتعمل كمعرفات وواصفات للبيانات، مما يجعل من الممكن  
 واسترجاعها وتصفحها ومعالجتها بشكل صحيح. 

 

77  P. Doyle, J.I. Lane, J.J.M. Theeuwes, and L.V. Zayatz, eds., Confidentiality, Disclosure and Data Access: Theory and 

Practical Applications for Statistical Agencies (Amsterdam, Elsevier, 2002) . 

78  V.A. de Wolf, “Issues in accessing and sharing confidential survey and social science data”, Data Science Journal, vol. 

2, No. 17 (2003), pp. 66-74 . 
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 استخدامات البيانات الفوقية )ب( 

ال يمكن التشديد بما فيه الكفاية على الحاجة إلى بيانات وصفية شاملة ويسهل الوصول إليها من   . 3.292
التعدادات  الفوقية عنصًرا رئيسًيا في نشر  البيانات  للبيانات اإلحصائية المعروضة. وتشكل  أجل فهم أفضل 

شخاص أو أنظمة البيانات الفوقية لضمان حسن فهم المفاهيم والتعاريف األساسية وحسن تفسير النتائج. يلجأ األ 
الستخدام البيانات اإلحصائية بشكل صحيح من حيث حصر المعلومات وقراءتها ومعالجتها وتفسيرها وتحليلها 

 وتقديمها. 
 

تتضمن.  3.293 أن  الجداول    وينبغي  الحصول  المكل  لكيفية  إشارات  أو  التالية  الفوقية  تلك على  علومات 
سئلة، والتعاريف األضعت  سباب التي من أجلها وُ األقصودة هي أسئلة التعداد، و الم الفوقية    علومات. والبياناتالم 

ضمون الم بات منذ التعداد السابق فيما يتعلق  ير ستعملة، والتغيالمدارية  اإل، والتقسيمات  (قاموس التعداد) النظرية  
الجغرافية، ومؤ  الحدود  أو  التشغيل  التغطية وعدم  ال مثل معد الجودة  ات  شر وطرق  لبنود معيَّ االت   نة. ستجابة 

 ، ، بما في ذلك أسماء ورموز المتغيرات الشائعةفوقيةيجب أيًضا أن تكون ملفات البيانات مصحوبة ببيانات  و 
الشخصية كان  األسرية.  والملفات    ،والملفات  هو  في  ستعمل  الم ستبيان  االوإذا  تمارة االس   صيغةفي  التعداد 

خذ العينات للنتائج، وإذا كانت جداول أ رات  يمعلومات عن متغ  اً الطويلة فينبغي أن تتضمن البيانات الفوقية أيض 
على   فيجب أن تحتوي البيانات الفوقية أيضاً   عداد، األ لصغر    خانات بيانات مغفلة نظراً على  التعداد تحتوي  

بد  من    البيانات.   حظة منهجية بشأن قواعد وطرق إغفال ال م بالبيانات  وال  إليها في الفوقية  االحتفاظ  للرجوع 
على نحٍو صحيح المصممة  فوقية  مع زيادة استخدام التكنولوجيا، يوصى باستخدام أنظمة البيانات الو المستقبل.  
 الويب. على  للتطبيقات  

 
 بيانات التعداد والتدريب عليها ترويج استخدامات    - 7
 

تخاذ قرارات ال ستخدامها كأساس ال شرهامن التعداد هو جمع معلومات وتجهيزها ون  سي الغرض الرئي. 3.294
، خاصة ينواضحة للمستعمل  ليست دائماً   اتخاذ القرارات من هذا النهجعلى  ة عن بينة. والفوائد التي تعود  ير مستن 
ت نتائج التعداد ال ستعماال ويج  تر هم ال الملذلك من  في الماضي.  أخرى  هج  استخدمت فيها نُ ت التي  ال الحافي  

 ين. ستعملبين الم 
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يحتاجون الم استعمال  في  ستعملون  المت أخرى قد يرغب  ال حا  فيو .  3.295 مزيد من   لىإ  علومات ولكنهم 
حصاءات نشر اإلتقنيات  على    مع تدريب افق هذا التدريب  تر فيد أن يالم ومن   كاماًل.  التدريب لفهم البيانات فهماً 

تدريب   لىإ  ين ستعمل المقد يحتاج بعض    ستوى البدائيالم   لىنتجات التعداد. وع  لم ت أكثر تقدماً ال و/أو استعما
علومات الم   لى أو كيفية الوصول إ   ، حصاء الوطنيةاإل  تصال بمكاتب االمثل كيفية  ًا  شأن مسائل عادية جد في  

، أو كيفية استخدام الموقع على الويب وسائر التطبيقات ءحصا اإل ظم التي يتيحها مكتب  التي يحتاجونها من النُ 
 واألدوات اإللكترونية. 

 
مر األوالتدريب عليه، فإن    حصائية اإلاستعمال البيانات  على  تعزيز التشجيع  في  تبع  المكان النهج  . وأيًا  3.296

 ا: اتيجية، منهتر س االسائل الم يتطلب تناول عدد من  
عتمادات اال ولى من عملية التخطيط وأن  األ التأكد من أن الحاجة إلى التدريب معترف بها في المراحل    ( أ )

التعداد. وي الال  التدريبية المطلوبة ًا  حظ في هذا الصدد أن كثير ال زمة مدرجة في ميزانية  من الدورات 
من المرغوب فيه أن ت قد يكون  ال ة بأولئك المستعملين، وفي هذه الحاصور للمستعملين قد تكون مح 

 للدورة؛   ( أو الكاملة) يطلب من المستعملين تقديم أموال لتغطية التكاليف الهامشية  
جزءً   (ب) التدريب  مواد  أو  المقترحة  التدريب  دورات  تكون  أن  التوعية ال  ا  ينبغي  برنامج  من  يتجزأ 

ًا استعمال البيانات متفقة تمام   والتدريب العام للتعداد. ومن الضروري أن تكون الرسالة الموجهة بشأن 
و/أو الدعوة إلى تعاون الجمهور في مرحلة جمع   للدعوة إلى إجراء التعداد  مع الرسالة الموجهة أساساً 

 البيانات والمشاركة فيها؛ 
التدريب أكبر بكثـير   أن يكون الطلب على ًا  سن الترويج لمرفق التدريب فمن المحتمل جدُأح وإذا    ( ج )

حصاء اإلحصـاء على تنظيـمه. وفي هذه الحالة يكون من الضروري أن يكون مكتب  اإلمن طاقة مكتب  
حصائي في المشاركة اإلت التي يرغب المكتب  ال تحديد المجا  (1)  : قد أعد استراتيجيات شفافة من أجل 

ال مث) فيها   التي لدى مكتب  ال العم   تعامل معاًل  الدائمين، والمواضيع  حصاء فيها معرفة أو خبرة اإل ء 
استخدام مناهج   ( 3) خرى؛  األ ت  ال إقامة شراكات مع هيئات أخرى لتقديم التدريب في الحا  ( 2) ؛  (صةخا

باستخدام وسائل المساعدة اًل  مث) عن بعد  التدريب    تدريبية غير الدراسة في الفصول الدراسية لتقديم فرص 
وضع نظام تسعير يغطي التكاليف إذا  ( 4) ؛ (للقراءة فقط(  CD-ROM) قراص المتراصة األ الذاتية مثل 

 أمرًا مستصوبًا. كان ذلك 
 



 

 

236  

 

أنه على  بالتدريب ومواضيع التدريب فهي مسألة يقررها كل بلد.    ين ستهدف الم  ين ستعملالمما قائمة  أ.  3.297
الة لحشد الدعم هو وسيلة قوية وفع    استعمال بيانات التعداد وفهمها في    سيسااألحظ أن التدريب  ال ينبغي أن ي 
ت ال ستعمااال  ( أ ) :  سي فيوضع برامج تدريب أسا في    بأن تنظر البلدان   صى لذلك يو .  اً قبلة أيض الم للتعدادات  

أوسع نطاق على  بيانات التعداد    ير تفس   ( ج )بيانات التعداد؛    لى كيفية الوصول إ  ( ب)حتملة لبيانات التعداد؛  الم
في سؤولون  المستهدف بهذا التدريب هم  المتمام التعداد ومستوى دقته. والجمهور    ير ذلك تفس في  ممكن، بما  

ت بيانات ال داري للبلد. وينبغي إيضاح الفوائد التي تعود من استعمااإلو   سي الهيكل السيا في  مواقع اتخاذ القرار  
المالتعداد   الصغ)الم  لي ح الم ستوى  على  الكب اإل من حيث    يرة( ناطق  لبيانات الستعمالال   يرة مكانات  البناءة  ت 

 ين للمسؤول إطارًا مثاليًا    ثال يوفرالمسبيل  على  كاني للسكان حسب نوع الجنس والعمر،  الم التعداد: فالتوزيع  
 وما إلى ذلك.  الخدمات،  وتزويد  ، رافقالم دارس و الم  مواقعدوائرهم، مثل في  ة  لح  الم سائل الم واجهة لم ين حليالم
 

ذاعة اإل لصحافة و في ا  ين سؤولالمم، مثل  ال عاإل ستهدف هي وسائط  الم والفئة الثانية من الجمهور  .  3.298
قطاع   لى نهم هم الذين يحملون رسالة التعداد إ أل تدريب هذه الشخصيات  على  كيز  تر هم ال الموالتلفزيون. ومن  

 ين ستعمل بين الم التوعية بالتعداد  في  و عمومًا    السكان بين  رفع درجة الوعي  في  من السكان، مما يساعد    يركب
حصاء اإلاتصال بمكتب  على  يكونون  ال  عمال الذين قد  األ كاديمية وأوساط رجال  األ وساط  األمن الحكومة و 

مجال في خرى  األعمال األمع  اً كلي اًل التدريب ينبغي أن يكون متكام  أساس منتظم. ومن الواضح أن هذاعلى 
 ة. قات العامة والتوعيال الع
 

أما المجموعة الثالثة الواجب استهدافها فهي المدارس والطالب والمعلمون على حد سواء. ويخلق   . 3.299
التركيز على تدريب المعلمين على استخدام بيانات التعداد في مناهج الرياضيات والجغرافيا وعًيا لدى األطفال 

 ددية باستخدام بيانات حقيقية. حيال استخدام اإلحصاءات في صنع القرار ويسمح لهم بتطوير المهارات الع
 

والمسح مع   . 3.300 التعداد  بيانات  بهدف دمج  الجغرافيون،  استهدافها فهي  الواجب  الرابعة  المجموعة  أما 
نُ  أشكال  ويمك  ملفات  المكاني.  اإلحصائي  التحليل  إجراء  أجل  من  الجغرافية  المعلومات  التدريب ظم  هذا  ن 

 في المجال المكاني. األخصائيين من تقديم إحصاءات أفضل  
 

أما المجموعة الخامسة الواجب استهدافها فهي غير المستعملين لبيانات التعداد. وال يعرف عدد من .  3.301
األدلة.  قائمة على  التعداد في مجال عملهم التخاذ قرارات  بيانات  استخدام  يمكن  المصلحة كيف  أصحاب 
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ات التعداد من خالل تحديد غير المستعملين. وسيكون تقسيم ويتعين على البلدان أن تهدف إلى زيادة فائدة بيان 
 المستعملين مصدًرا قيًما للمعلومات لتحديد غير المستعملين المحتملين الواجب استهدافهم. 

 
أما المجموعة السادسة الواجب استهدافها فهي الباحثين. وسينصب التركيز في التدريب والتدليل على   . 3.302

 ت اإلحصائية على بيانات التعداد. وسيؤدي ذلك إلى تحسين استخدام بيانات التعداد. تطبيق مختلف التقنيا
 

 نشر بيانات التعداد: المنتجات والخدمات   - جيم 
 
 النتائج المؤقتة والنهائية  - 1
 

إ .  3.303 البلدان  النتائج قد االلية بمجرد  نتائج أو  نشر    لى تلجأ بعض  العد. ومع أن هذه  نتهاء من عملية 
للتغي  البيانات والتحقق منها، فإنها    ير تتعرض  تجاهات اال صورة عامة عن    ر توف  عند إكمال عمليات تجهيز 

بالكفاءة والجودة،   تجهيز يمكن  . و السكانية نتائج التعداد المؤقت يدوًيا أو بواسطة الحاسوب. ألسباب تتعلق 
ن جودة البيانات أثناء مرحلة العد بمساعدة يفضل دائًما استخدام أجهزة الحواسيب. وتسمح القدرة على التحقق م

برامج التحقق من الصحة وتقارير المؤشرات السريعة وتقارير تناسق البيانات والجداول بتعزيز الثقة في اإلعالن 
عن بعض النتائج المؤقتة. وتغطي عادة النتائج المؤقتة المعلومات عن مجموع السكان حسب الجنس وحسب 

. ويمكن أيًضا الحصول بسهولة على عدد األسر المعيشية والوحدات السكنية من هذه األقسام الرئيسية فقط
األسر  قوائم  باستخدام موجز  التعداد  انتهاء  بعد  مباشرة  للتعداد  األولية  النتيجة  اإلبالغ عن  ويمكن  العملية. 

ن واألسر المعيشية المعيشية دون تجهيز البيانات الفردية. ويمكن ذلك ألن الموجز يشمل عادة مجموع السكا
 والوحدة السكنية في كل قسم رئيسي. 

 
الجداول على جميع   . 3.304 تستند  قد  الرئيسي.  التبويب  برنامج  نواتج  للتعداد من  النهائية  النتائج  ستكون 

المرتجعات أو على عينة. إذا تم جمع بعض المواضيع على أساس عينة فقط، فسيتعين تطبيق األوزان المناسبة 
لتبويب إلنتاج تقديرات وطنية صحيحة. باإلضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يكون مكتب التعداد على في مرحلة ا

 (. 3.398إلى    3.392 من   استعداد لتسهيل إنتاج الجداول التي يطلبها الباحثون والمستعملون )أنظر الفقرات 
 

نظًرا ألن النتائج المؤقتة والنهائية قد تختلف )على سبيل المثال، قد تحتوي الملخصات التي استندت .  3.305
إليها النتائج المؤقتة على أخطاء(، فمن المهم أن يتم إعالم مستعملي البيانات وتحذيرهم من احتمال حدوث 
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ال عدد  استخدام  على  المترتبة  اآلثار  تحديد  ويجب  االختالفات.  هذه  باعتماد مثل  ويوصى  المؤقت.  سكان 
 إجراءات ضمان الجودة لتقليل الفروق بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية. 

 
يجب نشر النتائج النهائية للتعداد في أقرب وقت ممكن. وقد تسعى البلدان إلى نشر النتائج األساسية .  3.306

جيا إلى تقليل الوقت بين إصدار النتائج المؤقتة في غضون سنة واحدة من التعداد. وقد يؤدي استخدام التكنولو 
والنهائية، مما قد يجعل النتائج المؤقتة بالية بمرور الوقت. ويجب أن يكون نشر النتائج النهائية للتعداد جزًءا 

ينبغي اإلعالن عن الجدول الزمني ووصف اإلصدارات القادمة للنتائج   من استراتيجية وخطة شاملة للنشر. 
الجدول الزمني النهائية في وقت مبكر من العملية للحفاظ على اهتمام الجمهور بالتعداد )انظر أيًضا  والمنتجات  

ة، من صحائف وقائع عاقب (. يمكن أن تكون اإلصدارات مت 2.118إلى   2.114  من   ، الفقرات لعملية اإلطالق
بداية، إلى جداول أكثر شمواًل وصفية بسيطة من صفحة واحدة تغطي التقسيمات الجغرافية الرئيسية للبلد في ال 

 وتقارير وصفية الحًقا. 
 
 تقارير التعداد   - 2
 

 التقارير األساسية )أ(  

تعلقة بالعمر والجنس الممثل النتائج  ) النتائج الرئيسية لتعداد السكان  لنشر  ينبغي بذل كل جهد ممكن  .  3.307
عيشية والسكان الم   األسرجموعات أماكن السكن و لم  في مثل التوزيع الجغرا) ساكن  الموتعداد    في( والتوزيع الجغرا 

، وإال     وقت ممكن بعد تاريخ  سرع وذلك بأ  ( سكنالم حسب نوع    اهتمام الجمهور بها.  تناقصت جدواها وقل  العد 
م التقني،  فوب ونتيجة لذلك أصبحت القيود   تقل ص الوقت الالزم لتجهيز النتائج وجدولتها إلى حد  كبير.ضل التقد 

تحديد عدد الجداول التي يمكن إنتاجها أكثر نسبيًا في    جمع البيانات من ناحية التكلفة والدقة تمثل وزناً على  
 ياجات المستعمل. تإلى اح  الجداول وال بد  أن تستجيب خط ة   ا. ، ومدى صعوبتهشرها ون 
 

المعروضة والموضحة على الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم تهدف جداول تعداد السكان والمساكن  .  3.308
إلى توفير أهم معلومات التعداد الالزمة على شكل جداول   2020المتحدة العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام  

كأساس لبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والستخدامها لألغراض البحثية. وال تمثل بأي شكل من األشكال 
ين، وبالتأكيد ليست جميع الجداول التي يمكن إعدادها في نهاية المطاف جميع الجداول التي قد ينشرها بلد معَّ 
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درج فيه المعلومات في قاعدة بيانات، ألغراض خاصة. وال تأخذ الجداول في االعتبار الشكل الذي يمكن أن تُ 
 د التوضيحية هذه.والتي قد تكون أكثر تفصياًل من تلك المطلوبة لجداول التعدا

 
على مر إعدادها األ هداف الرئيسية لهذه التوصيات تقديم مجموعة من الجداول التي يتطلب  األ ومن  .  3.309

البيانات من أجل   لى نطقة إالمأو  البلد  ة  نة من الزمن، بما يلبي حاج تتصل بلحظة معيَّ في  أدنى مستوى جغرا 
بي   التنمية  في  نة  التخطيط والرصد عن  السلطات  االو   صاديةقتاالمجال  أن معظم  حصائية اإل جتماعية. ومع 

ًا رية، فإن بلدان ضرو حصاءات الاإلباعتباره أهم وسيلة شاملة لجمع هذه    ساكنالم الوطنية تستخدم تعداد السكان و 
دارية، اإل  صادر الم من    يرها حصاءات الحيوية، وغاإلت السكان و ال مسح بالعينة، وسج   أخرى تستخدم عمليات

 ة. طلوب المحصاءات اإلنتاج  إلهذه الوسائل مجتمعة،  من بعضاً أو 
 

 ؛بها  صى جداول مو   (ب)  ؛ وريةضر جداول أساسية/   ( أ ): ث فئات من الجداول ال ثل يلي وصف    ا فيم و . 3.310
  المثلى. الجداول   (ج )
 

 ورية ضر الأو   ساسية األالجداول 
التي تمر بظروف   أساسية للبلدان  بر هذه الجداول ذات أهمية قصوى لكل بلد، كما أنها تعت   بر تعت .  3.311

البلدان التي خرجت حديثاً  طويلة من فترة  مدى  على    أو التي لم تجر بها تعدادات  من صراع  صعبة، مثل 
 . البياناتساسية من  األحتياجات اال حصاءات الذي يلبي  اإلدنى من األ الزمن، من حيث أنها توفر الحد  

 
وترد مجموعة الجداول األساسية المتعلقة بخصائص السكان والمساكن على الموقع اإللكتروني لبرنامج .  3.312

. وتشمل الجداول تصنيفات مفصلة وبيانات وصفية 2020األمم المتحدة العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام  
 ذات صلة لكل جدول من الجداول. 

 
 الموصى بها الجداول 
علومات من أجل المساسية من  األحتياجات  اال مناسبة لتلبية    بر بها هي التي تعت الموصى  الجداول  .  3.313

الصعيدين على  البيانات من أهمية    لهذه   المالقيام، عن بينة، بتخطيط السياسات الوطنية ورصدها وتنفيذها،  
أدنى مستوى على  نتاج إحصاءات  إل إمكاناتها   على أساس  . وقد صممت هذه الجداول أيضاً ليالوطني والدو 

 . العقد الذي يجري فيه التعدادفي  قل  على األ أن يقوم كل بلد بإعدادها مرة   ترض ، ويف فيجغرا
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 م قد  تُ و .  هال التي ناقشـناها أع   وريةضر الأو    سـاسيةاأللجداول  اًا  بها أيض   لموصى وتشـمل قائمة الجداول ا.  3.314
 والمساكن  السكان   لتعداد   العالمي   المتحدة   األمم   برنامج   في   اإلنترنت   على   الجداول   لجميع   تخطيطية   عروض 

 . 2020 لعام 
 

واضيع الم إنتاجها. ومن ثم فإن  في  ساسية التي تدخل  األواضـيع  الم بها    صى و الم ومرفق بالجداول  .  3.315
عن السكان، منها موضوعًا أساسيًا    31بها. وتضم القائمة  الموصى  ساسية للجداول  األات  ير تغالمساسية هي  األ

، شرةبا غير المو   شرة باالم واضيع  الم تفاصيل بشأن  على    ع ال طلال و )   شرة مبا غير  مواضيع    6و  مباشرًا  موضوعاً   25
 (. 4.19 انظر الفقرة

 
قارنة الوطنية الم   هو إتاحة إمكانية   ، 4.1الفقرة  في  بها، كما ذكر    الموصى والغرض من الجداول  .  3.316

قرين كل جدول من الجداول رد  ي و .  ساسيةاأل كة للمواضيع  تر ستخدام مفاهيم وتعاريف مش  اللبيانات نظراً والدولية ل
خرى األساسية التي تمثلها الجداول. ومن البيانات الفوقية  األواضيع  المبها، كجزء من البيانات الفوقية،  الموصى  

حصاءات، أي ما إذا كانت آتية من اإل مصدر    (أ ) بها:  الموصى  عروضة قرين كل جدول من الجداول  الم 
نوع عد   ( ب) عمليات مسـح دورية؛  أو  عمليات مسـح،    أو   ت،ال أسـاس السج على  تعدادات  أو  تعدادات تقليدية،  

 ستعمل الم التعريف   ( ج ) ؛ االثنينمن   أو مزيجاً فعلي أساس نظري أو  على ما إذا كان العد يجري  السكان، أي
 .ية والريفيةضر للمناطق الح 

 
 الجداول المثلى 

بها، التي الموصى  ، والجداول  ضروريةالأو    ساسيةاألمن الجداول، الجداول  المثلى  جموعة  المتضم  .  3.317
أع مناقشتها  احتياجات معظم  ال سبقت  تلبي  لكي  إضافية، وهي مصممة  على   ين ستعملالم ه، وكذلك جداول 

جموعة الكاملة من الجداول لمموازية لباعتبارها    ويمكن النظر إلى هذه المجموعة  .ليالوطني والدو   يين ستو الم
 من تعداد السكان والمساكن.  التي يمكن توليدها انطالقاً 

 
الخانات الفارغة، قد تجد   من  يرعدد كبعلى  عداد جداول للتعداد أكثر مما ينبغي أو تحتوي  بًا إل. وتجن  3.318

سبيل   لى. فع في الشرح مما هو مذكور  تحديدًا   أكثر  في وري استخدام تصنيف جغرا ضر بعض البلدان أن من ال
موجودة بشكل شبه كامل غير نابيب أو الكهرباء األ ياه عن طريق  الم  ثال قد تكون هناك مرافق أساسية مثل الم 

ناسب إعداد جداول لتلك البيانات الم يكون من  ال  هذه الظروف    في مساحات واسعة من بعض البلدان، و في  
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التعداد في  الذي يستعمل    في التصنيف الجغرا في  هم النظر بعناية  الم . ومن  يرةبالنسبة للمناطق الجغرافية الصغ
وال بد  من حماية   . حتملة للبياناتالم ت  ال ستعمااالحتمل و المت التي تبوب وتوزيع تواترها  علوماالم بمراعاة نوع  

 ( 3.394، و 3.262و ، 3.289- 3.285األسر في كل  األوقات )انطر الفقرات و خصوصية وسرية األفراد 
 

إضافية  .  3.319 بيانات عن مواضيع  بجمع  البلدان  تقوم بعض  التعداد في  وقد  اه  استبيان  تمامات تتناول 
رأة عند أول زواج، الم وعمر    دة،العند الو اًل  ثال ما إذا كان الشخص مسج الم سبيل  على  دة، ومن ذلك  محدَّ 

نة من السكان جداول تفصيلية لفئات معيَّ   لىمر إاأل ت أخرى قد يحتاج  ال حافي  هنية والتقنية. و الم هارات  الم و 
نتهاء من التبويب اال ساسية بعد  غير األواضيع  المامج. ويمكن القيام بتبويب  بر تخطيط أو تقييم ال في  ستخدامها  ال
 ينستعمل المشاورات مع فئات  الم تساعد  وال بد  أن يرتكز هذا األمر على احتياجات المستعمل. وعليه،    . سيسا األ

 شر. نتحديد أنسب خطة للتبويب وأنسب طرق ال في  حلية المستويات  المستوى الوطني أو  على المسواء  
 

 التقارير اإلحصائية أو التحليلية المواضيعية )ب( 

التقارير    يرةتقوم بلدان كث .  3.320 أنواع مختلفة من  التحليالم بإعداد  أو  لهذه   لية. واضيعية  التخطيط  ويجب 
قد ، تفاديًا لطرح تقارير  إلطالق النتائج   زمنيالجدول  لنشرها وفقًا ل التقارير وجدولتها خالل المرحلة التحضيرية و 

ما الجداول سيَّ   اللة، و جداول إحصائية واسعة ومفصَّ على  مجلدات تشتمل  بين  اوح هذه التقارير  تر وت  فات أوانها.
. وهذه ليأو تحلي  يري من التحليل وتضم مواد مبوبة مشفوعة بنص تفس   كبر سم بقدر أتقاطعة، وتقارير تت  الم 
في واضيع السكان وأحوال السكن  لم قليمي  اإلمن التقارير يمكن أن تشمل مجلدات للتحليل    يرة خ األجموعة  الم
وتقارير مواضيعية   قليمية؛ اإل، والتوزيعات  يرةدن الكبالموبولية الرئيسية، أو  المتر ناطق  الم ية و ضر ناطق الح الم 

التحتية   البنى  وترتي االات  شر ؤ الم ومقارنة  عن  التعليم  مثل  الرئيسية  السكن الم بات  جتماعية  وأحوال  عيشة 
التقارير  االنشطة  األصحاح و اإل و  الفئة تحليل مفي  خرى التي تدخل  األقتصادية. ومن  جتمعات الم مح  ال هذه 

طفال والشباب وكبار األ و   األسر السكان مثل    نة من مح فئات معيَّ ال ذلك من م   ير وغاًل،  مث   ين صلي األ للسكان  
ومن  الس   جداً الم ن.  إ فيد  عن    تقارير  السكان عداد  التغ  نمو  بالتحليل  تتناول  الخصائص في  ات  ر يُّ وتوزيعهم 

هذه التقارير   ز داري للبلد. ويمكن أن ترك ِّ اإلأو أكثر من التقسيم    يين ستو م  عة حسب الديمغرافية لسكان البلد، موزَّ 
وتجدر   دارية. اإل نطاق التقسيمات  على  قليمي، و اإلالنطاق الوطني أو  على  كهم  ومواقعهم وتحر    نمو السكان على  

يوصى و مع الجمهور المستهدف لكل تقرير موضوعي.  تتوافق  اإلشارة إلى أنه من المهم استخدام لغة مناسبة  
، إلعداد التقارير الموضوعية المعني ةرق عمل متعددة التخصصات، بما في ذلك الوزارات والوكاالت  بإنشاء فِّ 

وإرساء شراكات  تكوين    لى وينبغي السعي ما أمكن إ  ئ التوجيهية المتفق عليها. والتحليلية بما يتماشى مع المباد
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هذه   سروضوع، فهذا من شأنه أن يي في الم  ينختصاصي االمن    يرها كاديمية وغ األؤسسات  الم تعامل خارجي مع  
 . ز التعاون عمال ويعز  األ
 

ويجب أن تستند التقارير المواضيعية والتحليلية إلى احتياجات المستعملين وأن تستجيب لالحتياجات   . 3.321
اإلنمائية والقضايا الناشئة الخاصة بالبلد. كما يمكن استخدام هذه التقارير إلظهار السالسل الزمنية وتحليل 

التعداد ومصادر البيانات االتجاهات للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية، وقد تج  مع بين بيانات 
 . حديثةو األخرى لتوفير نظرة أكثر شمواًل  

 
 المنهجية  تقارير ل ا ()ج 

ذلك تصميم في  إجراء التعداد بما  في  ستخدمة  المنهجية  الم خرى  األنشورة  المويمكن أن تشمل التقارير  .  3.322
التعداد، ويمكن أن تحتوي  تَّ الم نهجية  الم نات، إن وجدت، و العي   تقييم  تقديرات لتغطية على  بعة فيها، وتقارير 

 . له ير التحضفي  ستعملة  المنهجية  المالتعداد و 
 

في علومات ذات الصلة بالتعداد  المقدر ممكن من    بر هم أن يتلقى مستعملو منتجات التعداد أكالم من  .  3.323
تاح عقب نتجات التي تُ المن معلومات عن جميع  ر يتضمَّ وجود منشو   يرة فائدة كب   ين ستعملالمحينه. ومما يفيد  

بما   منتج،  لكل  موجز  وصف  تقديم  وينبغي  التوقيت  في  التعداد.  التفاصيل إل ر  قدَّ الم ذلك  ومستوى  صداره، 
فيد الم تجات التي يجري إصدارها بصفة دورية. ومن  ار المن نها كل منتج، وتواتر إصدالجغرافية التي يتضمَّ 

صة لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة خص  المإصدار عدد من الوثائق   يرة مليات التعداد الكبحالة ع في    أيضاً 
 لي(. ح المت التعليم أو الصحة أو الحكم ال مجافي ت ال ستعمااال الً منها مث)   ين ستعملالم من 

 
كث.  3.324 بلدان  التعداد "   شر بن   يرة وتقوم  يتضمَّ " قاموس  الذي  شاملة  ،  تعاريف  و ن  فاهيم الم للمصطلحات 

جغرافية ًا  تصانيف ورموز   البلدان أيضاً   بعض   شر ستخدمة لعرض نواتج التعداد. وتن الم لة  فص  الم والتصنيفات  
ت التي ال وح للمجاشر تقديم  دارية. ويمكن أيضاً اإل ناطق الم ب   التعداد وصلتها في ستخدمة الموتعاريف للمناطق  

 (. ونيتر مطبوع أو إلك) ستعمل  الم التعداد ونوع النسق  في  نة معيَّ جداول   ستعملون من أجل إعداد المدها يحد  
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 )د( التقرير اإلداري 

ذلك في  ، وهو سجل للعمل التعدادي كله، بما  نشربرنامج الفي داري هو من أهم التقارير اإلالتقرير  .  3.325
وتوثيق تجربة التسجيل المنهجي    عن   3.472إلى    3.468)انظر أيضًا الفقرات    شاكل التي صودفت وحلولهاالم

للتعداد  على الم يمكن أن يحتوي التقرير  و (.  التعداد ساس القانوني األالبلد، و في  واضيع التالية: تاريخ موجز 
لجان التعداد وأنشطتها، و   تخصيصه، و   التمويل   ومصدر   وضبطها،   والنفقات   ، يزانيةالمومتطلبات  التعداد،  جراء  إل

، والجدول الجودةوإجراءات ضبط  ،  وإدارة الموظ فينوتنظيم التعداد والهيكل الوظيفي،  ،  المصلحة  أصحاب  وإدارة 
كل تعداد، والتنظيم في  ستبيانات وتصميمها، ومنهجية العد  االالزمني للتعداد، والعمل الخرائطي للتعداد، ووضع  

البيانات، والتنقيح باستخدام   صر وتطويرها وتنظيمها، وح ميز اليدوي، وتجهيز البيانات  لتر يداني، والتنقيح، واالم 
وإجراءات   والاال الحاسوب،  الحاسوب  ومعدات  وبرنامج  الممجيات  بر حتساب،  التعداد،  وتقييم  نشر ستخدمة، 

أو لتنظيم التعداد   ين للمستعمل   سواءً   يرةداري للتعداد فائدة كباإلويفيد التقرير    .والمحفوظات،  البيانات وتوزيعها
، ينظف ر المو كبابين    ، خاصةً ينوظف في الم ات  ير كل تعدادين واحتمال التغي بين    الفاصلة الطويلة    ترة للف   ه. ونظراً ذات 

التقرير   يعت اإل فإن  منتاجاً   بر داري  أساسيًا  التعدادات    تخطيط  أجل  أيضًا  قبلة  الم ن   3.471  ن يالفقرت)انظر 
 (. 3.472و
 

في علومات ازدادت إمكانية إتاحة ملفات بيانات التعداد ومطبوعاته  الم تكنولوجيا  في  ومع التطورات  .  3.326
تطوير ملفات في  بع  تَّ المجراء  لإل   وصفاً داري أيضا ً اإلن التقرير  وسائط مقروءة بالحاسوب. ويمكن أن يتضم  

النظر   التقرير  إصدار مجلَّ في  البيانات هذه؛ ويمكن  البيانات ون لم داري  اإلد مستقل من  تجهيز   ا شرهرحلتي 
 شرة. يدانية بعد إجراء العد مباالم لضمان إتمام مرحلتي التخطيط والعمليات 

 
 قواعد البيانات  - 3
 

مكاتب   صى للجداول، تو  سي  عداد القيا لإل ستخدام، وكتكملة  لال حية البيانات وقابليتها  ال طالة أمد ص . وإل 3.327
القيام بشكل   من أجل حوسبة،  المالبيانات    عدة أشكال من قواعد في  حصاء الوطنية بتخزين بيانات التعداد  اإل

احتياجات مستعم  بتلبية كامل نطاق  تساعد في    البيانات   لي أفضل  البيانات  أن قواعد  والخارج. ذلك  الداخل 
 . طائفة واسعة من بيانات التعداد لى البيانات بتسهيل الوصول إ لي مستعم 
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التعداد وكذلك  في  ويمكن أن يسهم إنشاء قواعد البيانات  .  3.328 زيادة جدواها عن في  تعزيز توزيع نتائج 
نسق في  ختلفة  المستقصاءات الديمغرافية  االة من  ستمد  المعلومات ذات الصلة  الم طريق تخزين بيانات التعداد و 

الحا) .  ترك مش  الجمع  الم ت  الومن  السابقة    بين همة بصفة خاصة  التعدادات  قاعدة في  البيانات من مختلف 
ت ال دخ الم ظم تجهيز  نُ بين  ابط  تر ال   ين ذلك فإن قواعد البيانات تلك من شأنها تحس على  وة  ال . ع(بيانات واحدة

 ت. خرجا المو 
 

يوجد ال  وظروفهم. لذلك    ف اهتماماتهمال مستعمل وآخر باخت كبيرًا بين  الفًا  حتياجات اخت االوتختلف  .  3.329
ير بشأن توف   سي ثال ينبغي اتخاذ قرار أسا الم سبيل    لى قامة قواعد بيانات التعداد أو السكان. وعإلل  نهج مفض  

خرى األساسية  األمن البيانات. ومن مسائل التصميم    ينالنوع  ال ك   ير بيانات جزئية أو بيانات تجميعية أو توف
هيكل قاعدة بيانات موجودة في  دماج نتائج التعداد الجديد  إل بذل جهد   كان ينبغي البت فيها ما إذا  ن  التي يتعيَّ 

إنشاء قاعدة بيانات أو قواعد بيانات جديدة للتعداد، وما إذا كانت قاعدة البيانات   يتعيَّن  بالفعل أو ما إذا كان 
الجديدة ستكون ح   أو البيانات  أنهاصرًا  في  قواعد  للتعداد، أو  بيانات  بيانات   نواة لقاعدة ل  تشك    شكل قاعدة 

خرى التي ينبغي األ  سائل الم بيانات مستقاة من مصادر أخرى. ومن  ًا على سكانية واحدة أو أكثر تحتوى أيض
التعرف   فيها  أنواع  على  البت  من  ين ستعمل الممختلف  ومتطلباتهم  طلوب الم علومات  الم وأنواع    علومات،الم، 

، وتحديد ين ستعملالم تحديثها، وتجهيز استفسارات  و  ومات وصيانتهاعل الم قواعد البيانات، ومصادر  في  تخزينها 
ال  التجارية  بر أنواع  أنواع  الممجيات  النوع، واختيار  برمجيات من هذا  إمكانية تطوير  أو مدى  عدات الم ناسبة 

 ل.ستقب في الم توقع المدعم قواعد البيانات الحالية ونموها على  ناسبة القادرة  الم 
 

 واعيًا ويمكن أن يستغرق وقتًا طوياًل ب تخطيطاً كان إنشاء قاعدة بيانات للتعداد أو السكان يتطل    لما و .  3.330
يت   تنفيذ هذا العمل بشكل  إليه باعتباره يُ للمنظمة، وأن    حصائي العام اإلطار  اإل فق مع  فيجب أن يكون  نظر 

 .للمنظمة حصائية  اإلالبيانات وتدعم القدرة نشر اتيجية  تر ل اس عملية جارية تكم  
 

 قاعدة بيانات للبيانات الجزئية )أ(  

في التعداد إما في  التي يتم جمعها  ( عيشيةالم  األسر فراد و األت ال سج )يمكن تخزين البيانات الجزئية  .  3.331
أو   الخام  أو  في  شكلها  التنقيح،  بعد  النهائي  ما  في  شكلها  تجمع  ملفات  المشكل  والسج بين  الخام  ت ال ادة 

ومنها   از طريـق واسـطة يعتمـد عليها بشـكل ممتـ  وللحد من مشاكل الحفظ ينبغي تخزين البيانات عن حة.  نق  الم 
 برك األ السعة للقراءة فقط، ذات ( DVDاألقراص الرقمية )  و أ( CD-ROMط )اصة للقراءة فقالمتر قراص ًا األ حالي 
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التخزين   نولوجيات بسعة أكبر للتخزين. فتك   يتمي ز محر ك ذاكرة التخزين الذي  ، و اصـةالمتر قراص  األمن    ير بكث 
ر مستمر  مسألة   ( أ ) هما    ين أساسيت   ين مسألت في  مديري التعداد وفنييه البت على  تفرض  ، وهي الجديدة في تطو 

في ختزنة  المد  واالمتحويل    لى مسألة الحاجة إ  ( ب)   ؛ دخال التكنولوجيا كأساس لقاعدة البياناتإلناسب  الم الوقت  
 ة. واد القديمالم لىالنسق الجديد أو إيجاد وسيلة للوصول إ لىوسائط أقدم إ

 
الكب في  التكنولوجي    مدُّ التق ومع  .  3.332 مكان تخزين ملف إلوالوسائط الحديثة، أصبح با  يرةأجهزة التخزين 

. وبعد إضافة قاموس بالبيانات يرشكل ملف واحد مستطيل وكب في    ( حرف واحد لكل بايت)كامل ببيانات التعداد  
الحصول   يمكن  للتبويب  البيانات ونموذج  نسق  باعتبارها قاعدة على  يصف  يمكن وصفها  بيانات  مجموعة 

زمة أو من الحُ   ابرنامج جداول متقاطعة يمكن أن يكون جزءً   لى إ  بيانات التعداد. وتحتاج قاعدة البيانات الجزئية
تدريب مسبق ويمكن أن   لىتبويب بيانات التعداد تحتاج إفي  ستعملة عادة  مت المجياالبر تزال    العنها. و   خارجاً 

التعامل معها. وتوجد برمجيات تعليمية للتبويب ولكنها قد في  صعوبة    برة ذوي الخ غير ستعملون من المقي  ال ي 
 ل. تحظى بقبول كام ال الخيارات ومن ثم في علومات أو محدودة المتجهيز في  تكون بطيئة  

 
مجية إعادة تنظيم البيانات بر الاًل تتيح  خذ تنظيم قاعدة البيانات الجزئية أكثر من نسق، فمثويمكن أن يت  .  3.333

 ير ز كب وجود حي   لى من الحاجة إكبير  حد   لى إ   ل هذا ويقل  ر مثاًل(.  ملف مستقل واحد لكل متغي  ) بصفة إبدالية، 
التبويب.  سرعة  للتخزين ويزيد من   البيانات هو أمر أكثر   نَّ أعلى  تنفيذ عمليات  إنشاء هذا النوع من قواعد 

فيد تخزين بيانات التعداد الجزئية باستعمال الم وقد يكون من   طوياًل  ويتطلب تقنية عالية ويستغرق وقتاً   تعقيداً 
مجيات ومن بر دراية بتلك ال على    ينستعملالم من  ثيرًا  ادة. ومن مزايا هذا النهج أن كة المعتقواعد البيانات التجاري 

سيكون   طلوب الم ز التخزين  حي    سوق العمل. ومع أن  في  ظم  نُ   لي ومحل  ين مج بر م على  من السهل العثور    ثم يكون 
أقراصيرًا نسبيًا  كب أتاح  التخزين بأحجام ضخمة قد  بأسعار   يرة طاقة كبًا صلبة سريعة جدًا وذات  فإن سوق 

 ه. تجا اال هذا في يواصل التحرك  عدات المسوق    السنوات السابقة كما أن  في عما كانت عليه    رخيصة نسبياً 
 

قل، على األ بدأ  الم حيث  من  جاع البيانات،  تر زايا الرئيسية لقاعدة البيانات الجزئية أنها تتيح اس الم ومن  .  3.334
و على   التفصيل.  من  استخدامها   لما أي مستوى  يمكن  الجزئية  البيانات  معلومات عن على  للحصول    كانت 

الحسبان مسألة الخصوصية. في  تؤخذ    بد أن ال  فاألسر  عمال التي تقوم بها  األعيشية و اأُلسر الم شخاص و األ
من ذلك أن سمعة   األهم شخاص. و على األف  ر القانون استخدام بيانات التعداد للتعرُّ معظم البلدان يحظ    في و 

ية الم دى الطويل يمكن أن تتأثر إذا ما حدث كشف  على المحصائية الوطنية اإلالهيئة  ويرد فيما   . علوماتلسر 
ل عن مبادئ وبروتوكوالت نشر البيانات الجزيئة  . 3.391إلى    3.376، وبالتحديد في الفقرات يلي شرح مفص 
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تاحة تلك البيانات إل بل التي يمكن استخدامها  توجد طائفة من السُ   الفرعي،  القسم   هذا  في   ورد   وحسبما.  3.335
، وإدخال التشويشات العشوائية، أخذ العي ناتعلومات، ومنها  الم ة  في سري فراد  األ حقوق  على  حافظة  المالجزئية مع  

علومات من أجل الم هذه الوسائل أنها تضحي بقدر من  بين  كة  تر ش الم ميز والتجميع. ومن السمات  تر وإعادة ال 
هتمة الم حصاء  اإلهم أن تبادر جهات  المحوال من  األكل  في  و   . سرية  معلومات   لى ب إمكانية الوصول إ تجن  

إ الم بإتاحة   الجزئية  لحماية    ينالخارجي   ينستعمل الم  لى علومات  مناسبة  احتياطات  وخصوصية سرية  باتخاذ 
 . البيانات

 
 قاعدة بيانات للبيانات الكلية )ب(  

أكثر من نسق، إذ يمكن تخزينها كنتائج تعداد واحد، أو في  يمكن تخزين بيانات التعداد التجميعية  .  3.336
حصائية. اإل، أو ضمن قاعدة بيانات عريضة للمعلومات  في كقاعدة بيانات تشمل أكثر من استقصاء ديمغرا

البداية، فإن في  مجة  بر جراء تجميعات لم تكن مإل  ين عكس البيانات الجزئية التي تحفظ من أجل التمكعلى  و 
تُ  الكلية  للحفاظ  خزَّ البيانات  و   التجميعاتعلى  ن  الجمهور لم السابقة  استخدامها   عموماً   وافاة  يمكن  بمعلومات 

اًل صات البيانات التي يحتاجونها متاحة فع ال فراد الذين قد يجدون أن خ لأل بالنسبة    نع ازدواج العمل لمبسهولة و 
 من قبل. 

 
 نشورات الم مكافئات 
نشرة من    شرة يمكن أن يطلق عليه قاعدة بيانات للمعلومات الكلية هو نسخة مبا  لماشكال  األأبسط  .  3.337

اصة للقراءة فقط أو أقراص رقمية تر أقراص م) شكل قرص ضوئي  في  وسيطة حاسوبية تكون عادة  على  ة  مسجلَّ 
الشبكة. ومن مزايا قاعدة على  حصاء  اإل موقع مكتب  على  أو    ،أو محر ك أقراص محمول   ( ضوئية للقراءة فقط

سخ الورقية. ثم إنها تتيح استخراج من النُ   عدادفي اإلنها أقل تكلفة  أ  نشورات القابلة للقراءة آلياً المبيانات مكافئات  
ا طلوب هو هذا الجزء فقط. أمالم نشور إذا كان  الم، إذ يمكن استنساخ جزء من  سرعةونية أو ورقية بتر نسخ إلك
ئمة من ال مجيات مبر ب  اً ز ستعمل جهاز حاسوب، ربما مجهَّ الميكون لدى    ورة أنضر هذه الطريقة فهو  في  العيب  

 التعداد.   معلومات  لىأجل الدخول إ
 

 لى الجاهز للتصوير إ  نقل الناتج   (أ ) وسيطة حاسوبية عن طريق    لىصلية إ األ طبوعة  الم ويمكن نقل  .  3.338
الصفحات   أو مسح  للنقل،  الطريقة. وإنتاج  طبوعة ضوئياً الم نسق ملف قابل  بهذه   ( ب) أو    ؛ صور وهاجية 

أو نسق (  ASCIIت ) علوماالم مريكية لتبادل  األ نسق نص الرموز القياسية  ) صلية  األ استنساخ ملفات الحاسوب  
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حتفاظ بالنسق وإدخال الرسوم البيانية االًا  تجعل من السهل جد   لى و األ   صحيفة عمل/قاعدة بيانات. والطريقة
جراء مزيد من التجهيز للمعلومات إل أما الحل الثاني فمن مزاياه إتاحة وسيلة للمستعمل    .يضاحاتاإل من    يرها وغ 

 صر إعادة إدخال البيانات. وهذا يقلل النفقات والجهد ويمنع أخطاء النقل. ويقت  لى الحاسوب دون الحاجة إ على  
للمزايا ًا  يضاحية. ونظر ص اإل الجداول، ربما مع بعض النصو على  هذه الحالة عادة    في علومات  الم محتوى  

ستعمل وسـيطة الم إذ يتلقى  .  معاً   ين الطريقت   الهامة لكلتا طريقتي التخزين فبوسع منظمات التعداد أن تستخدم 
للتصوير  الجاهز  الناتج  التي مسحت ضوئياً   حاسـوبية تحوي ملف  الصور  الج   أو  نسق ) داول  وكذلك ملفات 

نسق في بيانات مبوبة على ستعمل الحصول الم. وإذا كان بوسع (علوماتل الم مريكية لتباداأل الرموز القياسية 
هذه الحالة ينبغي أن   في ح البيانات. و استخدام برمجية من برمجيات تصفُّ ب  تنظيمها أيضاً   قابل للقراءة فبوسعه

فكرية  سجلة كملكيةغير الم مجيات بر مختلف أشكال ال في  الشبكة على  تاحة للتنزيل من م  مجية دائماً بر ال   تكون 
 . يرةتكون الوسيطة ذات سعة كب حين  أنسقة شائعة من صفحات الحسابات. وهذا أمر ممكن   في  و 
 

 قواعد البيانات التي تتيح التعامل مع الجداول 
بيانات كلية أكثر من   ؤلفة من الم ن تتيح لهم قاعدة بيانات التعداد  ًا  مكثر تقدُّ األستعملون  المل  يفض  .  3.339

تناول الجداول بطرق مختلفة من أجل على  نشور مطبوع، فقد يفضلون أن تكون لهم القدرة  لممجرد مكافئ  
بإمكانية التعامل مع   الخاصة. وهم يرحبون أيضاً   مح أو نتائج تتفق بشكل أدق مع متطلباتهمال معلى  الحصول  

أنه توجد مشكلة غير  تطلبات.  المعدة مكاتب إحصائية ما يلبي هذه    رت واضيعية. وقد وفَّ الم سوم والخرائط  الر 
حصائي وللقواعد الواجب اتباعها عند تصميم اإلاهية الجدول  لمرئيسية هي عدم وجود تعريف مقبول بشكل عام  

 . جدول إحصائي
 

توحيد تعاريف الجداول.   مكن الم حصائية الوطنية، من  اإلنظمة  الم بيئة منضبطة، كبيئة التعداد أو    في و .  3.340
 مجموعها الجدول وصفاً في  تصف    له عدد من الخصائص   سي هي تصميم نمط أسا   كثر شيوعاً األوالطريقة  

العمليات التي تقوم بتجهيز أحد الجداول أو عدة   القيام بعدد من  ين ناسبة للمستعملالم مجيات بر وتتيح ال اًل.  كام
من فئة عمرية تتكون من اًل  مث) ات ير تغالم إعادة تصنيف أحد   وقت واحد. ومن أمثلة هذه العمليات في  جداول 

بعاد، أو دمج جداول األ، أو حذف أحد أبعاد جدول متعدد  ( من خمس سنوات  فئة عمرية تتكون   لىسنة واحدة إ
 ترك. ذات بعد مش 
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وصاف الجداول أن تتيح ميزة هامة هي إمكانية تبادل الجداول كمواد أل دة  ومن شأن وجود لغة موحَّ .  3.341
فإن بعض الجداول ،  وكما ذكرنا آنفاً   نظمات الوطنية والدولية. ومع ذلك،بين الم قابلة لتجهيز البيانات فيما  

بسهولة  ال  حصائية  اإل إدماجها  تحدده في  يمكن  الذي  التذكالم الرسمية. ومن  وساط  األ  القالب  هذا في    ير هم 
ظم الشائعة النُ في  عروفة  الم الهياكل    ين كة بينها وب تر مش   صر تكاد توجد عنا  ال حصائية  اإل الصدد بأن الجداول  

 . قاتيةال دارة قواعد البيانات باسم الجداول العإل
 

ينبغي للمكاتب  .  3.342 قيم تر كانات التي تتيحها لغة ال إلمعلم باعلى  حصائية أن تكون  لإل ومع ذلك فإنه 
ستخدام لال م  حد ذاتها وإنما هي نظام لغوي فوقي مصمَّ في  الواقع لغة  في  وهذه ليست    ( XML)   متداد لال القابلة  

خاصة بهم لتمكينهم من هيكلة   "مال أع"   تحديد إشارات   يننت. وباستعمال هذه اللغة يمكن للمستعملتر ن على اإل 
التي تشكل الجدول  صرإمكانية إعطاء وصف دقيق لجميع العنا XML تتيح لغة  علومات داخل الوثيقة. لذلك الم 
 ، أي البيانات شي عد الزمني والحوارات والقيم والبُ ش ؤ الم حصائي: العنوان والعنوان الفرعي ووحدات القياس و اإل

 (والتجارة والنقل ًا لإلدارة  وني تر تبادل البيانات إلك  )EDIFACT/EDI   الفوقية باختصار. وهناك حلول أخرى منها
هيكلة الم وني للبيانات  تر لك اإل للتبادل  ًا  فق عليها دولي تَّ الم دلة والخطوط التوجيهية  األو   يير عاالم وهي مجموعة من  

 . ستقلةالمحوسبة المعلومات الم ظم نُ بين 
 

 ات شر ؤ المسل الزمنية و ال قواعد بيانات الس 
إدماج نتائج التعداد   ، كما يمكن في أكثر من استقصاء ديمغراًا  يمكن أن تغطي قواعد البيانات أيض .  3.343

 لىوعند إعداد قواعد بيانات تهدف إ .  خرى بما فيها نتائج التعدادات السابقةاألمختلف مجموعات البيانات  في  
ينبغي، من ثال  الم سبيل   لى خيارات أساسية. فع بين   التوازن من تناول مسألة   بد   ال متغايرين،    ين خدمة مستعمل
ستعمال؛ اال مكان بغية جعل قاعدة البيانات سهلة  اإل قدر    ير عدد صغعلى  ات  ير تغ الم عدد    صر جهة، أن يقت

أوسع نطاق ممكن. وينبغي على  حتياجات  االومن جهة أخرى أن تكون قاعدة البيانات شاملة ما أمكن لتلبية  
طائفة واسعة في  ات التي تفيد  ير تغالم  لى ى، عغراض، كحد أدناأل دة  تعد  المات  شر ؤ الم أن تشتمل مجموعة بيانات  

التطبيقات، و  باستمرار  الممن  الخصائص  األزمنة و األمختلف  في  تاحة  ولدى .  دة بوضوح حدَّ الممكنة، وذات 
الرئيسية ولكن   يرات تغالمات و شر ؤ الم تخزين  على  قتصار  االبعدم    صى إنشاء قاعدة بيانات من هذا النوع، يو 

أيض األ رقام  األ بإدخال بعض    صى يو  أساسيةًا ) ساسية  بيانات  أو  العمل   (أرقام مطلقة  إطار  لتوحيد  كوسيلة 
 سي. سا األحصائي اإل
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علومات الم ن تبادل  ثالية ينبغي وجود نسق للتخزين، مقبول بشكل عام، يمكن أن يحس  الم حوال  األ   في و .  3.344
عدد من الخواص   لى عادة ما تحتوي عسل  ال شكلة الرئيسية هي أن الس الم ، ولكن  ينستعملالمو   ين نتج بين الم 

وجود بيانات فوقية مثل الرمز  جيدًا  سل فهماً ال الس   وري لفهمضر الوصفية التي لم يتم توحيدها بعد. لذلك فمن ال
وتعريف  سيالرئي ووحدة ر،  تغي  الم،  و   والتواتر،  وعدد  المحصائي  اإلجتمع  المالقياس،  صطلحات الم شمول، 
 . ذلك  لىستخدمة وما إالموالتنقيحات  شر( للمؤ ) ساس  األسجلة، وسنة الم
 

الطلب أو الوحدات على    ة بناءً عدَّ )الم مختلف نماذج التجهيز سواء  بين  ذلك يمكن الربط    لى وة عال وع .  3.345
النماذج، وإضافة أو طرح (التجارية  البيانات، ووضع  تنقيحات موسمية واستكمال واستيفاء  ، بما يتيح إجراء 

الس  البيانات وكذلك قدرات في  ف  صر ورة، وهلم جرا. ذلك أن إمكانية التضر السل إذا دعت  ال إحدى  جداول 
 يرة. درجة كبلى ن عرض البيانات وتحليلها إالرسم البياني والرسم الخرائطي، تحس  

 
 قواعد بيانات الرسم البياني والرسم الخرائطي )ج( 

بقدر .  3.346 إذا ما زودت  البيانات زيادة عظيمة  قواعد  فائدة  إضافية عتزداد  والرسم لى  ات  البياني  الرسم 
بأنفسهم بإعداد الرسوم البيانية أو   ت، من القيامالأحسن الحافي  تعملون،  المس ن  الخرائطي. وينبغي أن يتمكَّ 

 ين. ستعملالم من    يرهمتقارير أو إتاحة الصور لغ في  وإدماجها    طلوبة ومن ثم طباعتها أو رسمها بيانياً الم الخرائط  
 

ز  نسبي  يرةت صغ ال مجافي  تلك البيانات    لى إ  ين ستعملالم ويحتاج معظم    . 3.347 أمور مثل ملكية على  ًا ترك 
مح التعليمية أو سوق العمل. ومع أن قاعدة البيانات قد تكون مخصصة لتعداد واحد فإن المال ساكن أو  الم

 . مر الزمنى  علتجاهات السائدة  االحظة ال م ين علومات التاريخية يتيح للمستعملالم وجود بعض 
 

 ال  أنه نظراً ، إشربالن   نتجات الخاصةالمعلومات الجزئية أو الكلية هي قاعدة تلك المويمكن أن تكون  . 3.348
البيانات، فإنه يجري تطبيق شكل ما   تجهيز سرعة  عتبارات زيادة  ال علومات، وكذلك  الم  سرية تعلقة ب الم للمشاكل  

صات ال هذه الخ بين  صات للبيانات. ويمكن الجمع  ال خ اًل باستخدام  سبق للبيانات، مث الم من أشكال التجميع  
البيانات   لي تقليص مجتمع مستعم   لىذلك قد يؤدي إ  العامة. إال  أن   نفعة الموبرمجيات الرسوم والخرائط ذات  

إتاحة قاعدة بيانات للتعداد   بركثر صعوبة. وتعتاأل أعمال التجهيز  على  قدرة  ال  أولئك الذين لديهمعلى    صرهوق 
 وظيفة على    وهي قدرات تنطوي عادةً )إدماج محكم لقدرات الرسم البياني والرسم الخرائطي   إلى جنب مع  جنباً 
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ستعمال لكي ل االنتج سه الممعلومات التعداد. وينبغي أن يكون هذا  نشر  طريقة ممتازة لزيادة فعالية    ( تبويب
 ًا تجاريًا. يحقق نجاح 

 
 ت الجغرافية ا المنتج   - 4
 

 الخرائط األساسية )أ(  

ظم المعلومات الجغرافية الناشئة لجعل نتائج التعداد ينبغي لمكاتب التعداد أن تستفيد من تكنولوجيات نُ .  3.349
اإلحصائية في عرض النتائج من حيث أكثر قابلية للفهم وسهولة في االستخدام. ويكمن الغرض من الخرائط  

توزيعها الجغرافي، وكذلك تيسير فهم الجمهور لنتائج التعداد مقارنة بتقديم المعلومات على شكل جداول إحصائية 
رات في األنماط التي حدثت بمرور الوقت، ال فقط. هناك اهتمام خاص بالنمط الحالي للتوزيع الجغرافي وبالتغي  

 كاني. تعد مواءمة الحدود بين التعدادات ضرورية لضمان قابلية البيانات للمقارنة.سيما منذ آخر تعداد س 
 

التعداد تبني حدود جميع  : أولهما أن خرائط تحديد مناطق ينتحقيق غرض  لىهدف وضع الخرائط إ. ي3.350
بالبيانات  اإلناطق  الم  تتصل  التي  الخرائط  في  بلغة  المدارية  أن  وثانيهما  التعداد؛  حصائية اإلمنشورات 

نماط التي األ و  في رؤية التوزيع الجغرا  ين ستعمل المنها تتيح لعموم أل واضيعية تعرض النتائج الهامة للتعداد، الم و 
تقارير   لياهتمام مستعم  يرتكون الخرائط حسنة التصميم وشيقة العرض فإنها تث  ين تنطوي عليها البيانات. وح 

 . زيد من التفاصيل لمحصائية  اإلالجداول  لى أسئلة تحيل القارئ إ  ثير د، وقد ت التعدا 
 

 التعدادمنشورات  معظم  في  ناطق تستعمل بصفة عامة  المثة أنواع رئيسية من خرائط تحديد  ال وهناك ث.  3.351
، وهي: )أ( الخرائط الوطنية التي تبني نظام المعلومات الجغرافية  أشكال   ملف سق  ن سق المطبوع أو في  نال   في 

 ؛وبولية الرئيسيةالمتر ناطق  الم أو    دن الرئيسيةالموالدرجة الثانية و   لىو األحدود التقسيمات الجغرافية من الدرجة  
تبني حدود تقسيمات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، التي   لى و األخرائط لكل تقسيم من تقسيمات الدرجة    ( ب)

 يرة ناطق الفرعية الصغالموبولية تبني حدود  المتر أو    ضريةخرائط للمناطق الح   ( ج )  ؛ تعد لها جداول إحصائية
 ر. نهااألوكذلك الشوارع والطرق العامة و 
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 الخرائط المواضيعية )ب( 

برنامج شا .  3.352 ل وينبغي وضع  ال  نشر مل  برنامج  كجزء من  التعداد  السكان   نشر خرائط  لتعداد  الشامل 
إعداد على  وة  ال من التخطيط. وع  لى و األ راحل  في الم يزانية  في الم زمة  لال وارد ا الم   يرساكن، من أجل توف المو 

للسكان كناتج من فيد إصدار أطلس الم من البلدان أن من  ير الخرائط من أجل جداول التعداد وتقاريره، تجد كث 
جلد المإصدار    سير هتمة من أجل تيالمت  ال دارات والوكااإل التعاون مع سائر    لى نواتج التعداد. وينبغي السعي إ

البيانات   على ساكن، و المخرائط تبني خصائص السكان و على  طلس  األ لس. وينبغي أن يشتمل  األط الذي يحوي  
 (. 3.93إلى  3.83من انظر الفقرات )ينهم وتوزيعهم  ساكن وتكو المأنماط السكان و في خرى التي تؤثر األ
 

ساكن هي مجموع المولوية لتعداد السكان و األات ذات  شر ؤ الم واضيعية فإن  المفيما يتعلق بالخرائط  .  3.353
حسب   وتوزيعهم  الح الم السكان  وسكان  السكانية،  والكثافة  الفرعية،  سكان    ضر ناطق  أو  ناطق الم والريف 

خرى: األات الهامة  شر ؤ الممجموع السكان منذ التعداد السابق. ومن  في  ات  ر ي  وبولية، والتغالمتر   ير وبولية وغالمتر 
عيشية، ونوع الم   األسرة العمر، والجنس، والخصوبة، والوفيات، والهجرة، والتحصيل التعليمي، والعمالة، وحجم  

تصال االتعلقة بأجهزة  الم البيانات  على  ًا  رافق الصحية، كما يزداد الطلب أيضالم و   لكية، وعدد الغرف،المالسكن، و 
و   الهواتف) والحاسوب  الراحة  (السيارات)والنقل    ( رنتاإلنت والتلفزيون  وسائل  من  واسعة  وطائفة  األسرة ،   في 

 لى منة إ اآلياه  الموصول    أساس السكان مثل على  رات التنمية القائمة  ش مؤ ًا على  عيشية، كما زاد الطلب مؤخر الم 
عيشية، مثل تواتر لألسرة الم تعددة  الم عيشية، ومصادر الدخل  الم   في األسرة ت  ال عيشية، وإدارة الفضالم   األسرة 

القائمة من  الم  لنوع الخرائط  شر ؤ المدفوعات. وهذه  إنما هي عبارة عن توضيح  التي قد تجد المات  واضيعية 
أن من   الخرائط الم البلدان  وإنتاج  إنتاجها.  نفس مجموعة    فيد  يمك  ؤ الم باسـتعمال  مقارنة ن  شـرات  البلدان من 

 . قليميةاإل نماط الدولية و األراحل الزمنية ومع  بر المنحو مفيد ع على نتائجها 
 

دون الوطني ومع النتائج   ستوى على المالنتائج  بين  جراء مقارنات مفيدة  ي مة إلوالخرائط هي وسيلة ق .  3.354
البلد أو مع  على   الدولية و األمستوى  الخرائط    ر خرى. وتوف  األقليمية  اإلنماط  الحاسوب على  برمجيات إعداد 

الن  ما يمكن ًا  علومات وجذابة من حيث الشكل. وغالبالم ب  وضع خرائط غنية في    يرة مرونة كب  شر وبرمجيات 
 ضرالح في ثال، للسكان المسبيل على ات، شر ؤ الممن أجل إظهار أحد    صفحة واحدةعلى  تجميع عدة خرائط  

 . عرض معلومات التعدادفي ًا الة أيضحصائية هو وسيلة فع  اإليضاحية اإل والرسوم   وتجميع الخرائط.  والريف
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 يرة زيادة كب  لىحتفاظ برسوم إيضاحية وخرائط تتصل ببياناتها إعلى االوتؤدي قدرات قواعد البيانات  .  3.355
ن  أن   يجب   ،ثالية الم ومن الناحية  .  فائدة قواعد البياناتفي   إنتاج الرسوم التوضيحية   من أنفسـهم    ستعملون الم  يتمك 

هذا النوع من النواتج، بالتعاون   . وتقوم عدة منظمات إحصائية بإنتاج اتهم الخاصةحاج   استجابًة إلى   أو الخرائط 
بتطوير قدرات إعداد الخرائط لتكون بمثابة ولكن، يوصى بأن تقوم مكاتب التعدادات    كات تجارية. شر مع    اً أحيـان

 يرة ناطق الصغالمبيانات عن  لى  إ   ينستعمل الممن    يرويحتاج كثأساسي في اإلنتاج اإلحصائي.    اختصاص 
ذلك. ومع أن قاعدة البيانات  لى العمل وما إ  مح التعليمية وسوق المال بشأن مسائل متعددة منها ملكية البيوت و 

أساس  تعلى  ًا  تحتوي  بابيانات  فإن  واحد،  إمكاإل عداد  بعض  ن  التاريخية  الم ضافة  الفرصة إلعلومات  تاحة 
سل البيانات الزمنية ال جميع س في  مر الزمن. وكما هو الحال  على  تجاهات السائدة  االحظة  لمال   ين للمستعمل 

 للمقارنة. اًل  كاني للبيانات تسهي الم التمثيل  في التعاريف و في تساق على اال هم الحفاظ الم من 
 

أنه على  والبيانات الكلية.    أسـاس البيانات الجزئية على  ويمكن أن تكون منتـجات التوزيع هذه قائمة  .  3.356
سبق المفإنه يحدث نوع من التجميع    تجهيزها، سرعة  زيادة    على اًل  البيانات، وعم  على سرية من أجل الحفاظ  

استعمال خ اًل ع للبيانات، مث تق   بيانات. ويمكنصات  ال ن طريق  الخ تر أن  للرسـوم بر صـات بال ن هذه  مجيات 
مع   ابقةمتطمع رموز وأسماء    إتاحة قاعدة بيانات للتعداد   بر وتعت   . العامةغراض  األ التوضيحية والخرائط ذات  

وهي )متكاملة بإحكام للرسم البياني والرسم الخرائطي    ذات قدراتو   ،نظام المعلومات الجغرافية ملفات أشكال  
 معلومات التعداد. نشر فعالية   ين طريقة ممتازة لتحس ويب( قدرات تتضمن عادة وظيفة تب

 
حة لخرائط التعداد. وهي قائمة ليست جامعة مانعة: تر ق الم واضيع  الم وتعرض القائمة التالية بعض  .  3.357
الجزء الثاني، يمكن عرضها في شمولة الم شتقة المواضيع الم ستبيان، وكذلك في اال واضيع التي ترد المفمعظم 

ناسب عرض مواضيع خاصة مثل توزيع السكان حسب الم بعض البلدان قد يكون من  في  شكل خرائط. و في  
وضوع الم ذكورة هنا تعرض معلومات عن نفس  الم قابل فإن بعض الخرائط  الم   يف ثني أو اللغة. و اإلصل  األ 

 . حتياجات البلدالات شر ؤ المحصائية اختيار أنسب  اإل حد ما لكي تقرر الوكالة    لى بأشكال مختلفة إ
 

 واضيعيةالمقائمة إيضاحية لخرائط التعداد 
 :ديناميات السكان وتوزيعهم •

 ؛متوسط معدل النمو السنوي  ⎯
 ؛(شخاص لكل كيلو متر مربعاألعدد  )لكثافة السكانية  ا  ⎯
 ؛سكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع السكان ⎯
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 ؛توزيع المدن الرئيسية والبلدات وحجمها  ⎯
 ؛ت الهجرةالالهجرة إلى الداخل والهجرة إلى الخارج وصافي معد ⎯
 ؛المولودون في البلد والمولودون في الخارج  ⎯
 .دالمولودون في تقسيم آخر في البل  ⎯

 :الخصائص الديمغرافية •
 ؛العمر  ويمكن أن تكون حسب فئة  (الذكور لكل مائة أنثى)ناث  اإلنسبة الذكور إلى   ⎯
 ؛سنة  14النسبة المئوية للسكان من عمر صفر إلى   ⎯
 ؛سنة  64إلى    15النسبة المئوية للسكان من عمر   ⎯
 ؛سنة فأكثر  65النسبة المئوية للسكان من عمر   ⎯
 ؛سنة  49إلى    15نجاب  اإلناث في سن  لإل النسبة المئوية   ⎯
كنســبة مئوية    ســنة فأكثر  65ســنة و  14عدد الســكان من عمر صــفر إلى  )عالة الكلية  اإلنســبة   ⎯

 ؛(سنة  64إلى    15من مجموع السكان من  
 ؛الحالة الزواجية ⎯
 ؛معدالت المواليد ⎯
 ؛معدالت الخصوبة الكلية ⎯
 ؛العمر الوسيط عند أول زواج  ⎯
 ؛الوفيات  معدالت ⎯
 ؛معدالت وفيات الرضع ⎯
 ؛توقع الحياة عند الميالد ⎯
 . النسبة المئوية للسكان المعوقين ⎯

 :جتماعيةاالو   قتصاديةاالالخصائص   •
 ؛النسبة المئوية لألطفال غير المنتظمين في التعليم األساسي ⎯
 ؛سنة فأكثر(  15معدل القراءة والكتابة للكبار )من عمر   ⎯
 ؛سنة فأكثر(  25الوسيط )من سن  عدد سنوات الدراسة   ⎯
 ؛سنة فأكثر  15معدل السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة من سن   ⎯
 ؛سنة فأكثر )المجموع الكلي(  15السكان األميون من عمر   ⎯
 ؛سنوات فأكثر  10المستوى التحصيلي للسكان من عمر   ⎯
 ؛القوة العاملة كنسبة مئوية من مجموع السكان ⎯
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 ؛مجموع القوة العاملة بين الراشدينحصة المرأة في   ⎯
 ؛النسـبة المئوية للقوة العاملة حسـب القطاع االقتصادي ونوع المهنة والحالة الوظيفية ⎯
 .للفقر  خرائط  إعداد ⎯

 :سر المعيشية والمساكناأل •
 ؛شخاص لكل أسرة معيشيةاألمتوسط عدد   ⎯
 ؛سر المعيشية التي ترأسها امرأة لأل النسبة المئوية   ⎯
 ؛غرف المسكن لكل أسرة معيشيةمتوسط عدد   ⎯
 ؛(مملوكة، مستأجرة، وما إلى ذلك )وضع الحيازة   ⎯
 ؛نوع مواد البناء ⎯
 ؛النسبة المئوية للسكان الذين لديهم مأوى مناسب ⎯
 ؛النسبة المئوية للسكان الذين تصلهم مياه مأمونة ⎯
 ؛النسبة المئوية للسكان الذين تصلهم الكهرباء ⎯
 ؛صحاح اإلالنسبة المئوية للسكان الذين يصلهم   ⎯
 . النسبة المئوية للسكان الذين تصلهم الخدمات الصحية ⎯

 
ية/الريفية ضر ناطق الح الم  ات مصنفة حسب نوع الجنس وحسب شر ؤ المقتضاء عرض  االيمكن عند  .  3.358

علومات عن أحد الم . وإذا كانت  (السكان  ائة من مجموع في الم  25يزيد عن  اًل  إذا كان عدد سكان الريف مث )
 الفترتين. أو عرض خرائط لكلتا   ير خرائط للتغي  إنتاج  فيد جداً الم ات متاحة من تعداد سابق فمن شر ؤ الم 
 

ع البلدان أيضًا، عند االقتضاء، على إجراء تحليل إحصائي مكاني عن طريق إنتاج خرائط   . 3.359 وُتشجَّ
 ء. للمتغيرات ذات األهمية، مثل الكهرباء والما تبين التجمعات المكانية والتحليل الشاذ 

 
)مثل القرية، أو البلدة، أو المدينة، أو الحي،   المحل ة  في م السكان  وضع خرائط لحج   اً فيد جد الم ومن  .  3.360

المحل ة علومات: إحصـاءات عن سكان  الممن    ين مجموعت على    وتحتوي هذه الخرائط   ، أو المنطقة الصغيرة(
عن موقع اًل  علومات مثالم إقليمية أو دون إقليمية من البلد. ويمكن تقديم مزيد من    كل منطقةفي  المحل ة    قع ا ومو 

 ناطق الم كثيفة السكان، و ال   التجم عاتأهولة، و الم   يرأهولة وغ الم ناطق  المنطقة، و الم حافظة و الم ضمن  المحل ة  
ليس   اني   اتتجم عها  فيالتي  اني  ات التجم ع ، وقرب  ةسك  أيض   ةالسك  تفادة من االس ًا  بعضها من بعض. ويمكن 

نشطة األعلومات عن الخدمات و الممزيد من  على  كخرائط أساسية للحصول    المحل ةفي  السـكان    خرائط حجم 
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لية أو الصيدلية أو وَّ األ درسـة  الم ـنة، مثل  خدمات معيَّ   لى التي تفتقر إ  ات التجم ع، وعن مواقع وتوزيـع  المحل ةفي  
 . ذلك   لى حمولة بأنابيب وما إ المياه الم 
 

  التعداد   بيانات   نشر ظم المعلومات الجغرافية ل نُ )ج( 

ساندة حرص وإدارة لم  معدات وبرمجيات حاسوبية مصممة على  علومات الجغرافية تشتمل  . ُنظم الم 3.361
أنشطة ونواتج التعداد فإن هذه   ت علىتطبيق هذه التكنولوجيا  فيها. و شر تحليلها ون و   صنفة مكانياً الم البيانات  

تي النُ  وح   سر ظم  التعداد  خرائط  السكان    صر عمل  بيانات  ربط  طريق  عن  أنها،  كما  الديمغرافية )البيانات، 
بحيث دارة البيانات  إلمنتهى القوة  في  اطق الجغرافية، تتيح وظائف  المنب  ( قتصاديةاال –جتماعية اال جتماعية و اال و 

 . علوماتالم تتيح للمستعمل استقصاء معلومات تعداد السكان وتحليلها ووصفها وتناقلها حسب حاجته للبيانات و 
 

العملية  .  3.362 الناحية  النُ تتر ومن  الخرائط بين  ظم ما  اوح هذه  لعمل   ظم الحاسوب، ونُ   على  برامج بسيطة 
تفصيلية مسندة   صر عقدة أو إنتاج قوائم ح ة الم دار اإلالتخطيط و حل مشاكل  على  معلومات جغرافية كاملة، قادرة  

ستمدة من الم لدمج مجموعات البيانات    كان الم استخدام  على  فقدرة هذا النظام  تحليل إحصائي مكاني.  و   جغرافياً 
ثال الم سبيل    لى مصادر متغايرة وتجهيزها، تجعلها ذات أهمية خاصة لعملية تخطيط وإدارة التعداد ذاتها. فع 

ت التي تختلف فيها ال الحافي حصائية اإلكاني للبيانات الم ستكمال لال  علومات الجغرافية وظائف الميتيح نظام 
 . تعدادينبين  ناطق المحدود 

 
 .تعدادويجب أن يصبح التحليل الجغرافي المكاني اختصاصًا أساسيًا في أي  مكتب    .3.363

 
سندة الم خرى  األانية والبيانات  السـك   تطبيقات هذا النظام بالبياناتر  حصائية أن تطو  اإلكاتب  الم  على و .  3.364

مكتب أن يضطلع    يجب و   كاني. الم للتحليـل    اً أكثر تقدم  أشكال   لى تاحة من مصادر أخرى، للوصول إالم و   اً جغرافي
التعداد    يرتوف   بدور التعداد   والنسق  لمس با   لمستعملين ل بيانات  معلومات   روتوف    .ين ناسبالمتوى  التعداد  مكاتب 

الديمغرافية واتجاهات  األحيوية عن   السياسات  المحوال  منها   يرعدد كبفي  ستقبل لصانعي  القطاعات،  من 
وارد الطبيعية، ويمثل إتاحة قواعد بيانات التعداد الم الرعاية الصحية والتعليم والتخطيط العمراني والزراعة وإدارة  

 . تال جاالمتلك  في الديمغرافية  غنى عنه لتسهيل استعمال البيانات   شرطًا أساسيًا ال سندة مكانياً الم
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علومات الجغرافية قادرة الم ُنظم    قدر من مكاسب الكفاءة، ينبغي أن تكون تطبيقات   صى ولتحقيق أق .  3.365
التعليمية والصحية المالتعداد، مثل  في  ستخدمة  المف الحدود  ال رافية إضافية بخ حدود جغ   ين تعيعلى   ناطق 

نافع. وهذه المستجمعات البيوفزيائية، وشبكات الكهرباء ووحدات خدمات  الم   يرها من ياه، وغ الم ومستجمعات  
التعداد، في  ت السـكنية  التعداد، مثل التجمعاًا في  يمكن تحديدها جغرافيـ  الكيانات ينبغي إنشاؤها من أصغر وحدة 

في التعداد، كما هو الحال  في  هي أصغر وحدة    . وإذا كانت وحدة العد  أو مناطق العد    ربعات الشـبكية الم أو  
 . ويتطلب ذلك تعاوناً تحديد حدود مناطق العد  في  معظم البلدان النامية، فإن هذا النظام سيكون له آثار هامة  

دارس والسلطات الصحية والسلطات الم  بين ساحة و المت وضع الخرائط و ال ووكاحصاء الوطنية  اإلمنظمة  بين  
تنشأ   قد  تباينات ألي    أو تعديلها، تفادياً   ياه والكهرباء، عند وضع حدود مناطق العد  المسؤولة عن شبكات  الم

 د. فيما بع 
 

من وسائل عالية الفعالية   الوطنيةحصاء  اإلنظمات  لمعلومات الجغرافية  الم ُنظم  ما تقدمه  على  وة  ال وع.  3.366
 يرتوف على  دارة البيانات،  إل أخرى  قادرة، أكثر من أي ُنظم  ظم  وزيادة استخدام بيانات التعداد، فإن هذه النُ   شر لن 

إ للمستعمل  وصديق  سهل  يث في  التعداد    بيانات  لى وصول  للمحلل ينستعملالم اهتمام    ير نسق  يتيح  مما   ين، 
ت ال بسهولة أكثر من تحديد مجا  نهم يمك  بما    األبحاث السياسات والتخطيط و   تحليل إمكانية القيام ب  ين خططالمو 

عرفة الم أساس القرائن و   على انتهاج سياسات ووضع قرارات تقوم    في واضيعية والجغرافية ويسهم  الم ولوية  األ
الجغرافيةالم مختلف    على  التجميع، وترابط  و .  ستويات  المكانية  التحليالت اإلحصائية   Moranتتضمن بعض 

واالنحدار بطريق المربعات ،  اإلحصائي Getis-Ord Hotspot، وتحليل  الشاذ Anselinالتلقائي المكاني، وتحليل 
التنمية   مجال في  ال برصد التقدم  للحكومات القيام بشكل فعَّ   سر ويي  ح جغرافًيا. واالنحدار المرج    الصغرى العادية، 

الوعي بشأن أهمية التعداد  قليمية، ويزيد اإل ستويات دون  المو ة حلَّ الم مستوى القرية و على مختلف القطاعات  في 
البيانات   و اال وسائر  القدرة  اال قتصادية  يعزز  كما  ووكااإلكاتب  لم ؤسسية  المجتماعية،  الوطنية  ت ال حصاء 

جتماعية وإخراج منتجات االقتصادية و االللبيانات    ت أكثر وأعمقال جتماعي للقيام بتحلياال قتصادي و االالتخطيط  
 اًل للمستعمل. استعما  سر معلوماتية بشكل أي 

 
 التفاعلية   ة وني تر لكاإل النواتج    - 5
 

أوسع نطاق، على    شرهاون   الُمنت جةومعلوماته    بيانات التعدادغ عن  ال أن يتم  اإلب همية القصوى  األ من  .  3.367
ز وأن   وأصحاب   ءال خدمة العم على    شديداً   اً سؤولة عن هذه العملية تركيز الم   الوطنية   التعداد و مكاتب اإلحصاء    ترك 

د   أن   الوطنية   التعداد و   اإلحصاء   مكاتب   لى ع أن     بمعنى   . صلحةالم   اكاتأكثر على تقديم خدمة وإقامة شر   تشد 
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جميع   فياستخدام الناتج  ولة  سهستعمل وب الم  باهتمامات  شد دائماً تر من مجرد تقديم ناتج، وأن تس   بدل تقديم  
 إنتاجها.  على بتقليد إعداد الجداول والرسوم والتقارير التي دأبت   تسترشد   أن   بدل عملياتها،  

 
العنكبوتية وانتشار استخدامها، فقد برزت باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتوفير إمكانية نظًرا ألهمية الشبكة  .  3.368

اإلنترنت كقناة   الوصول العام إلى إحصاءات التعداد. استخدمت العديد من المكاتب الوطنية لإلحصاء والتعداد 
تعداد شاملة، مما مكن رئيسية للتواصل بشأن البيانات، ووضعت مواقعها اإللكترونية في مستودعات بيانات  

المستعملين من الوصول إلى جميع البيانات المنشورة عبر اإلنترنت. عند إصدار منتجات تعداد جديدة، وعند 
بل والوسائل استعراض المنتجات الموجودة، ينبغي للمكاتب الوطنية لإلحصاء والتعداد أن تنظر في جميع السُ 

ء أولوية عالية لنشرها على شبكة اإلنترنت. تبرز منافع نشر التي تجعل إحصاءات التعداد متاحة، مع إعطا 
واسعة من  إمكانية وصول مجموعة  إلى  إضافة  والكلفة  والمرونة  السرعة  لجهة  أواًل  اإلنترنت  البيانات على 
تطور  مستوى  حسب  خصيًصا  تصميمها  يتم  التي  البيانات  وتوصيل  التعداد  نتائج  إلى  البيانات  مستعملي 

 المستعمل. 
 

الرسوم البيانية   وضع و إن إتاحة قاعدة بيانات التعداد على اإلنترنت إلى جانب قدرات البحث والتبويب  .  3.369
ورسم الخرائط والتحليل المتكاملة هو طريقة هامة لتحسين فعالية نشر بيانات التعداد. وتوفر معظم المكاتب 

البيانات اإللكترونية وملفات البيانات من خالل الوطنية لإلحصاء والتعداد للمستعمل إمكانية الوصول إلى قواعد  
الداخليين  البيانات  مستعملي  احتياجات  من  الكاملة  المجموعة  يلبي  مما  اإلنترنت،  شبكة  على  مواقعها 

الوصول إلى بيانات التعداد وعرضها على الفور وعلى نحو   والخارجيين. إنها خدمة قيمة تسمح للمستعملين
شاء قواعد البيانات هذه إلى تعزيز نشر نتائج التعداد وزيادة فائدتها عن طريق إتاحة تفاعلي. ويمكن أن يؤدي إن 

تفاعل المستعملين مع بيانات التعداد. إن تفاعل المستعمل هو مفهوم رئيسي حيث يتم تمكين المستعملين من 
قياسهم خاصة  وبناء جداول مفصلة على  بأنفسهم،  واستكشافها  التعداد  بيانات  إلى  تكوين   الوصول  أو  بهم 

 مخرجات البيانات مكانًيا وفًقا لمتطلباتهم الخاصة. 
 

توفر أدوات البيانات التفاعلية القائمة على شبكة اإلنترنت نقطة دخول سهلة االستخدام إلى المجموعة .  3.370
الت  تراعي  أن  وينبغي  والتعداد.  الوطنية لإلحصاء  المكاتب  تنشرها  التي  التعداد  صاميم الكاملة من مخرجات 

األساسية لألدوات التفاعلية القائمة على شبكة اإلنترنت مسائل مثل تحديد مختلف أنواع المستعملين، ومتطلباتهم 
من المعلومات، وأنواع المعلومات الواجب تخزينها في قاعدة البيانات. ويجب تنظيم المحتوى بحيث يمكن فهمه 

معلومات موجهة للمستعملين حول البيانات التي يمكن والعثور عليه بسهولة، مع إعطاء لمحة عامة لتوفير  
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البيانات  خالل  من  المخرجات  لجميع  السياق  توفير  دائًما  وينبغي  البينية.  الواجهة  باستخدام  إليها  الوصول 
الفوقية، والروابط مع المعلومات ذات الصلة، واإلسناد المرجعي إلى المسردات والمنشورات وغيرها من المواد 

 األساسية. 
 

ومن الناحية العملية، ينبغي ألدوات البيانات التفاعلية القائمة على شبكة اإلنترنت أن تمكن المستعملين .  3.371
البيانات  من الوصول إلى بيانات التعداد بأنفسهم، وبناء جداولهم المفصلة على قياسهم أو تكوين مخرجات 

ستعملين بتصور واستكشاف البيانات في مخططات مكانًيا وفًقا لمتطلبات مختلفة. يجب أن تسمح األدوات للم
األعمدة والرسوم البيانية الخطية والخرائط والمخططات المبعثرة. وينبغي أن تكون وظيفة بناء الجداول أيًضا 
قادرة على فرز وترتيب النتائج التبويبية، وأن تختار بسهولة أكبر سنوات ومؤشرات المسح. وينبغي أيًضا توفير 

لتنزي  برمجيات أخرى. وينبغي أن أدوات  البيانات الستخدامها في  استرجاع  أو  التحاليل  أو إجراء  البيانات  ل 
تشمل اعتبارات التصميم لتحسين التفاعل بين واجهات البيانات توفير الدعم للمستعمل. يوصى بشدة بمساعدة 

ملين التدليالت والبرامج التعليمية المستعملين على توقع النتائج وتفسيرها وتقييمها. يجب أن يتضمن الدعم للمستع
 التي تهدف إلى وصف كيفية أداء الوظائف المختلفة المتعلقة باألدوات التفاعلية القائمة على شبكة اإلنترنت. 

 
وباإلضافة إلى اإلنترنت، يمكن الوصول إلى المنتجات اإللكترونية التفاعلية من خالل وسائط أخرى، .  3.372

 . ومحر كات األقراص المحمولةدمجة وأقراص الفيديو الرقمية  بما في ذلك األقراص الم 
 
 79نشر البيانات الجزئية  - 6
 

 تعريف البيانات الجزئية)أ(  

بصفة عامة، عندما تجري الوكاالت اإلحصائية أو غيرها من منتجي البيانات دراسات استقصائية أو .  3.373
تعدادات أو تجمع البيانات اإلدارية، فإنها تجمع المعلومات من كل وحدة مراقبة. ويمكن أن تكون هذه الوحدة 

فًقا صحًيا أو غير ذلك. وفي أسرة معيشية أو شخًصا أو شركة أو مؤسسة أو حيازة زراعية أو مدرسة أو مر 
هذا السياق، فإن البيانات الجزئية هي ملفات البيانات اإللكترونية التي تتضمن معلومات عن كل وحدة من 

 

79  The elaboration on the dis-semination of microdata is largely based on Olivier Dupriez and Ernie Boyko, Dissemination 

of Microdata Files: Principles, Procedures and Practices, IHSN Working Paper No. 005 (2010) . 
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التي توفر  المجمعة،  البيانات  أو  البيانات الكلية  الجزئية تختلف عن  البيانات  المراقبة. وبالتالي فإن  وحدات 
 شكل وسائل أو نسب أو ترددات أو إحصاءات موجزة أخرى. نسخة موجزة من هذه المعلومات في 

 
بشكل عام، يتم تنظيم البيانات الجزئية في ملفات البيانات التي يحتوي فيها كل سطر )أو سجل( .  3.374

على معلومات حول وحدة مراقبة واحدة. ويتم تخزين هذه المعلومات في متغيرات. ويمكن أن تكون المتغيرات 
أنواع مختلفة  المستمرة(. ويمكن الحصول عليها   من  العددية أو األبجدية، المنفصلة أو  المثال،  )على سبيل 

مباشرة من المجيب عن طريق استبيان أو عن طريق المالحظة أو القياس )على سبيل المثال، عن طريق 
 تحديد المواقع في النظام العالمي لتحديد المواقع(، محسوبة أو محتسبة. 

 
وفي سياق تعداد السكان والمساكن، تشير البيانات الجزئية إلى الملفات اإللكترونية التي تتألف من   . 3.375

سجالت فردية عن األشخاص واألسر المعيشية والوحدات السكنية. وبشكل أكثر تحديًدا، عادة ما يتم تنظيم 
خر مع سجالت عن األفراد، البيانات الجزئية في ملفات متعددة: ملف مع سجالت عن األسر المعيشية، وآ

 وآخر مع سجالت عن الوحدات السكنية. 
 

 80المبادئ األساسية لنشر البيانات الجزئية للتعداد )ب( 

توجيًها واضًحا في إدارة اإلحصاءات   81توفر مبادئ األمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية   . 3.376
الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي. وينصب تركيز هذه المبادئ بوجه خاص على سرية المعلومات التي 

يـتعين "ألنشطة اإلحصائية الدولية، على ما يلي:  اتجمع ألغراض إحصائية. وينص المبدأ السادس، الذي يرعى  
ال علـى  التامـة  الـسرية  إعــداد إضـفاء  ألغــراض  اإلحــصائية  الوكــاالت  تجمعهـا  الـتي  بـاألفراد  المتعلقـة  بيانـات 

قصراً  استخدامها  ويتعين  معنويين،  أو  طبيعــيين  بأشــخاص  تعلقــت  ســواء  األغراض   اإلحــصاءات،  في 
 .82"اإلحصائية

 

 

الساااااااارية اإلحصاااااااا ئية  الوصااااااااول إىل البي انت اجلزئية: مب  ئ إ ارة  تقرير    يتم اقتب ق املب  ئ األساااااااا سااااااااية لنشاااااااار البي انت اجلزئية من  80
 . (E.07.II.E.7)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع:     توجيه ت للمم رس ت اجليدة

 . http://unstats.un.org/unsd/dnss /gp/fundprinciples.aspx ع شعبة اإلحص ءات يف األمم املتحدة:  مت ح على موق  81

 . املرجع نفسه   82

http://unstats.un.org/unsd/dnss%20/gp/fundprinciples.aspx
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هذا المبدأ الموصى به والمبادئ ويجب أن تكون أي مبادئ للوصول إلى البيانات الجزئية متسقة مع    .3.377
الواردة في التشريع المتعلق بالسلطة اإلحصائية الوطنية. وينبغي النظر في المبادئ التالية إلدارة سرية البيانات 

 الجزئية: 
 

 االستخدام المناسب للبيانات الجزئية  :1المبدأ 
إحصائية رسمية في التحليل اإلحصائي من المناسب استخدام البيانات الجزئية المجمعة ألغراض  .  3.378

 لدعم البحوث ما دامت السرية محمية. 
 

وال تتعارض إتاحة البيانات الجزئية للبحث مع المبدأ األساسي السادس لألمم المتحدة ما دام من غير .  3.379
جزئية. وينبغي أن   الممكن تحديد البيانات التي تشير إلى الفرد. وال يشكل المبدأ األول التزاًما بتوفير بيانات

الوطني هو الذي يقرر ما إذا كان سيقدم بيانات جزئية أم ال. وقد نجد هواجس أخرى إلحصاء  ايكون مكتب  
)مثل الجودة( تجعل من غير المناسب إتاحة الوصول إلى البيانات الجزئية. أو قد نجد أشخاًصا أو مؤسسات 

 معينة ال يكون من المناسب تقديم بيانات جزئية لها.
 

 ينبغي إتاحة البيانات الجزئية لألغراض اإلحصائية فقط  :2المبدأ 
وبالنسبة للمبدأ الثاني، يجب التمييز بين االستخدامات اإلحصائية أو التحليلية واالستخدامات اإلدارية. .  3.380

ا وفي حالة االستخدام اإلحصائي أو التحليلي، يكون الهدف هو استخالص إحصاءات تشير إلى مجموعة م 
)من أشخاص أو كيانات اعتبارية(. وفي حالة االستخدام اإلداري، يكون الهدف هو الحصول على معلومات 
عن شخص أو كيان اعتباري معين التخاذ قرار قد يعود بالفائدة أو الضرر على الفرد. فعلى سبيل المثال، قد 

ها ال تتسق مع هذا المبدأ. ويجب تكون بعض طلبات الحصول على البيانات قانونية )أمر من المحكمة( ولكن 
رفض هذه الطلبات حفاًظا على ثقة الجمهور في النظام اإلحصائي الرسمي. وإذا كان استخدام البيانات الجزئية 
غير متوافق مع األغراض اإلحصائية أو التحليلية، فال ينبغي توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الجزئية. وقد 

أو ترتيب مماثل في الحاالت التي يكون فيها عدم يقين بشأن إتاحة إمكانية الوصول   تساعد اللجان األخالقية
 أم ال. 

 

يقوم الباحثون بالوصول إلى البيانات الجزئية ألغراض بحثية، ولكن لدعم هذا البحث قد يحتاجون   .3.381
إلى تجميعات إحصائية بأشكال مختلفة، أو تجميع التوزيعات اإلحصائية، أو مالءمة النماذج اإلحصائية، أو 
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الستخدامات متسقة مع األغراض تحليل االختالفات اإلحصائية بين المجموعات السكانية الفرعية. وتكون هذه ا
 اإلحصائية. وبقدر ما تستخدم البيانات الجزئية بهذه الطريقة، يمكن القول أيًضا إنها تدعم األغراض البحثية. 

 

ينبغي أن يكون توفير البيانات الجزئية متسًقا مع التدابير القانونية وغيرها من التدابير الضرورية التي   :3المبدأ  
 البيانات الجزئية الصادرة. تكفل حماية سرية 

فيما يتعلق بالمبدأ الثالث، ينبغي وضع تدابير قانونية لحماية السرية قبل إصدار أي بيانات جزئية.   . 3.382
ومع ذلك، يجب أن تستكمل التدابير القانونية بالتدابير اإلدارية والتقنية لتنظيم الوصول إلى البيانات الجزئية 

وبروزها )سواء في القانون أو اللوائح والمراسيم   وضمان عدم الكشف عن البيانات الفردية. إن وجود هذه التدابير 
 التكميلية وما إلى ذلك( ضروري لزيادة ثقة الجمهور في أن البيانات الجزئية ستستخدم على النحو المناسب. 

من الواضح أنه من األفضل اعتماد التدابير القانونية، ولكن في بعض البلدان قد ال يكون ذلك ممكًنا، وينبغي 
ر من أشكال التدابير اإلدارية. وينبغي أيًضا الحصول على موافقة السلطات المعنية بالخصوصية وضع شكل آخ 

في البلدان التي توجد فيها على التدابير القانونية )أو غيرها من التدابير( قبل أن ينص عليها القانون. وإذا لم 
"رقابي" في مسائل الخصوصية.   تكن هذه السلطات موجودة، فقد يكون هناك منظمات غير حكومية لها دور 

وسيكون من المعقول الحصول على دعمها ألي تدابير قانونية أو غيرها، أو على األقل معالجة أي هواجس 
جدية قد تكون لديهم. وفي بعض البلدان، ال يوجد تشريع يجيز ذلك. وينبغي كحد أدنى دعم إصدار البيانات 

 ن التشريع الذي يجيز ذلك هو النهج المفضل. الجزئية من خالل شكل من أشكال السلطة. لك
 

ينبغي أن تكون إجراءات وصول الباحثين إلى البيانات الجزئية، وكذلك استخدامات البيانات الجزئية   :4المبدأ 
 ومستعمليها، شفافة ومتاحة للجمهور. 

تستخدم بشكل مناسب وإظهار أن مهم لزيادة ثقة الجمهور في أن البيانات الجزئية    الرابع إن المبدأ  .  3.383
القرارات المتعلقة بإصدار البيانات الجزئية تتخذ على أساس موضوعي. ويتعين على الهيئة الوطنية لإلحصاء 
أن تقرر ما إذا كان يمكن إصدار البيانات الجزئية وكيفية ذلك ولمن يمكن إصدارها. ولكن ينبغي أن تكون 

وني للهيئة الوطنية لإلحصاء وسيلة فعالة لضمان االمتثال، ولتوفير المعلومات قراراتها شفافة. يعد الموقع اإللكتر 
 عن كيفية الوصول إلى تقارير البحوث استناًدا إلى البيانات الجزئية الصادرة. 
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 83إخفاء هوية المجيبين في البيانات الجزئية )ج( 

فوف الجمهور أو الباحثين أو غيرهم من الوكاالت، عند نشر ملفات البيانات الجزئية للتعداد في ص .  3.384
تواجه الهيئة الوطنية لإلحصاء مهمة متضاربة. فمن ناحية، تسعى إلى إصدار ملفات البيانات الجزئية التي 
المجيبين.  ناحية أخرى، يجب أن تحمي سرية هويات  التحاليل اإلحصائية؛ ومن  تدعم مجموعة واسعة من 

تستهدف سرية الهوية مجتمعة باسم إجراءات مراقبة الكشف اإلحصائي أو إخفاء   ويشار إلى العمليات التي 
 الهوية. 

 
يحدث الكشف عن المعلومات عندما يتعرف شخص أو منظمة على شيء ال يعرفه عن شخص آخر .  3.385

 84أو يتعلمه عبر البيانات الصادرة. ونجد نوعين من مخاطر الكشف: الكشف عن الهوية والكشف عن السمة.
ويحصل الكشف عن السمة عندما يتم ربط هوية المجيب مباشرة بسجل البيانات المنشورة. ويمكن أن يحدث 

على سبيل المثال، اسم   - ذلك بسهولة عندما يتضمن سجل البيانات متغيرات تحدد المجيب بشكل ال لبس فيه  
ي إزالة متغيرات التعريف هذه من المجيب أو عنوانه أو جواز سفره أو رقم هويته أو رقم هاتفه. ومن الضرور 

أي ملفات بيانات جزئية قبل نشرها. يحدث الكشف عن السمة عندما يتم ربط قيم السمات )أو تقديراتها( في 
 البيانات المنشورة بمجيب معين. 

 
تعريف .  3.386 إلعادة  تطبيقها  يمكن  التي  الجزئية  البيانات  في سجل  المتغيرات  من  إلى مجموعة  يشار 
باسم "مفتاح". ويمكن أن تحدث إعادة التعريف )أ( عندما يكون المجيب نادًرا بين السكان فيما يتعلق المجيب  

بقيمة رئيسية معينة؛ و)ب( عندما يمكن استخدام هذا المفتاح لمطابقة ملف بيانات جزئية مع ملفات بيانات 
الناخبين أو  السجالت العقارية أو سجالت   أخرى قد تحتوي على أدوات تعريف مباشرة أو أخرى مثل قوائم 

 المدارس )أو حتى محركات البحث على اإلنترنت التي يمكن الوصول إليها بشكل عام(. 
 

 

   : على حنٍو كبري من  مستمدّ   البي انت اجلزئية  إلخف ء هوية إجراءات   ضع    83
Anco Hundepool, Josep Dominho-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz, Jane Longhurst, Eric Schulte 

Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul de Wolf, Handbook on Statistical Disclosure Control, Version 1.0 (Centre of Excellence 

for Statistical Disclosure Control, 2006) . 

84  Diane Lambert, “Measures of Dis-closure Risk and Harm”, Journal of Official Statistics vol. 9, No. 2 (Statistics Sweden, 

1993) . 
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الهوية .  3.387 الكشف عن  للتعداد في تجنب  الجزئية  البيانات  العنصر األساسي في نشر ملفات  ويتمثل 
قبة الكشف اإلحصائي أو إخفاء الهوية والسمات على حد سواء. وفي هذا الصدد، ال بد من تطبيق تقنيات مرا

بدقة على ملفات البيانات الجزئية للتعداد. وتكمن الخطوة الرئيسية األولى في إخفاء هوية ملف البيانات الجزئية 
المتغيرات التي تحدد المجيب بشكل واضح. وبعد ذلك، يمكن إخفاء   - في إزالة كافة أدوات التعريف المباشرة  

 .85البيانات الجزئية عن طريق تطبيق تقنيات مراقبة الكشف اإلحصائي  هوية المجيب في ملف 
 

 بروتوكوالت لنشر البيانات الجزئية للتعداد )د( 

قد يكون نشر البيانات الجزئية للتعداد نشاًطا غير مسبوق للهيئة الوطنية لإلحصاء. وفي هذا السياق،   3.388
للمبادئ األساسية لنشر البيانات الجزئية، كما هو موضح أعاله، تمتثل    ال بد من وضع بروتوكوالت معينة 

وتوضح المتطلبات والمكونات الضرورية لهذا النشر. لذلك، يجب أن يأخذ مثل هذا البروتوكول في االعتبار 
 :86المكونات والمتطلبات التالية 

ضل أال يكون ذلك بأكثر الوصول على قدم المساواة ألسرة الباحثين بأقل تكلفة ممكنة، ويف  االنفتاح.  •
 من التكلفة الحدية للنشر. 

رات السريعة وغير المتوقعة في أغلب األحيان في تكنولوجيا المعلومات، وخصائص مراعاة التغي    المرونة.  •
 ظم القانونية والثقافات في كل بلد عضو. ظم البحثية والنُ كل مجال بحثي، وتنوع النُ 

والوثائق   الشفافية.  • للبيانات،  المنتجة  والمنظمات  البحوث  ببيانات  المتعلقة  المعلومات  إتاحة  ينبغي 
المتعلقة ببيانات ومواصفات الشروط المرفقة باستخدام هذه البيانات على الصعيد الدولي بطريقة شفافة، 

 من الناحية المثالية من خالل شبكة اإلنترنت. 
تدابير الوصول إلى البيانات الحقوق القانونية والمصالح المشروعة   ينبغي أن تحترم   المطابقة القانونية.  •

 لجميع أصحاب المصلحة.

 

 للتفصي  الك م  هل   التقني ت، ي رجى االطالع على:   85
Olivier Dupriez and Ernie Boyko, Dissemination of Microdata Files: Principles, Procedures and Practices, IHSN Working 

Paper No. 005 (2010), chapter 7 . 

وي  الع م،  من التمللوصاااااااول إىل بي انت البحث  توجيه ت منظمة التع  ن  التنمية يف امليدان االقتصااااااا     مب  ئ   حسااااااابم   ر  يف    86
 (. 2007)   منظمة التع  ن  التنمية يف امليدان االقتص   
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الفكرية.  • الملكية  الطبع   حماية  تطبيق حقوق  إمكانية  البيانات  إلى  الوصول  تدابير  تراعي  أن  ينبغي 
الممولة من والنشر أو قوانين الملكية الفكرية األخرى التي قد تكون ذات صلة بقواعد بيانات البحوث  

 القطاع العام. 
ينبغي أن تعزز تدابير الوصول الممارسات المؤسسية الرسمية الصريحة، مثل   المسؤولية الرسمية. •

المتصلة  األنشطة  في  المشاركة  األطراف  مختلف  بمسؤوليات  يتعلق  فيما  واألنظمة،  القواعد  وضع 
ل والشكر  بالتأليف،  الممارسات  هذه  تتعلق  أن  وينبغي  والقيود بالبيانات.  والنشر،  والملكية،  لمنتجين، 

والمسؤولية،  الترخيص،  وشروط  األخالقية،  والقواعد  المالية،  والتدابير  االستخدام،  على  المفروضة 
 واألرشفة المستدامة. 

ينبغي أن تستند التدابير المؤسسية إلدارة بيانات البحوث إلى المعايير والقيم المهنية ذات   االحترافية.  •
 في مدونات سلوك األوساط العلمية المعنية.   الصلة الواردة 

إن التشغيلي البيني التكنولوجي والداللي هو عامل أساسي في تمكين وتعزيز الوصول   . شغيل البينيالت •
 إلى البيانات البحثية واستخدامها على الصعيدين الدولي والمتعدد االختصاصات. 

ير، على جودة البيانات. وينبغي لمدراء البيانات، تتوقف قيمة وفائدة بيانات البحوث، إلى حد كب   الجودة. •
 ومنظمات جمع البيانات، إيالء اهتمام خاص لضمان االمتثال لمعايير الجودة الصريحة. 

 ينبغي إيالء اهتمام خاص لدعم استخدام التقنيات واألدوات لضمان سالمة البيانات وأمنها.  األمن. •
البيانات الممولة من القطاع العام لتجنب االزدواجية المكلفة يعتبر تحسين الكفاءة العامة لجمع    الكفاءة. •

 وغير الضرورية في جهود جمع البيانات من األهداف الرئيسية لتعزيز الوصول إلى البيانات وتقاسمها. 
الدوري من جانب مجموعات   المساءلة. • للتقييم  البيانات  الوصول إلى  تدابير  ينبغي أن يخضع أداء 

 ت المسؤولة والوكاالت الممولة.المستعملين والمؤسسا 
ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستدامة الوصول إلى بيانات البحوث الممولة من القطاع   االستدامة.  •

العام كعنصر رئيسي في البنية التحتية للبحوث. مما يعني تحمل المسؤولية اإلدارية عن التدابير الرامية 
 تي تقرر أنها تستوجب االحتفاظ بها على المدى الطويل. إلى ضمان الوصول الدائم إلى البيانات ال

 
 نشر البيانات الجزئية لتعداد السكان والمساكن في الممارسة العملية )ه(  

لعام    .3.389 والمساكن  السكان  تعداد  جولة  تؤدي  أن  المتوقع  المعاصر 2020من  التطور  مراعاة  مع   ،
لتكنولوجيا التجهيز والسيطرة، إلى ممارسة ضغوط ملحوظة على الهيئات الوطنية لإلحصاء فيما يتعلق بنشر 
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البيانات الجزئية لتعداد السكان والمساكن. وفي سياق تنفيذ المبادئ والبروتوكوالت المبينة في الفقرات السابقة، 
 إلحصاء أن تكفل هذا النشر في سياقين مختلفين على األقل. يتعين على الهيئات الوطنية ل

 
وألغراض النشر العام، سواء على اإلنترنت أو على وسائط اإلعالم اإللكترونية، ينبغي أال تتاح سوى .  3.390

عينة تمثيلية من السجالت الفردية بعد ضمان سرية المعلومات الفردية أو عدم كشفها على النحو المبين أعاله. 
 التعداد وموارده. مكتب  أو الوطني إلحصاء ايتوقف حجم العينة على قدرة مكتب و 
 

ينبغي إتاحة الملف الرئيسي الكامل لتعداد السكان والمساكن للمستعملين باستخدام نموذج البيانات .  3.391
ب غير المرتبطة باإلنترنت أو بشبكة خارجية وال يمكن تنزيل أي و المحصورة. إنه مرفق مجهز بأجهزة الحاس 

أو القرص المدمج أو قرص الفيديو الرقمي أو محركات   محر ك األقراص المحمول معلومات منه عبر منافذ  
الوصول  من  المحصورة  البيانات  مجموعة  إلى  بالوصول  المهتمون  المستعملون  يتمكن  لن  أخرى.  أقراص 

التعداد الكاملة  بالضرورة إلى مجمو  فقط إلى مجموعة البيانات الفرعية المحددة التي يحتاجون   - عة بيانات 
إليها. وسيطلب منهم ملء استمارة طلب تثبت الحاجة المشروعة للوصول إلى هذه البيانات لتحقيق غرض  

المتعلقة بالحف  القانونية والتداعيات  المسؤولية  اظ على سرية إحصائي أو بحثي معلن، وسيتم إطالعهم على 
المعلومات الفردية. وينبغي التدقيق في المخرجات الناتجة عن ذلك عن طريق استعراض كامل لعملية الكشف 

 قبل إصدارها، وال يمكن أن تحتوي إال على مجموعات إجمالية. 
 
 المنتجات حسب الطلب   - 7
 

ناطق المجتماعي، واهتمام هذا التخطيط باالقتصادي و اال مجال التخطيط  في  تزايد  المينتج عن النشاط  .  3.392
ساكن بصفة الم تعدادات السكان و   على حصائية بصفة عامة، و اإل علومات  على الم دون الوطنية، طلبات جديدة  

دنية الرئيسية والفرعية وسائر وحدات التحليل الم الجداول والخرائط حسب التقسيمات  على  خاصة. ويزداد الطلب  
 يرة. حلية الصغ الم ناطق المبل وأكثر من ذلك، حسب  وبولية،  المتر ناطق الم مثل 

 
تجميعات   لى الذين يحتاجون إ   ين للمسـتعمل  "حسـب الطلب " فيد إنشـاء خدمة  الم من أجل ذلك، من  .  3.393

 ينركت ش غير الميستطيع فيها    ال ت التي  ال الحافي  خرى. وهذا أمر مهم بصفة خاصة  األ ليست متاحة بالوسائل  
تزويد   ينستعمل المبدأ فإن هذه الخدمة تتطلب من  الم ات مصغرة للتعداد. ومن حيث  قواعد بيانعلى  الحصول  

التعداد بتفاصيل الجداول أو التجميعات   تلبية طلبهم، ويكون ذلك  المطلوبة لكي يستطيع  الم مكتب  في كتب 
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أن   سي ما على اإلنترنت،، ال  العادة مقابل دفع مبلغ من الرسوم التعويضية. ومن شأن تقديم وتعزيز هذه الخدمة
محف زًا ويمكن أن تكون هذه الخدمة   جامدًا،  مرغوب فيه وليس وضعاً   موقف نشطفي  حصاء  اإليضع مكتب  

 د. منتجات التعدا  لي الوثيق مع مستعم لتعاون لقويًا  
 

الحاسوب، على  نها تتطلب برمجة  أل غراض الخاصة عالية،  األ وربما تكون تكلفة تلك الجداول ذات  .  3.394
نظمات الم . وبعض  يرةتتوافر لهم ميزانية كب   ال الذين  ين  ستعمل الم ها من  ير كاديمية وغ األخاصة بالنسبة للمؤسسات  

 لى مر إاأل زم باستخدام برمجيات صديقة للمستعمل. ويحتاج  الال بالقيام بالعمل    ينحصائية تسمح للمستعملاإل
ذلك محتويات قاموس بيانات التعداد في  ة، بما  مجيبر بشأن استعمال ال  ينستعملالمرشاد  إل دليل مكتوب بوضوح  

البيانات، سرية  البيانات ذات الصلة. وتدقق الجداول التي تعد بهذا الشكل للتأكد من عدم إفشاء    ذلك من  يروغ 
 ًا. جد   يرة أرقام صغعلى خانات الجداول التي تحتوي في  خاصة  

 
نتجات التعداد، مثل قواعد البيانات لمالطلب  على    من منظمات التعداد بتقديم خدمات بناءً   ير وتقوم كث .  3.395

التي يمكن تصميمها من أجل استخدام مؤسسات  الم   يرة عمال الصغاأل واضيعية والجداول والرسوم والخرائط 
الخدمات عادة من صالح الخاصة. وتقدم هذه  المجموعات ذات  المحلية و المجتمعات  المو   يرةتوسطة والكبالمو 

الطلب   تلبية  التطبيقات، مثل رصد  على  البيانات    لي تزايد من مستعم المأجل  تجاهات، االطائفة واسعة من 
بيانات قطاعية عن السوق،   على إمكانات السوق، والحصول  على  لباة، والتعرف  غير الم حتياجات  االوتحليل  

غراض تصميم منتجات ألماكن للمشاريع، و األ ولوية، واختيار أفضل  األناطق ذات  الموتحديد مناطق الخدمة و 
 وسائط مختلفة على  نتجات  المذلك. وينبغي تقديم كل فئة من هذه    لى ن عنها، وما إال عاإل وخدمات جديدة و 

 ين. ستعمل الملطلبات  وفقاً  شرهالن  ( الشبكةعلى اسطوانات أو على ورقية أو )
 

البيانات .  3.396 قواعد  إنشاء  تخدم سائر مستعم   وبعد  أن  لها  يمكن  العامة،  السياسة  احتياجات   ليوتلبية 
من   ير صدر الوحيد لكث الم حصاء الوطنية هي عادة  اإل كانت منظمة    لماالبيانات إذا كان لها قيمة سوقية. و 

زايد، ت في  نتجات  الم تلك  على  السوق  في  تصلة بتطبيقات بيانات التعداد فإن الطلب  المقواعد البيانات الجغرافية  
خيص. تر نتجات ل المت يمكن أن تخضع تلك  ال هذه الحا  فيو .  ناطق الجغرافية التي تتصل بالسكانفي المخاصة  

ال للمستعمِّ تر ويعطي  حق خيص  نقل  المستعمال  ا  ل  دون  حكر الم   ألن لكية،  الم نتج  تبقى  الوكالة على  ًا  لكية 
خر اآل غراضها الخاصة، و أل خيص: أولهما للمنظمات التي تستعمل البيانات  لتر ل   ين ترتيب   الحكومية. ويمكن تطبيق 

أشـخاص أو منظمات   لى للمنظمات التي تعيد نشـر البيـانات أو تقدم خدمات تحليلية باسـتخدام بيانـات التعداد إ 
 . مقابل رسوم
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البيانات  .  3.397 باخت الم وتختلف خدمات  الحاسوبية  الطلب للوثائق  البيانات، فقد ف أ ال جهزة حسب  شكال 
علومات ذات الصلة أو من دونها، أو يمكن توزيعها بعد أن الم صيل، مع  األ شكلها  في  توزع منتجات التعداد  

ضافة الم . ومن أمثلة أنشطة القيمة  ينستعمل المحتياجات  الضافة تلبية  الم ت القيمة  ال يضاف إليها بعض تعدي 
البيانات إ تحويل  الفي  ستعمالها  )النسق آخر    لىهذه  الحاسوبيةبر حزم أخرى من  الذي يجعل األ،  (امج  مر 

 لىخطاء أو إضافة معلومات ناقصـة أو إضافة مجموعات فرعية إاألل تصحيح  ال البيانات أكثر فائدة من خ 
ومن   صلية أو إدماج بيانات من مصادر أخرى أو بإدخالها ضمن برمجية حاسوبية.األ مجموعات البيانات  

 ووفقاً   .87مها مؤسسة المعرفة المفتوحة تتوافق مع المتطلبات التي تقي  ُنُسٍق  محتوى التعداد في  ع نشر  شج  الم
بإمكانية إعادة يرتبط  لهذه المتطلبات، يتم تقييم انفتاح المحتويات ضمن اإلطار المفاهيمي للمعارف المفتوحة و 

لكية الفكرية الم ت التي تحمي فيها حقوق  ال الحا  في و   وإعادة توزيعها.  ، وإعادة مزجها   ،وتنقيحها   ،استخدام البيانات
لضمان حد   ين وزع الم لكية ورسوم استعمال البيانات من  الم نتفاع بحق  االبيانات التعداد، يمكن تقايض رسوم  

في  زم فيمكن أن تكون هذه الرسوم عقبة لال سعار عالية أكثر من ااألأدنى من العائدات. ومع ذلك فإذا كانت  
 .سبيل استعمال بيانات التعداد

 
ظم المعلومات دة مع ملفات أشكال نُ رات محد  قد تساعد بعض البلدان المستعملين عن طريق دمج متغي  و   .3.398

 . المدارس لطال ب أن هذا مفيد  تبي نج مخصص. وقد  الجغرافية كمنت
 
 منتجات ذات اهتمام عام ولمستعملين من نوع خاص  - 8
 

بل مجموعة واسعة من المستعملين الذين ُتستخدم المعلومات الناتجة عن التعداد بحكم تعريفها من قِّ   3.399
يتمتعون بمجموعة متنوعة من الخبرات. ومع ازدياد الطلب على منتجات التعداد، يجب أن تبذل مكاتب التعداد 

بما في ذلك مجموعات المصالح جهوًدا إلنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات لمختلف فئات أصحاب المصلحة،  
تقسيم أصحاب  التعداد  المصلحة، يجب على مكاتب  تلبية مختلف احتياجات أصحاب  الخاصة. ومن أجل 
األساس  ذلك  وسيشكل  أفضل.  بشكل  لها  واالستجابة  وفهمها  احتياجاتهم  لمعرفة  مجموعات  إلى  المصلحة 

المصلح  أصحاب  الحتياجات  واستجابة  التعداد.  منتجات  منتجات لمختلف  تعد  أن  التعداد  لمكاتب  يمكن  ة، 
التقارير المواضيعية والتحليلية؛ و خاصة للجمهور من أجل متغيرات رئيسية مثل التقارير الموجزة للسياسات؛  

جداول و التقارير األساسية؛  و الملصقات والكتيبات والمنشورات؛  و صحائف الوقائع؛  و تقارير النتائج الرئيسية؛  و 
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المقاالت؛ ومنتجات الفيديو ووسائل التواصل االجتماعي. وتتضمن التقارير التحليلية أو و البيانات المفصلة؛  
المواضيعية الخاصة بالجمهور مستوى عال من التحاليل السليمة جًدا التي يضطلع بها الموظفون الذين لديهم 

جري تحليله. وفي بعض الحاالت، قد تُ   أساس متين في التقنيات التحليلية فضاًل عن الموضوع الذي يجري 
البلدان التحليل بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية أو غيرها من األخصائيين. ويتعين على البلد المعني أن 
يضع المعايير المستعملة في تحديد المواضيع المختارة، وقد تشمل حقائق مثيرة لالهتمام بشكل خاص تبينها 

مواجهة بيانات التعداد بمواد من مصادر أخرى؛ أو و و تدحض النظريات التقليدية؛  بيانات التعداد )قد تؤكد أ
 .االستجابة للقضايا التي أثارها الجمهور أثناء المشاورات مع المستعمل حول المجموعة(

 
ل تشجيع استعما في    لن تكون لها فاعلية   يلي ذكرها فيما    يرد أن البيانات التي س   لى شارة إ اإل هم  الم ومن  .  3.400

صة من خبراء   ناسب. المالوقت    فيبطريقة مهنية و ال  إذا أُعدت  معلومات التعداد إ ويتطل ب ذلك مهارات متخص 
البلدان أن تخطط وتضع   ويتوج ب على   ، هذه الموارد باهظثمن  و على دراية بالتواصل مع الجماهير المستهدفة.  

 . ميزانية كافية لهذه المنتجات والحمالت
 

 الملصقات )أ(  

ساسية األالحقائق    برزمعلومات التعداد إعداد ملصقات مطبوعة ت ًا في نشر  من أكثر الطرق شيوع .  3.401
تُ  نعيش؟  أين  عددنا؟  بلغ  كم  مثل  الكب الم قسام  األ مح  ال مبرز  للتعداد  كفي    يرةدنية  ويمكن  إعداد البلد.  ذلك 

 ين صلياأل مثل الشباب والكبار والسكان    قضايا معينة ذات أهمية لقطاعات خاصة من السكان ُتبرز    ملصقات
 . وكبار السن والجمعيات النسائية 

 
 ستكون قليلة نسبياً   نظار من بعد، فإن الحقائق التي تعرضهااأل لصقات هو أن تلفت  الموبما أن هدف  .  3.402

بإضافة   يرة درجة كب   لى لصقات إة المنوعي  ين سية للمعلن واضحة للعيان. ويمكن تحس سا األ لكي تكون الرسالة  
قصودة الم قراءتها وفهم الرسالة    علىرسوم حسنة التصميم واستخدام أحجام مختلفة من الحروف لزيادة القدرة  

ويجب  وُتعد     .منها القصير،  المدى  على  اتصال  منتجات  والالفتات  النتائج الملصقات  إليصال  استخدامها 
 الرئيسية. 
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 والمنشورات  الكتيبات)ب( 

بطريقة مهنية. وينبغي ت والمنشورات  كتيبا الساسية للتعداد إعداد  األ البيانات    شر خرى لناأل من الطرق  و .  3.403
الديمغرافية للبلد ومزودة برسوم ومادة   مح المال  ينأن تكون هذه الكتيبات مكتوبة بطريقة سهلة القراءة والفهم وتب

بشأن مواضيع معينة تتصل بالسكان. وهذه الكتيبات   تلك الكتيبات عد  بعض البلدان تُ   في توضيحية مناسبة. و 
ت التعريف ال مثل حم ت والمعارض  ناسباالمون  ضر الجمهور الذين يح على  جاني  الم مناسبة بشكل خاص للتوزيع  

 . كاتب الحكوميةالم مكتبات في رفف  على األبمواد أخرى تقليدية، أو عرضها 
 

 الفيديو على اإلنترنت  مقاطع ، والمسرح، و والرسوماتالفيديو،  مقاطع  )ج(

ذلك ويشمل  أفضل بين مجموعات مصالح معينة،  لتحقيق فهٍم  يوصى باستخدام وسائط اتصال أخرى    . 3.404
الفيديو الفيديو    ،والمسرح   ، والرسومات  ،مقاطع  الكامنة وراء وبهدف  اإلنترنت.    على ومقاطع  للقصة  الترويج 

على شريط   ، مثل الرسوم البيانية أو الخرائط  ، اتاألرقام وزيادة استخدام بيانات التعداد، يمكن تضمين رسوم
 كيف أن بيانات   ينويمكن لهذه الوسائط أن تب  ذاكرة.  ات بطاقأو    فيديو رقمي فيديو أو قرص مضغوط أو قرص  

فهم مجتمعاتهم وكيف أن بيانات التعداد في    والجمهور عامةً   ين خططالمالتعداد تساعد واضعي السياسات و 
 . حلها على  العمل  في  شاكل الرئيسية و الم تحديد في تساعد 

 
 مواد تثقيفية )د( 

فوائد بيانات التعداد وأوجه   يننفعة الجمهور العام، تب لمشـكل سـهل الفهم  في  يمكن إعداد مواد تثقيـفية  .  3.405
مية كجزء من مواد ال عاإل ت  ال بناء قاعدة تنطلق منها الحمفي  واد  الم ستفادة من هذه  اال القصور فيها. ويمكن  

 . قبل الم التعريف للتعداد 
 

تأخذ هذه  .  3.406 أن  التثقيفية منحى عملياً المويمكن  في ستعمال  لال أدوات    بوضعها ضمن مجموعة  واد 
ب ال معلومات من نوعية عالية، كما أنه يشجع، عن طريق تعريف الط  الب من شأنه أن يقدم للط  دارس، فهذاالم 

جتمع في المقرائن  على  ت التي تقوم  ال استعمال التحلي على  العملية التعليمية،  في  حصائية  اإل واد  الم باستعمال  
مارسات الم واد تتفق مع  المهنية للتأكد من أن هذه  الم   برة ستعانة بالخ االأنه ينبغي    لى نتباه إاالبشكل عام. وينبغي  

 .ناهج التعليميةالم التعليمية السليمة ويمكن إدخالها ضمن 
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 وسائل التواصل االجتماعي )ه( 

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي القائمة على اإلنترنت أداة ال غنى عنها في نشر المعلومات .  3.407
نجحت البلدان باستخدام العديد من منصات وسائل التواصل االجتماعي والتسويق للمنتجات اإلحصائية. وقد  

كجزء من نشر نتائج تعدادها. ويتيح التفاعل مع المتابعين والمستعملين على هذه المنصات الفرصة للمنظمة 
بشكل  الجمهور  وإشراك  والجدد،  القائمين  المستعملين  مع  عالقات  وبناء  المعلومات،  بنشر  بالتعداد  المعنية 

 منتظم. 
 

ويمكن استخدام منصات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ومواقع الفيديو عبر اإلنترنت لنشر .  3.408
 جميع اإلعالنات ومقاطع الفيديو األخرى المتعلقة بالتعداد. 

 
بما   وخالل مرحلة التحضير للتعداد، يمكن نشر المعلومات المتعلقة بالتعداد المقبل، وإعالم الجمهور .  3.409

الحجم،  بهذا  استقصائية  إجراء دراسة  أهمية  الميدانيون منازلهم، وكذلك  المندوبون  يزور  توقعه عندما  يمكن 
 باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

 
 استعمال بيانات التعداد  - دال 

 
 ت العامة لبيانات تعدادات السكان والمساكن الستعما اال   - 1
 

وضع سياسات القطاع الخاص في  ساكن  المستفادة من بيانات تعدادات السكان و على االجرت العادة  .  3.410
ت ال ستعمااال . ومن أهم  على الصعيدين الوطني ودون الوطني  دارة والبحثاإل غراض التخطيط و أل والقطاع العام و 

 حكم. وهناك نواحٍ مجالس الفي  دارية وتوزيع التمثيل  اإلنتخابية و االدارية لبيانات التعداد هو تحديد الدوائر  اإل
أو   القانوني  بالوضع  للتقسيمات  اإلتتصل  تتوقف  اإل داري  أم  على  قليمية  السكان.  تعدادات  حجم  ساكن الما 

سكان، كما تستخدم اإلوضع سياسات وبرامج    في ساكن و المحصاءات  إلساس  األوضع بيانات خط  في  فتستخدم  
لصناعية ومرافق التجزئة والخدمات وكذلك للتنمية واقع للمشاريع ا الم اختيار  في  القطاع الخاص للمساعدة  في  

 .سكان اإلشاريع لمالتجارية 
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وصف وتقييم في  غنى عنها  ال  البلد  في  علومات الخاصة بحجم السكان وتوزيعهم وخصائصهم  . والم 3.411
إ  فيجتماعية والديمغرافية و االقتصادية و اال أحواله   تهدف  البلد   لى وضع سياسات وبرامج سليمة  تعزيز رفاه 

إدارة التنمية   فيعملية التخطيط الشامل و في    يرةساكن مساهمة كب الم وسكانه. ويمكن أن يوفر تعداد السكان و 
مستوى وحداته   على مستوى البلد ككل و على  قارنة  في الم مه من إحصاءات أساسية تساعد  الوطنية، بما يقد  

همية األ غاية  في  دارية  اإلعلومات عن أصغر الوحدات  الم توافر    بر صغر بضمنها. ويعتاأل وحدات  دارية وال اإل
سكان اإلو األسرة  نجابية وتخطيط  اإل والصحة    شرية وارد الب الممية والعمالة و األدارة وتقييم برامج التعليم ومحو  إل

ع الحضري    و   والطفل والتنميـة الريفية والنقل والطرق السـريعة األم  والبيئة وصحة   جتماعية االسـاعدات  المو   التوس 
ات شر زمة من أجل وضع مؤ لال مصادر فريدة للبيانات ا بر ساكن تعت الم وما إليها. كذلك فإن تعدادات السكان و 

 (. 3.432الى   3.430من   انظر الفقرات ) امج الحكومية  بر اجتماعية لرصد أثر السياسات وال 
 

 ت تعدادات السكان ال استعما)أ(  

لقائمة المجلد وفقًا  هذا  في  بينة  الم ت نتائج تعدادات السكان والجداول ذات الصلة بها  ال ترد استعما.  3.412
 . 4.21الفقرة في واضيع الواردة الم 
 

حالَّت، الم   لى قليمية الرئيسية والفرعية وع اإل التقسيمات    على   وتوزيعهم   ما يشكل مجموع السكان . وكثيرًا  3.413
 في يعية و شر الهيئات التفي  تحديد توزيع التمثيل  في هذه النتائج تستخدم  ألن  من مطالب التعداد، قانونيًا ًا  طلب م 

جتماعية. والهجرة الداخلية، وهي أحد االقتصادية و االالتخطيط لتحديد مواقع للمرافق    في دارية و اإلغراض  األ
 لىوهناك حاجة إن.  اتجاهات توزيع السكاعلى  حيان  األمن   ير كث في السكاني، تؤثر   ر ي  سباب الرئيسية للتغاأل

غراض التخطيط، ولتحديد أل جانب الخصوبة والوفيات، لوضع تقديرات سكانية    لى بيانات عن الهجرة الداخلية، إ
 . السياسات العامة للهجرة ولتقدير فعاليتها 

 
 صر ما تكون العنغالبًا    جميع البلدان، في  اقتصادية واجتماعية  عيشية، وهي وحدة أساسية  الم  األسرة و .  3.414

في ات  ر ي  عيشية وحجمها وتركيبها، والتغالم   األسر قتصادية. فعدد  االجتماعية و االدراسة التنمية  في    سي سا األ
وضع سـياسات خاصة تسـتهدف فئات   في التخطيط و في  عيشية، هي معلومات تفيد  الم   األسرةمعدل تكوين  

عيشية من األسرة المفراد داخل  األ. لذلك يستعمل توزيع  ينعوقالم طفال وكبار السن و األ معينة من السكان، مثل  
ات ير الجديدة، والتغياألسر  ، وأوقات تكوين  األسرةلحوظ لهيكل  الموالنمط  لألسر  عيشة  الم أجل تحديد ترتيبات  

م. معيشية خاصة به   سر طفال أهلهم لتكوين أ األ ق أو الهجرة أو مغادرة  ال فاة أو الطبسبب الو األسرة  تركيب  في  
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معيشية   سر ووجود أاألسرة  عرفة تركيب  لمعيشية  األسرة المأفراد  بين  مكان استخدام صلة القربى ما  في اإلو 
 . ت قربىال تربط بينهم ص ال من أشخاص  أو كليًا  مكونة جزئياً 

 
تعداد السكان: نوع الجنس   والتي تجمع من   حددة تقليدياً الم جتماعية  االغرافية و وتشمل الخصائص الديم .  3.415

و  واللغة  والديانة  الزواجية  والحالة  الخصائص االوالعمر  من  هما  والجنس  والعمر  العرقي.  أو  القومي  نتماء 
بيانات أكثر مما يتيحه أي بيانات التعداد  ر  يجمعها التعداد. وتوف    ساسية التي ترتبط بغالبية الخصائص التياأل

 ين. الجنس ق بين  مصدر وحيد آخر عن الفرو 
 

ورهنًا  3.416 الثقا .  التنوع  قيـاس  يمكن  البلد،  التخاطب    فيبظروف  والديـانة، المأو    البيـتفي  بلغة  جتمع، 
القومي اال و  للبلدان  أو    نتماء  وبالنسـبة  الم العرقي.  هذه  في  تجانسـة  غير  أكثر من  أو  توفر   ات،ير تغالمواحد 

اللغة والديانة و  العرقي  اال خصائص  القومي أو  زمة لوضع تقدير كمي للحجم الال ساسية  األعلومات  المنتماء 
 . النسبي لهذا التنوع ولتوزيعه حسب العمر والجنس

 
واليد الم عن إحصـاءات  الً يمكن أن تكون بديال  تعلقة بالخصـوبة والوفيات الم ومع أن بيانات التعداد . 3.417

ت للمواليد ال توجد فيها سج   ال  البلدان التي في  ، إال  أنها ذات قيمة خاصة  المدنية  ت ال ستقاة من السج المات  والوفي 
حصاءات الحيوية فيها متاحة. وحتى اإلتكون  ال  كاملة، ومن ثم  غير  ت  ال أو الوفيات أو تكون فيها هذه السج 

رضية، الم ل لبيانات السجل  تعداد السكان مفيد كمكم  ت هذه الوقائع كاملة فإن  ال البلدان التي تكون فيها سج في  
ناث أو خصوبة أجيال لإل حساب الخصوبة العمرية  في  أسئلة الخصوبة توفر بيانات تفيد  على  جابات  اإلن  أل 

 . نة من السكانمعيَّ 
 

بالتعليم  ل اال أحد أهم العوامل التي تحدد نوعية الحياة. ويتواصًا،  التعليم، تاريخي   برويعت.  3.418 في هتمام 
التعليم وكذلك توسيع نطاق التعليم   التعليم ونوعية   لى الوصول إين  تحس على  كيز  التر معظم بلدان العالم، مع  

قتصادية اال مجال الفرص  في  النساء والرجال  ة بين  سد الفجو في  أداة مهمة    التعليم أيضاً   برويعت  .88سي سا األ
ساس التي يتم الحصول عليها من تعدادات السكان الوطنية ذات أهمية األبيانات خط    بر جتماعية. لذلك تعت اال و 

اله   يرة كب الفوارق  دف.  نحو تحقيق هذا  التعداد تكشف عن  التعليمية بفي  فبيانات   ين وب  ينالجنس   ين الفرص 

 
ك نون األ لب يساامرب    16-12البلدان التسااعة  ات الكث فة السااك نية الع لية، نيو  هلي،  يف  لجميع  التعليم لتوفري التقرير النه ئي لقّمة    88

 (. 1994) ريس، اليونسكو،    1993
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 ات هامة شر ر مؤ ذلك، كما أنها توف    لى والريف، وما إ  ضر الح في السكان   بينجيال، و بين األ الفئات العمرية أو 
 التعليم حالياً   ما يقدمه بين  هذه البيانات مواد للمقارنة    ر جتماعية. وتوف  االقتصادية و االالتنمية  على  مة  األ لقدرة  

قتصادي. االختلف أنواع النشاط  لمتعلمة  المية  شر وارد الب الم ستقبلية من  الم تطلبات الحالية و الملتأهيل النشء و 
توجيه السياسات الوطنية فيما يتعلق بتنمية النظام التعليمي وتخطيط برامج التنمية في  قارنات  الم وتفيد هذه  

 . يةشر وارد البالمحتياجات من االضوء  في قتصادية التي يمكن القيام بها  اال
 

من أجل د القوى العاملة  ععلى  قتصادية للسكان  اال تعلقة بالخصائص  الموتركز معلومات التعداد  .  3.419
ة لوخصوصًا البطا العمالة، واالستغالل الناقص للعمالة،    مجال في  ط أساس للدراسات الجارية  بيانات خ   يرتوف 

وتكوينهم وتوزيعهم، ين اقتصاديًا  معلومات عن نمو السكان الناشطر  . وهذه البيانات توف  والقوى العاملة المحتملة
قتصادية من التعداد االويمكن أن توفر البيانات  شرية.  وارد الب الم وضع السياسات وتقييم استخدام  في  ستعمالها  ال

نشطة األ الزراعة و في  شاركة  الم عيشية، وعن  لألسر الم اكم  تر ك وال ال سته االإحصاءات توزيع الدخل و في  ت  ال مدخ 
عن ذلك يمكن أن تعطي البيانات عن السكان اًل  الرسمي. وفضغير  القطاع  في  شاركة  الم الزراعية، وعن  غير  

 . لديهم ينعن دعم معيل  ين سؤولالم  ينات عن عدد العاملشر مؤ  اقتصادياً   ين الناشط
 

مثل مسح القوة العاملة، وعمليات ) حصاءات التي يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة  اإلوتعتمد  .  3.420
، كما أن استخدام أخذ العيناتطر  أُ عداد  إل التعداد  على    ( داريةاإل ت  ال ؤسسات والسج المسح الزراعي، ومسح  الم

للمقارنة عند    ين تأمفي  صادر يساعد  الم مختلف  في  كة  تر يم مش مفاه  البيانات  مصادر على  عتماد  اال قابلية 
 ي. قتصاد اال ة للنشاط  ير تغ الم نماط األرفة لمعمختلفة 

 
الحدود الوطنية، أي الهجرة الدولية، زادت أهمية عبر  هتمام بشكل مطرد بحركة الناس اال ومع زيادة  . 3.421

الخاصة بالهجرة الدولية. وتُ بنود   أثر الهجرة  صمَّ التعداد وجداوله  الجداول من أجل تقييم  البلدان على  م هذه 
للمعلومات ًا  هاجرين مع البلدان الجديدة، ولتكون مصدر الم ف  لتكي    لة، وفهم أنماط التنوع ووضع برامجستقبِّ الم

 .دةوفِّ ان الم عن الهجرة من البلد 
 

رصد في  . إذ تساعد بيانات التعداد ذوي اإلعاقةشخاص  األ هم للمعلومات عن  والتعداد هو مصدر م .  3.422
وأحوال  االحوال  األ اإلعاقة شخاص  أل ل عيشة  الم جتماعية  انتظامهم    ذوي  حيث  والتحصيل   الدراسة، في  من 

الزواجية، وترتيبات   أيضر  عيشة. وتوف  الم التعليمي، والعمالة، والحالة  أساسًا  البيانات  تلبي ًا  لوضع سياسات 
 . تقييم فعالية هذه السياساتفي  وتفيد   ذوي اإلعاقة شخاص األ احتياجات  
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 . يةعيش م ظروف الالالفقر األسري و وُيعد  التعداد أيًضا مصدر معلومات مهمًا عن   . 3.423
 

 )ب( استعماالت تعدادات المساكن 

امج بر ساكن وضع أساس لتخطيط الالمستقاة من تعدادات  المساسية للمعلومات  األ ت  ال ستعمااالتشمل  .  3.424
ستعمال ال ة، وللدراسات التي يقوم بها القطاعان العام والخاص  شري ستوطنات الب المسكان و لإل والسياسات العامة  

كفاية  غير    ضي رااألية وسائر  ضر الح   ضي رااأل ولتقييم مدى الموجود من  المالزراعية، ولتقييم مدى  ساكن، 
في أوى والذين يعيشون  الم عيشة لعديمي  الم ساكن جديدة ومدى وجود أسواق لها، ودراسات أحوال  لمالحاجة  

السكن ونوعها الم ستوى. و المة أو مساكن دون  مساكن مؤقت  أماكن  التي تجمع عن عدد مجموعات  علومات 
. ساكنالمحتياجات من  االسكان و اإل وخصائصها وشاغليها تتسم بأهمية شديدة من وجهة نظر رصد أحوال  

حصائية السنوية اإل  امج بر ل الال علومات التي يتم جمعها من خ الم مع    االقتران ساكن، ب الم علومات تعداد  وتوف ر م 
نشاء إلطلوبة  المحلية  المقليمية و اإل و   سكان الوطنية اإلأنماط  على  للتعرف    ساكن، أساساً الم عتادة عن تشييد  الم 

أوى الذي يعيش فيه الم ساكن. ويؤثر نوع  الم حفز أنواع متعددة من تشييد    لى سوق رشيدة للمساكن تهدف إ
نشاطهم على  تاحة،  المحيطة ووسائل النقل  المرافق والبيئة  المزدحام و االساحة ودرجة  الم الناس ونوعيته، أي  

ساكن هو مصدر هام للمعلومات المجتماعي ونظرتهم العامة. ولذا فإن تعداد  االقتصادي والصحي وتفاعلهم  اال
 . ساكن وخصائصها وتكاليفها الم عن توافر 

 
 حليل النتائج ت   - 2
 

حلية الماستخدام ممكن لنتائج التعداد من جانب السلطات الحكومية الوطنية و   فى من أجل إتاحة أو .  3.425
ق لدراسات تحليلية تتألف من مراحل ستصوب وضع برنامج شامل ومنس  المم، من  يره وغ  ين كاديمي األ  ين والباحث 
وارد بطريقة تلبي الم تخصيص الجهود و على  نامج أن يعمل  بر مدى عدة سنوات. ومن شأن هذا ال على  تمتد  

 في مكان. و إل اولويات قدر  األ ازدواجية الجهد البحثي، وتتقيد بوتتجنَّب    بصورة كافية احتياجات التخطيط الهامة، 
ت بيانات التعداد الراهن وحدها ولكن ينبغي النظر فيها بعد استكمالها ببيانافي  النظر    ينبغي ال  هذه الدراسات  

التقديرات   ين سياق أوسع وتحس على  ذات صلة من مصادر أخرى ومن تعدادات سابقة، من أجل الحصول  
 . تجاهاتاالوتحديد 
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ف احتياجات البلد وظروفه. ويمكن ال امج باخت برن هذا الفي  وتختلف الدراسات التحليلية التي تدخل  .  3.426
ئج التعداد من منطلق السياسة العامة، ودراسات ت لنتاال صات وصفية للنتائج، وتحليال نامج خ بر أن يتضمن ال 

البلد. ويمكن أن يقوم ببعض في  جتماعية  االتحليلية تفصيلية لجانب أو أكثر من جوانب الحالة الديمغرافية و 
يمكن  طوياًل،  سيما التي تستغرق وقتاً   النفسه، لكن هناك دراسات أخرى، و   هذه الدراسات الجهاز القائم بالتعداد 

هم خبرة في الدراسات التحليلية المعم قة دي في مختلف المجاالت ل أخصائيين    بالتعاون مع   بر أك  القيام بها بفعالية 
من مكاتب حكومية أخرى   ين يستحسن دعوة أخصائي  ،ت الالحا  كل    في. و ت أو مراكز أبحاث أخرى من جامعا 

في ء بدور مهم  اللطبيعي أن يقوم هؤ وضع برنامج الدراسات. ومن افي  من خارج الحكومة للمشاركة    براء وخ 
 لي. نامج التحلي بر تنفيذ مختلف أجزاء ال

 
إمكانية استخدام  عتبار عند وضع برنامج التحليل  في االومن الجوانب الهامة التي ينبغي أخذها  .  3.427

التعداد   و في  نتائج  السياسات  وأهداف  غايات  و تر س االتحقيق  بالسـكان  الخاصة  ة شري الب سـتوطنات  الماتيجيات 
نحو على  تاحة  الم وارد  الم استخدام    في ، و المحليالوطني و   ينستويعلى الماتيجيات  ر ـ ت س اال وسائر السـياسات و 

وري تحليل نتائج تعدادات السكان ضر ولهذا الغرض من الالت.  جاالمهذه  في  حوال  األ   ين ال من أجل تحس فعَّ 
تعلقة بالسكان المشاكل  الممتكامل إزاء حلول    تاحة حتى يتحقق نهج الم خرى  األعلومات  الم سياق  في  ساكن  المو 
 . ماثلةالمشاكل  الم ية و شر ستوطنات البالمو 
 

الذي تودع فيه كل نتائج التعداد،   سي يداع الرئي اإلوينبغي أن يكون مكتب التعداد الدائم هو مكان  .  3.428
له   تتوافر  مقار  إلزمة  الال علومات  الم وبهذا  تستكشف  جراء دراسات  ال اال نة  الظواهر في  دى  المبعيدة  تجاهات 

استخدام ممكن لنتائج التعداد، ينبغي تحديد   فى بأو  خريناآلقيام  سيرطلوب دراستها، ومع ذلك، ومن أجل تي الم 
 . الفنية أو الجغرافية  ين ستعمل المأماكن إيداع فرعية تقوم بخدمة مختلف مجموعات 

 
نظمات البحثية المتشجيع  ًا ينبغي  برنامج التعداد عموممن  ا  ل جزءً الدراسـات التي تشـك  على  وة  ال وع .  3.429

 .ت إضافيةال القيام، بمبادرة ذاتية، بتحلي على خرين اآلاء بر أو الجامعات أو الخ 
 
 جتماعية الناشئة والتي تدخل في عدة قطاعات االالقضايا    - 3
 

تحدة بعقد سلسلة من األمم الم  ولويـات التي أبدتها بلدان العالم، قامتاأل هتـمامات و اال من  . انطالقًا  3.430
، وحقوق وتغي ر المناخ   عن: الطفل، والتعليم، والبيئة ،1996و   1990عامي  بين    ترة الف في  ية،  لم ؤتمرات العاالم 
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الب الم رأة، و الم جتماعية، و االنسان، والسكان، والتنمية  اإل ؤتمرات الم. وأقر كل مؤتمر من هذه  شرية ستوطنات 
ؤتمر، ودعا جميع الم تحقيق أهداف في  بأهمية وجود معلومات مناسبة من أجل وضع السياسات ورصد التقدم  

على زمة وتحسينها. وتنعكس هذه التوصيات،  الال ات  شر ؤ الم حصاءات و اإلوضع    لى نظمات الدولية إ المالبلدان و 
وبرنامج عمل   ؛89نسان اإللحقوق    لمي لعاؤتمر االم ن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن  ال إعفي  ثال،  الم سبيل  

جتماعية وبرنامج عمل مؤتمر اال ن كوبنهاجن بشأن التنمية  ال وإع   ؛90عني بالسكان والتنمية الم   ليؤتمر الدو الم 
؛ رأة الم عنـي بالم الرابـع    لمي ؤتمر العاالمالذي اعتمده    92ين ومنهاج عمل بيج   ؛91جتماعية االي للتنمية  لم القمة العا 
. وقد ؛ واإلعالن المتعل ق بتغي ر المناخ لتي اعتمدتها الجمعية العامةا   2015خطة التنمية لما بعد عام  وإعالن  

 ينتحس   لى تداخلة، ودعت إالم هتمامات  اال ن  كثيرًا م   ؤتمرات الدوليـة الماسـتهدفت برامـج العمل التي اعتمدتها تلك  
جتماعية تستحق الرصد فيما االجموعات  المقيام كل بلد بتقرير أي    حصاءات من أجل رصد التقدم. ولدى اإل

داخلها يحتـاج في  ـنة من الناس، ينبـغي أن يقرر أي الفئـات  قيها فئات معيَّ ال صاعب التي ت الم يتعلق بقياس  
البـدن  بر كة التي تعت تر ش المومن العوامل   خاصًا.  اهتماماً  ي أو حوائل اجتماعيـة: نوع الجنـس والعمر والعجز 

بية السكان ال، فقد يمثلون غبشرمن ال يرة ورة مجموعة صغ ضر ستضعفون بال الم، والعرق والعقيدة. وليس  ليالعق
 .93بلد مافي  

 
العقدين في نشطة  األمن  ير ، تم القيام بالكث النوع االجتماعيحصاءات إ تعلقة ب الم حتياجات لال وتلبية . 3.431

حصاءات اإل فاهيم والتعاريف والتصانيف لجمع  الم   ين والوطني من أجل تحس   لي الصعيدين الدو على    ين اضي الم 
ساكن كمصدر للبيانات. وتعداد المالسكان و   أهمية تعدادعلى  نشور  الم رأة والرجل. ويركز هذا  الم ذات الصلة ب

 
89   A/CONF.157/24    (، الفص  الث لث. 1)اجلزء 

(،  E.95.XIII.18األمم املتحدة، رقم املبيع:    منشااااااااورات )   1994لولبساااااااابتمرب  ي أ  13-5الق هرة،    لسااااااااك ن  التنمية، ل  الد يلتقرير املؤمتر    90
 . املرفق،  1الفص  األ ل، القرار  

القمااااة العاااا ملي للتنميااااة االجتماااا عيااااة تقرير م  91 رقم املبيع: منشاااااااااااااااورات  )   1995آ اربماااا رق    12-6،  نجكوبنهاااا ،  ؤمتر  األمم املتحاااادة، 
E.96.IV.8  2و 1، املرفق  1(، الفص  األ ل، القرار . 

(،  E.96.IV.13ات األمم املتحادة، رقم املبيع:  ر )منشاااااااااااااااو   1995أيلولبسااااااااااااااابتمرب    15-4،  بكني،  الرابع املعين  ملرأةؤمتر العا ملي  املتقرير    92
 . 2، املرفق  1الفص  األ ل، القرار  

مقّدمة إىل فريق ،  الرئيسااية األخريةفريق اخلرباء املعين  آلاثر االحصاا ئية ملؤمترات األمم املتحدة  م ّكرة من األمني الع م  ي  هب  تقرير    93
 /E/CN.3)   1996نيساااااااااااااااا نبأبرياا     19-16  ، نيويور ، العماا  املعين  لربام  اإلحصاااااااااااااااا ئيااة الااد ليااة  التنسااااااااااااااايق يف   رتااه الثاا منااة عشااااااااااااااارة

AC.1/1996/R.4  69   68(، املرفق، الفقراتن . 
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و  أيضالمالسكان  هو  الوطني ًا  ساكن  البيانات  الرئي   مصدر  أحياناً   سي الشامل  الوحيد  تياجات ح اال لتلبية  ،  أو 
على ، من أجل وضع سياسات وبرامج  األشخاص ذوي اإلعاقةو   ينسن المو   طفال والشباباأل تعلقة بإحصاءات  الم 

الوطني وكذلك   الدو على  الصعيد  ولذلك من  ليالصعيد  لتعدادتها، الم .  البلدان، عند تخطيطها  تحدد  أن  هم 
باهتمام خاص، والتأكد من أن التعاريف تعلقة بمختلف فئات السكان التي تحظى  الم حتياجات من البيانات  اال

السكان   ستخدمة من أجل الم ع التعاريف والتصانيف  م ًا  ئمة ومتسقة أيض ال التعدادات مفي  بع  التي تتَّ   والتصانيف 
 ككل. 

 
 لتحفيز التغيير التأثير   تدابير و المنتجات اإلحصائية لقياس النتائج   استخدام 
تعلقة الم جميع التفاصيل    إدراج ،  تبويب بيانات التعداد، سلفاً عن ذلك ينبغي أن تكفل خطة  . وفضاًل  3.432

التصانيف   من  وطائفة  خاصة،  سكانية  أوضاعها  الم بفئات  تحليل  بقصد  فئة،  لكل  جتماعية االتقاطعة 
حصاءات اإل ب  ين عني الم   ين ستعمل المقتصادية. وينبغي استعراض مفاهيم وطرق خطة التعداد والتبويب مع  اال و 

وضع مجموعة   لى مر إاأل ، يحتاج  ألشخاص ذوي اإلعاقةحالة بعض الفئات كا  فياصة. و لكل فئة سكانية خ 
الفئة. و األخاصة من   أفراد  لتحديد  تكفي  األت  ال الحافي  سئلة  الخاصة األعتادة، مثل  المسئلة  األخرى  سئلة 

للتعرف   مثل  على  بالسن،  و األفئات  السن.  وكبار  والشباب  الحالتفي  طفال  ات ير تغ الم تتوافر معظم    ين كلتا 
الغالب في هناك حاجة و من التعدادات الوطنية.   ير كث في  التوصيات الدولية و في تقاطعة المطلوبة للجداول الم 

 قاً درجة الشمول، ومسائل نوعية البيانات وتفادي التعامل انطال   ين ء اهتمام لتحس ال إي   لى عمليات التعداد إفي  
الخاصة مثل   من الفئات السكانية  وعدداً   النوع االجتماعي مسائل    لي الحا   من أسس نمطية سلبية. ويتناول الفرع 

بيانات تفصيلية   إعداد جداول وقواعد في ، وذلك للمساعدة  ألشخاص ذوي اإلعاقةوا  ينسن المطفال والشباب و األ 
 . الدولية ير للمعاي ًا وفق 
 

 )أ( إحصاءات النوع االجتماعي 

أة وكذلك لمر تعلقة باالمحصاءات  اإل زيادة الوعي بأهمية  في  رأة  الم عنية بالم ية  لم ؤتمرات العاالم ساهمت  .  3.433
ب الم حصاءات  اإل الخاصة  بالقضايا  أثناء وضع خطط النوع االجتماعي  تعلقة  بذلت جهود  فقد  أوسع.  بشكل 

من حصاءات لفهم تنوع الحياة لكل  اإل ستعراض وتقييم كفاءة  ال ثال،  المسبيل  على  عدد من البلدان،  في  التعداد  
دورها   لىرأة، إ الم حالة  في  حصـاءات يمتد،  في اإلن أن التحيز  اآل سلم به  المرأة. وقد أصبح من  الم الرجل و 

عيشية. وينبغي أن يكون الم   في األسرة دوره    لى وإفي األسرة زوجًا وأبًا،  دوره    لى حالة الرجل، إ  في قتصـادي، و اال
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في جميع مراحل العمل  في  أولوية مهمة  بالنوع االجتماعي  تعلقة  ة الم حصائي اإلحصاءات والطرق  اإل  ينتحس 
 .واضيعالمجميع   في، و شرالتخطيط وجمع البيانات والتحليل والن في التعداد:  

 
شاكل الم تعلقة بنوعية بيانات التعداد، لوحظ نوعان من  المشاكل ذات الطبيعة العامة  الم   لىضافة إاإل وب.  3.434

زات ، والتحي  النوع االجتماعيأساس  مة على  ناشئان عن النظرة النمطية القائ  رأة بصفة خاصة، وهماالم يتعلقان ب
تمثل   ال رأة هي ربة البيت و المأن  اًل، على فكرة  ول، مث األ. ويقوم النوع  النوع االجتماعيأساس  على  القائمة  

و الذي يستطيع فإن فكرة أن الرجل وحده ه ًا. ومن نفس المنطلق  اقتصادي   ين ا من السكان الناشطجزءً   لي بالتا 
فكار النمطية األ التعداد. وتؤثر هذه  في  سئلة وطرحها  األ  كيفية تصميم في  عيشية تؤثر لألسرة الم   أن يكون رباً 

من   يرستبيان. فإذا كانت البستنة وتربية الدواجن اللتان يقوم بهما كثاال لى شخاص عاأل كيفية إجابة  في  ًا  أيض 
 غ عن النساء بوصفهن ناشطات اقتصادياً ال ب اإل فلن يتم  اًل،  ان عم بر يعتال  ثال، المسبيل  لى النساء الريفيات، ع

 سي لألسرة. نشطة قد تكون مصدر الرزق الرئياألأن تلك بالرغم من 
 

سبيل   لى جمع البيانات وتجهيزها وتجميعها وعرضها. فع في  تصل بالتحيزات  ت ف األخرى    ةشكلالم ما  . أ3.435
هنة، قد يحدث أن تعد هذه الجداول إما للذكور الم حسب    ينثال، عند إعداد جداول التعداد الخاصة بالعامل الم 

حتى و   .ذات فائدة تذكر غير  هني للمرأة  المتعلقة بالنمط  الم علومات  الماض أن  تر ، ولكن باف ينفقط وإما للجنس 
بين   ة الرئيسي تفويت االختالفات    لمهنة، قد يتم  وفًقا لمين  جداول المستخد  يجري التصنيف حسب الجنس ل عندما  
مت  المهن إذا  في    ين الجنس  من ذلك،   ن من رقمين. وبدالً بيانات المهنة فقط على مستوى التصنيف المكو  ُقد 

لة البالغ عددها ستكون هناك حاجة إلى جداول خاصة تبين، على سبيل المثال، المجموعات المهنية المفص  
النوع االجتماعي أساس  المهن على  تقسيم  لجعل    ، من النساء أو الرجال تركيز أعلى  ذات  مجموعة    20أو    10

 . واضحاً 
 

تعلقة بحالة الم حصاءات  على اإلسـتعراض هذا التحيـز وأثره  ال   يرةخ األأثنـاء العقود    ير ذل جهد كبوقد بُ .  3.436
التعدادات وأعمال في جمع البيانات في  ستخدمة المفاهيم والطرق الم ين رأة من جهة، ومن جهة أخرى لتحس الم 
وتعت الم الصلة    بر سح.  ذات  القومية في  التحسينات  الحسابات  المتعل قة التوصيات  أحدث  وفي    حنقَّ الم  نظام 

التي اعتمدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات   ، واالستغالل الناقص للعمالة  ، والتوظيف  ، بإحصاءات العمل 
أوجه القصور المفاهيمية المذكورة أعاله   الفي ت صد منها  وقد قُ   السكان.  ات ي أيضًا ذات أهمية لتعدادهالعمل  

كانت سواًء  )أي  أشكال العمل( التي يؤديها النساء والرجال،  كل  األنشطة اإلنتاجية  وتوفير التدابير ل  تحديد و 
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على ثال،  المسبيل  على  ستوى الوطني،  على الم كذلك ركزت الجهود    . غير مدفوعة األجر   و مدفوعة األجر أ
 األسرة.  فاهيم والتصانيف والتعاريف لرب في الم إزالة التحيزات  

 
في دة  ر س الم واضيع  س الم أساعلى  رأة  المإحصائية هامة ومقاييس خاصة بحالة    سل ال ويمكن إنتاج س .  3.437

ساسية بالنسبة األفإن وحدة التصنيف  اًل عن ذلك  للتعدادات. وفض  ير بها للتحض   صى و لم والجداول ا  4.21  الفقرة 
بإجراء تصنيفات ات  شر ؤ الم من    يرة مجموعة كبعلى  مكن الحصول  الم واضيع هي الفرد، ولذلك فمن  الم عظم  لم 

بيان بمواضيع وجداول على  ع  ال ط لال ناث والذكور من السكان بشكل مستقل. و لإل ئمة  ال متقاطعة إضافية م 
 ،94"رأة والرجل المات عن  شر إحصاءات ومؤ " رأة، انظر  الم وضع إحصاءات شاملة عن  في  التعداد التي تفيد  

في   للنوع االجتماعي   المراعي منظور  الدمج  و  ،95دليل لوضع قواعد بيانات إحصائية وطنية عن المرأة والتنمية و
المنهجية  و،  96اإلحصاءات  التوجيهية  المتعلقة المبادئ  القضايا  االجتماعي    لتحليل  التعداد بالنوع  بيانات  في 

 األسرة عيشية و األسرة الم بشأن حالة    4.148الفقرة  في  التصانيف الواردة    بر وتعت  .97الوطني للسكان والمساكن 
 ين باء العازباآل مهات العازبات و لأل عيشية للنساء والرجال، مع إشارة خاصة  المالعائلية مناسبة لتحليل الحالة  

 .الذين يعيشون بمفردهم والمسنات والمسنين
 

مستوى الفرد يمكن عرضها على  أنه مع أن جميع البيانات التي يتم جمعها  على  هم التأكيد  الم من  .  3.438
تقاطعة حسب الملتجاهل التصنيفات    حوال، إذ أن هناك اتجاهاً األجميع  في  يتم  ال  ن ذلك  حسب نوع الجنس، فإ 

 سي أسا شرط  تعددة. ومن أجل استيفاء  المات  ير تغ  في الجداول ذات المتقاطع معقداً الميكون التبويب  حين  الجنس  
فراد حسب نوع الجنس، األحصاءات الخاصة باإل، وهو عرض جميع  النوع االجتماعيتعلقة بالم حصاءات  في اإل

. نشرف النظر عن وسيطة التخزين أو الصر جميع الجداول بفي  هيمن  الم  غير تالم بد من اعتبار الجنس هو  ال  
ات وقواعد البيانات وجداول التعداد الحاسوبية شر جميع الن النوع االجتماعي في  وينبغي أن يظهر التصنيف حسب  

 . فراداألتعلقة بالم 
 

 

 . http://unstats.un.org/unsd/demographic /products/indwm/indwm2.htm  مت ح على املوقع:   94
 . E.89.XVII.9شورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  من   95

 . E.13.XVII.9شورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  من  .96

 . 2014صند ت األمم املتحدة للسك ن،    97

http://unstats.un.org/unsd/demographic%20/products/indwm/indwm2.htm
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بيانات التعداد واستعمالها، وذلك عن طريق إثارة نشر  همة توسيع هدف  الم خرى  األرات  عتبا االومن  .  3.439
حصاءات اإل هج التي تحقق هذا التواصل الواسع النطاق عرض  ومن النُ شر.  حصاءات التي تناإل اهتمام الناس ب 

تفس في   مع  مبسطة،  بيانية وجداول  ال   ير شكل رسوم  البلدان  ترغب  للبيانات. وقد  تخطط واضح وبسيط  تي 
 لي نشور التحليالم ويمكن أن يشمل .  استعمال تقنيات مبتكرة ونسق جديدةفي  النظر في   لي صدار تقرير تحليإل 

فهم الوضع النسبي للرجال في  ت محدودة لها أهميتها الخاصة  ال مجاعلى  مواضيع التعداد الرئيسية، أو أن يركز  
 .البلدفي والنساء 

 
 والشباب طفال األ إحصاءات  )ب( 

تحسينات من   لى طفال والشـباب، ولكنها قد تحتاج إاأل التعدادات بيانـات مسـتفيضة عن  في  تتوافر  .  3.440
 . تعلقة بخصائص معينة، وعرض تلك البياناتالمعلومات المحيث التغطية ونوع  

 
بأنهم   " شباب ال"ف  سنة ويعرَّ  15شخاص تحت سن األبأنهم   "طفال "األ ف  حصائية يعرَّ اإلغراض  لأل و . 3.441

أقسام فرعية تتكون كل   لى إ   ين الفئت ين  فيد تقسيم هات الم سنة. ومع ذلك فمن    24  لى إ  15شخاص من سن  األ
 سريعة ات الر ي  للتغًا  نظر   ( فئات سن دراسة معينةلى  أو حسب ظروف البلد، إ)منها من خمس سنوات من العمر  

الدراسة والحالة الزواجية وحالة النشاط. في  نتظام  لال بالنسبة    خصائص هذا النطاق العمري، مثل ما يحدث في  
عيشية والدخول األسرة الم العائلية أو  لألسرة  سن الزواج والوضع بالنسبة  ين في  الجنس بين  فات  ال خت  لال ونظراً 
 حسب نوع الجنس. ولهذا الغرض فإن التوزيعًا  ينبغي تصنيف البيانات حسب السن وأيض   سوق العمل،في  

مفيد حسب سن  الفردية والجنس سيكون  العمر  العمرًا.  وات  التوزيع حسب سنوات  يكن  لم   الفردية عملياً   وإذا 
ومن هم   ( الرضع)سنة واحدة    من هم تحت سنبين  فضل التمييز  األسنوات فمن    5طفال تحت سن  لأل بالنسبة  

في من هم بين  ييز  سـتصوب التم الم سنة فمن  19إلى  15سنوات. أما بالنسبة للشباب من سن   4-1سن في  
البلد فيه أن   بر سنة، أو التمييز حسب السن الذي يعت   19  لى إ  18سن  في  سنة ومن هم    17  لى إ   15سـن  

 صرًا. الشـخص لم يعد قا
 

 التعداد مافي  بها    صى و الم واضيع الرئيسية  الم طفال، تتضمن  األ غراض وضع إحصاءات عن  أل و   . 3.442
 األسرة الصلة برب    ( د)  ؛ (سن الدراسةفي  طفال  )لأل لدراسة  في انتظام  اال  (ج )   ؛ العمر  (ب )   ؛ نوع الجنس  ( أ ):  يلي
  .عيشيةفي األسرة الم رجع  الم خر اآل عيشية أو الشخص الم 
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أو األ ضـوء    في و .  3.443 التي  العاال ولويـة  القمـة  للطفلة مؤتمر  الطفل   لمي ها  أجل  والم 1990)   من  ؤتمر ( 
ء اهتمام ال ينبغي إي(،  1995)  رأة الم عني ب المالرابع    لميؤتمر العا الم و (  1994) بالسكان والتنمية  المعني    ليالدو 

هذا الصدد وضع الطفلة من في  هم بصفة خاصة  الم. ومن  شرها طفال ون األ حصاءات عن  اإل  ين خاص لتحس 
والزواج  في  نتظام  االحيث   الوفيات  شاكل الم. ومن  ةالمهم  القضايا  من   وغيرهابكر  الم الدراسة، ومن حيث 

طفال الذين ظلوا األ طفال الذين ولدوا حتى تاريخ التعداد و األ تعلقة بإحصاءات الطفلة أن البيانات الخاصة ب الم 
مرحلة التبويب. في  ستبيان أو  في االحيان حسب نوع الجنس  األ من  في كثير  قيد الحياة ليست مفصلة  على  

 . طفال األ لوفيات  شرة مباغير  وضع تقديرات  في  وتفيد هذه البيانات  
 

الشباب، مع إضافة ما    على طفال تنطبق أيضاً األ ستقصاء عن  لال حددة  الممواضيع البحث الرئيسية  .  3.444
 ؛ قتصادي االحالة النشاط   ( د)   ؛ التحصيل التعليمي ( ج )   ؛ معرفة القراءة والكتابة ( ب)   ؛ الحالة الزواجية ( أ ) :  ليي 
 . العمر عند الزواج  (و)   ؛ ولودين أحياءالمطفال األ عدد  ( ه )
 

ه، كما ال ذكورة أع ًا إلى المواضيع الم فيدة استنادالم قاييس  الم حصاءات و اإلويمكن بسهولة جمع بعض  .  3.445
الحصول   مؤ على  يمكن  إضافية  شر أي  تصنيفاتعلى  ات  جداول  تفصي   أساس  أكثر  باستعمال اًل  متقاطعة 

 . جلدالم هذا في بها    الموصى مواضيع أو جداول التعداد 
 

 )ج( إحصاءات كبار السن 

 لى ولكنها ربما تحتاج إ   ساكن،المتعدادات السكان و في  ًا  أيض كبار السن  تتوافر بيانات مستفيضة عن  .  3.446
 . وصوف أدناهالم النحو على تصنيف منفصل حسب العمر والجنس 

 
في وحسب الحالة    غراض التصنيف،أل أكثر. و  ف عاماً   60بأنه كل شخص عمره  لسن  كبير اف  ويعرَّ .  3.447

 100خمس سنوات حتى سن    فئات عمرية تتكون كل منها من في  فيد تبويب البيانات  الم كل بلد، قد يكون من  
 . سنة فأكثر 60هي  يرةفئة عمرية كبفي من إدراجهم اًل  سنة بد 

 
توصيات في  واضيع الرئيسية الواردة  الم، تشمل  كبار السنات عن  شر غراض وضع إحصاءات ومؤ أل و .  3.448

ما   أخرى  يليالتعداد  أمور  ضمن  الجنس  ( أ ) ،  الزواجية  ( ج )  ؛ العمر  ( ب)   ؛ نوع  النشاط   ( د)   ؛ الحالة  حالة 
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ء النز   ( ح )   ؛ نوع مكان السكن  ( ز)   ؛ (العائليةاألسرة  أو  ) عيشية  األسرة الم تركيب    ( و)   ؛ الدخل   ( ه )   ؛ قتصادياال
 . ؤسساتالم 
 

البلد. في  ، حسب السياسات والظروف  كبار السنطلوبة للدراسات الخاصة بالم حصاءات  اإلتتفاوت  .  3.449
 ئمة للتعدادات. ال ات تكفل وضع جداول مشر ؤ الم قائمة إيضاحية ب لي ستوى الدو على المتوجد  ال و 

 
 )د( إحصاءات األشخاص ذوي اإلعاقة 

على السكان  في  العجز    ت ال للمعلومات بشأن تواتر وتوزيع حا قي مًا  مصدراً يمكن أن يوفر التعداد  .  3.450
أنه وإن كان عدد متزايد من البلدان يطرح أسئلة عن   برة . ويستفاد من الخ ليح المقليمي و اإل عد الوطني و الُص 

ت عجز ال عدد حا  ين جداول تب على    صر ما يقتغالبًا  تعداداته، فإن عرض البيانات الخاصة بالعجز  في  العجز  
أنه  لأل السكان. ومما يدعو  في  شديدة محددة موجودة   توجد عادة جداول تقاطعية حسب خصائص ال  سف 

 . أخرى 
 

باألشخاص تعلقة  الم يفات  فاهيم والتصن الم من العمل بشأن    ير القيام بالكث  األخيرة السنوات  في  قد تم  .  3.451
 عني الم ل عمل فريق واشنطن  ال ، خاصة من خ األشخاص ذوي اإلعاقةووضع إحصاءات عن  ذوي اإلعاقة  
هذه الخطوط   تعداداتها. وتعرض في    موضوعاً   اإلعاقةويتزايد عدد البلدان التي تدرج    ،98عاقة اإل بإحصاءات  

وتتناول الفقرات التالية .  تعدادات السكاناإلعاقة في  التوجيهية، للمرة الثانية، توصيات بشأن إدراج أسئلة حول  
 سائل التي ينطوي عليها إعداد جداول مفصلة للتعداد بشأنعلى الم وضوع بإيجاز من أجل إلقاء الضوء  المهذا  

 . األشخاص ذوي اإلعاقة
 

ألشخاص ورية لتقييم تكافؤ الفرص لضر  برتوصيات التعداد التي تعتفي  ئيسية الواردة واضيع الر الم و .  3.452
اإلعاقة حالة  أل ،  ذوي  عن  إحصاءات  وضع  اإلعاقةشخاص  األ غراض  هي ذوي   ، 

التحصيل   (و )  ؛ الحالة الزواجية  (ه)   ؛ عيشيةاألسرة الم نوع    ( د)   ؛ قامةاإل محل    ( ج )  ؛ العمر  ( ب)  ؛نوع الجنس  (أ )
 . هنةالم  ( ي )   ؛ الصناعة (ط)   ؛الحالة الوظيفية  ( ح )   ؛ القوى العاملةحالة   ( ز)   ؛ الدراسةفي نتظام  اال التعليمي و 

 

 

 . www.cdc.gov /nchs/washington_group/index.htm   وقاععلى املعلوم ت عن الفريق،  املمزيد من على  ع  الطااالميكن    98

http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm
http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm
http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm
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تقت  الو .  3.453 ببيانات    صر ينبغي أن  التبويب الخاصة  حسب الجنس   ةصاب اإل انتشار  اإلعاقة على  خطة 
فيما   وبدون إعاقات   ذوي اإلعاقة شخاص  األقارنة  لم عرض جداول   أيضًا  همة جداً الم مور  األ والعمر، ولكن من  

ه ال ذكورة أعالمواضيع  الم أساس  على  قتصادية الرئيسية. فالجداول التي تعد  االجتماعية و اال يتعلق بالخصائص  
ذلك ينبغي عرض على  وة  ذوي اإلعاقة. وعال   شخاص األوحاجات  اإلعاقة  توفر معلومات عن مدى انتشار  

 . وبدون إعاقات ذوي اإلعاقةشخاص  األبين إجراء مقارنات    سر الجداول بشكل يي 
 

 الخصائص العرقية والثقافية  )ه( 

ثنية لسكان البلد، اإل ثني للسكان إجراء دراسة متعمقة للخلفية  اإلكيب  تر يتيح جمع معلومات عن ال .  3.454
 مثاًل(. ل حَّ لرُ كا) خرى  األالسكانية الخاصة  ، والهجرة الدولية، والفئات ينصلياأل خاصة فيما يتعلق بالسكان  

 
الصعوبات  .  3.455 هذه  في  توجد بعض  تطلق  أل علومات  الم جمع  قد  السكان  فئات  نفسها على  ن بعض 

الفئة الصحيحة من الفئات في  شخاص  األء  ال ، ومن أجل وضع هؤ ليح الم أساس معناها  على  مسميات إثنية  
حلية للفئات السكانية المالفرعية والتعاريف    ة ثني اإلالفئات  و   ة ثني اإلالفئات  وري وضع قائمة بضر ثنية، من الاإل
 يرة ثني للسكان. ومما يحقق فائدة كب اإلكيب  تر . ومن شأن ذلك أن يتيح معلومات دقيقة عن اليرةثنية الصغاإل

تتعامل مع نظمات التي  الم ثنية، وكذلك  اإل مجال الدراسات  في    ين تخصص الماك العلماء و شر هذا الصدد إ في  
 ة. إعداد تلك القائمفي ، ينصلياأل السكان  

 
فيد تبويب الم السكان، من    كيب تر ثنية لاإلمعلومات شاملة تعكس الخصائص  على  ومن أجل الحصول  .  3.456

لما يلي البيانات وفق  الزواجية  (د)   ؛قامة اإل محل    (ج )   ؛ العمر  ( ب)   ؛ الجنس  (أ)   :ًا   (و)   ؛ولدالم   (ه )   ؛ الحالة 
األسرة نوع    (ل )  ؛هنةالم  (ك )  ؛الصناعة(  ي )   ؛ الحالة الوظيفية  (ط)   ؛ القوى العاملة  حالة  ( ح )  ؛ التعليم  (ز)   ؛ الوفاة

 . عيشية وحجمهاالم 
 

من أجل إعداد إحصـاءات عن   ينصلياأل معلومات شاملة عن السكان  على  هم الحصول  الم من  . و 3.457
الفئات وكذلك عن خصـائصها الديمغرافية وتركيبها   جتماعي. وهذه معلومات قيِّ مة االقتصـادي  اال أعداد تلك 

 ين. صلياأل جتماعي للسكان  اال دعم برامج التنمية من أجل تقديم الدعم في  تفيد  
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علومات عن بلد الم  لى ضافة إاإل ب  ين للمهاجرين الدولي ثني اإلكيب تر حصاءات الخاصة بال اإلوتساعد . 3.458
 ا. التحديد الدقيق لتدفقات الهجرة الدولية وحجمه في نة  واط  الم د و ال ي الم 
 

للسكااالتحديد  في  ًا  همة أيض الم صادر  الم وتعدادات السكان هي من  .  3.459 الديني  فيد الم ومن  ن.  نتماء 
 ؛ قامةاإل   محل    ( د)   ؛ ثنياإلنتماء  اال  ( ج )  ؛ العمر  ( ب)   ؛ الجنس  (أ)علومات موزعة حسب  الم هذه  على  الحصول  

 ة. نتماءات الديني اال معرفة توزيع في  علومات  الم. وتفيد هذه  الميالدمحل  ( ه )
 

فيد دراسة اللغة الم نطاق واسع. فالبلدان تجد من  على  علومات الخاصة بمعرفة اللغات  الموتستخدم  .  3.460
علومات المحوال معرفة هذه  األكل  في  فيد  الم خرى. ومن  األم، أو بعض اللغات  األ الرسمية للبلد وكذلك اللغات  

 . الميالد محل  (هـ )   ؛قامةاإل محل  (  د)   ؛ ثنياإلنتماء اال   ( ج )   ؛العمر   ( ب)   ؛ الجنس  ( أ ) موزعة حسب  
 

، ينهاجرين الدوليالم اندماج    دراسـة مدىفي  ًا  الرسـمية للبلد مفيدة جد تعلقة بمعرفة اللغة  الم علومات  الم و .  3.461
 . وضع برامج لتعلم اللغةفي ثال الم سبيل على ويمكن أن تستخدم 

 
علومات يمكن أن تتيح . فهذه الم اً مهمة جد  ين صـلياأل م للسـكان  األتعلقة بمعرفة اللغة  المعلومات المو .  3.462

 . لدعم تنمية تلك اللغات برامجضع  في و   اً كما أنها مفيدة جد "صلية األ اللغات  " إحصاءات عن 
 

 إحصاءات حول الفقر )و(  

يمكن لبيانات التعداد أن توفر مصدًرا قيًما للمعلومات عن ظروف حياة األسر المعيشية كمقياس .  3.463
 عداد نهًجا كمًيا لقياس الفقر.غير مباشر للفقر الستكمال بيانات الدراسات االستقصائية الكمية. وتوفر بيانات الت

 
 وفي بعض الحاالت، يمكن للبلدان أن تجمع مؤشرات متعددة للحرمان باستخدام بيانات التعداد. .  3.464

 
 مؤشرات التنمية  - 4
 

تحتاج البلدان إلى المؤشرات لتتبع التقدم المحرز في مختلف األهداف اإلنمائية، وبالتالي يتعين على   . 3.465
مكاتب التعداد أن تبذل الجهود إلنتاج مؤشرات ذات صلة لتلبية هذه الحاجة. وفي جولة تعداد السكان والمساكن 
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اإلنمائية لأللفية على النحو الموصى   ، قامت معظم البلدان بإنتاج مؤشرات تستند إلى األهداف 2010لعام  
به. وينبغي أن يؤخذ في االعتبار نوع المؤشرات الالزمة لتلبية متطلبات اإلبالغ الدولية والوطنية في وقت مبكر 

 من مرحلة التخطيط للتعداد. 
 

التأكيد على أن كال من اإلبالغ والرصد على الصعيدين العالمي والوطني  .  3.466 يتطلبان بيانات ينبغي 
وطنية موثوقة وقابلة للمقارنة من أجل تجميع المؤشرات. وفي هذا الصدد، من األهمية بمكان أن تتمتع البلدان 
البيانات المطلوبة لهذه المؤشرات. إن توافر إحصاءات موثوقة  بالقدرة اإلحصائية على إنتاج وتحليل ونشر 

منهجي هو عامل نجاح حاسم لتحقيق أهداف التنمية. إن وقدرة الحكومات على قياس ورصد المؤشرات بشكل 
جيدة  بيانات  الحصول على  الصعب  من  يجعل  النامية  البلدان  بعض  في  اإلحصائية  القدرات  إلى  االفتقار 

لمسوح األسر المعيشية أو أنظمة بيانات إدارية   ومتماسكاً   وموثوقة. ال تمتلك العديد من البلدان برنامًجا مستداماً 
خدامها إلنتاج اإلحصاءات األساسية بشكل روتيني. في حالة عدم توفر أنظمة إحصائية أساسية، قد يمكن است 

يتعين على الرصد العالمي االعتماد على تقديرات وطنية ودولية ذات جودة وموثوقية متفاوتة على نطاق واسع. 
ة تدخالت السياسة على المستويين وقد يؤدي ذلك إلى سوء التقدير فيما يتعلق بالتقدم المحرز وقد يقوض فعالي 

 الوطني ودون الوطني. 
 

، حددت األهداف اإلنمائية لأللفية كأهداف عالمية محددة 2000عقب اعتماد إعالن األلفية في عام  .  3.467
. ومن المسلم به أنه على الرغم من 2015زمنًيا وكمًيا للتصدي للفقر المدقع، مع تحديد مهلة زمنية في عام  

ف اإلنمائية لأللفية قد أثرت تأثيًرا هائاًل في حياة الماليين، ال يزال الطريق طوياًل. تشارك األسرة أن األهدا 
من أجل معالجة أوجه عدم المساواة   2015في مناقشات تشاورية بشأن خطة التنمية لما بعد عام    الدولية حالياً 

. وبمجرد اعتماد األهداف اإلنمائية لخطة عن التحديات الجديدة التي تواجه الناس والكوكب  المستمرة فضالً 
 ، سيتم إدراجها في هذا القسم وإتاحتها على اإلنترنت. 2015التنمية لما بعد عام 

 
 توثيق تجربة التعداد  - الحادي عشر الفصل  

 
وبسبب تعد التجربة التراكمية للتعدادات السابقة في بلد ما مفيدة للغاية في التحضير لتعداد جديد.  .  3.468

)عادة   التعدادات  بين  الوقت  التعداد، من   10مرور  لمكتب  الخبرة  الموظفين ذوي  واحتمال مغادرة  سنوات( 
 الضروري وجود سجل شامل لكيفية التخطيط للتعداد وتنظيمه وإجراءه. 
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عن لذلك، ينبغي لمكتب التعداد أن يخطط لنظام إلدارة المعارف وينف ذه لتجميع السجالت الكاملة  .  3.469

الخطط واألنشطة والقرارات المتخذة خالل عملية التعداد بأكملها. ويتطلب ذلك توثيق وأرشفة المعلومات المتعلقة 
بالخطط وتنفيذها، فضاًل عن المشاكل التي تمت مواجهتها وكيفية حلها في كل مرحلة من مراحل دورة التعداد. 

لية التعداد وعدم تركها حتى نهاية عملية التعداد. ويوصى بتوثيق تجربة التعداد في كل مرحلة من مراحل عم 
ويشمل ذلك الخطط والقررات واألنشطة المتصلة باألنشطة التحضيرية، ومنهجية التعداد، والعمل الميداني أو 
أي نشاط آخر لجمع البيانات، وتجهيز البيانات، وتكلفة التعداد وتنفيذ ميزانيته، وتقييم أداء كل نشاط من هذه 

. وتشمل األمثلة على البنود الواجب تتبعها أو رصدها تنفيذ األنشطة، والوقت المستغرق إلكمال نشاط األنشطة
معين، والموارد المستخدمة والتكلفة. وينبغي تقييمها كلها مقارنة بأهداف محددة بحيث يمكن تسجيل التغييرات 

التعداد وتسجيلها في الخطط، بما في ذلك معلومات عما تغير ولماذا. وينبغي أيًضا أن   يراعي تتبع تجربة 
بصورة منهجية المخاطر التي تمت مواجهتها وكيف تمت إدارة هذه المخاطر. لمزيد من المعلومات أنظر إلى 

 الجزء الثاني، الفصل الرابع عشر بشأن "ضمان الجودة". 
 

ذاكرة المؤسسية بطريقة مقننة وبالتالي، فإن استخدام أدوات وتقنيات إدارة المعرفة مفيد للحفاظ على ال  . 3.470
بحيث يمكن استخدام الدروس المستفادة من الماضي لتحسين إدارة عملية التخطيط للتعداد وتنفيذه في المستقبل. 
وينبغي ترتيب السجالت في النظام بحيث يمكن العثور بسهولة على المعلومات المتعلقة بكل جانب من جوانب 

 عملية التعداد. 
 

جيل المنهجي لتجربة التعداد غاية في حد ذاته. ويوصى بأن يقوم كل بلد بإعداد تقرير ليس التس .  3.471
إداري ومنهجي، وإن أمكن، نشره، بوصفه "ذاكرة تاريخية" للتعداد، استناًدا إلى المعلومات المسجلة في نظام 

الفقرتين   )أنظر  المعارف  يتضم3.326و   3.325إدارة  أن  وينبغي  اإلداري"(.  "التقرير  اإلداري ،  التقرير  ن 
 بمنهجية التعداد، معلومات عن الطريقة التي تم بها التخطيط للتعداد وتنظيمه وإجراءه، فضالً   والمنهجي، رهناً 

عن المشاكل المنهجية وغيرها من المشاكل الهامة التي تمت مواجهتها في مختلف مراحل البرنامج. وينبغي أن 
نماذج من   االقتضاء،  التقرير، حسب  تكلفة يقدم  العد، ومعلومات مفصلة عن  التعداد، وتعليمات  استبيانات 

 التعداد، وتنفيذ ميزانية التعداد، فضاًل عن النقاط الواجب النظر فيها في التعدادات المقبلة. 
 

قدر   أن يكون التقرير شامالً   لهيكل خطة المشروع. من المهم  يمكن أن يكون هيكل التقرير مماثالً .  3.472
اإلمكان، ويغطي جميع مراحل وجوانب التخطيط والعمليات في التعداد، بما في ذلك العمل الميداني، والتجهيز، 



 

 

287  

 

أنه في حين أن هذا التقرير سيستند إلى بنود ومعلومات في   والتحليل، والنشر، والتقييم. وتجدر اإلشارة إلى 
بالضرورة على و  المعارف، فإنه قد ال يحتوي  إدارة  المعلومات، ألن نظام  صف مفصل لجميع العمليات أو 

سيساعد هذا التقرير مستعملي نتائج التعداد في تقييم البيانات وتفسيرها   بعضها قد يكون لالستخدام الداخلي فقط. 
 وتسهيل التخطيط السليم لبرامج جمع البيانات المستقبلية، بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن. 

 
 أرشفة السجالت الفردية  - الثاني عشر الفصل  

 
 الغرض من أرشفة السجالت الفردية   -  ألف 

 
للتعداد بغض النظر عن الشكل  .  3.473 التالي لألرشفة على السجالت الفردية   -ينصب تركيز التفصيل 

االستبيانات الورقية أو السجالت اإللكترونية. ويرد النقاش بشأن العملية الكاملة وخصائص أرشفة جميع وثائق 
 بشأن التسجيل المنهجي لتجارب التعداد وتوثيقها.   3.472الى  3.468 ات من التعداد في الفقر 

 
وتشير سجالت التعداد الفردية إما إلى االستبيانات الورقية للتعداد في حالة استخدام هذه االستبيانات .  3.474

وأسرة معيشية واردة في العد إذا لم لجمع المعلومات من السكان، أو إلى السجالت الرقمية عن كل شخص  
يتضمن جمع البيانات استبيانات ورقية، بما في ذلك أدوات التعريف المباشرة، مثل االسم والعنوان وما إلى 
الورقية وغير  أي مزيج من االستبيانات  الوسائط،  أو متعددة  الوسائط  ثنائية  البيانات  ذلك. وفي حالة جمع 

خدام نماذج اإلنترنت واالستبيانات الورقية في إرسال البريد/إعادة البريد، فإن جمع الورقية كما هو الحال في است
 السجالت الفردية الناتج عن ذلك يكون أيًضا مزيًجا من التسجيالت الورقية والرقمية. 

 
ال غنى عنه من عملية األرشفة. وبما   وفي حالة السجالت الرقمية تصبح الوثائق المصاحبة جزءاً .  3.475

يتم تقديم عدد من المتغيرات في السجل الرقمي كرموز، فمن الضروري أرشفة جميع الكتب البرمجية وجميع   أنه 
السجل بشكل  المتغيرات في  الالزمة إلظهار قيمة كل متغير من  البيانات،  أداة جمع  الوثائق األخرى، مثل 

االستبيانات الورقية، فإنها بطبيعتها   في حالة أرشفة  كامل. وفي حين أن هذه الوثائق المصاحبة لها قيمة أيضاً 
مرئية، وبالتالي ال تتطلب سوى مهارات القراءة ومعرفة اللغة المستخدمة في البداية لملئها لفهم المحتوى، طالما 

 أنها في حالة مادية جيدة. 
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في إن الغرض األساسي من أرشفة سجالت التعداد الفردية هو الحفاظ على سالمتها الستخدامها  .  3.476
المستقبل، وال سيما في مجال بحوث األنساب والدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية الطولية، وكذلك الستخدامها 

لتشريع   بل المؤرخين والديمغرافيين. ويخضع نشر سجالت التعداد الفردية المحفوظة لمرور الوقت وفقاً من قِّ 
استخدام المعلومات الفردية إلى تعريض سرية المجيبين عديدة، مما يضمن أال يؤدي    التعداد، ويشمل عادة عقوداً 

 وخصوصيتهم للخطر. 
 

التعداد .  3.477 أرشفة سجالت  بشأن عملية  إرشادات مفصلة  أهمية توفير  المبالغة في  وبالتالي، ال يمكن 
متعلقة الفردية في تشريع التعداد. وتوفر هذه األحكام األساس القانوني للحفاظ على األرشيفات واإلجراءات ال

بإصدار السجالت المحفوظة. وينبغي اإلشارة بوضوح إلى الفارق الزمني بين جمع البيانات وإصدار السجالت 
سنة )كندا(. وفي بعض الحاالت، ال   92سنة )الواليات المتحدة األمريكية( و  72إذ يتراوح بين    - المحفوظة  

امل، كما هو الحال في الهند، قبل عام واحد من قبل التخلص منها بالك   تخزن االستبيانات األصلية إال مؤقتاً 
 إجراء التعداد المقبل. 

 
 إجراءات األرشفة   -  باء

 
في جميع الظروف. وفي حالة سجالت التعداد   تمثل أرشفة كمية كبيرة من السجالت تحدًيا كبيراً .  3.478

الفردية، يمكن أن يتفاقم ذلك بسبب العدد والشكل الهائلين. لكن، تحتاج الهيئة الوطنية لإلحصاء في جميع 
الحاالت إلى وضع استراتيجية مؤسسية لألرشفة تستند إلى ثالثة عناصر هي: البنية التحتية التنظيمية، والبنية 

 جية، والموارد. التحتية التكنولو 
 

التنظيمية وتشير  .  3.479 التحتية  يتعين وضعها داخل مكتب    البنية  التي  الترتيبات  الوطني إلحصاء  اإلى 
بطريقة تكفل كفاءة عملية األرشفة واسترجاع البيانات في نهاية المطاف. وفي معظم الحاالت، تكون الوحدة 

الفردية وصيانتها وتخزينها بأمان وإصدارها في نهاية   المركزية داخل المكتب هي المسؤولة عن أرشفة السجالت 
إصدار فعلًيا  المطاف. بمجرد انتهاء المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون إلصدار السجالت، يجري عادة  

للجمهور عن طريق إرسال دفعات ذات صلة إلى المكتبات التي تغطي أجزاء من البلد أنشطة عملية التعداد  
 إليها السجالت وإلى مكتبة وطنية مركزية. تشير 
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إلى التكنولوجيا الفعلية المستخدمة في األرشفة. في عصرنا هذا، ثبت   البنية التحتية التكنولوجية تشير    . 3.480
أن تخزين أعداد هائلة من االستبيانات الورقية ليس فعااًل من حيث التكلفة، ألنه يتطلب هيكاًل كبيًرا آمًنا مادًيا، 

الحرائق ودر  الحماية من مخاطر  بما في ذلك  المتطلبات األخرى،  جة حرارة ورطوبة منظمة، ومجموعة من 
والفيضانات والظواهر الجوية الشديدة. وبالتالي، في معظم الحاالت يتم مسح االستبيانات الفعلية وتخزين صور 

داد الفردي من تعداد السكان والمساكن لها في أجهزة تخزين إلكترونية مختلفة. وكمثال على ذلك، فإن جداول التع 
 على شكل صور ممسوحة.  99متاحة على موقع إلكتروني   1940في الواليات المتحدة لعام 

 
وال تشير البنية التحتية التكنولوجية فقط إلى التكنولوجيا الفعلية المستخدمة في عملية األرشفة، بل .  3.481

ة واإلسناد الترافقي إلى المراجع التي تسمح باسترجاع السجالت تتكون أيًضا من سلسلة من بروتوكوالت األرشف 
في الواليات المتحدة، تمت أرشفة جميع السجالت على أساس منطقة   1940بنجاح. وفي مثال تعداد عام  

العد، باعتبارها عتبة المستوى األول، ثم المقاطعة، القضاء وما إلى ذلك. ولذلك، ينبغي أن تبنى هذه التكنولوجيا 
 لى نظام أرشفة متطور يمكن من تحديد السجالت واسترجاعها بكفاءة. ع
 

وفي حالة أرشفة السجالت الرقمية، توفر التكنولوجيا المعاصرة مجموعة واسعة من الحلول الممكنة، . 3.482
صول لألرشفة يضمن التخزين واالسترجاع الفعالين، باإلضافة إلى الو   جيداً   مدروساً   مخططاً   لكنها تتطلب أيضاً 

 إلى البيانات الفوقية والوثائق المصاحبة. 
 

وينبغي أن تؤخذ الموارد المخصصة لألرشفة في االعتبار في المراحل األولى من التخطيط للتعداد، .  3.483
في سياق البنية التحتية التكنولوجية والتنظيمية. وعند تقييم حجم األموال الالزمة، من الضروري اعتماد نهج 

األجل، ألن أرشفة وحفظ وإصدار السجالت سيشكل أساًسا نشاًطا دائًما ما دامت التعدادات   استراتيجي طويل 
النُ  ظم اإلحصائية الوطنية: فال بد دائًما من االستعداد إما للجولة التالية من إصدار السجالت أو جزًءا من 

 ألرشفة السجالت التي تم الحصول عليها حديًثا. 

 

 . ./http://1940census.archives.gov:  أنظر إىل املوقع اإللك  ين الت يل  99

http://1940census.archives.gov/
http://1940census.archives.gov/
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 أرشفة السجالت والبيانات الجزئية الفردية  -جيم 
 

تختلف سجالت التعداد الفردية ألغراض األرشفة كما هو موضح أعاله عن البيانات الجزئية للتعداد . 3.484
ألن هذه المعرفات   - االسم والعنوان ومنطقة التعداد    - بشكل أكثر أهمية: فهي تحتفظ بأدوات التعريف المباشرة  

معلومات أساسية لدراسات األنساب والدراسات األنثروبولوجية والتاريخية واالجتماعية الطولية. وفي نفسها تمثل  
حالة البيانات الجزئية، ستزال هذه المعرفات، وأي معرفات أخرى يمكن أن تحدد المجيب بشكل مباشر أو غير 

من وحدات الرصد؛ وفي حالة تعداد مباشر. وتعرف البيانات الجزئية بأنها سجالت إلكترونية تتعلق بكل وحدة  
السكان والمساكن، يكون األفراد والوحدات السكنية واألسر المعيشية. ويتم تخزين هذه المعلومات في متغيرات. 
ويمكن أن تكون المتغيرات من أنواع مختلفة )على سبيل المثال، العددية أو األبجدية، المنفصلة أو المستمرة(. 

شرة من المجيب عن طريق استبيان أو عن طريق المالحظة أو القياس )على سبيل ويمكن الحصول عليها مبا 
 .100المثال، عن طريق تحديد المواقع في النظام العالمي لتحديد المواقع(، محسوبة أو محتسبة 

 

ومن المتوقع أن يصبح استخدام البيانات الجزئية مجهولة المصدر سمة قياسية لنشر بيانات التعداد . 3.485
تعرض    المبادئ والتوصيات من هذه    3.388و  3.376. وبالتالي، فإن الفقرتين  2020لجولة تعدادات عام  

 لمبادئ وبروتوكوالت نشر ملفات البيانات الجزئية.   شامالً   تفصيالً 
 

 التقييم العام للتعداد  - عشر الثالث الفصل  
 

 أهمية التقييمات   -  ألف 
 

العملية .  3.486 يشكل  وربما  المترابطة،  الخطوات  من  معقدة  سلسلة  من  والمساكن  السكان  تعداد  ويتكون 
اإلحصائية الوحيدة األكثر شمواًل وتعقيًدا وتكلفة التي يقوم بها البلد. وينبغي، شأن أي مشروع آخر، تقييم التعداد 

يرد تقييم التعداد من حيث التغطية وتقييم جودة   . 101ان أن يكون الجهد واستثمار الموارد جديرين باالهتمام لضم 

 

100  Olivier Dupriez and Ernie Boyko, Dissemination of Microdata Files: Principles, Procedures and Practices, IHSN 

Working Paper No. 005 (2010) . 

)منشورات األمم املتحدة، رقم   1التنقيح  ب 83  العد ،  الطرتس ت يف  ،  را 1، التنقيح   لي  إ ارة التعدا  لتعدا ات السك ن  املس كن   101 
 .( 1التنقيح   ، E.00.XVII.15 :املبيع
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التاسع البيانات في   التعداد في    من   الفصل  الثالث وضمان الجودة في  الرابع عشر  الجزء  الجزء من  الفصل 
 التعداد. الثاني. يهتم هذا القسم بعمليات التقييم وإجراءات عملية 

 
يعتبر تقييم التعداد مهًما لعدة أسباب، من بينها توفير الدروس المستفادة من تعداد إلى آخر. ولهذا .  3.487

السبب، يعتبر التقييم عموًما المرحلة األخيرة من دورة التعداد أو الخطوة األولى في دورة التعداد المقبلة. ويسمح 
م والعمليات وتأثيرها المحتمل على جودة البيانات. وفي هذا الصدد، من ظالتقييم بتقييم فعالية العمليات والنُ 

المهم بصفة خاصة تقييم مختلف جوانب عملية التعداد، ال سيما عند إدخال تغييرات مقارنة بالتعداد السابق. 
م   عن  قيمة  معلومات  التقييمات  ين وتوفر  التي  السابقة،  التشغيلية  اإلجراءات  في  والضعف  القوة  بغي واطن 

 استعراضها بعناية قبل اعتماد التعداد المقبل. 
 

وباإلضافة إلى تقييم كيفية إجراء التعداد وعناصره التشغيلية، من المفيد تقييم استخدام بيانات التعداد .  3.488
 على الردود حات للمستعملين للحصول  و ومنتجاته وقيمتها. ويمكن تقييم مخرجات التعداد من خالل إجراء مس 

من خالل النظر في المقاييس المتعلقة باستخدام المنتجات، مثل عدد الزيارات إلى منتجات الويب   أو   ذاتيةال
أو عدد المنشورات المطلوبة أو المشتراة. ويمكن استخدام تقييم منتجات التعداد لقياس ما إذا كانت البيانات 

ب، ومناسبة، ودقيقة، ومتماسكة، وموثوقة وقابلة والمواضيع المختارة متاحة بما فيه الكفاية، وفي الوقت المناس 
وعالجها   للتفسير لتلبية احتياجات المستعملين. وقد توفر نتائج التقييم معلومات يمكن اتخاذ إجراء بشأنها فوراً 

 في الفترة الفاصلة، وينبغي أن تدعم بالتأكيد األعمال التحضيرية للتعداد الالحق. 
 

قامت البلدان بإدخال منهجيات وتكنولوجيات جديدة في إجراء التعدادات بغية وفي السنوات األخيرة، .  3.489
خفض تكاليف التعداد وتحسين جودة بيانات التعداد وحسن توقيتها. ويتم استخدام منهجيات جديدة تستند إلى 

في ج  الجديدة  التكنولوجيات  التعداد ومن  معلومات  المصادر إلنتاج  اإلدارية ومجموعات من  ميع السجالت 
فضالً  الوسائط،  المتعدد  التعداد  أساليب  باستخدام  األخرى  التغييرات  وتتعلق  التعداد.  االستعانة   مراحل  عن 

 بمصادر خارجية كبيرة لبعض جوانب عمليات التعداد. 
 

نجاح .  3.490 مدى  تقييم  أجل  من  نفًعا  أكثر  التعداد  عمليات  تقييم  يصبح  الراهن،  الوضع  إلى  وبالنظر 
عالوة على ذلك، فإن التقييمات ضرورية لتوفير الدروس المستفادة ليس للبلدان المعنية فحسب، االبتكارات. و 

 للبلدان التي ترغب في اعتماد عمليات مماثلة إلجراء تعداداتها في المستقبل.  بل أيضاً 
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 التخطيط للتقييم   -  باء
 

خاص. بل ينبغي أن يدرج برنامج التقييم ينبغي أال يجري تقييم عمليات التعداد على أساس تدبير  .  3.491
في خطة التعداد الشاملة وأن تخصص له ميزانية على النحو المناسب. وقد أدى االفتقار إلى الميزانية والتخطيط 

ما   ، في بعض الحاالت إلى نقص مالي مع المناسب لألنشطة التي تأتي بعد التعداد، مثل المسح ما بعد العد  
سلبية على األنشطة المعنية. يعتمد نجاح برنامج التقييم إلى حد كبير على تحديد   ترتب على ذلك من آثار 

لتحقيقها في التقييم. تساعد األهداف الواضحة على   أهداف واضحة ال لبس فيها في وقت مبكر بما فيه الكفاية 
 تصميم أفضل طريقة إلجراء التقييم. 

 
أخرى .  3.492 التقييم جوانب  أهداف  التحقق من  التقييم من حيث أيضاً   ويشمل  تحديد نطاق  المهم  . ومن 

إلى أن تقييم   األهداف المتوخاة، مع مراعاة أنه كلما اتسع نطاق التقييم كلما زاد تعقيده. وتجدر اإلشارة أيضاً 
عمليات وإجراءات التعداد يمكن أن يستمر عدة سنوات وقد يشمل جوانب مختلفة من عملية التعداد، حسب 

ؤدي إلى سلسلة من التقارير. أما بالنسبة ألنشطة التعداد األخرى، فهناك تكلفة مرتبطة بالتقييم االقتضاء، مما ي 
 أو كلما زاد عدد العمليات التي يجري تقييمها، كلما زادت التكلفة المحتملة.  وكلما كان المشروع أكثر تعقيداً 

 
شرية والموظفين المهرة إلجراء التقييم. وينبغي باإلضافة إلى التكلفة المالية، ينبغي التخطيط للموارد الب .  3.493
التعداد أن يكفل أن يكون لديه عدد كاف من الموظفين )من حيث النوع مكتب  الوطني أو  إلحصاء  المكتب  

والكمية( إلجراء التقييم، وذلك حسب الجوانب التي سيتم تقييمها في عملية التعداد. ومن المسائل ذات الصلة 
الحسبان مدى تجهيز الموظفين إلجراء التقييم. وقد يحد االفتقار إلى الموظفين المهرة   التي ينبغي أخذها في 

المطلوبين من قدرة البلد على تنفيذ بعض عناصر التقييم المقررة أو كلها. أما البديل فهو تعيين موظفين مؤقتين 
 مثل مؤسسات البحوث.  لديهم المهارات التقنية الالزمة إلجراء التقييم أو التعاون مع وكاالت أخرى 

 
ا ال يتجزأ من خطة كما سبق أن ذكر، ينبغي أن تكون خطط تقييم عمليات التعداد وإجراءاته جزءً .  3.494

التعداد الشاملة ويجب التخطيط لها منذ بدء أنشطة التعداد. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينطوي توثيق تجربة 
 3.472الى    3.468ات من  للتقييم كأحد أهدافه. وكما هو معروض في الفقر التعداد على توفير معلومات  

بشأن "توثيق تجربة التعداد"، ينبغي أن يكون لدى منظمة التعداد نظام إلدارة المعارف لتوثيق وأرشفة السجالت 
ل التي تمت الكاملة عن الخطط واألنشطة والقرارات المتخذة خالل عملية التعداد بأكملها، بما في ذلك المشاك
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مة لبرنامج التقييم. غير أنه مواجهتها وكيف تم حلها. وتوفر األدلة الموثقة عن كيفية إجراء التعداد مدخالت قي ِّ 
 تجدر اإلشارة إلى أن بعض المعلومات قد ال تكون متاحة حتى نهاية عملية التعداد، حسب ما يتعين تقييمه. 
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 شمولة بتعدادات السكان والمساكن المواضيع الم الجزء الرابع:  
 

 المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان   - الفصل األول 
 

دة الختيار المواضيع   – ألف   العوامل المحدِّ
 

يقوم اختيار مواضيع التعداد   تعدادات السكان والمساكن،   لمبادئ وتوصيات   الثالث وفقًا للنهج العام للتنقيح    . 4.1
لمتطل بات المستعمل هي التحديد الواضح    والخطوة األولى إذاً   النواتج المتوقع إنتاجها من التعداد. على أساس  
ويرد في قائمة الجداول جدول موصى   .، ثم تتقرر المواضيع األساسية واإلضافية على هذا األساسمن البيانات

انات عن المواضيع األساسية وبإنتاج البلدان بجمع بي  به لكل موضوع من المواضيع األساسية. ويوصى بأن تقوم 
من ذلك  أيضًا، ألن  بها  الموصى  نظرًا   الجداول  للمقارنة  اإلحصاءات  وقابلية  الدولي  التنسيق  تحسين  شأنه 

وتصنيفات مشتركة. ومن شأن استخدام نهج دولي متفق عليه أيضًا أن يعزز من   الستخدام مفاهيم وتعاريف 
 ساعد في رصد الحالة االجتماعية واالقتصادية لسكانها، بما في ذلك تقديم على توليد إحصاءات ت   قدرات البلدان 

 بيانات من أجل رصد األهداف اإلنمائية لأللفية. 
 

التعداد )أي المواضيع المطلوب جمع معلومات عنها من   ومع ذلك ينبغي اختيار المواضيع التي يغطيها.  4.2
 لما يلي:  على أساس االعتبار المتوازن  (معيشية  أو أسرة   كل فرد 

البلد  المستعملين في  العريض من  القطاع  احتياجات  الصعيدين   )أ(  ية و الوطني والمحلي )األول   على 
 ؛ (الوطنية

البيانات للمقارنة الدولية سواًء في داخل اإلقليم أو   قابلية )  دولياً )ب( تحقيق أقصى درجة من قابلية 
 ؛ (الدوليةلمقارنة النتائج ل

ادين   )ج(  ؛ (المواضيع مالءمةمن حيث الحصول على معلومات بشأن المواضيع ) الكفاءة التقنية للعد 
 (؛ المتاحة )الموارد  )د( مجموع الموارد الوطنية المتاحة إلجراء التعداد 

 ؛بديلة(ال مصادر  ال لدى مصادر بيانات بديلة )توافر معلومات ذات صلة    )ه(
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الطرق البديلة للحصول في    قصور أوجه المزايا و ال أن يأخذ في الحسبان    ال بد  وهذا االعتبار المتوازن  .  4.3
اإلحصاءات الديمغرافية وما يتصل   على البيانات عن موضوع معيَّن، في سياق برنامج وطني متكامل لجمع 

 (. 1.68إلى  1.63من  بها من إحصاءات اقتصادية واجتماعية )انظر الفقرات 
 

التاريخية  إيالء االعتبار الواجب للحاجة إلى االستمرارية  بطة بالسكان، ينبغي تاختيار المواضيع المر   عند و   . 4.4
يتفادى القائمون على التعداد  يجب أن  ،. ومع ذلك فترة معي نةتتيح الفرصة لمقارنة التغييرات على مدى    التي

 لمجرد أنها كانت تجمع في الماضي  يعد المستعملون بحاجة إليها. فال ينبغي جمع المعلومات جمع معلومات لم  

الضروري القيام  . ولذلك فمنللتغييرات في األحوال االقتصادية واالجتماعية للبلد  بشكل عادي، وذلك مراعاةً 
بالتشاور مع قطاع عريض من مستعملي  ، بشكل عادي   ري جمع بيانات عنهاباستعراض دوري للمواضيع التي يج 

االحتياجات الجديدة من   في ضوء االستمرار في جمعها، ال سي ما  وإعادة النظر في الحاجة إلى    ، بيانات التعداد
تعداد السكان بشكل متاحة لدراسة المواضيع التي كان يغطيها   البيانات والمصادر البديلة للبيانات التي أصبحت

التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في الوصول   الرئيسية   الخمسة التالية كاًل من العوامل   عادي. وتستعرض الفقرات 
 .مضمون التعداد إلى قرار نهائي بشأن

 
 األولوية الوطنية   - 1
 

السكان  .  4.5 تعدادات  إيالء أهمية قصوى لضرورة أن يستجيب تصميم  الوطنية. وفي   ينبغي  لالحتياجات 
مراعاة كامل أوجه االستعمال على الصعيد   تحديد االحتياجات الوطنية من البيانات في تعداد السكان ينبغي 

مثاًل( والمستعملين على الصعيد الوطني )ومنهم األجهزة   الوطني )في مجاالت السياسة العامة واإلدارة والبحوث 
والمحلية والمستع  الوطنية  األكاديميون وغيرهم(.  ملون الحكومية  والباحثون  الخاص  القطاع  إيالء   من  وينبغي 

 ع التي تكتسب أهمية كبرى في البالد، مع أسئلة التعداد معلومات عن المواضي  يؤم ن   أن   ضرورةإلى  االعتبار  
 قصوى.   فائدة ذات    بيانات   تجلب بحيث  مكي فة  

 
بالمواضيع المراد تغطيتها إلى تقييم متوازٍن لمدى الحاجة إلى   وينبغي أن تستند آراء كل بلد فيما يتعلق .  4.6

الحصول على المعلومات من مصادر أخرى بنفس القدر من السهولة إن لم   البيانات وما إذا كان في اإلمكان
إذا اشتمل التعداد على   ى على أفضل وجهُتلبَّ . وأظهرت التجربة أن  االحتياجات الوطنية  يكن بصورة أفضل 
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ويمكن أن تساعد التوصيات   قيمة أساسية وُحد دت وفقًا للمعايير اإلقليمية والعالمية. عمومًا ذات    ُتعتبر ع  مواضي
بتوفير معلومات عن مواضيع التعداد المعيارية   العالمية واإلقليمية المتعلقة بالتعدادات في إجراء هذا التقييم، وذلك 

. ومع أساس طائفة واسعة من الخبرات الوطنية في مجال التعداد  وما يتصل بها من تعاريف ومفاهيم تقوم على 
 ، على السجالت اإلدارية كمصدر رئيسي للبيانات  بدرجة أكبرذلك، من المسل م به أن  المقاطعات التي تعتمد  

 مواضيع معي نة.  عن التفاصيل الدقيقة للمعلومات التي يمكن جمعها ب  فيما يتعلق أكثر   مقي دة قد تكون 
 

مواضيع    .4.7 إدراج  الضروري  من  أنه  كثيرة  بلدان  تجد  التعداد ب  تحظى وقد  في  محلي  أو  وطني   ، اهتمام 
باإلضافة إلى المواضيع المدرجة في هذه التوصيات. وقد تكمل بيانات مسح القوى العاملة أو األسر المعيشية 

ألي سبب من األسباب. ومن بيانات التعداد للحصول على معلومات عن مواضيع ال يمكن إدراجها في التعداد  
الممكن أن تحذف بعض البلدان من التعداد بعض المواضيع الموصى بها إما لعدم الحاجة إلى جمع البيانات 
أو لوجود حواجز قانونية أو حساسيات معينة في القيام بذلك، كما قد يكون الحال على سبيل المثال بالنسبة 

 لمواضيع مثل الخصوبة والعرق والدين. 
 
 قابلية النتائج للمقارنة الدولية  - 2
 

مواضيع .  4.8 وصياغة  اختيار  في  مراعاتها  ينبغي  التي  األخرى  الرئيسية  االعتبارات  التعداد   من  استمارة 
األهداف  تكون  ما  وعادة  والعالمية.  اإلقليمية  للمقارنة  قابلة  النتائج  تكون  أن  مع   استصواب  متسقة  الوطنية 

النطاق للتجربة والممارسة في مختلف   ت الدولية تقوم على أساس دراسة واسعة األهداف العالمية، ألن التوصيا
في تلبية االحتياجات الوطنية عمومًا   نجحت فعالً الواردة في التوصيات الدولية قد    التعاريف واألساليب و   ، البلدان

التعداد لألغراض في الغالب تحليل بيانات    في نطاق عريض من الظروف. وعالوة على ذلك فإن من السهل 
البيانات مع بيانات البلدان األخرى على   الوطنية إذا أمكن، عن طريق استخدام التوصيات الدولية،  ومقارنة 

التنمية الدولية لما بعد عام    أم ا   .أساس مفاهيم وتعاريف وتصنيفات متسقة  طلبًا   والتي تفرض   2015خطة 
عة،    تحديد آخر يجب أخذه في الحسبان.   عامل فُتعد   متزايدًا على جمع البيانات الموس 
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الدولية فينبغي بذل قصارى  يير عاالم وإذا كانت ظروف خاصة داخل بلد من البلدان تستلزم الخروج عن . 4.9
 يير عاالم طريقة تكييف عرض البيانات الوطنية مع  لى  شارة إاإلمنشورات التعداد و في  هذا الخروج   شرح الجهد ل 
 . الدولية

 
 المواضيع ءمة  ال م - 3
 

ينبغي أن يكون الشرط المسبق إلدراج المواضيع في التعداد هو استعداد المجيبين وقدرتهم على تقديم   . 4.10
ع التي يمكن أن تزيد من العبء على المجيبين وتلك يضامن المستحسن تجنب المو و معلومات دقيقة عنها.  

 اً أو التي قد تستخدم للترويج عمد   الصعيد المحلي   أو النعرات أو التطيُّر على التي من المحتمل أن تثير الخوف  
سياسية أو طائفية ألنها من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار على معدالت االستجابة ودعم التعداد. لقضايا  

على المعلومات من خالل أن يحصل  جامع المعلومات  يكون على  في التعداد القائم على المقابلة أو حيث  و 
ما إذا و   ، المعلومات  جمع ب إيالء االعتبار لمستوى معرفة ومهارة القائم بإجراء المقابلة أو    أيضاً المالحظة، يجب  
عدم تضمين الموضوعات المعقدة   يجب أيضاً و على جمع هذه المعلومات بدقة.    ية كاف بصورة  كان يمكن تدريبه  

التي يصعب على   اد العادي أو  المجيب  أو  الدقيقة لكل سؤال اإلجابة عليها بسرعة.    العد  وتتوقف الصياغة 
، حسبما ل على أوثق إجابة، على الظروف المحلية، وأن تكون قد تمت تجربة تلك الصياغة قبل التعدادو حص لل

 (. 3.114لى  إ  3.110ات من الفقر )أنظر   ورد في الجزء الثالث من هذه التوصيات 
 
 الموارد المتاحة   - 4
 

الكفء ولعل الجمع    .مجموع الموارد المتاحة للتعدادبفيما يتعلق  المواضيع  ينبغي النظر بدقة في اختيار    . 4.11
يكون أجدى من جمع بيانات   المتعلقة بعدد محدود من المواضيع، مع تبويب ونشر فوريين،الدقيقة  لبيانات  ل 

د وعلى   في   ونشرها  جيدة  بصورة   معالجتهايمكن  ال    التي   متعلقة بقائمة مبالغ فيها من المواضيع  الوقت المحدَّ
فإن مدى إمكانية ،  البيانات المطلوبة والموارد المتاحة   نحو موثوق به وفعَّال من حيث التكلفة. وللموازنة بين 

هو اعتبار آخر. وقد تكون المعلومات المستمدة من الدراسات المتعلقة بقدرة المستعملين   ترميز األسئلة مسبقاً 
إدراج مواضيع معينة   في تحديد ما إذا كان من المجدي اقتصادياً   أيضاً   هاماً   وقياس استخدام البيانات عامالً 

 . في التعداد
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 المصادر البديلة   - 5
 

في التعداد، ينبغي النظر فيما إذا كانت البيانات متاحة من في اختيار المواضيع التي سيتم بحثها    . 4.12
مصادر أخرى، مع مراعاة المزايا والقيود النسبية للمصادر البديلة. فعلى سبيل المثال، قد تكون البيانات متاحة 
من سجالت إدارية، أو يمكن جمع بيانات مماثلة من خالل الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية. وفي حين 
أن الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية قد ال تكون قادرة على جمع المعلومات التفصيلية التي يمكن الحصول 

التعدادات للمناطق الصغيرة أو المجموعات السكانية الصغيرة، نجد مزايا أخرى مرتبطة   بالقائمين عليها من 
من، على سبيل المثال، المعلومات التي يتم جمعها على أساس   الذين يجمعون البيانات بدالً   إجراء المقابلةب 

مثل، على سبيل المثال، إدارة األسئلة والتحقيق فيها. وينبغي إيالء   - العد الذاتي أو من السجالت اإلدارية  
أولوية للمواضيع التي أدنى  أولوية للمواضيع التي ال توجد بشأنها مصادر بديلة، في حين ينبغي إيالء  أعلى  

 تتوافر لها مصادر بديلة بسهولة. 
 

 قائمة المواضيع  - باء 
 

السكان على أساس الخبرات   تقوم قائمة المواضيع المدرجة في هذه التوصيات العالمية المتعلقة بتعدادات .  4.13
 نفس  عموماً   والمواضيع المدرجة هنا هي   .التي أسفرت عنها التعدادات العالمية واإلقليمية في العقود األخيرة

ومع ذلك،   . 102مع تنقيحات طفيفة ،  السابقة بشأن تعدادات السكان  المواضيع الواردة في توصيات األمم المتحدة 
لتعكس   ، على نحٍو معم ق،فقد تم  تنقيح مفاهيم وتعاريف بعض المواضيع المرتبطة بالخصائص االقتصادية

 . 103العمل الدولي لخبراء إحصاءات مؤتمر  الأحدث التوصيات الصادرة عن 
 

 

تحاااااادة، رقم  املاااااام األم)منشورات    2التنقيح  ب 67 رق ت إحص ئية، العد     ، 2، التنقيح  مب  ئ  توصي ت لتعدا ات السك ن  املس كن  102
 . (E.07.XVII.8:  بايعامل

القرار املتعلق إبحصاااااااااا ءات العم   العم لة    ، املؤمتر الد يل الت سااااااااااع عشاااااااااار خلرباء إحصاااااااااا ءات العم للمزيد من التف صااااااااااي ، أنظر    103
 (. 2013جنيف،  )    االستلالل الن قم للعم لة 
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قائمة مواضيع   ومن المؤكد أنه ال ينبغي ألي بلد أن يسعى إلى تغطية جميع المواضيع المدرجة في .  4.14
االعتبارات التي تمت مناقشتها   ، وإنما ينبغي أن تختار البلدان المواضيع في ضوء(3جدول  ال انظر  )السكان  

الراهنة المتعلقة بمواضيع التعدادات. وعند   التوصيات اإلقليمية أعاله، مع مراعاة    4.12إلى    4.1في الفقرات  
، من مبادئ وتوصيات لتعداد السكان والمساكنمن    الجزءهذا  استعمال تصنيفات مختلف المواضيع الواردة في  

على عدد واحد وعددين هي الموصى   ي تحتو التصنيف ذات األرقام التي    الضروري بيان أن جميع مستويات 
 .ذات الثالثة أعداد فمدرجة ألغراض توضيحية وإرشادية ستويات األرقامبها، أما م

 
الصعيد العالمي أو   ويتبيَّن من تطور الخبرة في مجال التعداد على مدى العقود الماضية، سواًء على .  4.15

وجدوى جمع   كبير على أهميتها   ، أن ثمة مجموعة من المواضيع اتفق إلى حد  على صعيد مختلف المناطق
 والتي من المواضيع،    أما البيانات المتعلقة بمواضيع، ضمن هذه المجموعة  . البيانات المتعلقة بها في التعداد

وهناك   .نة من السكان عي  منفصلة لمن خالل استقصاءات    جمع من األفضل أن تُ يكون    فقد ،  يتبي ن أن ها مكلفة جداً 
فالبلدان ذات الُنظم اإلحصائية األكثر تطورًا   تأتي من جهتين على طرفي نقيض،   استثناءات من هذا التوافق،

المدرجة في القائمة تأتي عن غير طريق التعداد، بما في   ترى أن لديها بيانات كافية عن عدد من المواضيع 
االستفادة من التي ليس لديها فرص كبيرة لجمع البيانات وترى    ذلك بعض المواضيع األساسية. وهناك البلدان 

ظروف   في لتقصي مواضيع كان يمكن تقصيها بوسائل أخرى وبشكل أنسب،    اإلمكانات التي يوفرها التعداد 
 .أفضل 

 
المواضيع التي يعتبر أن من   ورغم أن مجموعة المواضيع المشمولة بهذه التوصيات تشمل إلى حد بعيد  . 4.16

البلدان قد ترى من الضروري إدراج موضوع  فمن المسلَّم به أيضًا أن بعض السكان،  المالئم إدراجها في تعداد  
 أنه ينبغي  غير  وطنيًا أو محليًا،  أهمية خاصةالتي تكتسب المعلومات بشأنها أو أكثر من المواضيع اإلضافية  

 .القرار النهائي بإدراج أي منها   لمواضيع اإلضافية بعناية قبل اتخاذ اختبار مدى مالءمة هذه ا  دائماً 
 

أولوياتها، يرد موجز لقوائم   ولمساعدة البلدان على االستفادة من هذه المبادئ والتوصيات وعلى تحديد .  4.17
الفقرة   في  بها  الموصى  السكان  المواضيع 4.21مواضيع  إبراز  مع  بحروف سوداء.    ،  هذه األساسية  وتتفق 

في معظم التوصيات اإلقليمية   "المواضيع ذات األولوية"  المواضيع األساسية مع المواضيع المدرجة على قوائم 
 .في تعدادات العقود السابقة
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الخصائص الجغرافية   :عناوين، هي  ثمانية مجمَّعة تحت    4.21والمواضيع الواردة في القائمة في الفقرة  .  4.18
الداخلي  الهجرة  الدولية  ، ةوخصائص  الهجرة  العائلية   وخصائص   ، وخصائص  واألسرة  المعيشية   ، األسرة 

 ،والخصائص االقتصادية  ، والخصائص التعليمية،  والخصوبة والوفيات  ، والخصائص الديمغرافية واالجتماعية
 . والزراعة

 
ع التي تدرج في المواضي  أي)وتحت كل عنوان جرى التمييز بين المواضيع التي ُتجمع بياناتها مباشرة   .  4.19

أيضًا   ، والمواضيع المشتقة. ومع أن البيانات الخاصة بالمواضيع المشتقة تأتي(استمارة التعداد أو االستبيان
د تأتي بالضرورة من األجوبة على سؤال محدَّ التعداد، فإنها ال  الكلي فمثاًل    .من معلومات استمارة  المجموع 

استمارة التعداد باعتبارهم حاضرين   هو موضوع مشتق تأتي بياناته من عد األشخاص المذكورين في  للسكان
يمكن اعتبارها على نحو أصح من مكونات الجداول،   أو مقيمين في كل وحدة جغرافية. وهذه المواضيع المشتقة 

ان بشكل أو بآخر إلى استجالء التأكيد على ضرورة أن يفضي االستبي  ولكنها مذكورة باعتبارها مواضيع من أجل 
 .تلك المعلومات

 
إما إلى الفقرات التي تناقش   3الجدول  وتشير أرقام الفقرات الواردة بين قوسين معقوفين بعد كل قيد في    . 4.20

إلى الفقرات المواضيع برمتها في الفرع دال أدناه أو  يناقش فيها تعريف ومواصفات كل   فيها مجموعة  التي 
 . موضوع على حدة

 
 ⧫ سوداء وأمامها العالمة  وفي قائمة مواضيع تعداد السكان التالية ترد المواضيع األساسية بحروف   . 4.21

 أما المواضيع اإلضافية فمميَّزة بالعالمة ة.  للمواضيع المشتق   للمواضيع التي تجمع بياناتها مباشرة، والعالمة
،   بالعالمة  إليها فُيشار  أساسي موضوع من   المستوحاة  اإلضافية   والمواضيع ∆ . 
 

 3الجدول  
 قائمة مواضيع تعداد السكان 

 ( 4.57إلى  4.52الفقرات )ائص الجغرافية وخصائص الهجرة الداخلية صخال   - ألف 
 ⧫ ( 4.57إلى  4.52)الفقرات من   عتادالم قامة اإلمحل  . 1
 ⧫ ( 4.63إلى   4.58)الفقرات من  وقت التعدادفي مكان التواجد  . 2
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 ⧫ ( 4.71إلى  4.64)الفقرات من   دالميالمحل  . 3
 ⧫ ( 4.74إلى   4.72)الفقرات من   قامة اإلمدة  . 4
 ⧫ ( 4.76و  4.75الفقرتان  ) قامة السابقاإلمحل  . 5
 ⧫ (4.81إلى  4.77)الفقرات من  ن في الماضي تاريخ معيَّ في امة اإلق محل  . 6
  ( 4.88إلى   4.82)الفقرات من   مجموع السكان . 7
  ( 4.91إلى  4.89)الفقرات من  المحلَّة  . 8
  ( 4.100إلى   4.92)الفقرات من   ريف ضر/ح . 9

  ( 4.120إلى   4.101من الفقرات )خصائص الهجرة الدولية  - باء 

 ⧫   ( 4.109إلى  4.105)الفقرات من الميالد بلد  . 1
 ⧫ ( 4.115إلى  4.110)الفقرات من  واطنة بلد الم  . 2
  ( 4.116)الفقرة  الجنسيةاكتساب   . 3
 ⧫ ( 4.120إلى   4.117)الفقرات من   الوصولفترة سنة الوصول أو  . 4

 ( 4.148إلى   4.121)الفقرات من   العائلية   األسرةعيشية و الم  األسرةخصائص  - جيم 
 ⧫ ( 4.139إلى  4.129)الفقرات من  في األسرة  رجع الم الصلة بالشخص  . 1
  ( 4.147إلى   4.140)الفقرات من   العائلية األسرة  عيشية أو الم  األسرةتكوين  . 2
  ( 4.148رة  ق)الف  العائلية األسرةعيشية و في األسرة الممركز الفرد  . 3

 ( 4.213إلى   4.149)الفقرات من   جتماعية االالخصائص الديمغرافية و   - دال  
 ⧫ ( 4.150)الفقرة   نوع الجنس . 1
 ⧫ ( 4.162إلى  4.151)الفقرات من  العمر  . 2
 ⧫ ( 4.171إلى   4.163)الفقرات من الحالة الزواجية  . 3
  ( 4.173و  4.172  تانالفق) الخصائص العرقية والثقافية . 4
  ( 4.178إلى  4.174)الفقرات من  الديانة . 5
  ( 4.182إلى  4.179)الفقرات من  اللغة . 6
  ( 4.187إلى   4.183)الفقرات من   األصل العرقي . 7
  ( 4.192إلى   4.188)الفقرات من   الشعوب األصلية  . 8
 ⧫ ( 4.213إلى  4.193)الفقرات من حالة اإلعاقة   . 9

 ( 4.257إلى  4.214)الفقرات من  الخصوبة والوفيات  - هاء 
 ⧫ ( 4.233إلى   4.228)الفقرات من  ولودون أحياءالم طفال األ . 1
 ⧫ ( 4.236إلى   4.234)الفقرات من  األطفال األحياء . 2
 ⧫ ( 4.240إلى  4.237الفقرات من ) د أخر طفل ولد حيا  التاريخ مي  . 3
 ∆ ( 4.243إلى   4.241)الفقرات من  عشر شهرًا السابقة   ياالثن المواليد في   . 4
 ∆ ( 4.246إلى  4.244)الفقرات من   شهرًا السابقة عشر  يثن االفي طفال الذين ولدوا األ وفيات  . 5
  ( 4.248و  4.247  تان )الفقر  ول وتاريخ الزواج أو مدتهاأل العمر عند الزواج  . 6
  ( 4.249 )الفقرة  دة أول طفل حياً ال عند و )التاريخ أو الوقت(  م األعمر   . 7
 ⧫ ( 4.254إلى   4.250)الفقرات من  السابقة  ا  شهر عشر   االثنيفي األسرة في  الوفيات  . 8
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  ( 4.257إلى   4.255)الفقرات من   ب األ  أوم األاليتم من ناحية   . 9
 ( 4.288إلى   4.258الخصائص التعليمية )الفقرات من   –واو 

 ⧫ ( 4.288إلى   4.258)الفقرات من   معرفة القراءة والكتابة  . 1
 ⧫ ( 4.271إلى    4.265)الفقرات من   الدراسة في نتظام اال  . 2
 ⧫ ( 4.280إلى  4.272)الفقرات من   التحصيل التعليمي . 3
  ( 4.288إلى    4.281)الفقرات من   ت الدراسية ال ؤهالم و  والتدريب  مجال الدراسة . 4

 ( 4.386إلى  4.289الخصائص االقتصادية )الفقرات من   – زاي 
 ⧫ ( 4.338إلى    4.307)الفقرات من   حالة القوى العاملة  . 1
 ⧫ ( 4.351إلى   4.339)الفقرات من  الحالة الوظيفية  . 2
 ⧫ ( 4.355إلى  4.352)الفقرات من  المهنة  . 3
 ⧫ ( 4.359إلى   4.356)الفقرات من  الصناعة  . 4
    ( 4.365إلى   4.360مكان العمل )الفقرات من   . 5
  ( 4.368إلى    4.366)الفقرات من   الذي يعمل فيه سي ؤسالم القطاع   . 6
  (  4.375إلى   4.369)الفقرات من   العمل في دة التي قضاها الم  . 7
 ⧫ (  4.381إلى  4.376)الفقرات من   المشاركة في إنتاج السلع لالستعمال الخاص  . 8
  ( 4.386إلى   4.382الدخل )الفقرات من  . 9

 ( 4.396إلى   4.387الزراعة )الفقرات من  –حاء 
  ( 4.392إلى   4.389الفقرات من  ) اإلنتاج الزراعي للحساب الخاص للشخص أو األسرة . 1
  ( 4.396إلى   4.393الفقرات من )  خصائص جميع األنشطة الزراعية أثناء السنة السابقة . 2

 
 عّد السكان   – جيم  

 
عدًا دقيقًا في نقطة   السكان في البلد  السكان هو إيجاد أساس يعتمد عليه لعد  الهدف األساسي لتعداد    . 4.22

وتوصيل الخدمات، وتوزيع الموارد،   زمنية معيَّنة. والعد الدقيق للسكان هو أمر ضروري من أجل كفاءة التخطيط 
السياسا االنتخابية، ووضع  المناطق  اإلدارية و   ، توتخطيط حدود  األهداف  واسعة من  اإلحصائية ومجموعة 

 األخرى. 
 

همالسكان    السكان" مجموعة فرعية من  قد يكون "عد    . 4.23 سكاني   عد  قد يكون للبلد  و .  همأو كل    الذين تم  عد 
ان  مستمدة من كل ها   التعدادات هذه   علمًا أن    ، واحد أو أكثر همالسك   . الذين تم  عد 
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اإلقامة االعتيادية هي   المقيمين إقامة اعتيادية ألن وتهتم البلدان بصفة خاصة بعد  وتوزيع السكان   .  4.24
األشخاص المقيمين بشكل اعتيادي هو   أفضل مؤشر ألماكن الطلب على الخدمات واستهالكها. ولذلك فإن عد  

 .أهم متطلبات التخطيط والسياسة العامة
 

من مصادر أخرى منها   توتلجأ بعض البلدان إلى إكمال عد السكان في التعداد الذي تجريه بمعلوما . 4.25
أجل إنتاج تقديرات ألعداد السكان.   مثاًل المعلومات عن المقيمين بصفة مؤقتة خارج البلد وقت التعداد، من 

 .الذي يجري في تعداد السكان وهناك بلدان أخرى تعتمد اعتمادًا كاماًل على عد السكان 
 

أو ) الذي يوجد فيه    تعداد إما في المكان ويمكن جمع وإدخال البيانات عن كل شخص في استمارة ال .  4.26
مكان العد ألغراض   2.63لى  إ  2.46  يوم التعداد أو في مكان إقامته المعتاد. وتصف الفقرات   ( كان يوجد فيه

 .التعداد
 

على ، أو  إقامة اعتياديةالمقيمين  المطلوب للسكان قد يكون على أساس السكان المتواجدين أو    والعد    . 4.27
. ويتوقف اختيار عد السكان المطلوب على ظروف كل بلد، وقد تتطلب بعض ان الخدماتسك  آخر مثل  أساس  

التعداد هي التي  والمعلومات التي يجري جمعها عن كل شخص في   من أنواع العد.واحد البلدان أكثر من نوع  
تظهر الحاجة إلى وفي بعض الحاالت، وألغراض المقارنة اإلقليمية،    .تمك ِّن من تحقيق عد  السكان المطلوب

  السكان المقيمين إقامة اعتيادية.   مفهوم  إنتاج العد  على أساس 
 

للسكان.  .  4.28 مزدوجة  وغير  شاملة  تغطية  تحقيق  هو  التعداد  من   ، عملياً وهدف  مجموعة  البلدان  تواجه 
ره    المكان السكان على أساس    عد    التحديات في  تقر  التعداد أو حسب محل س )الذي  المتواجدين في يوم  واًء 

إنتاج العد  (اإلقامة المعتاد هذه التحديات بالمجموعات   كثير منيتصل ال . و ا تحتاج إليه   ي ت السكاني ال  ، وفي 
المفهوم األخير يطرح  و .  محل إقامتهم المعتادتحديد  سهل  ي  الذين ال   ها واألشخاص السكانية التي يصعب عد  

على الصعيدين الوطني والعالمي( وأصبحت ُبنى حركة السكان ازدادت أكثر فأكثر )مشكلة متفاقمة بما أن   
 استقرارًا. األسر المعيشية والعائالت أقل  
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السكان، النظر في   السكان وجمع المعلومات التي يحتاجها عد    ومن المهم في وضع استراتيجيات عد  .  4.29
 . 4.104 لىإ  4.101 تالفقرا  أمر مراعاة االتساق مع معايير إحصاءات الهجرة الدولية التي يرد وصفها في 

 
 عّد السكان المتواجدين  - 1
 

استبيان ففي التعداد القائم على  عد  السكان المتواجدين هو أبسط أشكال عد السكان في تعداد السكان.  .  4.30
المسكن الذي يقضون   المعتاد، يجري عد  السكان في المكان الذي ُوجدوا فيه، ويكون عادةً   ال يذكر محل  اإلقامة 

العاديون  في البلد وقت التعداد، أما سكان البلد . ويدخل في العد المقيمون األجانب الموجودون ليلة التعداد فيه 
 الغائبون وقت التعداد فال يدخلون في العد. 

 
المعتاد، وقد يقلل من   وعد  السكان المتواجدين يتفادى التعقيدات المتصلة بتطبيق مفهوم محل اإلقامة   . 4.31

الناقص، إذ أو  المزدوج    حدوث العد   التعداد نفسه في يوٍم واحد أو وردت إشارة إلى    ُأجري العد    االعد   توقيت 
 . جانب هذه المزايا المتعلقة بالبساطة، يوفر عد السكان المتواجدين ميزة من حيث التكاليف   وإلى   للسكان ككل 

إقامة    ألن  المقيمين  السكان  التعداد عن  بيانات إضافية في  إلى جمع   ولكنهم غير   اعتيادية األمر ال يحتاج 
 .في مقر إقامتهم وقت التعداد  موجودين 

 
ال    . 4.32 أنه  المتواجدين  السكان  في عد  الرئيسي  الوالعيب  إلى  ل  التوص  إقامة ل  الكامل   عدديتيح  لمقيمين 

يحتاجه اعتيادية أمر  وهو  المقيمين،  للسكان  حقيقيًا  جغرافيًا  توزيعًا  يوفر  ال  وقد  ووضع   ،  الفعَّال  التخطيط 
 .السياسات

 
اعتيادية وتوزيعهم، خاصة   يكون عد السكان المتواجدين بدياًل معقواًل عن عد السكان المقيمين إقامة وقد    . 4.33

التعداد، أو إذا كانت خصائص األفراد المتواجدين   إذا كان جميع السكان تقريبًا موجودين في مكان إقامتهم وقت
ي يحدث في كثير من البلدان أن أعدادًا كبيرة اعتيادية. إال  أن الذ   تشبه كثيرًا خصائص السكان المقيمين إقامة

مقر  في  يكونون  األفراد ال  الغائبين من   من  السكان  أن خصائص  كما  التعداد،  إجراء  المعتاد وقت  إقامتهم 
إقامة   السكان اعتيادية  المقيمين  عد   فإن  ولذلك  المقيمين،  غير  المتواجدين  األفراد  خصائص  عن  تختلف 
بدياًل جيدًا لعد  السكان المقيمين إقامة اعتيادية. ويزيد في هذه المشكلة ما يحدث من دائمًا    الحاضرين ليس
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 واإلجازات والعوامل األخرى. وهذه الطريقة من والعمالة  موسمية كبيرة للسكان نتيجة لتغيُّرات الطقس    تحركات 
الذين ال   المعيشية بقدر عدد األشخاص العد تقل ِّل من القدرة على إنتاج معلومات دقيقة عن األسر العائلية و 

 .يجري عدهم مع أسرهم العائلية أو المعيشية
 

المتواجدين والعنوان الذي   وإلنتاج عد  للسكان المتواجدين، يتطلب األمر معلومات عن جميع األشخاص   . 4.34
غير الموجودين في األشخاص المتواجدين    يتم فيه عدهم. ومن المفيد فائدة كبيرة أيضًا جمع معلومات لتحديد 

 .اعتيادية في البلد مقر إقامتهم المعتاد واألشخاص غير المقيمين إقامة
 

إجراء كل  األشخاص الموجودين في وقت    ينبغي أن يشمل عد  السكان المتواجدين   ، ومن الناحية المثالية.  4.35
هم. التعداد النظر عن صعوبة عد  الفئات  ، بغض  التوسع في   ، وبالنسبة لبعض هذه   قد يكون من الضروري 
قد ،  الفترة الزمنية التي يجري فيها العد  تمديد    ، عند ولكنمن أجل التمكين من إجراء العد.    "وقت التعداد "مفهوم  
أكثر من مكان واحد أثناء تلك   الذين يكونون في   األفراد ي الواقع، فإن   ف.  احتمال العد  الزائد أو الناقص يزداد  

وتزداد هذه   أن يتجاوزهم العد أساساً   في أكثر من موقع، كما يمكن   لعد  ا  يندرجوا في الفترة الممتدة يمكن أن  
 التعداد. لحظة  ل  دب  فترة التعداد االحتماالت أكثر فأكثر عند اإلشارة إلى  

 
 عّد السكان المقيمين إقامة اعتيادية  - 2
 

ل عد  السكان المقيمين إقامة اعتيادية ألنه يوفر يزداد عدد  . 4.36 معلومات أفضل من أجل   البلدان التي تفض ِّ
 .المعيشية واألسر العائلية والهجرة الداخلية  التخطيط ووضع السياسة العامة بشأن الطلب على الخدمات واألسر 

 
اعتيادية في البلد في وقت   إقامة  هو عد لجميع السكان المقيمين   وعد  السكان المقيمين إقامة اعتيادية .  4.37

د تعريف المقيم إقامة اعتيادية  س التعداد. ومع أن البلدان   وصى في تعريف الشخص فيُ   ، الخاصة  وفقًا لظروفهاتحد ِّ
البلدان  أن تطبق  االعتيادية  اإلقامة  اعتيادية ومكان  إقامة  الفقرة   المقيم  الوارد في  والسكان   . 2.50  التعريف 

، ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا األشخاص مواطنين  مواطنين أو غير   قد يكونون في بلٍد ما  المقيمون إقامة اعتيادية  
فإن المقيمين إقامة اعتيادية يمكن   ، الالجئين. ومن هنا   و أ   ، طالبي اللجوء السياسي  و أدون وثائق،  بالمقيمين  

يعتزمون اإلقامة في البلد بشكل مستمر إما معظم   أو الذين يًا(  )شرعيًا أو غير شرعأن يشملوا األجانب المقيمين  



 
 

306  

 

عشر شهرًا أو أكثر، طبقًا لتعريف محل اإلقامة المعتاد   ي أو لمدة اثن  عشر شهرًا السابقة على التعداد   ي فترة االثن
لد، إما ألنهم استبعاد األشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مقيمين إقامة اعتيادية في الب  الذي يطبقه البلد. وينبغي 

 ي عشر شهرًا األخيرة أو لمدة اثن  ي ن عن البلد معظم االثنيغائب كانوا  أو ألن لهم روابط أسرية، ولكنهم    مواطنون 
اعتيادية   عشر شهرًا أو أكثر، تبعًا للتعريف المستخدم. وعلى العكس من ذلك فإن األشخاص المقيمين إقامة 

وينبغي للبلدان التي تطب ِّق   .إدراجهم ضمن السكان المقيمين إقامة اعتياديةفي البلد ولكنهم غائبون مؤقتًا ينبغي  
ُتجري عدًا للسكان المقيمين إقامة اعتيادية   تعريفًا مختلفًا للشخص المقيم إقامة اعتيادية، لألغراض الوطنية، أن 

 .تسهياًل للمقارنات الدولية  عشر شهرًا الموصى به، وذلك  ني باستخدام تعريف االث
 

من أجل التخطيط الطويل   للسكان الدائمين في البلد   شامالً وعد السكان المقيمين إقامة اعتيادية يوفر عدًا   . 4.38
المقيمين داخل البلد ألغراض التخطيط وتوصيل   األمد وألغراض السياسة العامة، كما يوفر توزيعًا أفضل للسكان 

 .الخدمات على الصعيد الجغرافي دون الوطني
 

 المتواجدين فيه   المكان وللحصول على عد للمقيمين إقامة اعتيادية يمكن عد السكان إما على أساس    . 4.39
 . 2.63إلى   2.55من   ت ، كما يرد وصفهما في الفقرامحل اإلقامة المعتادأو على أساس 

 
مقيمين عن جميع ال  يحتاج األمر إلى معلومات  ،ومن أجل إنتاج عد  للسكان المقيمين إقامة اعتيادية  4.40

التفاصيل لتحديد محل  االقامة المعتاد عند  ،  إقامتهمإقامة اعتيادية وعن عناوين محل   أقل  مع ما يكفي من 
في مكان تواجد الشخص، يجب السكاني    وإذا ُأجري التعداد على أساس العد .  مستوى جغرافي ممكن للجدولة

الذين يجري عدهم في محل إقامتهم المعتاد،   األشخاص أن تفرق المعلومات التي يتم جمعها بشكل واضح بين  
أماكن أخرى وقت إجراء التعداد، واألشخاص المتواجدين   واألشخاص المقيمين إقامة اعتيادية ولكنهم كانوا في

د األشخاص الذين هم ليسوا من المقيمين  .المقيمين إقامة اعتيادية في أماكن أخرى  وينبغي جمع معلومات تحد ِّ
أجري التعداد على أساس محل اإلقامة المعتاد، يقتضي األمر جمع معلومات   إذاأما  يادية في البلد.  إقامة اعت 

محل إقامتهم المعتاد، بغض النظر عما إذا كانوا حاضرين بحسب  المقيمين إقامة اعتيادية    عن جميع السكان 
 .أم ال، وذلك ضمانًا للتغطية الكاملة  وقت التعداد 
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ولكنهم غائبون   ، اعتيادية  ي الحصول على المعلومات من األشخاص المقيمين إقامةوتوجد صعوبات ف.  4.41
البلد وقت   أولئك   خاصة في حالة عدم وجود شخص آخر وقت التعداد،  عن  المعلومات عن  لتقديم  التعداد 

البلدان تقديرات .  األشخاص اعتيادية غير إقامة    المقيمين وخصائص  لعدد    أو بيانات نسبية   وتستخدم بعض 
 .، من أجل إكمال عد السكان في التعدادمن مصادر أخرى  اتم  الحصول عليه  تي وال المعدودين في التعداد 

 
إقامة   محل  لشخص أكثر من  ل  اعُتبر أن  " إذا  إقامة اعتياديةتحديات في تطبيق مفهوم "المقيم  قد تظهر ال  . 4.42

على األشخاص الذين قد يقضون أجزاء من بصورة خاصة    األمر   في بلدان مختلفة. وينطبق هذا  واحد، وأحياناً 
المعسكرات.   أو  المدارس  المجتمعية، مثل  المؤسسات  يعتبرون الوقت في  الذين ال  األشخاص  أيضًا  وهناك 

في مثل   . مون في العراءاألشخاص الذين ينال أو  مثل السكان الُرح    من المقيمين إقامة اعتيادية،إطالقًا  أنفسهم  
وتحتاج البلدان إلى وضع   . مهذه الحاالت، يمكن اعتبار مكان اإلقامة المعتاد هو المكان الذي يتم فيه تعداده

البلد أو   تنفيذية مناسبة للحاالت التي ال يبدو فيها واضحًا ما إذا كان الشخص مقيمًا إقامة اعتيادية في   قواعد 
 .اد للشخص في البلد غير واضحعندما يكون محل اإلقامة المعت

 
قد ينشأ في حال بعض المجموعات السكانية قدر من عدم اليقين في تحديد مكان إقامتها المعتاد داخل   . 4.43

 البلد. أما العالج التقليدي الموصى به لهذه الحاالت فهو على النحو التالي: 
ي )أ( ينبغي لألشخاص الذين يعملون بعيًدا عن ديارهم خالل األسبوع والذين يعودون إلى منزل األسرة ف 

 عطلة نهاية األسبوع أن يعتبروا منزل األسرة مكان إقامتهم المعتاد. 
)ب( ينبغي لألشخاص الذين هم في سن صغيرة في مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي والذين يكونون 

 بعيدين عن ديارهم خالل الفصل الدراسي أن يعتبروا منزل أسرتهم مكان إقامتهم المعتاد. 
في مرحلة التعليم العالي الذين هم بعيدون عن ديارهم أثناء وجودهم في الكلية   ينبغي على الطالب   )ج(

كان  إذا  النظر عما  بغض  المعتاد  إقامتهم  الدراسة كمكان  في وقت  يعتبروا عنوانهم  أن  الجامعة  أو 
 مؤسسة )مثل مدرسة داخلية( أو مسكن خاص. 

جناء الذين قضوا، أو يحتمل أن يقضوا، )د( ينبغي أن تتخذ المؤسسة محل اإلقامة المعتاد لجميع الس 
ستة أشهر أو أكثر في المؤسسة المعنية وقت إجراء التعداد. ومن األمثلة على نزالء المؤسسات المرضى 
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في المستشفيات أو دور العجزة، واألشخاص المسنين في دور رعاية العجزة أو دور النقاهة، والسجناء، 
 حداث. وأولئك الموجودين في مراكز اعتقال األ 

وفي الحاالت التي يعيش فيها الشخص بانتظام في أكثر من مسكن داخل البلد خالل السنة، ينبغي   )هـ( 
اعتبار المسكن الذي قضى فيه معظم األسبوع أو العام السابق للتعداد مكان إقامته المعتاد. وال يعتبر 

 هؤالء األشخاص من األشخاص الذين ليس لديهم مكان إقامة معتاد. 
بالنسبة للموظفين العسكريين والبحريين والدبلوماسيين )الوطنيين( وأسرهم الموجودين خارج البلد، )و(  

 ينبغي تطبيق قواعد التصنيف التالية: 
شهًرا وكانوا يعتزمون العودة إلى مكان المغادرة،   12إذا كانوا يقيمون في الخارج لمدة تقل عن    - 

لقواعد   وفًقا  البلد  داخل  تخصيصهم  يمكن فينبغي  الخصوص،  وجه  وعلى  المعتادة.  اإلقامة 
 تخصيص )بالترتيب التنازلي لألولويات(: 

 عنوان منزل األسرة داخل البلد، إن وجد؛  •
 مركز العمل داخل البلد الذي كانوا ملحقين به قبل المغادرة.  •

ة إلى شهًرا أو إذا لم يكونوا يعتزمون العود  12وإذا كانوا يقيمون في الخارج لمدة ال تقل عن    -
شهًرا(، فينبغي أن ينسبوا   12مكان المغادرة )على الرغم من عودتهم إلى البلد في غضون فترة  

 إلى "منطقة افتراضية" )خارج المنطقة( في بلد المغادرة. 
)ز( ينبغي اعتبار مكان العد محل اإلقامة المعتاد لألشخاص المشردين أو بال مأوى، والبدو الرحل، 

 الذين ليس لديهم إدراك لمفهوم محل اإلقامة المعتاد. والجوالين، واألشخاص 
)ح( ينبغي للطفل الذي يتناوب بين أسرتين داخل البلد )على سبيل المثال بعد طالق والديه( أن يعتبر 
األسرة المعيشية التي قضى فيها معظم السنة السابقة للتعداد محل اإلقامة المعتاد. وحيثما يقضي قدًرا 

في كلتا األسرتين، ينبغي أن يكون محل اإلقامة المعتاد هو مكان األسرة المعيشية   متساوًيا من الوقت 
 الذي يقيم فيه الطفل في الوقت المرجعي للتعداد. 
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 أساليب أخرى لعّد السكان  -3
 

 سكان الخدمات   . عد  3.1

يمثل   ال  ين قيم المتواجدين أو عد السكان  المسكان الخدمات إذا كان عد السكان    مر عد  األ قد يستدعي  .  4.44
سكان الخدمات   جزء من البلد. وعد  في بلد ما أو  في  الخدمات أو تقديم الخدمات على وجه الدقة الطلب على 

 ين قيم الممن    منطقة ما ليسوا في  من السكان الذين يقدمون الخدمات أو يستعملونها    ير يكون جزء كبحين  مطلوب  
نطقة أثناء النهار والسكان في المسكان الخدمات السكان الذين يكونون   نطقة. ويشمل عد  في المإقامة اعتيادية  

جانب، وهم السكان األبعض البلدان بسكان الخدمات  في  والسكان الزائرين. وقد يكون هناك اهتمام    ين العامل 
وجه على  كها. وهذا أمر مهم  ال بشكل منتظم لتقديم الخدمات أو استهون الحدود  بر دنيون الذين يعالمجانب  األ

 .تخطيط خدمات النقل وتقديمها في الخصوص 
 

على سكان الخدمات بعض الفئات السكانية التي يصعب عدها، أو كلها، ويتوقف ذلك    وقد يضم عد  .  4.45
الذين   يندني الم جانب  األ  ين النهاري   قد يشمل سكان الخدمات   ، ثال المسبيل  على طلوب. فالم نوع سكان الخدمات 

 . البلدفي ك الخدمات ال ستهال للعمل أو  ون الحدود يومياً بر يع 
 

اعتيادية،   وإلنتاج عد    . 4.46 إقامة  المقيمين  السكان  تقدير  الخدمات، عالوة على  إلى   سكان  األمر  يحتاج 
أو   السكان خدمات  فيها هؤالء  م  يقد ِّ التي  األماكن  الموسميين )في   .يطلبونها معلومات عن  للسكان  وبالنسبة 

التي يقصدونها وعن توقيت الرحالت الموسمية.   العطالت والمنتجعات( يحتاج األمر إلى معلومات عن األماكن 
كتكملة لعد  السكان المتواجدين أو عد السكان المقيمين إقامة   وتحصل بعض البلدان على عدد سكان الخدمات 

من مصادر أخرى، مثل معلومات الزوار من الفنادق والمنتجعات، للحصول على   خوذة اعتيادية من معلومات مأ 
وتجدر اإلشارة إلى   الزائرين. وكبديل عن ذلك يمكن جمع المعلومات اإلضافية عن طريق التعداد.  عدد السكان

دام مصدر الظروف الوطنية والممارسات المختلفة في استخ نتيجة  يمثل صعوبة   الخدمات   أن إنتاج عدد سكان 
 . سلوبالبيانات واأل
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ها. 3.2  المجموعات السكانية الفرعية حيث ُيطلب القيام بعد ِّ

الموارد، وترسيم   . 4.47 للخدمات وتسليمها، وتوزيع  التخطيط  للسكان، من أجل كفاءة  إجراء عد دقيق  يلزم 
لألسر المعيشية، وذلك   الحدود للتمثيل االنتخابي، ووضع السياسات، وتصميم وتحليل الدراسات االستقصائية 

لمختلف المجموعات الفرعية داخل البلد. وتستند هذه المجموعات الفرعية عادة إلى الجغرافيا والعمر والجنس. 
إلى تحديد فئات سكانية أخرى مثل سكان المدارس أو السكان العاملين أو السكان   وقد تكون هناك حاجة أيضاً 

للتمكين من تكوين سياسات أكثر استنارة وتوفير خدمات مستهدفة بشكل  السكان األقل حظوة  األصليين أو 
حسب أفضل. وسيلزم وجود طائفة من الخصائص لتحديد هذه المجموعات السكانية والفئات الفرعية للسكان،  

الخدمات المقررة والموارد التي سيتم توزيعها وما إلى ذلك. وستحدد الحاجة إلى تعداد سكاني لمجموعات فرعية 
 معينة األسئلة المطروحة في التعداد. 

 
 الفئات التي يصعب عدها   - 4
 

 : الفئات التالية التي يصعب عدها مهمة في إنتاج أي عد للسكان .4.48
من السهل إجراء   . قد ال يكون واألشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها الُرحل   ( أ )

نقطة معيَّنة من الزمن. وقد يتطلب   اتصاالت مع هذه الفئات ألغراض العد، خاصة كجزء من العد في 
ممتدة من الزمن، أو باستخدام طرق بديلة تمك ِّن من   األمر إجراء العد في وقت مختلف أو على فترة 

ويمكن ا الفئات.  بهذه  يقدمون   التصال  الذين  من  تطلب  أن  في  البلدان  تنظر  أن  المثال  سبيل  على 
لهذه مسبقاً   الخدمات  الموسمية  التحركات  تحديد  ويمكن  في عدهم.  المساعدة  السكان  ثم   الفئات من 

ويحتاج   بهذه الفئات.   استخدام هذه المعلومات من قِّبل جامعي البيانات من أجل التمكين من االتصال 
هذه الجماعات قبل إجراء التعداد من أجل   األمر إلى تخطيط وتشاور خاصة مع األفراد ذوي النفوذ في 

العد. ويمكن أن يساعد في  التعداد،   تنظيم عملية  التي تشرح مزايا  التغطية وسائط االتصال  تحسين 
 ي عند النظر في وضع هذه الجماعات للحصول على دعمهم في التعداد. وينبغ  وكذلك االتصال بزعماء 

 . معيَّنة استراتيجية العد أن يؤخذ في االعتبار الوعي بالمسائل الثقافية المتصلة بمجموعات 
عن البلد   بما أن هؤالء األشخاص سيكونون غائبين  السكان المدنيون الغائبون مؤقتا  من البلد.   ( ب)

وإلنتاج .  اعتيادية ة  م إقا على أساس السكان المقيمين    من عملية العد فإنهم يستبعدون    ، في وقت التعداد
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معلومات عن هؤالء األشخاص من أفراد أسرهم العائلية   جمع   يمكن للبلدان عد  للمقيمين إقامة اعتيادية،  
وقت التعداد، ولكن حين تكون األسرة العائلية أو المعيشية بكاملها خارج البلد   أو المعيشية المتواجدين 

ن التعداد من جمع معلومات عن هؤالء األشخاص. وربما  ،وقت التعداد  في  يحتاج األمر إلى   قد ال يتمكَّ
مؤقتًا عن البلد اعتمادًا على مصادر   إعداد تقديرات لألشخاص المقيمين إقامة اعتيادية ولكنهم غائبون 

ألغراض التخطيط عليها للسكان المقيمين إقامة اعتيادية    أخرى من أجل الحصول على تقديرات يعتمد
 . ووضع السياسات 

ويشمل   . مؤقتة  األجانب المدنيون الذين ال يعبرون الحدود يوميا  ولكنهم موجودون في البلد بصفة  (ج )
العابرون على   هؤالء  األشخاص  أو  لديهم وثائق  ليس  الذين  المواني في وقت   األشخاص  السفن في 

قت التعداد، ولذلك فهي تشك ِّل جزًءا من عد السكان و   التعداد. وهذه الفئات قد تكون موجودة في البلد في 
م   الحاضرين. ومن المهم إدخال  هذه الفئات في عد السكان إذا كان مطلوبًا تخطيط الخدمات التي تقدَّ

ل عدم عدها إما ألنها  إليهم،   وألغراض وضع السياسات. غير أن هذه المجموعات قد تفض ِّ
صعوبات لغوية أو   من سكان البلد. وقد تكون هناك   فسها جزءاً تخشى عواقب العد وإما ألنها ال تعتبر ن

سياقه الخاص بشأن إدراج هذه الفئات   صعوبات اتصال. ولكل بلد أن يضع االستراتيجيات المناسبة في 
 . في عملية العد

وطالبي اللجوء والنازحين   السكان الالجئين   ينبغي عد  .  ، وطالبو اللجوء، والنازحون داخليا  الالجئون   ( د)
منفصل بما يتيح حساب عدد سكان البلد   ، وعرض أرقامهم بشكل (وخارجها   المخيمات  )داخل داخليًا  

 . مطلوبًا ألغراض أخرى غير ديمغرافية  حين يكون هذا العد المجموعات   هذهباستبعاد 
البلد واألفراد   يمون خارج أفراد القوات المسلحة والبحرية والسلك الدبلوماسي وأفراد أسرهم المق  ( ه )

. وأفراد أسرهم المقيمون في البلد   األجانب من القوات المسلحة والقوات البحرية والسلك الدبلوماسي 
التي تشترك فيها هذه الفئات مع فئات األفراد الغائبين   )ج )و  ( ب) باإلضافة إلى الصعوبات المذكورة في  

بروتوكوالت دبلوماسية. وقد يعتبر إعطاء تفاصيل عن عدد يخضع إلى    عن البلد فإن عد هذه الفئات 
الفئات  الفئات  هذه  البلدان. ويمكن عد هذه  أمنية في بعض  من   وخصائصها أمرًا حساسًا العتبارات 

 . السجالت اإلدارية
الفئة من عد   . ينبغي استبعاد هذه األجانب المدنيون الذين يعبرون الحدود يوميا  للعمل في البلد   )و( 

المكان الذي يقضون فيه ليلة التعداد   ان المقيمين إقامة اعتيادية في البلد. ويؤدي عد السكان في السك 
وإلى تقليل حاالت االزدواج في العد. وتبقى صعوبة محاولة   إلى إزالة كثير من الغموض في هذا الصدد 
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في وضع السياسات   الخدمات إذا كان البلد يريد أن يأخذ هذه الفئة في االعتبار   إدراجهم ضمن سكان 
 . تخطيط توصيل الخدمات  وفي 

آخر  ( ز) بلد  في  للعمل  يوميا   الحدود  يعبرون  الذين  المدنيون  األشخاص السكان  هؤالء  من   .  هم 
 . المقيمين إقامة اعتيادية في البلد ويجب إدخالهم في عملية عد السكان

 .في وقت التعداد  ي عرض البحار التجار والبحارة والصيادون المقيمون في البلد ولكنهم يكونون ف   ( ح )
الُسفن. هناك إشكالية في   ولئك الذين ليس لهم مكان إقامة غير إقامتهم على تشمل هذه المجموعة أ 

التعداد، لذلك ينبغي للبلدان وضع استراتيجيات  تحديد موقع السفينة باعتباره في عرض البحر في وقت 
ينطوي ذلك على إعطاء هؤالء األفراد استمارات التعداد عد السكان، وقد    تضمن إدماج هؤالء السكان في 

 .سفينتهم أو عد السفينة قبل وقت التعداد قبل إبحار
المشردون أو من هم بال مأوى، والجوالون واألشخاص الذين ليس لديهم إدراك لمفهوم محل ط(  )

المعتادة أ اإلقامة  التعداد  لمكتب  وينبغي  السكان،  تعداد  إدراجهم في  وينبغي  الوكاالت .  مع  يعمل  ن 
الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية وغيرها من الهيئات الداعمة التي تقدم الدعم لهذه الفئة السكانية 

 لتحديد أفضل طريقة لجمع معلومات التعداد من هؤالء الناس. 
. وقد يكون من الصعب حصر األشخاص الذين يعيشون في مبان يكون الوصول إليها محدودا  )ي( 
األشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المغلقة والوحدات السكنية والمباني المؤلفة من عدة شقق،   عدد

وال سيما كجزء من تعداد في وقت محدد. قد يلزم إجراء العد في وقت آخر أو خالل فترة ممتدة أو 
 باستخدام أساليب بديلة لالتصال بهذه المجموعات.

فراد ال تعتبرهم أي دولة مواطنين بموجب قوانينها. وغالًبا ما ال . إنهم أ األشخاص عديمو الجنسية)ك(  
يحملون الوثائق الالزمة وقد ال يرغبون في حصر عددهم. غير أنه ينبغي بذل كل جهد ممكن إلدراج 
هؤالء األشخاص في التعداد. وينبغي أن يعمل مكتب التعداد مع الوكاالت الحكومية والمنظمات غير 

المطلعة على هذه الفئة السكانية ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين   الحكومية المسؤولة 
لوضع أفضل طريقة لتحديد هوية عديمي الجنسية وجمع معلومات التعداد عنهم. ويكون بلد المواطنة 
الوزارات  مع  التعداد  مكتب  يتشاور  أن  ينبغي  أنه  من  الرغم  على  الفئة،  هذه  لتحديد  ضرورًيا  عامة 

كانت وا إذا  ما  لتحديد  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  لوكاالت 
المعلومات اإلضافية )مثل تاريخ اإلقامة أو وثائق الهوية( قد تكون مطلوبة لتحديد وضع الشخص عديم 

 الجنسية. 
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 التعاريف ومواصفات المواضيع   - دال 
 

الفرع  .  4.49 التي يو الم التعاريف و على  يحتوي هذا  لجميع    صى واصفات  بالنسبة  واضيع، معروضة الم بها 
في ستخدمة  المالتعداد التعاريف    هم أن ترفق ببيانات الم ه. ومن  ال أع  3في الجدول  تيب الذي تظهر به  تر بال 

وذكرها   نذ التعداد السباق تكون قد حدثت م  ومن المهم أيضًا توضيح أي تغييرات في التعاريف .  إجراء التعداد
البيانات   أمكن    ، الفوقيةفي  التغي  تأثير   تقييمبيان  وإذا  الصلة، حتى  على  ات  ير تلك  ذات  يحدث   ال البيانات 

من الوقت والزيادات أو النقص   ترة مدى فعلى  ات التي تحدث  ير التغيبين  البيانات    لي اضطراب لدى مستعم 
 . التعاريف ير عن تغي  ين الناتج 

 
 الخصائص الجغرافية والهجرة الداخلية   - 1
 

إذا   ين بديل   ين يمكن اعتبارهما موضوع  "مكان التـواجد وقت التـعداد "و   "عتـاد المقامة  اإلمحل  "حظ أن  ال ي .  4.50
أن بعض البلدان قد   ال  العامة للتعداد. إاض  غر لأل   ينوضوع الم   كال ستقصاء  اللم يكن لدى البلد موارد كافية  

وصلتهما بموضوع   ين وضوع بين الم قة  ال للعشرح  غراض العامة. ويرد  لأل   ين وضوعالم   ال ك  صي تقفي  ترغب  
 (. 2.63إلى  2.55من   انظر الفقرات من الجزء الثاني )الفصل الرابع في  " مكان العد " 

 
غراض العامة لأل   "وقت التعدادفي  مكان التواجد  "استقصاء  على    صر بأن تقوم البلدان التي تقت  صى ويو .  4.51

يقيمون إقامة اعتيادية   الشخاص الذين  األلجميع    "عتاد الم قامة  اإلمحل  " معلومات عن  على  للتعداد بالحصول  
التي يجري عدهم فيها، من أجل استخدام هذه  الم   في األسرة ب الم عيشية  علومات عن المعلومات فيما يتصل 

، وذلك في الماضي"  يَّن تاريخ معفي  قامة  اإلمحل  "أو  ق"  قامة الساباإل محل  "و"  قامة اإلمدة  " و   الميالد"حل  "م 
ملية جمع بيانات السكان ع في فراد،  األالوضع بالنسبة للهجرة الداخلية. وإذا كان سيجري تنسيب  بهدف تحديد  

تعلقة بخصائص الهجرة المعلومات  الم تواجدين فيه وقت التعداد، فإن  المكان  المأساس  على  للوحدات الجغرافية،  
كان الذي في الم شخاص الذين كانوا زائرين أو عابرين لأل ه لن تكون ذات موضوع بالنسبة  ال ذكورة أعالم ربع األ

استمارة في  حوال،  األكل  في  شخاص،  األ  الءوري عد هؤ ضر كان من ال  لماكانوا متواجدين فيه وقت التعداد. و 
 نطقة، الم   لىإ  ين باعتبارهم مهاجرين حديث  سبيل الخطأعلى  يجري تصنيفهم    الكي    ينمقيمغير  التعداد باعتبارهم  
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خصائص الهجرة جميع السكان في جداول  ، مم ا يتيح إدراج  المعتادجمع معلومات عن محل  اإلقامة  ينبغي  
 ة. الداخلي 

 
 ( اإلقامة المعتاد )موضوع أساسي  محل    1.1

من أجل اتخاذ قرارات   منطقة ما في  إقامة اعتيادية    ين قيمالمهم وجود معلومات عن عدد السكان  الم من  .  4.52
 ين قيم المفعدد السكان  .  تقسيمًا مدنياً كانت البلد بأكمله أو تجمعًا حضريًا أو    نطقة، سـواءً الم واعيـة بشـأن تلك  

 ة. نطق في المطلوبة  الم يحدد مستوى معظم الخدمات 
 

فيه وقت العد أو محل ًا  كان الذي كان الشخص متواجد الم قد يكون هو نفس    عتاد المقامة  اإلومحل  .  4.53
 2.48  انظر الفقرات   عتاد الم قامة  اإل   تعريف محل على  ع  ال ضط لال عنهما. و   إقامته القانوني، وقد يكون مختلفاً 

 . 2.50إلى 
 

حتمل أن ينشأ المعتاد، فمن  الم ذكر محل إقامتهم  في  يجدون صعوبة    ال شخاص  األومع أن معظم  .  4.54
ت يمكن ال وهذه الحا. واحد إقامة عنوان من  أكثر  يكون للشخص ين ت ح ال حاعدد من ال في  ضطراب  اال بعض 

لديهم أكثر من منزل  األأن تشمل   الذين  الم ًا  يعيشون داخلي  ب الذين ال واحد، والط شخاص  دارس، وأفراد في 
يعيشون  الم القوات   الذين  المسلحة  ولكن في  العسكرية  بعيداً   نشآت  معيشة  أماكن  تلك    لهم  نشآت، المعن 

في بيوتهم لعدة أيام    لى سبوعية ولكن يعودون إاألالعمل  ًا عن بيوتهم أيام  شخاص الذين يقضون الليل بعيداأل و 
ت قد تساعد معرفة نوايا الشخص بالنسبة للمستقبل ال بعض الحافي  و (.  2.53الفقرة    أيضاً   ر انظ ) سبوع  األنهاية  

 . عتادالم تحديد محل إقامته  في  
 

فيه عدهم لبعض   كان الذي جرى في الم كانوا يقيمون    شخاص الذين لأل )أ(  وقد تنشأ صعوبة بالنسبة  .  4.55
كان الم ذلك  في    ينأنفسهم مقيم  ون بر يعت  ال سابقة، ولكنهم   الشهراً عشر    ي ثناالكثر من نصف  أل الوقت، ربما  

شخاص الذين تركوا البلد )ب( األو  أ ستقبل،  في المموعد ما  في  محل إقامتهم السابق    لى نهم يعتزمون العودة إأل
ت يجب ال هذه الحا في خ سفرهم. و من تاري  شهراً عشر   ياثن لىع   ولكن يحتمل أن يعودوا بعد مدة قد تزيد  مؤقتاً 

أساس الحد على  مكان ما أو غيابه عنه  في  ذكورة بالنسبة لتواجد شخص  ة الم تطبيق الحدود الزمنية الواضح 
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معيار   يعد  و   . إقامة اعتيادية  مقيماً   بر تقرير ما إذا كان الشخص يعت في  واستخدامه  شهرًا  عشر    ي قرر باثن الم 
في البلد أم ال )بحيث يكون هناك  إقامة اعتيادية  لتحديد ما إذا كان الشخص مقيماً   ضرورياً  شهراً  االثني عشر 

 االعتياديمكان اإلقامة  بحسب    لقياس الهجرة الداخلية  قابلية للمقارنة الدولية ألغراض الهجرة(، ولكن بدرجة أقل  
البلد أكثر مالءمة ألنها تشير  داخل  الستة أشهر  تكون قاعدة  قد  نحوٍ ، حيث  إلى مفهوم "معظم   على  أوثق 

 الوقت". 

 
داعي للتحقق من   ال عتاد، فالمأساس محل إقامته  على  استمارة التعداد  في  ل  وإذا كان الشخص سيسجَّ   . 4.56

 . ستبيان ككل في االوقع الداخلة الم علومات ستكون موجودة من معلومات المن  أل كل شخص بصفة فردية، 
 

إعداد جداول   ن منيمك ِّ بما    عتاد بما يكفي من التفصيل،الم قامة  اإلعلومات عن محل  الم وينبغي جمع  .  4.57
إطار الحدود في  خطة التبويب وتلبية متطلبات قاعدة البيانات،  في  عن أصغر منطقة جغرافية فرعية مطلوبة  

 . درجة ممكنة من التفصيل   صى أق لى ميز إتر ل طلوبة لالم جراءات التشغيلية  اإلالية و الم 
 

 سي( موضوع أسا) مكان تواجد الشخص وقت التعداد .  1.2

وضوع يمكن أن يلبي بعض المفإن هذا    "مكان العد  "أساس  على  ت التي يجري فيها التعداد  ال الحا. في  4.58
 .عتاد الم قامة  اإلمهام محل 

 
 في فيه    الشخص موجوداً   الذي كان   في كان الجغرا ، الم هو، نظرياً   ومكان تواجد الشخص وقت التعداد .  4.59

 على فهوم عموماً الم ينطبق هذا    ،مارسة العملية الم   في. و العتاد أم  الم يوم التعداد، سواء كان ذلك مقر إقامته  
 مكان العد  في   فعلياً   موجودين قد ال يكونوا  شخاص  األ معظم    ن أل ،  التعدادوقت  فيه الشخص  تواجد    كان الذيالم 

 .أثناء معظم اليوم
 

توسيع ًا  يحدث أحيان (  2.58و   2.57  ينانظر الفقرتالرابع من الجزء الثاني ) الفصل    في وكما ورد ذكره  .  4.60
 ترة مدى ف على  العد    ترة فيها ف  ت التي تمتد ال الحافي    لي يوم العد الفع على  الليلة السابقة  على  فهوم لينطبق  الم 
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نة في علومات عن لحظة معيَّ الم تقديم    على   فراد قادرين األحتمل أن يكون جميع  الميكون من    ال زمنية أطول و 
سافرين طوال ليلة المشخاص  األ ت الخاصة، مثل  الالحا  مر الخروج عن التعريف لتناول األ . وقد يحتاج  ضياالم 

 . العمل في  شخاص الذين يقضون الليل  األأو يوم التعداد، و 
 

النهج  .  4.61 إد الم وإذا كان  التعداد  في  فراد  األ خال  تبع هو  الم استمارة  الذي يكونون فيه  في  وقت في  كان 
علومات ستكون متاحة من معلومات ألن المبحثه بشكل منفصل لكل شخص    لى مر إ األ يحتاج    ال التعداد، ف

 . استمارة التعداد ككل في لة سجَّ الموقع الم 
 

عداد إلمن التفصيل    فيه بما يكفي ًا  موجودكان الذي كان الشخص  المعلومات عن  الم وينبغي جمع  .  4.62
ضمن   ناطق الفرعية الجغرافية التي تتطلبها خطة التبويب ولتلبية متطلبات قاعدة البيانات المصغر  أل جداول  

 للترميز إلى درجة دقيقة من التفاصيل. اإلجراءات التشغيلية المطلوبة حدود التكلفة و 
 

وجود معلومات من مصادر البيانات اإلدارية، قد ال يكون مفهوم " لبلدان التي تجمع الوفيما يتعلق با.  4.63
 أهمية. وقت إجراء التعداد" ذا الشخص في المكان  

 
 الميالد )موضوع أساسي(  . محل  1.3

المع4.64 بمحل  .  الخاصة  أهمية كبال ي الم لومات  السياسات  في    يرة د ذات  بالهجرة و الموضع  سائل الم تعلقة 
ف المهاجرون بأنهم األشخاص عرَّ الهجرة الداخلية، يُ قياس  وألغراض   . هاجرينالم   لى الخدمات إتصلة بتقديم الم 

م مدني من البلد وقت إجراء التعداد، ولكنهم كانوا مقيمين في السابق خارج ذلك ي قس تالذين يقيمون عادة في  
 هجرة. م المدني حركة يقس ت الالتنق ل ضمن  م. أي أنه ال ينبغي اعتبار  يقس تال
 

دني الذي ولد فيه الشخص أو، الم هو التقسيم    ، البلد  في   ُولدوا  الذين   شخاص أل لبالنسبة    ، ومحل الميالد.  4.65
البلد الذي في  ولودين  المشخاص  لأل . وبالنسبة  الشخص  بلدان أخرى، البلد الذي ولد فيه في  بالنسبة للذين ولدوا  

البلد التي تسكن في  الوحدة الجغرافية    لى د عادة إ ال ي الم مفهوم محل    ير يش   ين( واطن الم السكان  )يجري فيه التعداد  
واطن بأنه الوحدة الم د الشخص  ال د محل ميدته. ومع ذلك ففي بعض البلدان يحدَّ الوقت و في  فيها أم الشخص  
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تي يحتاجها ال ويمكن اعتماد أيٍ  من المبدأين باالستناد إلى المعلومات    د بالفعل.ال ي الم الجغرافية التي حدث فيها  
ادين وتقارير  كلٍ  من  يستخدمها في  التعاريف التي    يبي ن البلد؛ ولكن، على كل  بلد أن   ، التعداد تعليمات العد 

 للمساعدة في تفسير البيانات. 
 

خارج البلد مهمة عند ين  ولودالمالبلد والسكان  في  ولودين  المالسكان  ز بين  علومات التي تميِّ  الموجمع  .  4.66
الخارج قيمة في ولودين الم تبلغ فيها نسبة السكان  ال البلدان التي في د. وحتى ال ي الم عن محل  بحث إجراء أي 

ولودين المأن تفصل  اًل  ، عليها أو فيها دين  لو و الم  لسكان ا  ميالد  جمع معلومات عن محل  إال  بترغب  والتي ال    تذكر،
في البلدان التي و   .شخاص األ د لكل  ال ي الم بالسؤال عن محل    صى يو   البلد. لذلك ولودين خارج  المالبلد عن  في  

تجمع بين األسئلة المتعلقة بمكان الميالد وبلد الميالد )حيث ُيستخدم هذا األخير لقياس الهجرة الدولية(، ينبغي 
 (.4.109إلى  4.105تطبيق اإلرشادات الخاصة ببلد الميالد )انظر الفقرات  

 
لدراسة الهجرة الداخلية.   تستخدم أساساً   ين د بالنسبة للسكان الوطنيال ي الم علومات الخاصة بمحل  الم و .  4.67

في علومات  الم السابق، تفيد هذه  في  مستقلة    من أجزاء من كيانات كانت ًا  وبالنسبة للبلدان التي تكونت رسمي 
 . البلدفي  وزيعهم تقدير الحجم النسبي لقطاعات السكان من كل من تلك الكيانات وت

 
في وقت القائمة  للحدود    في البلد" أم ال تشمل السكان وفقاً   المعلومات حول ما إذا كان الشخص "مولوداً   . 4.68

د  التعداد. ومن شأن استخدام مفهوم "المولود في البلد" أن ي  األفراد الذين ربما تأثروا بالتغييرات التي طرأت حد 
 على حدود بلد ما. 

 
ير دني الكب الم  حيان جمع معلومات عن التقسيم األمعظم  في  يكفي  ومن أجل قياس الهجرة الداخلية،  .  4.69

يمكن   ذلك مطلوباً   د. وإذا كان ال يالم، الذي يقع فيه محل  ( ثال الم سبيل  على  حافظة،  المقليم أو  اإلالدولة أو  )
ميز الدقيق للتقسيمات تر من أجل ال   يَّنة واستخدامهامع   محل ة ل عن التقسيمات الفرعية  اًل  جمع معلومات أكثر تفصي

 .يرة ناطق الصغالمأو من أجل عرض بيانات   يرة الكب 
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حتى   طنين المو ا  ال تكفي البيانات عن محل ميالد قد  ،  إلجراء دراسات أكثر تفصياًل عن الهجرة الداخلية.  4.70
 ، قد يقتضي األمر كات السكان منذ الميالدتحر  لفهٍم أفضل    ومن أجل .  كبيرةعلى مستوى التقسيمات المدنية ال 

 : ما يلي  ، مع مراعاة جمع معلومات على أصغر مستوى جغرافي ممكن
 لى مع الوقت، وهذا قد يؤدي إر  دنية تتغيَّ الم دن وسائر التقسيمات  الم دارية مثل  اإل حدود الوحدات    أن   ( أ )

 . بها  لىد المالبيانات  في بعض الغموض  
ة خاصة إذا ير صغر قد تكون عملية عس ت األ بلغ عنها حسب الوحداالم أن تكلفة ترميز البيانات    (ب)

 ل. التنقُّ  يري وكان السكان كث  يرة كانت الوحدات كث 
الحدود السارية وقت   لى الحدود الوطنية ودون الوطنية ما أمكن إ  ير ينبغي أن تش   ، لىو األ شكلة  على الم وللتغلب  

قيمة انخفاض  ، مع مراعاة  ضوء ظروف كل منهافي  شكلة الثانية  الم التعداد. ويجب أن تقوم البلدان بتناول  
 التنق الت.   ة مكان الميالد كمقياس للهجرة الداخلية في مجموعة سكاني ة كثير 

 
بمعلومات يتم جمعها عن   د ال ي الم ، من أجل دراسـة الهجرة الداخلية، باسـتكمال بيـانات محل  صىويو .  4.71

أو محل (  4.76و   4.75ق )انظر الفقرتين  قامة الساباإلومحل    (  4.74إلى    4.72رات  انظر الفق)قامة  اإلمدة  
 (. 4.81و   4.77في الماضي )انظر الفقرتين   يَّن تاريخ مع في  قامة اإل
 

 اإلقامة )موضوع أساسي( مدة  .  1.4

الف  قامةاإلمدة  .  4.72 كاملة، التي كان كل   عنها بسنواترًا  بَّ متدة حتى تاريخ التعداد، معالم الزمنية    ترة هي 
 سي دني الرئي المالتقسيم    ( ب) و  وقت التعداد، في  عتاد  الم لتي هي محل إقامته  المحلَّة ا   ( أ في )   شخص يعيش فيها

 ة. حلَّ المأو الفرعي الذي تقع فيه تلك 
 

ااإلعلومات عن مدة  الم لدى جمع  ًا  ويجب أن يكون واضح .  4.73 في قامة  اإل   ترة ف   هم هو طول لم قامة أن 
يرتبط مفهوم مدة اإلقامة و   . وحدة سكنية بحد ذاتها في  وليس  ة، حلَّ الم أو فيأو الفرعي   سيدني الرئي المالتقسيم  

 بأحدث انتقال إلى مكان اإلقامة المعتاد الحالي.  أيضاً 
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بمدة  المو .  4.74 الخاصة  فائدة محدودة  اإل علومات  م تقد    ال ها  ألنذاتها  في  قامة ذات  كان المعلومات عن  م 
إن ًا  قامة السابق أيضاإل دراسـة محل    وضوع المينبغي عند دراسـة هذا    ، خل. لذلك ا الد  لى للمهاجرين إ   لي صاأل 

 . تقاطعالممن أجل التصنيف    كان ذلك ممكناً 
 

 سي( موضوع أسا) قامة السابق  اإل محل .  1.5

جنبي، الذي كان الفرد األ أو الفرعي، أو البلد  سي دني الرئي الم هو التقسيم   السابق المعتاد  قامة  اإلمحل  .  4.75
 . الحالي عتاد الم إقامته  الذي هو مقر    شرة مبا  ليدني الحاالمالتقسيم   لى يسكن فيه قبل هجرته إ 

 
معلومات عن وقت   تعطي  ال نها  أل حد ذاتها  في    يرة قامة السابق ليست لها قيمة كب اإل وبيانات محل  .  4.76

)انظر قامة  ة اإلدراسة مد ًا  ينبغي أيضدراجه في التعداد،  إو وضوع  الم الداخل. ولذلك فعند دراسة    لى الهجرة إ 
من ذلك، قد تختار البلدان إدراج سؤال   وبدالً   ت. تقاطع للبياناالم من أجل التصنيف  (  4.74لى  إ  4.72الفقرات  

 أدناه(.   4.81إلى    4.77د في الماضي )انظر الفقرات  عن مكان اإلقامة كتاريخ محد  
 

 سي( موضوع أسا)  في الماضي   عيَّن تاريخ م في  قامة  اإل محل .  1.6

التقسيم    الماضي   في   ن تاريخ معيَّ في    المعتاد قامة  اإل . محل  4.77 الرئي اإل هو  البلد   سي داري  أو  الفرعي  أو 
الفرد  األ فيه  الذي كان يسكن  التاريخ  على  سابق    يَّن تاريخ مع في  جنبي  أن يكون  رجعي الم التعداد. وينبغي 
للتعداد بسنة أو بخمس ًا  هذا التاريخ سابق  ت يكون ال معظم الحافي  غراض الوطنية. و لأل ختار أنسب ما يكون  الم

 ليستعم لم التي تكون فيها للهجرة الداخلية أهمية خاصة    ت ال الحاين في  طارين الزمني اإل   ال كفي  أو  )سنوات  
 . (ميز البياناتتر وارد تكفي لالم البيانات وكانت 

 
ل   األول جعي  المر التاريخ  يعطي  و .  4.78 باحصاءات  إل معلومات  الدولية المتعلقة  والهجرة  الداخلية  لهجرة 

من أجل جمع البيانات  ل قد يكون أكثر مالءمة  أن التاريخ المرجعي األخير  في حين  ،  أثناء سنة واحدة الحديثتين  
اختيار في    عتبار في االخرى التي يجب أن تؤخذ  األومن العوامل  .  على المدى الطويل   تحليل الهجرة الدولية 

وجه الدقة قبل سنة أو خمس سنوات على  عتاد  الم قامة  اإل تذكر محل  على  حتملة  المد  فرا األ رجعي قدرة  الم التاريخ  
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يكون تاريخ السنوات الخمس السابقة   ،جري تعدادًا كل خمس سنواتمن تاريخ التعداد. وبالنسبة للبلدان التي تُ 
ر ولكن تجدر اإلشارة إلى أن    . بتاريخ التعداد السابق  شخاص، األ عظم  لم، بالنسبة  التعداد مرتبطًا بالفعل على   تذك 

ر معلومات تعود إلى خمس سنوات.  يكون سنة واحدة    معلومات تعود إلى   أدق  من تذك 
 

إ   بعض ترغب  وقد  .  4.79 تواريخ مرجعية أخرى    لى البلدان  السابقة غير  استعمال  الخمس   السنة  للتعداد أو 
يجب ،  الحاالتفي مثل هذه  و .  التذكرفي  ن صعوبة  ال ن هذين الخيارين يمث م اًل  ن كأل سنوات السابقة للتعداد  

 الناس تذكره.   عظم لم يمكن مهم  بحدث يمكن رطبه رجعي م تاريخ اختيار  
 

البلدالمشخاص  األ أما    . 4.80 ة سن و آخر  أ أول  أساس    لى عبجمع معلومات عنهم    صىفيو   ، ولودون خارج 
 (. 4.120لى إ 4.101الفقرات    ، " الدولية   خصائص الهجرة " انظر ) البلد   لىإ وصولهمل 

 
الذين الوالدة  ضع وحديثي  لرُّ اطفال  األ ستعمل، يجب اتخاذ قرار بشأن معاملة  الم كان التاريخ السابق    ا. وأيًّ 4.81

التعداد  ولكنهم  التاريخلم يكونوا قد ولدوا في ذلك   البلد في وقت  أن  كانوا مقيمين في  د . ويجب  جداول   تحد 
 . جموعةالمالبيانات طبيعة معاملة هذه 

 
 سي( موضوع أسا) جموع السكان  . م1.7

نطاق التعداد. ين في  شخاص الداخل األغراض التعداد، من جميع  أل البلد،  في    مجموع السكان . يتألف  4.82
في تواجدين  المشخاص  األ لبلد أو جميع  في ا إقامة معتادة    ينقيمالم جموع بأوسع معانيه جميع  الم وقد يتضمن  

جميع   لى بأنه العدد النظري للسكان وإ  اعتيادية ن إقامة  ي قيم الممجموع    لى وقت التعداد. ويشار عمومًا إ في  البلد  
 ان. للسك لي تواجدين بأنه العدد الفع المشخاص األ
 

من أكثر  أو    ن فئـة أل ي العد  أيًّا من نوع   بالكامل   تحقق عادة   ال البلدان  فإن    ، مارسـة العمليةفي المما  أ.  4.83
التعبإ  . التعداد أو تستبعد منه وفق الظروف الوطنيةفي  السكان تدخل   ستخدم لوصف مجموع المالعام    يرن 

بأن يقوم كل بلد   صى تلك الفئات. لذلك يو   عاملة التي تعامل بها أي من الم السكان قد يفهم منه معاملة عكس 
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الرقم   السكان،   قبول رسمياً الم بوصف  بداًل    باعتباره مجموع  تفصيليًا،  الرقم وصفًا  باعتباره  من مجرد وصفه 
 ."لي الفع "أو الرقم  "النظري " 

 
. الجموع أم  في المالوصف بشكل واضح ما إذا كانت كل فئة من الفئات التالية داخلة    ينويجب أن يب .  4.84

دة على أن ها مجموعة منفصلة،   العد في  فإذا كانت داخلة   ، داخلة في العد    وإذا لم تكن   . ينبغي بيان حجمها   ومحد 
لة ممثَّ غير  أما إذا كانت إحدى الفئات  ًا.  إذا كان ذلك ممكن  ، وتحديد أسلوب التقدير  عطاء تقدير لحجمهاي إ ينبغ 

لى ويمكن أن يحدث ذلك ع ًا".  صفر "السكان، فيجب أن يذكر ذلك مع بيان حجم الفئة باعتباره  إطالقًا في عدد 
 (. 4.48 الفقرة  انظر أيضاً )  يلي  التي يرد وصفها فيما  ( ن) و  ( د) و  ( ب) و ( أ )وجه الخصوص بالنسبة للفئات 

 
 :عتبار فهياال  يأخذها ف يَّن  الفئات التي يتعأما . 4.85

 ( السكان الُرحل؛ أ )
 فراد الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها؛ األ ( ب)
 أفراد القوات المسلحة والقوات البحرية والسلك الدبلوماسي وأفراد أسرهم المقيمون خارج البلد؛  (ج )
ن في البلد ولكنهم متواجدون في البحر وقت إجراء سماك المقيمو األحو السفن التجارية وصيادو  ال م  (د)

 ؛ (بمن فيهم من ليس له محل إقامة غير ظهر السفينة)التعداد  
 السكان المدنيون المقيمون إقامة مؤقتة في بلد آخر كعمال موسميين؛  ( ه )
 للعمل في بلد آخر؛   السكان المدنيون المقيمون الذين يعبرون الحدود يومياً   ( و)
الذين يعملون في بلد   ( و)  أو   ( ه )   أو   ( ج ) مدنيون المقيمون غير المذكورين في الفئات  السكان ال  ( ز)

 آخر؛ 
 مؤقتًا عن البلد؛ الغائبون  (ز )   أو  ( ه )   أو  ( د) أو (ج ) السكان المدنيون غير المذكورين في الفئات   (ح )
والسلك  األ فراد  األ   (ط) البحرية  والقوات  المسلحة  القوات  أفراد  من  أسرهم جانب  وأفراد  الدبلوماسي 

 الموجودون في البلد؛ 
 جانب المدنيون المقيمون إقامة مؤقتة في البلد كعمال موسميين؛ األ ( ي )
 للعمل في البلد؛  اً جانب المدنيون الذين يعبرون الحدود يومياأل (ك )
 الذين يعملون في البلد؛  (ك )  أو  ( ي )   و أ  ( ط) جانب المدنيون غير المذكورين في الفئات  األ (ل )
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الموجدون في البلد بصفة   (ل )  أو   ( ك )  أو   ( ي )   أو   ( ط) جانب المدنيون غير المذكورين في الفئات  األ  ( م)
 مؤقتة؛ 

 جئون في المخيمات؛ لال ا  ( ن)
 د. العابرون في السفن الموجودة في الميناء وقت التعدا  ( س)

 
البلد أو في تحديد ما إذا كان التواجد  في ستخدمة  الم  يير عاالم ببيان  صىيو   ( م)و (ح )   ين وبالنسبة للفئت.  4.86

 . الغياب عنه مؤقتاً 
 

التغطية نقص  )أو  زيادة التغطية  وفي البلدان التي عدل فيها العدد اإلجمالي للسكان بسبب نقص أو  .  4.87
. وفي زمةت الال يضاحااإل مع    للسكان صحح  الم التقديري  والرقم  للسكان  الرقم المعدود    إيراد الصافية(، ينبغي  

كيفية تعديل العدد اإلجمالي للسكان من التي تشرح    الوثائقتزويد المستعملين ب  ال بد  من مثل هذه الحاالت،  
ال  الجداول  ينبغي أن تكون  المثالية،  الناحية  المعد  لة مت  فص  م التعداد. ومن  السكانية  حيثما   ،لة سقة مع األرقام 

تقتضي   ، مثالً   ، عندما يتعذر ذلك، إذا كانت تكاليف منهجية إجراء هذه التعديالت باهظة لكن. و ذلك   أمكن
لة الجداول أال  ترتكز    الضرورة  هم بالفعل لى السكان  ع  إال    المفص   . الذين تم  عد 

 
انظر الفقرة ) سكان البلد    ذلك شأن مجموع في  البلد، شأنه  في  وقد يتضمن عدد سكان كل وحدة جغرافية  .  4.88
في تواجدين  المشخاص  األأو جميع  (  4.53  انظر الفقرة)الوحدة  في  إقامة معتادة    ينقيم المإما جميع  (،  4.82

 (. 4.59و   4.58ين  انظر الفقرت )وقت التعداد  في الوحدة  
 

 . المحلَّة )موضوع أساسي( 1.8

أيضًا مكانًا مأهواًل أو مركزًا   تسمى ) سكاني متميز  تجمُّع  باعتبارها    المحلَّة غراض التعداد ينبغي تحديد  . أل 4.89
 ة لها،أو متاخم  متجاورة من أماكن السكن  مجموعة في  يعيش فيها السكان    ( ذلك   لى أو مستوطنة أو ما إمأهواًل  

، (الضياع) ناجم والعزب  الم ومخيمات    وهي بذلك تشمل قرى الصيادينًا.  به محلي  ترفولها اسم أو مركز مع 
ه. ال ورة أعذك الم  ير عايالمالسكانية التي تنطبق عليها  يرًا من التجمعات  دن وكث المسواق والقرى و األزارع ومدن  المو 

 . بيانات التعداد  ير تفس في تقرير التعداد للمساعدة  في  هذا التعريف  على وينبغي توضيح أي خروج 
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ت،  وينبغي عدم الخلط  .  4.90 البلد. في  دنية  الم التقسيمات    ه، وأصغرال حسب التعريف الوارد أعبين المحالَّ

ت أخرى يمكن أن يضم أصغر تقسيم ال حا  هناك ت أن يتطابق التعريفان. ولكن  ال بعض الحافي وقد يتصادف  
أو أكثر،   ين مدني   ين تقسيمعلى    يرة دن الكب الم تشتمل بعض    أو أكثر. ومن ناحية أخرى قد   تين مدني فيها محلَّ 

ت منفصلة.   فرعية   ويجب اعتبار هذه التقسيمات قطاعات   في محلَّة واحدة ال محالَّ
 

يضم   يمكن أنالبلدة( جزًءا من تجمع حضري،  دينة أو  )المبلد  الوكثيرًا ما تكون المحلَّة الكبيرة في  .  4.91
خارج حدودها ولكن   المدينة أو البلدة والضواحي المحيطة بها أو مناطق مأهولة بشكل خفيف أو بكثافة تقع

ولكنه وحدة جغرافية أخرى قد تضم أكثر للمحلَّة  ليس مطابقاً مالصقة لها. وبهذه الصفة فإن التجمع الحضري 
تضم عدة مدن أو بلدات وضواحيها. ويجب  يرةة كب ضري ح   ت نجد تجمعاتال بعض الحا  في واحدة. و لَّة مح من  

 يرة.التجمعات الكب   نتائج التعداد مكونات تلك ن  أن تبي ِّ 
 

 . الحضر والريف )موضوع أساسي( 1.9

ناطق الريفية فإن الم   ية عن ضر ناطق الح الم ي ِّز  الخصائص التي تمفي  البلدان  بين  فات  ال تلالخ نظرًا  .  4.92
جميع البلدان بل، على  تعريف واحد يمكن تطبيقه  على  ن  اآل حتى    صى والريف يستع   ضر سكان الح بين  التمييز  

هذا الشأن يجب أن في  توجد توصيات إقليمية  ال   البلدان الواقعة داخل إقليم واحد. وحيث  على ،  يرحد كب  لى وإ
 . حتياجاتها ًا التضع البلدان تعاريفها وفق

 
ية، ضر ناطق الح المبأن    اض تر ف على االية والريفية داخل البلد  ضر ناطق الح بين المويقوم التمييز التقليدي  .  4.93

ناطق الريفية. في الم العادة عما يوجد    لى في الحياة ومستوى معيشة أع ًا مختلفًا في كان تعريفها، تتيح أسلوب  ا أيًّ 
مةمن البلدان    ير كث   في و  من ية والريفية  ضر ناطق الح بين الموأصبح التمييز    مبهماً أصبح هذا التمييز    ، المتقد 

العيش   إحيث معايير  الم فات  ال خت اال   ن  إ المقابل، ف   في .  كثافتهمأو    السكانتمركز    درجة   لى أقرب  ناطق بين 
، حتى في هذه البلدان الناميةفي  يرة تزال كب   ال عيشة الم عيشة ومستويات الم طرق في ية والريفية ضر الح  ، ولكن 

ع الحضري  ال   ىأد  البلدان،    . ية بمختلف أحجامها ضر ناطق الح الممعلومات عن    لىزيادة الحاجة إ  لى إ   يعسر التوس 
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والريف   ضر الح بين  التقليدي    تكملة التقسيم في  يمكن أن يفيد  المحلَّة  ومن ثم فإن التصنيف حسب حجم  .  4.94
الخصائص  على  منصباً   سيهتمام الرئياال   التقسيم التقليدي إذا كان  وقد يحل محل ذلك ًا،  الذي ما زال مطلوب 

 . أكثرها كثافة لى إ ناطق سكاناً الم أقل  تعلقة بالكثافة السكانية فحسب وفق متوالية تبدأ منالم 
 

المناطق على أنها حضرية أو ريفية في أصغر وحدة إدارية في البلد، أو أصغر وحدة وينبغي تصنيف    . 4.95
لكثافة السكانية. ويتوقف التمييز ا، على مقياس  في المقام األول أن يتم التصنيف،  يجب  لتعداد. و لبيانات  جمع  

قد تحتاج و تقييمها.    بين الكثافة السكانية الحضرية والريفية على متوسط مساحة الوحدات المكانية التي يجري 
 انية أقل. كبر إلى كثافة سك األ مكانية الوحدات ال و  ، الوحدات المكانية األصغر إلى كثافة سكانية أعلى

 
 يرة كبت وجود محالَّ في  من البلدان، خاصة  يركثًا كافيًا في تكون معيار   ال قد   ية السكانكثافة الأن . غير  4.96

وضع التصنيفات التي تميز في    إضافية   ير استخدام معاي  لى تتسم بطابع ريفي حقيقي. وتحتاج هذه البلدان إ
ضافية التي يمكن استعمالها نسبة السكان اإل   ر يعاي الم وريفي. ومن    ضري ح   لى بشكل أفضل من مجرد التقسيم إ

وتيفي    العاملين  ال  وجود   سر الزراعة،  إفي    شرب الكهرباء ومياه  الوصول  السكن، وسهولة  الرعاية   لى أماكن 
ناطق الم بعض  في  ت  ال بعض البلدان التي توجد فيها تلك التسهي   في . و والنقل   فيه تر الصحية والتعليم ووسائل ال 

استخدام الضروري  قد يكون من    (،فيها   سيالزراعة هي مصدر العمالة الرئي)حيث  ريفية    بر تزال تعت   ال التي  
ستخدمة من التعقيد المتكون التعاريف  ال   مختلفة من البلد. ومع ذلك يجب مراعاة أ  جزاء في أ مختلفة    ير معاي

 . البيانات فهم نتائج التعداد لي ستعم لمالتعداد أو يصعب معها على يصعب معها تطبيقها  لدرجة 
 

راكز لمات الزراعية ومدن السوق و ال ح بين المناسب التمييز  الم البلدان الصناعية قد يكون من  في  وحتى  .  4.97
 . ت حسب الحجمال ح المإطار تصنيف في  ذلك   لى الصناعية ومراكز الخدمات وما إ

 
من أجل الريفي على المحل ة،  - التصنيف المدنييجب تطبيق  يستخدم الحجم كمقياس،    حين ال وحتى  .  4.98

فينبغي استعمال  ، المحلَّة مكن استعمال الم قارنة الدولية. وإذا لم يكن من  الم غراض الوطنية وكذلك من أجل  األ
 . البلدفي أصغر وحدة إدارية 
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على زمة للتصنيف، بينما يمكن الحصول  الال علومات  الم ويمكن أن توفر نتائج التعداد ذاتها بعض  .  4.99
حسب الحجم ة  حلَّ الممثل  ) التعداد    يوفرها   علومات التي الم معلومات أخرى من مصادر خارجية. ويعني استخدام  

ان بمعلومات مستقاة من مصادر أخرى، تر قاالبمفردها أو ب  سواء    ( الزراعةفي    ين ئوية للسكان العامل المأو النسبة  
نتائج التعداد. أما إذا كانت خطط التعداد تستدعي إجراء مسح بالعينة لعدد   بعد تبويب ال   أن التصنيف لن يتاح إ

المواضيع  الم من   أقل منه  في  الريفية  المناطق  الح في  استخدام  ضر ناطق  تستدعي زيادة  في عاينة  الم ية، أو 
مصادر ى  علعتماد  االبد من    ال هذه الحالة    في بد أن يتاح التصنيف قبل إجراء العد، و   ال الريفية، ف  ناطق الم 

 ة. مرحلة مبكر في والريف يكون قد تم إعداده  ضر معلومات خارجية، ولو من أجل تحديث أي تصنيف للح 
 

نابيب األنقولة ب المياه  الم   توافر الكهرباء أو )ساكن  المعتبار فائدة بيانات تعداد  في االوينبغي أن تؤخذ  .  4.100
وقد تكون للصور التي يتم الحصول .  ليست طويلة  ترة ف بالتزامن مع تعداد السكان أو قبله باًل( التي ُتجمع  مث 

 ال تستعمل الكثافة السكانية كمعيار. و حين  ية  ضر ناطق الح المتحديد حدود  في  ستشعار عن بعد فائدة  ال عليها با
 . علومات من أكثر من مصدرالم من أجل جمع    في ميز الجغرا لتر عن أهمية وجود نظام متطور ل  ضي يمكن التغا

 
 الهجرة الدولية خصائص  - 2
 

 فيما  بشكل ثابت يزداد  الهجرة الدولية،  ب   ما ُيسمى   الحدود الوطنية، أيعبر  هتمام بحركة الناس  اال   بدأ.  4.101
أنواع الهجرة  ازدياد مع    متزامناً ،  البلدان بين   النوع من  المعلومات عن الهجرة .  هذا  ويتوقف قرار جمع ونشر 

المثال،   ضمن الدولية   بما في ذلك، على سبيل  الوطنية،  تعداد سكاني على عدد من االعتبارات والظروف 
هذه البيانات. ويمكن للبيانات المتعلقة بالمهاجرين الدوليين أن توفر معلومات عن مثل  االحتياجات الوطنية ل

الدولية   هذا الفرع الخاص بالهجرة   بر ويعت  أن تفيد في تحديد الفئات الفرعية للسكان. يمكن  كما    ، تنوع السكان
السابقة. ويعرض هذا   الذي تناولته الفقرات  " خصائص الهجرة الجغرافية والداخلية " وضوع  اًل وتوسيعًا لم استكما

 توصيات األمم المتحدة فق مع  بما يت تعدادات السكان في  حددة لتطبيقها  المالفرع تعاريف الهجرة الدولية والطرق  
 .1104، التنقيح إحصاءات الهجرة الدولية بشأن 

 
 

 . (E.98.XVII.14بيع املتحدة، رقم  املمم األمنشورات  (  58 رق ت إحص ئية، العد     104
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الهجرة الدولية وأعداد ، تدفقات  إحصاءات الهجرة الدولية  بشأن المنقحة  توصيات األمم المتحدة  وتتناول  .  4.102
 الدوليين   هاجرين الم لجمع البيانات عن  الرئيسي  مصدر  الأن تعدادات السكان هي  وتعتبر  ،  المهاجرين الدوليين
على النحو المستمد   الدوليين   هاجرين الم موضوع أعداد  على  سي يركز هذا الفرع بشكل رئي   ، وخصائصهم. لذلك 

ان.   من تعدادات السك 
 

إحصاءات الهجرة   التوصيات بشأنحسب   ، البلدفي  وجودين الم  ينهاجرين الدوليالم عداد  أ إن تعريف . 4.103
البلد الذي يقيمون فيه إقامة معتادة، أي ير شخاص الذين غ األ   مجموعة "  هو (،  185الفقرة  انظر  )   الدولية  وا 

. " البلد الذي يعيشون فيه وقت جمع البيانات غير  بلد  في  قل من حياتهم  على األ شخاص الذين قضوا سنة  األ
بصفتهم الواردة   ين هاجرين الدولي المتتصل بعموم    ال علومات  الم   لى من الشائع أن نجد أن الحاجة إ   ، ومع ذلك 

لم يولدوا  ال أع  الذين  السكان  السكان مثل  الذين  في  ه، وإنما تتصل بمجموعات من  يحملون   ال البلد والسكان 
 . جنسية البلد الذي يعيشون فيه

 
من السكان:   ينفرعيت  ين مجموعتز على  ية باستخدام تعداد السكان ترك  لذلك، فإن دراسة أثر الهجرة الدول.  4.104

في جانب الذين يعيشون  األجموعة الثانية تتكون من  المتتكون من الذين ولدوا خارج البلد و   األولى جموعة  الم
 ( ب) د، وال ي الم بلد    ( أ )استمارة التعداد هما:  في  يجب تسجيل بندين    ينجموعت الم  ين أفراد هات على  البلد. وللتعرف  

البلد في  قامة  اإل عرفة مدة  لم البلد  لى  سجيل سنة الوصول إتأيضًا    هم المذلك من  على  وة  ال واطنة. وعالم بلد  
 . نيبالنسبة للمهاجرين الدولي

 
 سي( موضوع أساالميالد )  بلد . 2.1

إلى البلد الذي كانت تقيم   عادةً  بلد الميالد يشير مفهوم و  هو البلد الذي ولد فيه الشخص.  بلد الميالد .  4.105
ف بلد الميالد بأنه البلد الذي حدثت فيه الوالدة عر  في بعض البلدان، يُ ولكن،  .  تهوقت والد   شخص مافيه أم  

د بلد أن    الحتياجات البلد من المعلومات؛ وينبغي لكل    . ويمكن استخدام أي من المفهومين تبعاً فعلياً  عريف الت  يحد 
واطنة، وهذا بند مستقل الم ورة هو بلد  ضر لشخص ما ليس بالالميالد  حظ أن بلد  ال وي   الذي استخدمه في التعداد.

لتمييز السكان اًل  شخاص، أو األمن جميع    الميالد عن محل    بالسؤال   صى التعداد سنتناوله فيما بعد. ويو في  
يتجاوز   ال البلدان التي  في  ورية حتى  ضر علومات  الم الخارج؛ وهذه  في    ولودين المالبلد والسكان  في  ولودين  الم 
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السكان   أعد   ولودين المفيها عدد  للمولودين  يرة صغًا  د ا بالخارج  وبالنسبة  يو في  .  معلومات   صى الخارج  بجمع 
. وبالنسبة الميالد  الخارج حسب بلد في  ولودين  المالذي ولدوا فيه من أجل تصنيف السكان    إضافية عن البلد 

قل التأكد على األفيجب  الميالد  يستطيعون ذكر بلد    الولودين خارج البلد الذي يجري فيه العد ولكنهم  الم كان  للس 
 . من القارة التي فيها ذلك البلد

 
حدود ل  وفقاً الميالد    علومات عن بلد الم بتسجيل    صى يو   ، قارنة الدوليةالم و   لي غراض التناسق الداخ أل و .  4.106

 4.118ويمكن استخدام المعلومات المتعلقة بسنة الوصول إلى البلد )انظر الفقرة    التعداد. وقت    القائمة البلد  
 على الحدود الوطنية.   ت لتغيرات التي طرأإلى ا وضعهم كمولودين في الخارج  يعود  أدناه( لتحديد األشخاص الذين  

 . ذات الصلة  الميالد كل بلدان   حديدلت بما يكفي من التفصيل  الميالدعلومات عن بلد المترميز    هم  الم ومن  
 

وحدة للبلدان المالرموز  في  ميز الرقمي الوارد  تر بأن تستخدم البلدان نظام ال  صى ميز يو تر غراض ال أل و . 4.107
ولودين الم  تصنيف السكان في  وحد  المميز  تر ويؤدي استخدام ال  .105حصائي اإلستخدام  االغراض  أل ناطق  الم أو  
ولودين الم السكان    صاءات إلح   لي ذلك التبادل الدو في  تعزيز فائدة البيانات، بما    لى ولد إ الم لبلد  ًا  الخارج وفقفي  
باتباع التصانيف   صى مجموعات واسعة، فيو في  البلدان. وإذا قرر بلد ما تجميع البلدان  بين  الخارج فيما  في  
 . هال ذكورة أعالم الرموز شرة في ن قليمية الواردة اإلقليمية ودون اإل وحدة  الم
 

البلدان ذات  .  4.108 ترغب  الكب األ وقد  ميالدوليين في  هاجرين  الم من    يرةعداد  بلد  د ال جمع معلومات عن 
بادئ الم باتباع نفس    ين جيب المجميع  على  سؤال  طرح الينبغي    . وفي هذه الحالة، (كالهما   )األب واألم الوالدين  

التعداد في    الوالديند  ال علومات عن بلد ميالم   شر ف القرار بشأن جمع ون د. ويتوق  ال يالمالتوجيهية الواردة بشأن بلد  
ءمة وحساسية سؤال من ال مثال، مدى  المسبيل  على  ذلك،  في  بما    عتبارات والظروف الوطنية،اال عدد من  على  

 . تعداد ال البلد الذي يجري فيه  يرتبط بأشخاص ربما لم يكونوا موجودين في هذا النوع  
 

 
املاااااتاااااحاااااااادة،    105 عااااالاااااى  األمااااام  ماااااتاااااااا ح  اإلحصاااااااااااااااااااااا ئاااااي،  االساااااااااااااااااااتاااااخاااااااادام  ألغاااااراض  املاااااناااااااا طاااااق  أ   لااااالااااابااااالاااااااادان  دة  املاااااوحااااااااّ الااااارماااااوز 

 . http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htmاملوقع: 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
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الشخص المشمول   مع المعلومات عن بلد ميالد الوالدين  استخدام المعلومات عن بلد ميالد    ويمكن .  4.109
دراسة عمليات ل و ما ُيسمى "الجيل الثاني"(  ) مولودين في الخارج    والدينلفي البلد  لتحديد األطفال المولودين    ،بالعد  

ت بتجربة عودة بالنسبة للبلدان التي مر    ،ذلك   على وة  ال ندماج ونتائج سياسات الهجرة للمهاجرين وأبنائهم. وع اال
  من مواطني البلد. والدين ل الخارج في ولودين  المطفال  األ وضوع تحديد  المعلومات عن هذا المهاجرين، تتيح  الم 
 

 سي( موضوع أسا) واطنة الم بلد . 2.2

رابطة قانونية معينة يكتسبها ويقيم معه  فيه    ه البلد الذي يكون الفرد مواطناً أن  على    بلد المواطنة ف  عر  يُ   . 4.110
جنبي األ، أما  بجنسية بلد العد    هو شخص يتمتع قانوناً   واطن الم و   . الوالدة أو التجنس أو الزواج أو أي آلية أخرى ب 

يكون  )البلد  في  واطن  الم   ير فهو غ أن ه  الجنسية  اً أو شخص  بلد آخر في    اً واطنم بمعنى  أن  .  (عديم  بلد   وبما 
 . التعدادفي  معلومات  هذين النوعين من ال، ينبغي جمع الميالدورة هو بلد ضر بال   يكون واطنة ال الم 
 

في   المواطنة . ومن المهم تسجيل بلد  لألجانببشكل خاص    مهم    المواطنة المعلومات عن بلد  وجمع  .  4.111
 لداللة على ل ستخدم أيضاً قد يُ المواطنة، ألن بعض هذه المفاهيم   يدل  على حد ذاته وعدم استخدام مفهوم آخر 

 اإلثني. األصل  
 

جميع على  يسمح بالتعرف    واطنة بتفصيل كافٍ المعلومات الخاصة ببلد  الم   وري ترميز الضر ومن  .  4.112
ميز تر بأن تستعمل البلدان نظام ال   صى يز يو ترم غراض ال ألالبلد. و في  جانب  األالسكان    لة فيمثَّ الم واطنة  الم بلدان  

دة للبلدان أو المناطق ألغراض االستخدام اإلحصائيفي  الرقمي الوارد   ويزيد استخدام الرموز   . الرموز الموحَّ
السكان  في  دة  وحَّ الم بلد  األتصنيف  فائد الم جانب حسب  من  الدو واطنة  التبادل  يتيح  كما  البيانات  هذه   لي ة 

مجموعات عريضة في  واطنة  الم جانب. وإذا قررت البلدان تجميع بلدان  األالبلدان عن السكان  بين  للمعلومات  
وينبغي أيضًا   ر. نشور سالف الذك في الم دة الواردة  وحَّ المقليمية  اإل قليمية ودون  اإل باتباع التصنيفات    صى فيو 

 جنسية". إدراج فئة "عديم ال 
 

نتيجة   جنسيتهم مؤخراً  شخاص الذين تغيرَّتاألحالة  في بلغ عنها المالجنسية   يرًا علىيعول كث   الوقد  . 4.113
ويمكن ال  مؤخرًا. واطنة أهمية إالم مفهوم    التي لم يكتسب فيها  ستقلة حديثاً الم ات إقليمية، أو سكان البلدان  ير لتغ
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الوطنية أن تضع خطوط اإللسلطة   توجيهية  حصاء  التي يجري جمعها.   ينتحس في  تساعد  ًا  البيانات  نوعية 
ء الد لإل سباب  األ حظات تفيد بوجود مثل هذه  ال ينبغي أن ترفق بالجداول م  ، تحليل وفهم النتائجعلى  وكمساعدة  

 أسباب مشابهة أخرى.   صحيحة، أو غير ببيانات  
 

البيانات  .  4.114 وتجهيز  بالعد  الخاصة  التعليمات  تحدد  أن  واضحة عن  وينبغي  معاملة إرشادات  طريقة 
 على   سبيل الحصول في  شخاص الذين هم  األزدوجي الجنسية، و الم  شخاص األ و   األشخاص عديمي الجنسية،

وينبغي وصف   ة.موقفهم من ناحية الجنسي  يكون واضحاً   ال شخاص الذين  األ الجنسية، وأي فئات أخرى من  
 . البيانات الفوقية لجداول التعداد  في تقارير التعداد و في  معاملة هذه الفئات  

 
فيها األشخاص أكثر من جنسية واحدة وحيث تكون هذه المعلومات مفيدة يحمل  في الحاالت التي  .  4.115

كانت ة جنسيات. وإذا  ا إذا كان الشخص يحمل جنسية واحدة أو عد  م  ع التخاذ القرارات، يمكن جمع تفاصيل  
، ينبغي توخي الحذر لشرح كيفية تأثير إمكانية إدراج األشخاص في الجدول أكثر من سُتنشر  المعلوماتهذه  

صة أن تشير الجداول  عمليًا  أمرًا    عادةً قد يكون  . ومع ذلك،  في الجدول   ة على المجاميع الهامشية مر  المخص 
ديألشخاص  ل   جنسية "أولية" واحدة   لجنسية إلى جنسية واحدة فقط. وبالتالي، ينبغي تخصيص ل  الجنسيات،   المتعد 

 األسبقية لجنسية البلد "األصلي". بمنح  مثالً 
 

 الجنسية  اكتساب . 2.3

جمع معلومات عن الجنسية، قد يكون من المهم بالنسبة للبلدان التي تضم نسبة كبيرة من   جانب   إلى .  4.116
 : ضمن الفئات التاليةتصنيف السكان  تاحة  جمع معلومات عن طريقة اكتساب الجنسية إل   ، المواطنين المتجنسين

( ج )وس سواء باإلعالن أو الخيار أو الزواج أو أي وسيلة أخرى؛  ن بالتجن  و ( مواطنب) ون بالوالدة؛  و )أ( مواطن
 س. الجنسية السابقة وسنة التجن    عن طرح أسئلة    قد يكون من المفيد أيضاً   ، في مثل هذه البلدانو غير المواطنين.  
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 سي( موضوع أسا) قامة فيه اإل البلد أو مدة   لى سنة الوصول إ .  2.4

خارج في ال ولود  م سنة وشهر وصول شخص  إلى    سنة الوصول إلى البلد أو مدة اإلقامة فيه   تشير .  4.117
 لى وقت وصوله إبين  كتملة  الم ساب عدد السنوات  تح ا   هذه المعلومات   وتسمح .  يجري فيه التعداد الذي  إلى البلد  

ر تيس    علومات عن شهر وسنة الوصول مرونةً الم تتيح  كذلك،  تاريخ التعداد.    وهو عادةً   ستقصاء، االالبلد ووقت  
اًل الفترة ، مثمسبقاً   دة رة محد  ت ف أي ب   ق عل  رات وصولهم فيما يتت ولودين خارج البلد حسب ف مشخاص الاألتصنيف  

أي جداول يظهر فيها في  الوصول    ترةببيان ف  صىيو   ،ذلك. لذلك   لى ما إو   ،1984-1980و   ، 1979- 1975
 . شكل سنة الوصول الفعليةفي ، ري  تغ المهذا 

 
مزاياه ولكل منهما    البلد  لى البلد أو آخر وصول إ  لى ويمكن جمع معلومات عن تاريخ أول وصول إ.  4.118

للمعلومات  ا  وعيوبه. وأيًّ  بالنسبة  الخيار  أن الم كان  البلدان  طلوب جمعها، يجب  المقام األول،   ،تستهدي   في 
 . بسياساتها وحاجات المستخدمين فيها

 
السنوات التي   نقضية منذ الوصول بالسؤال عن عددالم دة  الموجيه السؤال الخاص بت   ويمكن أيضاً .  4.119

البلد.   لى الشخص إ   من السؤال عن السنة التقويمية والشهر التقويمي لوصول اًل  بد انقضت منذ وقت الوصول،  
 ة.معلومات أقل دق لى نه قد يؤدي إأل ًا ن استعمال هذا السؤال ليس مستحب أال   إ

 
ولودين الم شخاص  ز أساسًا على األ علومات الخاصة بسنة الوصول وشهر الوصول ترك  الم حظ أن  ال وي.  4.120

ولكن، تجدر اإلشارة إلى أن    دتهم. وال   وقت ما بعدفي  البلد    لى شخاص الذين وصلوا إ األ خارج بلد التعداد، أي  
على   افظ ح ت سكانية    مجموعات التي تضم   البلدان    أن  و   باتت شائعة أكثر فأكثر   ظاهرة "الهجرة الدولية العائدة" 

بب ال ص أو    لى إ   ر تهاج أو  ،  أخرى   ان دلت  أجنبي  مختلفة منفي  منه  تأتي  بلد  ب ال الطل  مث ) حياتهم    مراحل 
يمكن أن   ،هذه الحالةفي  و   . هاجرين العائدينالم عن    جمع معلوماتفي  مصلحة    هاكون لي ، قد  (نيوالمتقاعد

الذين أقاموا في بلد آخر في و   دالبلفي  ولودين  المالسكان    لى ع  سنة وشهر الوصول عن  السؤال  ُيطرح أيضًا  
بلد اإلقامة السابق بالنسبة عن  قد يكون مهمًا جدًا جمع معلومات  مرحلة ما من حياتهم. باإلضافة إلى ذلك،  

 لألشخاص الذين أقاموا في الخارج في مرحلة ما من حياتهم. 
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 العائلية   األسرة عيشية و الم   األسرة خصائص  - 3
 

مفهومي بين  عيشية إدراك الفوارق  الم   األسرتعلقة بخصائص  الم واضيع  في الم هم لدى النظر  الم من  .  4.121
 . هذه الوثيقةفي   ين ستعمل المالعائلية  األسرةعيشية و الم ة  األسر 

 
 : قد تكون   األسرة المعيشية .  4.122
يقوم  سر أ   (أ )          أي شخص  واحد،  فرد  من  تتكون  معيشية  مأكل وغالم حياته  على  ة  من  من   يره عيشية 

 فراد؛ أو األ معيشية متعددة   سرة ك مع شخص آخر يكون معه أ ترا ش اال ورات الحياة دون  ضر 
  ويقومون   بعضهم   يعيشـون مع   أو أكثر  يننة من عدة أفراد، أي مجموعة من شخصمعيشية مكوَّ   سرة أ  (ب)         

جموعة المك أفراد تر أو سائر مقتضيات الحياة. وقد يش   ك، من مأكل تر عيشـية بشكل مش الم حياتهم  على 
بين قرابة  توجد أو قد توجد  ال كة، وقد توجد بينهم قرابة أو تر وتكون لهم ميزانية مش  بتجميع مواردهم  معاً 

 ". كة تر ش الم عيشة "المل مفهوم تيب يمث  تر خر. وهذا ال اآلالبعض بين  توجد  ال بعضهم و 
وهو مفهوم   " ك تر ش ن المالسك "، وهو مفهوم  " كة تر ش المعيشة  "الم عن مفهوم   مختلفًا  وتستعمل بعض البلدان مفهوماً 

فهوم الم لهذا    عيشية. ووفقاً الم   س األسرةنففي  وحدة سكنية كأفراد  في  شخاص الذين يعيشون  األجميع    بريعت 
شغولة هو نفس عدد الم فإن عدد الوحدات السكنية    مشغولة. ومن ثمكل وحدة سكنية  في  ة معيشية  سر توجد أ 
عيشـية. وينبغي للبلدان أن المة  األسر عيشية التي تشغلها، كما أن موقع الوحدة السـكنية هو نفس موقع  الم   األسر
 . يشيةة مع سر ك لكل أ تر ش الم كة أو السكن تر ش المعيشة  الم تقارير التعداد ما إذا كانت تستعمل مفهوم في تحدد 

 
مجموعة أماكن سكن مثل ( أو في 4.427)انظر الفقرة  وحدة سكنيةفي عيشية الم ة األسر وقد تسكن  .  4.123

 مؤسسة ما. في    ين العامل   ين داري اإلفراد األ أو قد تضم  م، خيَّ المالنزل أو الفندق أو 
 

عيشية الم ة  األسر يعني أفراد    وهوعيشية هو مفهوم له أهمية خاصة،  الم   األسرة إطار  في    واألسرة العائلية .  4.124
الدم أو التبني أو الزواج. وتتوقف درجة نة، سواًء كانت صلة  درجة معيَّ   لى قربى، إ  صرالذين تربط بينهم أوا

ت التي تستخدم فيها البيانات، ال ستعماعلى اال  ىعنالمة العائليـة بهذا  األسر تحديـد حدود  في  سـتعملة  المالقرابة  
 . ة النواة األسر بشأن تعريف   4.141  ًا. وانظر أيضًا الفقرة يلمسـتعمال عالال  ن تحديدهامك الم ولذلك فليس من 
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زوج وزوجة على  عائلية واحدة تشتمل    سرة عيشية من أ الم   األسر ن معظم  ومن الناحية العملية تتكوَّ .  4.125
 بأن هذه الهوية موجودة اض  ر فت اال  ينبغي  ال دهما، ولكن  أو كليهما مع أوال  يند أو من أي من الزوج ال دون أو ب 

 األسر عيشية أو بالم  األسر جداول التعداد بوضوح ما إذا كانت بياناتها تتصل ب  ين ؛ ولذلك يجب أن تبدائماً 
 . عيشيةالم  األسر إطار في العائلية 

 
العائلية هما مفهومان   األسرةعيشية و الم ة  األسر العائلية أن    األسرة عيشية و الم ة  األسر ويتضح من مفهومي  .  4.126

العائلية   األسرةعيشية و بين األسرة الم والفرق    . نفس التعدادفي  خر  اآليمكن استعمال أحدهما مكان    المختلفان  
 : هو

على العائلية يجب أن تتكون  األسرة  ن من شخص واحد ولكن  عيشية يمكن أن تتكوَّ األسرة الم أن    ( أ )
 . ينقل من شخصاأل
أفراد    ( ب) الم أن  أما أفراد  ضر تربطهم بالال  شخاص  األتعددة  الم عيشية  األسرة  األسرة ورة صلة قربى 

 قربى.  صر أن تكون بينهم أوا  دائماً العائلية فيجب 
 

أو أكثر مع وجود   واحدة   عائلية   على أسرة عائلية أو  سرة أكثر من أعلى عيشية الم   األسرة وقد تشتمل .  4.127
في تضم    الالعائلية    األسرة قربى. و   صر ن من أفراد ليس بينهم أواقربى، أو قد تتكوَّ   صر تربطهم أوا  ال أفراد  

بعض البلدان وكذلك في  تعددة الزوجات  الم   األسر معيشية واحدة. ومع ذلك فإن وجود    سرة الغالب أكثر من أ
الطريقة التي   د حد  يكل بلد أن  على  وجود ترتيبات تقاسم حضانة الطفل أو ترتيب معيشته، كل ذلك يعني أن  

 . غها ال وإب األسر علومات عن الم لجمع فضلها ي 
 

العد  الم   األسرة بأن تكون    صىويو .  4.128 الوارد  )عيشية هي وحدة  تعريفها  الفقرات  حسب  الى   2.33في 
تكون  (  2.38 ويو   األسرة وأن  فقط.  اشتقاقي  موضوع  هي  محل    صى العائلية  يكون  هو المقامة  اإل بأن  عتاد 

عيشية التي يقيمون فيها بشكل طبيعي. وإذا ر الم س األ   لىشخاص إ األأساسه انتماء  على  د  ساس الذي يحدَّ األ
 األسر فينبغي أن تشتمل قوائم  ( 2.63الى   2.55)انظر الفقرات   ستخدم كوسيلة للعدالم هو    ليكان النهج الفع 

عتاد هو الم قامة  اإلومحل  .  إقامة اعتيادية ولكنهم غائبون مؤقتاً   ين قيمالم فراد  على األ مكان  اإلعيشية قدر  الم 
للشخص.   لي قر الحا الم قر القانوني أو  الم يكون    ال الشخص بشكل معتاد، وقد يكون أو    كان الذي يسكنه الم 
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وري أن يطابق ضر معظم البلدان وليس من ال  ينقوانفي  قر القانوني موجود عادة  الم أو    لي قر الحاالم وتعريف  
في ستعمال الدارج. ويجب أن تبني البلدان  االأساس  على  التعداد  في  عتاد الذي يستعمل  المقامة  اإل مفهوم محل  

محل إقامتهم في  شخاص  األ   لى إير  تش   ال أو    ير عيشية تش الم   األسر علومات عن  الم نشورة ما إذا كانت  الم تقاريرها  
ويرجى   عتاد. الم قامة  اإلمحل  في  أو استبعاده    الحدود الزمنية فيما يتعلق بإدراج الشخص   لى إًا  عتاد وأيض الم 

تعلقة بجمع المالصعوبة   علىمناقشة تفصيلية للموضوع و على ع ال ط لال  4.57الى    4.52 الفقرات  لى الرجوع إ 
 . عتادالم قامة اإل معلومات عن محل  

 
 سي( موضوع أسا )   عيشية األسرة الم رجع في  اآلخر الم الشخص  ب الصلة  . 3.1

فيد الم من    ( 4.123و   4.122  ن ي الفقرتفي  حسب التعريف الوارد  ) عيشية  األسرة الم تحديد أفراد    . في 4.129
لصلتهم   عيشية وفقاً األسرة الم باقي أفراد على عيشية ثم الم   في األسرة رجع  الم خر اآل الشخص  اًل على التعرف أو 

خر اآلالشخص  ) لتحديد هذا الشخص    مناسباً راه  يالنعت الذي  ستخدم  يولكل بلد أن  .  رجعالم خر  اآلبالشخص  
أفراد بين  قة  ال تحديد العفي  أن هذا الشخص يستخدم    لماطا  ( ذلك غير  أو  األسرة  أو رب    في األسرة ع  رج الم 

 . ستعملها ي فاهيم والتعاريف التي الم نشورة المتقاريره  في كل بلد عرض يبأن   صى عيشية. ويو األسرة الم 
 

التي   يرعاي الم  هم تحديدالم عيشية، من  في األسرة المرجع  الم خر  اآلوفيما يتعلق باختيار الشخص  .  4.130
األسرة أعضاء  بين القربى    ت ال ، تمييز صيرهإليه دون غ  اختيار هذا الشخص الذي يمكن، استناداً في  تستخدم  

ن من عيشية التي تتكوَّ الم   األسر و   عيشية التي تتعدد فيها الزوجات،في األسرة الم سيما    ال أفضل وجه، و على  
دون ب عيشية التي تتكون من إخوة أو أخوات  ألسر الم عيشية كااألسر الم من    يرها عائلية واحدة وغ أسرة  أكثر من  

ر. وينبغي أن تتضمن مواد لآلخ ينتمي أي منهم    التتكون من أفراد    عيشية التي الم   األسر من الوالدين و   ي ٍ وجود أ
 . علوماتالم هة للعدادين تلك  وجَّ المالتدريب والتعليمات 

 
بمعنى أنها تتكون  عائلية، سرعيشية هي أاألسر المأن معظم  األسرة  رب فهوم التقليدي ل الم ض تر يف و .  4.131

تلك في  ما    وبأن شخصاً   ( الخدم  وذلك ربما باستثناء )من أفراد تربطهم صلة الدم أو الزواج أو التبني،    كليةً 
ت معيلها ال معظم الحافي  ، وهو  األسرةشؤون    ساسية عن األسؤولية  الم العائلية هو صاحب السلطة أو  األسرة  

 . األسرة ، ومن ثم يسمى ذلك الشخص رب سيقتصادي الرئي اال
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وربما يشاركان   عيشيةالم   في األسرة سؤولية  المالسلطة و في    ين متساوي  أنفسهماالزوجان    بر وعندما يعت   . 4.132
عيشية الم   ألسرةحتى بالنسبة ل ًا  صحيح عيشية  األسرة الميعود مفهوم رب    ال ف،  عيشية اقتصادياً األسرة المإعالة  في  

 : وري إذاً ضر الظروف من ال تلك في عيشية األسرة الم أفراد بين  العائلية. ولتحديد صلة القربى 
دون أن من رجع الم خر اآلالشخص   بر من بينهم يعت  عيشية أنفسهم شخصاً األسرة الم أن يحدد أفراد   ( أ )

 أو ؛ مفهوم القيادةعلى ينطوي ذلك 
 فيه. ًا مرغوبًا  إذا كان ذلك أمر لألسرة كة تر مش  قيادة ينتعيعلى  ينص   ( ب)

 . التعداد بشأن التعامل مع هذا الوضعة في هم وجود تعليمات واضح الم ت من ال كل الحافي  و 
 

دراك اإل هم  الم من  ًا،  وارد األسرة  فهوم التقليدي لرب  الم يزال فيها    ال من البلدان التي    ير كث في  وحتى    . 4.133
التي ترأسها لألسر  بالنسبة    تعطي صورة دقيقة خاصة   الفهوم قد  الم تطبيق هذا  في  تبعة  المجراءات  اإلبأن  

 تضم أيضاً أسرة  يمكن أن تكون ربة    ال   رأة الم والذي قد يشوه الحقائق هو أن    كثر شيوعاً األ اض  تر فاال امرأة. و 
  مسلمًا به. اض أمراً تر ف االستبيان، هذا اال   على جيبون المادون، وربما  العدَّ  بر وقد يعت ذكرًا بالغًا. 

 
 ضي افي المسائدة  ًا كانت  ما يعكس ظروف غالبًا  أساس الجنس  على  فهوم النمطي الشائع  الم هذا  . و 4.134

هم الم من    ، لذلك .  قتصادية للمرأة اال  األدوار و   ألسر المعيشية ل  المستمر    تغير ال بالنظر إلى    ، ولكنها لم تعد قائمة 
الذي   الشخص  بشأن  واضحة  تعليمات  أن  وجود  بعام  يُ ُيفترض  الشخص  صفت ل  األسرة في  رجع  الم خر  اآل ه 

والتحي ز الذي   وضوعالمفاهيم مسبقة عن  م نتيجة    ينجيب المادين أو  تعقيدات أمام العدَّ   ي  أل   اً عيشية، وذلك تفادي الم 
رجع الم خر اآلالشخص تحديد في بع ت  المجراء  اإلويجب أن يكون  قد ينشأ عن هذا النوع من المفاهيم المسبقة. 

أساس على  ز  غموض فيه، وأن يتفادى التحي     واضحًا الأمراً   ، عيشية تحديدهاألسرة الم يستطيع أفراد  حين ال  
عداد الواردة ذلك بوضوح في استبيان التعداد وفي نتائج الت   وفي حال استخدام تعاريف بديلة، يجب ذكر   . الجنس

 في الجداول. 
 

أفراد األسرة   ر سائ  ه اختيار الشخص المرجع الوحيد في األسرة المعيشية الذي يبلغال بد  من التأني في  و   . 4.135
بأن ه   عموماً ُيشار إليه  عتبر "رب األسرة المعيشية"  وفي الماضي، كان الشخص الذي يُ بعالقتهم أو يعي نونه.  

أن يكون الشخص   ح أحياناً رِّ اقتُ و في كثير من البلدان.    عتبر مناسباً يُ ما عاد  هذا المفهوم    مرجع، ولكن  الشخص  ال
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 الدخل. الذي يساهم بأكبر قدر من  الفرد  في األسرة المعيشية أو    األكبر سناً الفرد  ن كشخص مرجع هو  المعي  
األسرة وتعيين وضع    تحديد الغرض األساسي من هذه المسألة هو  بما أن     ولكن، لكال المنهجين أوجه ضعف، 

في األسر   ظهر يإذ  غير مرغوب فيه    قد يكون االختيار التلقائي للشخص األكبر سناً و   . األسرضمن  فراد  األ
يث يتم اختيار الشخص المرجع من الجيل الصريحة ح القربى  دة األجيال العديد من عالقات  متعد  الالمعيشية  
 ى القربأوسع نطاق من عالقات    يجتذب   ال هو الشخص الذي  األعلى دخاًل    الفرد ، قد يكون  كذلك األوسط.  

اإلرشادات  و الصريحة.   بعض  يلي  والتي    عن فيما  المرجع،  الشخص  عالقات    ُتظهر اختيار  القربى بعض 
 الصريحة: 

من الجيل األوسط في أسرة أن يكون  ل  فض  يعيش في األسرة المعيشية )يُ ثنائي    في زوجة  الزوج أو  ال)أ(  
 ؛ دة األجيال(متعد  

ثنائي متزو ج بالتراضي يعيش في أسرة معيشية ال يوجد فيها    مقترن ائي  من الشريكين في ثن   ي  )ب( أ
 ؛ )حيثما ينطبق ذلك(

 ؛ ر عن عمرهمبغض النظ يعيش مع أبنائه أو بناته ، إن كان  أحد الوالدين)ج( 
 من الشروط المذكورة أعاله، يجوز اختيار أي فرد بالغ من أفراد األسرة   )د( في حالة عدم انطباق أي  

 . المعيشية
 . وال تستبعد أحدها األخرى هذه الفئات ليست شاملة   أن  ُيرجى المالحظة  

 
عيشية الم  األسرة ينبغي تحديد صلة كل فرد من أفراد    ، في األسرةرجع  اآلخر الم وبعد تحديد الشخص . 4.136

 : ، باعتبارهبه
 الزوج أو الزوجة   ( أ )
 ضي اتر ان بال تر اق شريك في   ( ب)
 ابن/ابنة  (ج )
 بنة اإل بن أو اإل زوج أو زوجة   (د)
 حفيد (  ه )
 ( للشخص أو لزوجه ) أب أو أم    ( و)
 قريب آخر   ( ز)
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 ( خادم)  لي عامل منز  (ح )
 رجع. الم خر اآلأو الشخص األسرة رب ب   ى قربصلة   تربطه الشخص آخر   ( ط)

، ينعلومات بشكل ناجح، يمكن ضم الفئت الم زم بالنسبة لجمع  الال وإذا اتضح أن هذا التصنيف مفصل أكثر من  
 ".تربطه صلة قربى  ال شخص آخر " تحت بند   ( ط)و   ( ح )   فئتين وال ، " قريب آخر "تحت بند   ( ز) و  ( و)
 

ضمن   ( 4.143إلى    4.141ات  الفقر في  فة به  عرَّ الم النحو  )على  النواة    األسرة تحديد  في  وللمساعدة  .  4.137
في األسرة ترتيب قرابتهم    استمارة التعداد حسب في  شخاص  األ فيد تسجيل  الم عيشية، قد يكون من  األسرة الم 

الشخص،   رجع هو زوج ذلك الم خر  اآلأو الشخص  األسرة النواة، وذلك بأن يكون الشخص الذي يدرج بعد رب 
يمكن   ، تعددة الزوجاتالم  ألسر وأطفالهم. وبالنسبة ل  تزوجون وأزواجهمالمبناء  األثم    ين تزوج غير المبناء  األيليه  

 . حسب ترتيبهم  ين تزوج غير الم أن يكون ترتيب القيد أن تدرج كل من الزوجات ثم أبناؤها  
 

تقدير الخصوبة بطريقة  .  4.138 الفقرة    بال صاأل بناء من  األومن أجل  م األينبغي تحديد  (  4.217)انظر 
ستبيان الذي يرد فيه اسم ابنها. ومن الطرق االنفس  في  سنة إذا ورد اسمها    15الطبيعية لكل طفل تحت سن  

عيشية. األسرة الم فس  نفي  هما يعيش  ال بن إذا كان كاإل جانب سطر    لىم إاأل ذلك ذكر رقم سطر  في    تبعة الم 
بية الذين تر طفال بالتبني أو بالاأل أبناء الزوج أو أبناء الزوجة من زواج سابق أو  على  علومات  المتنطبق هذه    ال و 

 . هم تحت رعاية دائمة أو مؤقتة
 

العائلية يمكن للبلدان، وهي   األسرعيشية و األسر الم تزايدة من البيانات بشأن  المحتياجات  االواجهة  لم و .  4.139
في القربى. وقد يكون من الصعب    تال بشأن ص اًل  تجري تعدادات السكان، أن تجمع معلومات أكثر تفصي 

الم  القرابة معقداألسر  فيها هيكل  يكون  التي  األسر  عيشية  بالتبني وربائب، الم ًا، مثل  أبناء  فيها  التي  عيشية 
عيشية. ويمكن أن تكمل بعض البلدان األسرة الم أعضاء  بين  قربى  ت الال معلومات دقيقة بشأن ص  لىالحصول ع 

بالمعلومات  الم تلك   القربى  بصلة  المفي    رجعالم  خر اآلالشخص  تعلقة  بمعلومات عن ص األسرة  ت ال عيشية 
والديه حتى وإن لم يكن   لىعن طريق إنساب كل طفل إمثاًل   عيشية، وذلك األسرة المأفراد  بين ة  شر باالم القربى  
تحديد صلة   لىالتوصل إعلى  ادين  وينبغي تشجيع العدَّ .  عيشيةاألسرة الم في    رجع المخر  اآلالشخص  ما  أي منه 

، وينبغي تجنب تسجيل (خت أو العمة أو الخالةاألخ أو ابنة  األبنة أو ابنة  االبن أو  االمثل  ) قربى واضحة  
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سموح بها، وأن تكون المجابات  اإلبإعطاء توجيهات محددة بشأن    صى . ويو "قريب" محددة مثل  غير  إجابات  
في الواردة   للفئات  ستخدمة سلفاً الم استمارة التعداد، وأن تكون الرموز  في   كاماًل  القربى محددة تحديداً   ت ال ص
 . رجوةالمستمارة مفصلة بدرجة تكفي لتحقيق النواتج  اال
 

 سي( موضوع أسا)   ة لي العائ  األسرةعيشية و األسرة الم كوين  . ت3.2

غراض التعداد أل  صى الطبيعية من زوايا مختلفة، ولكن يو   األسرةعيشية و األسرة الم يمكن بحث تكوين  .  4.140
 . النواة األسرة  عتبار هو جانب في االالذي يؤخذ  األساسي  بأن يكون الجانب 

 
ويجب أن تكون كل واحدة منها مكونة من أشخاص يعيشون ) نواع التالية  األمن    هي أي  األسرة النواة  و.  4.141

 (:عيشيةاألسرة المنفس  في  
 أطفال زوجان ليس معهما    ( أ )         
 زوجان معهما طفل أو أكثر غير متزوجين  ( ب)         
 أب مع طفل أو أكثر غير متزوجين  ( ج )        
 106أم مع طفل أو أكثر غير متزوجين  ( د)        

 . ئماً ال نواة إذا كان ذلك مأسرة   ضي اتر ان بال تر اق في اللذين يعيشان    ين القرين ويمكن اعتبار 
 

قات أول ال ععلى  طفال والكبار  بين األ قة القربى  ال ع  صر ه يقال النواة كما هو محدد أعاألسرة  ومفهوم  .  4.142
عيشية التي تفتقد الم   األسر من    يرة بعض البلدان توجد أعداد كبفي  بناء. و األ باء و بين اآل ، أي ما  المباشرةدرجة  

حفاد مع عدم األمعيشية تتكون من أحد الجدين أو كليهما وواحد أو أكثر من  أسر  جيال، أي  األسلسلة من    لى إ 
للبلدان إدراج هذا النوع من  األ ء  الوجود آباء هؤ  النواة. األسرة  تعريف  في  عيشية  األسر الم حفاد. لذلك يمكن 
التعداد بوضوح ما    ين ويجب أن يب  في تسلسلة داخلة  غير المجيال  األعيشية ذات  األسر الم إذا كانت  تقرير 

 . النواة األسرة تعريف  

 

 .تقرير التعدا يف النواة  ب أن ي كر  لاب بوضوح  لألسرة  البلدان اليت يوجد فيه  تعريف خمتلف    يف  106
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خر اآلبالشخص     ىسئلة بشأن صلة القربعلى األ جابة  اإلل  ال النواة من خ على األسرة  ف  تعر  تم  ال وي.  4.143
سم والحالة الزواجية. وقد يساعد اال ورة بمعلومات عن  ضر عيشية، ويمكن استكمالها عند الفي األسرة الم رجع  الم 

استمارة التعداد. ويمكن أن يكون تحديد   في  شخاص األ طفال وأمهاتهم وترتيب إدخال  األ هذا الصدد تحديد  في  
تبار أعضاء في االع يأخذ    ال  لي ن العد الفعأل   ليالفع   العد في  العد النظري منه  اًل في  النواة أكثر اكتمااألسر  
 . النواة األسرة  ا من جزءً   والذين يشكلون  مؤقتاً  ينعيشية الغائبالم   األسرة 

 
ف النظر عن سنه، ويعيش مع صر متزوج، بغير  بنة هو أي فرد االبن أو اال غراض التعداد، فإن أل و .  4.144

لصلة القربى دالة    بن هو أساساً اال  فإن تعريف   ،ذلك على    عيشية. وبناءً األسرة الم نفس  في  والديه وليس له أبناء  
معيشية أسرة  فإن أي    ،لهذا التعريفًا  سنه. ووفق   عيشية بغض النظر عناألسرة الم الفرد وبقية أعضاء  بين  

معيشية أسرة    بروابنة متزوجة وزوجها، تعتمطل ق    ابن لهما الزواج و   بناء لم يسبقاألمن    ينواثن  ينتتكون من زوج 
أ مكو   باعتبار  سرتين  نة من  المطل قة عضوًا في أسرة  بن  االنواة،  أو االبنة  المتزو جة و   ،الوالدينالمطل ق  االبنة 

عالة، وإنما يستخدم لبيان اإليحمل مفهوم    ال التعريف،    هذافي  ستخدم  المبن،  اإل   ير وتعب  عائلًة ثانية.  زوجها و 
بغي أن تكون عيشية التي تتكون من أشخاص تربط بينهم صلة أبوة وبنوة. وينلألسرة الم عيشية  المتيبات  تر ال

 .بيةتر رفقة بالتعداد واضحة بشأن معاملة أبناء التبني وأبناء ال الم البيانات الفوقية 
 

دون أطفال أو ب معًا    خوات الذين يعيشون األخوة أو  اإل، مثل  األسر النواة كل أنواع  األسرة  تشمل    ال و .  4.145
تشمل حالة   ال أطفال، كما أنها    ليس لها ت التي تعيش مع ابنة أخ أو أخت  ال آباء أو إحدى العمات أو الخا

ثال كحالة أم أرمل تعيش الم سبيل  على  ه،  ال ذكور أعالم نواة بتعريفها    سرة شخص من ذوي القربى يعيش مع أ 
. وقد ترغب األسر  يعطي معلومات عن جميع أنواع   ال النواة  األسرة  . ولذلك فإن نهج  سرتهتزوج وأ الم مع ابنها  

 . صالحها وظروفها الخاصةلم  النواة، وفقاً األسرة أبعد من    لى إ  العائلية سر  األ صي توسيع تقفي البلدان 
 

عيشية الم   ألسرة منها ا  النواة التي تتكون األسر  لعدد  ًا  عيشية حسب النوع وفقاألسر الموينبغي تصنيف  .  4.146
القربى، إن وجدت، ب الم النواة وسائر أعضاء  األسرة  ن أعضاء  ي وصلة  تكون صلة عيشية. ويجب أن  األسرة 

(. 4.139)انظر الفقرة    البلد في  ئمة  ال م  بر تعت   الدرجة التي   لى القربى عن طريق الدم أو التبني أو الزواج، وإ 
األسرة أفراد    ين قة ب ال هم أن يتم تجهيز البيانات الخاصة بالعالم   يتسم به هذا البند من صعوبة، فإن من ونظرًا لما  
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النحو على  عيشية  األسر الم حو سليم. ويمكن أن يكون تمييز  ن على  رجع فيها  الم خر  اآلعيشية والشخص  الم 
 لي: التا

 . أسرة معيشية تتكون من فرد واحد  ( أ )
نواة   ( ب) النحو أسرة  بالكامل من أسرة نواة واحدة، ويمكن تصنيفها على  ، وهي أسرة معيشية تتكون 

 : التالي
  :تتكون من زوجين  - 

 لها ابن أو أبناء  - أ 
 ليس لها أبناء  -ب 

 : أسرة مكونة من قرينين بالتراضي  - 
 مع أطفال  - أ 

 ليس لها أطفال  -ب 
 أب مع ابن أو أبناء   - 
 أم مع ابن أو أبناء   - 

 :107، وتعريفها هو أسرة معيشية تتكون من أي من الفئات التالية أسرة معيشية ممتدة (ج )
أب مع ابن   ،سرة النواة، على سبيل المثال األأسرة نواة واحدة وأشخاص آخرون ينتمون إلى    -

 . أو أبناء وقريب أو أقارب آخرون، أو زوجان ومعهما قريب أو أقارب فقط
أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى وليس معهما أفراد آخرون، على سبيل المثال أسرتان   -

 . طفل أو أطفال فقط دون بأو   من زوجين مع أو أكثر تتكون كل منهما 
من ألي  أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى ومعهما أشخاص آخرون من ذوي القربى    - 

قل، على سبيل المثال أسرتان أو أكثر تتكون كل منهما من زوجين مع قريب األ الزوجين على  
 . أو أقارب فقط

 . يشكل أي منهما أسرة نواة   ال شخصان أو أكثر بينهما صلة قربى و   - 
  :108، وتعرف بأنها أسرة معيشية تتكون من أي مما يلي أسر مركبة )د(

 
 . ه   الفصة حسب ظر ف البلديف  ينبلي تعدي  التقسيم ت الفرعية    107

 . نفس احل شية   108
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وبعضهم ليسوا أقرباء،   سرة النواة أل أسرة نواة واحدة مع أشخاص آخرين بعضهم يمت بصلة قربى ل   - 
 . قرباءاأل قرباء وغير  األمن   مع ابن أو أبناء وأشخاص آخرون م على سبيل المثال أُ 

سرة النواة، على سبيل المثال أل يمت أي منهم بصلة قرابة ل   ال أسرة نواة واحدة مع أشخاص آخرين    -
 . أب مع طفل أو أطفال وأفراد من غير ذوي القربى

سر األحدى  إل  ى بر قصة  أسرتان نواة أو أكثر بينهما صلة قربى، مع أشخاص آخرين بعضهم يمت ب   -
أسرتان أو أكثر تتكون   ،على سبيل المثال   ، سر النواة األمن    أليينتمي    ال قل وبعضهم  األ النواة على  

 . قارب فقطاألقارب وغير األ كل منهما من زوجين مع أشخاص آخرين من  
من ألي  يمت أي منهم بصلة قربى    ال أسرتان نواة أو أكثر تربطهما صلة قربى، مع أشخاص آخرين    - 
كل منهما من زوجين مع وجود ابن أو أبناء   أسرتان أو أكثر تتكون   ، على سبيل المثال   ،سر النواة األ

 . منهما وأشخاص غير أقاربألي 
 . أسـرتان نواة أو أكثر ليسـت بينهما صـلة قربى، مع وجود أو عدم وجود أشخاص آخرين  - 

يشكل أي منهما أسرة نواة، مع وجود أشخاص آخرين   ال شخصان أو أكثر بينهما صلة قربى ولكن    - 
 . من غير ذوي القربى

 . تربط بينهم صلة قربى فقط  ال أشخاص   - 
 . أنواع أخرى  )ه( 

 . أو غير مذكورة معروفةأنواع غير (  و)
 

عيشية التي تتكون من بين األسر الم قل  على األ جداول التعداد، ينبغي لجميع البلدان أن تميز    في و .  4.147
ينبغي الم  األسر و   ،متدةالم  األسر و   ، النواة   األسر و   ، شخص واحد أمكن  وإذا  الفئات   أيضاً   ركبة.  تمييز بعض 

 لىلظروفها الوطنية. فع   التصنيف وفقاً   ناسب تعديل المه أو كلها، وقد تجد بعض البلدان أن من  ال ذكورة أع الم 
أسرة تضم سوى    ال   عيشية تقريباً ألسر الم اجميع    بعض البلدان هو أنفي  ثال إذا كان النمط السائد  الم سبيل  

ركبة فقط الم   األسرمتدة و الم  األسر عيشية النواة و األسر الم   ينكثر، فيمكن تطبيق التمييز ب على األ نواة واحدة  
عيشية األسر الم وتذكر    . نواة   سرة أ على  تشتمل    ال نواة واحدة أو  على أسرة  عيشية التي تشتمل  على األسر الم 

 البلدان التي يسود فيها نسبياً   فيدون أي تصنيف حسب النوع. و بإضافية    النواة باعتبارها فئةاألسر  تعددة  الم 
األسر متدة و لألسر المت أكثر  ال فيد بيان تفصيالمقد يكون من    ،النواة األسر  تعددة  الم  عيشية األسر الم نمط  

 . نواة أو أكثر  سر أ ث أو أربع ال عيشية التي توجد فيها ث بين األسر الم ركبة والتمييز  الم
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 العائلية األسرة  عيشية أو  في األسرة الم مركز الفرد  .  3.3

أي شخص بين  العائلية، وتحديد القرابة  األسرة  عيشية أو  في األسرة الم غراض تحديد مركز الفرد  أل .  4.148
عيشية أو األسرة الم في  ركزهم  لموفقًا    شخاص األالعائلية، يمكن تصنيف  األسرة عيشية أو  األسرة الم وبقية أفراد  

البحوث في  النواة له استخدامات  األسرة  عيشية و في األسرة الم ركز الفرد  لمًا  شخاص وفق األ النواة. وتصنيف  األسرة  
في ركز الفرد  لمًا  جال. ويمكن عرض بيانات التعداد وفقالم هذا  في    جتماعية والديمغرافية وتقرير السياسات اال

تحديد  أل  النواة   األسرة عيشية و الم  ألسرةا أن  إالمغراض متنوعة. ورغم  يستند  ستقاة من الم علومات  الم   لى ركز 
بنود أخرى، فإن تصنيف   علىرجع فيها و الم خر  اآلعيشية أو الفرد  األسرة الم بند صلة القربى برب  على الردود  

النهج   فهو نهج يختلف عن ،  النواة هو نهج جديد نسبياً   سرتهم عيشية أو أالم   سرتهمأفي  ركز  الم حسب    شخاص األ
رجع فيها فحسب. الم   خر اآلأو الشخص  األسرة  صلة القربى لرب  لًا  عيشية وفق األسرة الم التقليدي لتصنيف أفراد  

للمركز   التالية  التصنيفات  الموتوضح  النهج األسرة  عيشية و في األسرة  استخدام هذا  التي يمكن  الكيفية  النواة 
للتوصية ًا  عيشية حسب النوع وفقاألسر الم بتصنيف    مراحل التخطيط بربط هذا البند في  وينبغي العناية    .109بها

 . 4.146 الفقرة في  الواردة  
 
 لي: النحو التاعلى  عيشية في األسرة الم ركز المحسب الذين يعيشون في أسرة معيشية،   شخاص أل اف  صن  ويُ 

 : قل على األنواة واحدة أسرة معيشية بها في أسرة الفرد .  1
 زوجة أو  زوج . 1.1
 تراضي قرين بال . 1.2
 110أم وحيدة . 1.3
  111أب وحيد . 1.4
 طفل يعيش مع والديه . 1.5
 م وحيدة أ طفل يعيش مع . 1.6

 
تعلقة بتعدا ات الساك ن  امل  التوصاي ت الّ يف النواة إاألسارة      عيشاية يف األسارة املمركز الفر  على  توجد تصانيف ت نيتو     الن  اآلحىت    109
 .  ر  ألقتص  ية  االنطقة اللجنة  ملس كن  امل  

 .أم تعيش مع أطف ل   ن ز ج  110

 . أب يعيش مع أطف ل   ن ز ج  111
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 طفل يعيش مع أب وحيد . 1.7
 نواة في أسرة   ليس عضواً . 1.8

 يعيش مع أقارب . 1.8.1
 أقارب غير يعيش مع أشخاص . 1.8.2

 نواة أسرة معيشية ليس فيها  في أسرة شخص يعيش  .  2
 يعيش بمفرده . 2.1
  112يعيش مع آخرين . 2.2

 ( أو أخوات)يعيش مع إخوة . 2.2.1
 يعيش مع أقارب آخرين  . 2.2.2
 أقارب غير يعيش مع أشخاص  2.2.3

 : 113باعتبارهم في األسرة  شخاص حسب مركزهم ويصنف األ 
 الزوج أو الزوجة .  1

 زوج . 1.1
 د المع أو . 1.1.1
 د ال دون أو ب  . 1.1.2

 ة زوج . 1.2
 د المع أو . 1.2.1
 د الدون أو ب . 1.2.2

 لوحدها  أو والدة لوحده  والد ال.  2
 ذكر  .2.1
 أنثى . 2.2

 ابن/ابنة .  3
 األبوين  ال مع ك  .3.1

 
 . ه   الفصة ينبلي تعديله حسب ظر ف ك  بلد يفالتقسيم الفرعي    112

 . نفس احل شية   113
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 بوين األمع أحد . 3.2
 ع أب وحيد . م 3.2.1
 مع أم وحيدة . 3.2.2

 نواة  سرة أفي    شخص ليس عضواً .  4
 قريب الزوج أو الزوجة . 4.1

 أحد والدي الزوج أو الزوجة . 4.1.1
 أخ أو أخت الزوج أو الزوجة . 4.1.2
 قريب آخر للزوج أو الزوجة . 4.1.3

 . قريب. غير 4.2
 
 جتماعية االالخصائص الديمغرافية و   - 4
 

واضـيع المجميع  بين  من  و .  كل ها   الديموغرافية بين المتغيرات  أهم  المتغي رات  الجنس والعمر من  ُيعد   .  4.149
استقصاؤها   يجري  يصنففي  التي  السكان،  تقاطعي  تعدادات  والعمر  الجنس  نوع  م موضوع  الخصائص ًا  ع 

فإن ًا وعمرًا،  كيب السكاني جنس تر أهمية ال  لى ضافة إ إل مواضيع أخرى. فبا  من أي  بر خرى بقدر أك األالسكانية  
 هي معلومات أساسية بالنسبة للغالبية العظمى من جداول التعداد.  ين وضوعلما هذين    علومات الدقيقة عن الم 

تقييم البيانات ال سيما   ، ًا وعمراً كيب السكاني جنس تر ال ب لبيانات التعداد المتعلقة    ومن االستخدامات الهامة جداً 
، ومن المهم اإلبالغ عن هذه المعلومات فيما يتعلق بالغة   المتغيرات أهمية  ، تكتسب فيما يتعلق بالتغطية. لذلك 

ر يوصى بأن  وعليه، معلومات التعداد.    بشأنه بكل شخص جمعت  ، حيثما ألغراض التعداد   هذه المعلومات   ُتقد 
الحصول في وجود صعوبات ب غالبًا   ترف ع يُ  ال و   ، بدل اإلبالغ عنها على أنها "غير مذكورة". مكتملةتكون غير  

أدناه   4.162لى  إ   4.151ز الفقرات  ترك  لذلك،  ًا.  وضوع يبدو بسيطالم ن  ألبيانات دقيقة من ناحية العمر  على  
 . وضوعالم هذا المرتبطة بالصعوبات على 

 
 
 



 
 

344  

 

 سي( موضوع أسا) نوع الجنس  . 4.1

لكل  .  4.150 الجنس  نوع  تسجيل  التعدافي  شخص    يجب  معلومات   داستمارة  تجمع  التي  للبلدان  بالنسبة 
 ساسية إلحصاءات األتطلبات  المالجنس من  نوع  التصنيف حسب    بر ويعتالتعدادات الخاصة بها بهذه الطريقة.  

جتماعية واال قتصادية  اال من الخصائص    ير كث في  الجنس  نوع  فات حسب  ال اخت   عموماً . وتوجد  النوع االجتماعي 
عاقة اإلقتصادي والحالة الزواجية والهجرة و االالتعداد، مثل التعليم والنشاط    فيوالديمغرافية التي يجري جمعها  

 ، منظور النوع االجتماعيويتطلب التخطيط والتنفيذ الناجحان للسياسات والبرامج التي تراعي    عيشة. الم وترتيبات  
من الرجل والمرأة في   بكل ٍ   المرتبطةتصنيف البيانات حسب نوع الجنس لتعكس المشاكل والقضايا والمسائل  

فراد األساسية التي يجري جمعها عن  األعلومات الديمغرافية  الم الجنس والعمر أهم أنواع  نوع    بر عت ويُ   المجتمع. 
تقاطع لتلك البيانات مع المكما أن التصنيف    دارية، اإل نظم التسجيل  في  سح وكذلك  الم التعدادات وأعمال  في  

نها أل جتماعية والديمغرافية للسكان  االعظم التحاليل الخاصة بالخصائص  لمساس  األخرى يشكل  األالخصائص  
 . خرى األعلومات الم توفر السياق الذي توضع فيه جميع 

 
 سي( موضوع أسا) العمر  . 4.2

بسنوات تقويمية كاملة. عنه    راً بَّ د وتاريخ التعداد مع ال ي الم تاريخ  بين    ضيهو الوقت الذي ينق  العمر.  4.151
 .وكبار السنطفال  لأل ، خاصة بالنسبة  وجه الدقة على  شخص   عمر كل  د من جهد ممكن للتأك    وينبغي بذل كل  

 
أو بالسؤال   ( السنة والشهر واليوم)د  ال ي الم معلومات العمر إما بمعرفة تاريخ  على  ويمكن الحصول  .  4.152

 . د لهال عن عمر الشخص يوم آخر عيد مي   شرة مبا 
 

سمح أن ها تكما    الظروف.   تؤمن معلومات أدق، وينبغي اسـتخدامها حيثما سمحت  األولى والطريقة  .  4.153
في   ، مثاًل،استخالص تقديرات السكان السنويةمن أجل  تواريخ مرجعية غير يوم التعداد    فيساب العمر  تح ا 

وجه على    ين معروف   وال شهر الميالد   الميالد وإذا لم يكن تاريخ    منتصف أو نهاية السنة على أساس التعداد. 
والسؤال عن   لمعلومة.، إذا كان من السهل تسجيل هذه االذي ُولد فيه الشخصفصل  الاإلشارة إلى  الدقة، يمكن  

أو القمري   سي للتقويم الشم   دهم، سواء وفقاً ال الناس يعرفون تاريخ مي   ناسب إذا كانالم هو السؤال    الميالد تاريخ  
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هم الم الثقافة التقليدية بأسماء ضمن دورة منتظمة. ولكن من  ين محددًا أو معروفًا في  أو سواء كان عدد السن 
وإذا .  دال يالم جيب للنظام التقويمي الذي يقوم عليه تاريخ  الم اد و العد  بين  لبس فيه    ال يكون هناك فهم   للغاية أن 

ن مختلف ع   نظام تقويمي   لى إ   السؤال استناداً على  جابة  اإلب  ينجيب المأن يقوم بعض  في  كانت هناك إمكانية  
إفي االشارة  اإل، فيجب  ينجيب المباقي   التقويمي    لى ستبيان  يقوم المستخدم. وليس من  المالنظام  ستحسن أن 

آخر، وإنما يمكن إجراء التحويل كجزء من أعمال التنقيح   لى اد بمحاولة تحويل التاريخ من نظام تقويمي إالعد  
 . التي يقوم بها الحاسوب

 
 بدقة أكبر. عادًة  تاريخ الميالد   ُيسج ل عندما تؤخذ المعلومات من مصادر البيانات اإلدارية،  .  4.154

 
فحتى إذا كانت .  سباب متعددةألإجابات أقل دقة    لى عن العمر يمكن أن يؤدي إ   شر با الموالسؤال  .  4.155
الفهم من جانب الذي يرد    لى جابات مستندة إ اإلجميع   على   نفس طريقة حساب العمر، فهناك إمكانية عدم 

القادم أو أقرب   الميالدد أو عند عيد  ال طلوب هو العمر عند آخر عيد ميالم ستبيان إزاء ما إذا كان العمر  اال
، نسبياً   ةالبساط خى  و تت إجابات  إن طرح سؤال مباشر بشأن العمر قد يؤدي إلى    ، ذلك   لى وة عال ع د.  ال عيد مي 

 عرف بأنها دون أن تُ بتقديرات  تدوين  مم ا يؤدي إلى    ، 5صفر أو  إلى الرقم الذي ينتهي باألقرب  عمر  ال ى  فُيعط  
طفال أقل األ علومات عن  المتسجيل  في  أو    في اإلبالغ   خطاء األوقد تنشأ    . عمداً إجابات خاطئة  وإلى  تقديرات،  

فروض تسجيلهم باعتبارهم الممن سنة من العمر، حيث يمكن تسجيلهم خطأ بأنهم يبلغون سنة من العمر مع أن  
تاريخ  في   طفال األ لكل    الميالد عمر صفر. ويمكن تخفيف هذه الصعوبات عن طريق جمع معلومات عن 

عمر لباقي فئات السكان. ومن الطرق عن ال   شر سن سنة من العمر وتوجيه سؤال مبا في  غ عنهم باعتبارهم  بل  الم 
أقل من سنة واحدة.   طفال لأل معلومات عن العمر السؤال عن العمر بالشهور الكاملة  على  خرى للحصول  األ

السنوات والشهور، فقد بين  الخلط    أن هذه الطريقة يمكن أن ينجم عنها نوع آخر من أخطاء التسجيل وهوال   إ
 . ث سنواتال ث  ستبيان وكأن عمره ي االف اًل  ثة أشهر مث ال يدرج طفل عمره ث 

 
البلدان تحسينات على نوعية بيانات العمر بطرح    . 4.156 عن سؤال  عن العمر و   سؤال وقد أدخلت بعض 

 تاريخ الميالد. 
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عن العمر وجود أكثر من طريقة   شر با الم استعمال السؤال  في  خرى التي قد تحدث  األومن الصعوبات  .  4.157
فيها   بر البلد. ففي بعض البلدان تستعمل بعض قطاعات السكان طريقة تقليدية يعت في لحساب العمر مستعملة  

نفس الوقت قد في  كل سنة تالية. و في  وعد  الم نفس  في  عمره سنة ثم يزيد عمره سنة    الميالدأن الشخص عند  
 12الفرد فيها أنه قد بلغ سنة حتى يكمل    بر يعت   الالغربية التي    تستخدم قطاعات أخرى من السكان الطريقة

وجود طرق ب   احتمال بعد ذلك. فإذا كان هناك  ًا  شهر   12تضاف سنة تالية كل    ثم  الميالد من العمر بعد  ًا  شهر 
في ستخدمة  المجيبون فيجب أن تكون هناك تعليمات تضمن أن الطريقة  المالعمر يستخدمها    مختلفة لحساب 
 . مرحلة تنقيح البيانات   في ال   يتم إ  ال ستبيان وأن التحويل في اال بوضوح كل حالة مبيَّنة 

 
ينبغي أن عن العمر من أوجه نقص فإنه هو السؤال الوحيد الذي    المباشر السؤال    تري وبالرغم مما يع.  4.158

توجد معلومات عن   الالذين    شخاصلأل ده، أما بالنسبة  ال يعرف حتى سنة مي   ال جيب  الم ه إذا كان الشخص  يوجَّ 
هذه الحالة. في  فيمكن إدخال عمر تقديري    يعتمد عليها   التاحة من الواضح أنها  الم علومات  الم عمرهم أو أن  

في عرفة عن العمر، أو بشـكل عام  الم تنتشـر فيها    ال   جتمعات التيفي الم ت معزولة  ال حا  في ال   يحدث إ  ال وهذا  
ينبغي وضع األخيرة  ت  ال هذه الحا  فيبشأنها. و   فراد أو يوجد وعي كاٍف األ مر  بعيرًا  تهتم كث  ال الثقافات التي  

 . ادين بشأن إجراء التقديراتالعدَّ   لى هة إ وجَّ المالتعليمات في    ير معاي
 

حداث التاريخية التي لها لأل ت زمنية  ال ادين تزويدهم بسج ساعدة العدَّ لمومن التقنيات التي استعملت  .  4.159
ستبيان. على االجيب  المسئلة أو تحديد أقدم حدث يتذكره  األتوجيه  في  ستعانة بها  لال أهمية وطنية أو محلية  

التقنيات   لفئات عمرية معروفة  المخرى، التحديد  األومن  العمرية التي بين  سبق  الفئة  ثم السؤال عن  السكان 
عما إذا كان الشخص قد ولد قبل أو بعد أشخاص آخرين ًا  ادون أيضعدَّ ال  ينتمي إليها الشخص. ويمكن أن يسأل 

التعرف   أيض   أعمارهم على  تم  ويمكن  تقريبي.  االبشـكل  بًا  والكالم العمريـة    ير عاي الم سـتعانة  بالفطام  م ال تعلقة 
 لى ع  ضمان الحصول ادين أن يقدروا أهمية  ستعملة فينبغي للعدَّ المكانت التقنيات  ا  ذلك. وأيًّ   لى وما إ   والزواج 

 . وضوعالمحدود الوقت الذي يمكنهم تكريسه لهذا في  مكان  اإل بيانات عمرية دقيقة قدر 
 

اختبارات التعداد لتحديد   جمع البيانات العمرية، يمكن استخدام في  حتمال مصادفة صعوبات ونظرًا ال. 4.160
، والنظام التقويمي أو طريقة الميالدعن العمر والسؤال عن تاريخ  المباشر  استعمال السؤال  بين  النتائج  في  الفرق  

تقدير أعمار غالبية السكان،   لى مر فيها إاأل حساب العمر التي يستعملها معظم الناس، وأي أماكن البلد يحتاج  



 
 

347  

 

لعمر هم بشكل خاص اختبار التقويم أو طريقة حساب ا الم ومن    . التقديرفي  طلوب استخدامها  الم وما هي التقنية  
 آخر أو من طريقة لحساب   لى رسمي من نظام تقويمي إ  يرالتي يستخدمها معظم الناس خاصة عند حدوث تغي 

قبواًل عامًا   منذ وقت قريب ولم تلق  ال   خذ بها إاأل بعة لم يتم  تَّ المطريقة أخرى، أو إذا كانت الطريقة    لىالعمر إ
 ل هم. بعد لدى بعض السكان أو ك

 
للعدَّ وينبغي  .  4.161 تدريب مناسب  للعمر  إعطاء  تقديرات  بإجراء  يقوموا  أن  يحتمل  الذين  ت ال حافي  ادين 

 . ناسبة لتقدير العمر، كجزء من تدريبهم العامالمالطرق   على ، يرةكث
 

 استنتاجها، يوصى بأنه حيثما تكون هذه المعلومات غير كاملة، ينبغي  4.149كما لوحظ في الفقرة    .4.162
 بدل اإلبالغ عنها على أنها "غير مذكورة".  ،ض التعدادألغراتقديرها أو 

 
 . الحالة الزواجية )موضوع أساسي( 4.3

ال تزال العالقة ف.  مفيداً   ديموغرافياً   متغي راً جية  ا رة للزواج، تظل الحالة الزو على الرغم من الطبيعة المتغي    . 4.163
وكذلك   بها،  معترف  والخصوبة  الزواج  بين  الديمغرافيةالمباشرة  الخصائص  مع  المباشرة  غير   ، العالقة 

من البلدان ولكن من المهم تعريف الزواج الكثير  توجد اختالفات عديدة في  و واالقتصادية األخرى.    ، واالجتماعية
 من حيث قوانين وعادات كل بلد على حدة. 

  
البلد. وفئات في  الزواج أو عاداته    ين لكل فرد فيما يتصل بقوان   صي هي الوضع الشـخ   الحالة الزواجية.  4.164

 لي: أقل تقدير، كما يعلى راد تحديدها هي، الم الحالة الزواجية 
 ( أي لم يسبق له الزواج ) عزب  )أ( أ 

 )ب( متزوج 
 متزوج ولكن منفصل )ج( 
 رمل ولم يتزوج مرة أخرى )د( أ 

 . ولم يتزوج مرة أخرى )ه( مطل ق 
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بموجب عقد زواج  ينتزوج المشخاص  األفئة فرعية تضم    ( ب) بعض البلدان قد تتطلب الفئة    في و .  4.165
يًا أو فعاًل، قانون   ين نفصلالم   )ج(   جميع البلدان يجب أن تشمل الفئة   فيوا بعد حياتهم الزوجية. و أولكن لم يبد

 . به اً ويمكن بيانهما كفئات فرعية منفصلة إذا كان ذلك مرغوب 
 

اكة شر قات ال ال الحسبان، ومنه عفي    في ان العر تر قاال وري أخذ  ضر بعض البلدان قد يكون من ال  في و .  4.166
في البلدان التي لديها أحكام قانونية و   . ، وهي صور قانونية وملزمة بموجب القانون ضياتر ان بالتر ق االسجلة و الم

، قانونياً   االقتران يمكن لألزواج المثليين  (، أو حيث  المثليينللشراكة المسجلة أو القانونية )لألزواج المغايرين أو  
فئ إدراج  مسج  ضمن    ت ينفرعي  ت ينيمكن  في شراكة  أو  متزوج  )ب(  قانوناً الفئة  الفئة:  ،  لة  ) فتصبح  ( 1)ب( 
 ". زوجين مثليين بين "زواج/شراكة   ( 2)   "، )ب(مغايرين بين زوجين "زواج/شراكة  

 
الحجم النسبي لهذه الفئة اًل على  أو الوحيد باط  يرخ األزواجهم    بر شخاص الذين اعت األوتتوقف معاملة  .  4.167

يمكن إدراج أفرادها ف يرًا  كان حجمها صغ   ينبغي إدراجها كفئة إضافية، أما إذايرًا  البلد. فإذا كان حجمها كب في  
 . لحالتهم الزواجية قبل إبطال الزواج  وفقاً 

 
شخاص األ  لي و)ب(الفع   انتر ق االالزواج الرسمي و   ( أ بين )  التمييزفي  وتواجه بعض البلدان صعوبات  .  4.168

الموصى التصنيف  على  ًا  خروج   ضي تقت  وإذا كانت أي من تلك الظروف والمطل قين قانونيًا.  قانونياً   ين نفصل الم 
 الجدول. في به للحالة الزواجية، فينبغي توضيح تركيب كل فئة ترد  

 
اقت  . 4.169 الحصول  األ   ضى وإذا  الزواجيةعلى  مر  الحالة  عن  كاملة  علومات المفينبغي جمع    ،معلومات 

البلد أو سن الزواج في  للزواج    ةسن قانونيأدنى    ت ا كانعمار أيًّ األجميع  في  شخاص  األوتبويبها عن جميع  
معظم   في للزواج، و   سن  أدنى  فيه  ختلف  ت   بلد آخر  ين في بعض أفراد السكان قد يكونون متزوج   ألن ،  فيالعر 

قارنة الدولية الم السن القانونية لظروف خاصة. ومن أجل إتاحة    وجود أشخاص تزوجوا قبل   البلدان يحتمل أيضاً 
ت ال متقاطعة بتفصيغير  زواجية  أي جداول للحالة الفي  قل التمييز  على األللبيانات بشأن الحالة الزواجية يجب  

 . سنة فما فوق  15سن في سنة ومن هم  15شخاص تحت سن بين األعن السن،  
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نة بلدان معيَّ في  حتياجات الوطنية جمع معلومات إضافية تتصل بأعراف الزواج  االوقد يفيد لتلبية  .  4.170
ثال قد الم سبيل    على . و (ذلك   لىا إرامل، وم األ زواج أو الزوجات، أو إرث  األ د  حظيات، وتعد  الممثل اتخاذ  )

زواج لكل شخص متزوج. وينبغي أن تجرى األ حوال جمع بيانات عن عدد  األبعض  في  ترغب بعض البلدان  
حافظة الم، من أجل  سيسا األإطار التصنيف  في  علومات،  الم راعاة تلك  لم الجداول  على  ت تدخل  ال أي تعدي 

 . مكاناإل قارنة الدولية قدر المإمكانية  على 
 

الخلط  .  4.171 الزواجية  بين  ويجب عدم  الحالة  الزواجية وفئات  الحالة  أع الممفهوم  مفهوم   بينه و ال ذكورة 
بدرجات   ( بعض البلدانتراضي في  بال ان تر قاال ذلك  في  بما  )ان خارج القانون  تر ق االقصود به  الم   لي ان الفع تر ق اال

دى انتشار لم   بقدر كاٍف   تعطي وصفاً   ال الزواجية هذه    أن فئات الحالة ًا  علوم أيضالم ستقرار. ومن  اال متفاوتة من  
تعلقة الم علومات الم الذي قد يوجد خارج إطار الزواج. و لي المستقر نسبيًا الفع االقتران الزواج القانوني الرسمي و 

وضوع الممكن تقديم توصية دولية بشأن هذا  المدراسات الخصوبة، ولكن ليس من  في  جدًا    قات مفيدة ال بهذه الع
الظروف  ال اخت   بسبب  يق في  ف  ذلك  البلدان. ومع  ترغب    ترح مختلف  التي  البلدان  تنظر  تلك   صي تقفي  أن 

نوع منها   ان الفعلية ومدة كل تر قاال قات  ال إمكانية جمع بيانات منفصلة عن كل شخص بشأن ع في  قات  ال الع
الفقر ان) استقاء هذه  (.  4.248و  4.247تين  ظر  أيضالم ويمكن  الخاص   السؤال على  جابة  اإلمن  ًا  علومات 

أو أشخاص آخرين في األسرة المعيشية، من أجل التمييز ،  رجعالم خر  اآلأو الشخص    ، األسرةقة برب  ال بالع 
 . ، وأولئك الذين ليسوا كذلك المتزو جينأو بالتراضي  المقترنين بين األشخاص 

 
 الخصائص العرقية والثقافية . 4.4

)أو التكوين(   العرقية في جمع معلومات عن الهوية    ، متنوعين ثقافياً   اً سكانالتي تضم   قد ترغب البلدان    . 4.172
فهذه كل ها خصائص تتيح الدينية.    مذاهب ، والطوائف والاستخدامها للسكان، وعن اللغة األم، ومعرفة اللغات و 

مرونة   وتت  اللناس  يختارونها.  التي  بالطريقة  والثقافية  العرقية  هويتهم  عن  المتعل  لتعبير  البيانات  بهذه سم  قة 
 . كان بأهمية متزايدة بالنسبة للبلدان في سياق سياسات الهجرة واالندماج واألقلياتوالثقافية للس    العرقية الخصائص  

 
ماهية فهم مشترك ل  ال يوجد  ،في كثير من األحيانف   . ذاتي    عد  بُ   الثقافية عموماً و   العرقية للخصائص    .4.173

مختلفة ال بلدان  ال ن. عالوة على ذلك، تعتمد  في تعداد سكاني معي  فعليًا    لخصائص أو المفاهيم التي يجري قياسهاا 
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ويمكن أن تنطبق ة  سياسيدقيقة من الناحية الالثقافية  العرقية و أن تكون الخصائص    . ويمكن أيضاً مغايرةمفاهيم  
الحر والمفتوح للمجيبين   التصريح ، يكتسب  ، ولكنها قابلة للتحديد. لذلك صغيرة جداً   فرعية   على مجموعات سكانية 

أو الدين. لذلك،   العرق أساسية. وقد يكون أفراد بعض األقليات عرضة بشكل خاص للتمييز على أساس    أهميةً 
 أن هناك للمجيبين    يتبي ن والدين لكي  بالعرق  ونواتجه المتعلقة  قد يلزم توخي عناية خاصة في إجراءات التعداد  

. وفي بعض الحاالت، قد ترغب البلدان في جمع هذه صاح عنها ف اإلتدابير مناسبة لحماية البيانات ومراقبة  
 البيانات على أساس طوعي إذا سمحت التشريعات الوطنية بذلك. 

 
 . الديانة 4.5

التعريف األ   ، لدينبا   أسئلة متعل قة في تعداده  يطرح  بلد    على كل    . 4.174 الحتياجاته وأن نسب  أن يستخدم 
 . في منشورات التعداد وبرنامج النشرفوقية من البيانات ال كجزءٍ  م المستخد  يعرض التعريف  

 
 : ينيالتال   ين غراض التعداد، بأي من التعريف أل ، الديانةف  تعرَّ .  4.175

الدينية أو  )أ(   إذا كانت هذه العقيدة ممثلة العقيدة  النظر عما  الروحية التي يفضلها الشخص بغض 
 أو   بجماعة منظمة؛ 

 ددة. جماعة منظمة لها معتقدات دينية أو روحية مح   لى نتساب إ )ب( اال
 

القرار  .  4.176 بجمع  الم ويتوقف  الديانة  الم تعلق  عن  ونفي  علومات  وطني  تعداد  من على    شرهاأي  عدد 
البلد، ومدى في البيانات   تلك   لى ثال، مدى الحاجة إالم سبيل  على  ذلك،  في الوطنية بما  عتبارات والظروف اال
مر األ الحساسة للسؤال عن الدين، قد يتطلب  ًا للطبيعة  تعداد البلد. ونظر في  ءمة وحساسية السؤال عن الدين  ال م

عمول بها. ومن الم فصاح  اإل  ية وتخضع لضوابط سر تتمتع بال  علومات التي يدلون بهاالمأن    لى إ  ين جيبالمطمأنة  
 . علومات ومدى الحاجة إليهاالم ت تلك ال علم باستعماعلى أن يكون الجمهور ًا  هم أيض الم 
 

سؤال عن اًل  يكفي مث   احتياجات البلد. فقد على  وضوع  الم هذا  في  طلوب  الم ويتوقف مدى التفصيل  .  4.177
 ًا. إليها ضمن الديانة إذا كان ذلك وارد   ينتمي جيب تحديد الطائفة التي  المُ طلب من  ديانة كل شخص، وقد يُ 

استبيان تعداد   ز في أي  على الحي    سينعكس ذلك ،  المذاهبمن الطوائف أو    اً كبير   اً عدد   تضم  وفي البلدان التي  
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التي تتطلب إجابات "مكتوبة".    حصر وعلى   الحاالت  المقارنة   وسعياً البيانات، ال سيما في  لضمان إمكانية 
من استخدام   اس الدين أو االنتماء الديني مباشرة بسؤال "ما هو دينك؟" بدالً ي الدولية قدر اإلمكان، يوصى بق 

وينبغي أن تشمل فئات   .ينك؟" "ما هو د  طرح سؤال ، وفي حال اإليجاب،  ن؟" "هل أنت متدي  مثل    تصفية سؤال  
"غير مذكور"، فئة  ن ولكن يفضل عدم اإلفصاح" أو  دي  مت الردود عبارة "ال يوجد دين/انتماء ديني" إلى جانب فئة "

 ًا. طوعي  أمراً  على هذا السؤال   د  الر  فعلياً  مما يجعل 
 

في وجودة  المديان أو الطوائف  األ درايـة بجميع  على  يكونون    ال البيـانات الذين قد    ليولفائدة مسـتعم .  4.178
كل طائفة باعتبارها فئة فرعية للديانة   تصانيف البيانات   ين قارنة الدولية، ينبغي أن تبالم غراض  أل البلد، وكذلك  

 الموجزة عن معتقدات الديانة أو الطائفة التي قد    عطاء فكرة ًا إ فيد أيضالم التي تنتسب إليها. وقد يكون من  
 . نطقةالمعروفة خارج البلد أو تكون م 

 
 . اللغة 4.6

 :التعداد، وهيفي تعلقة باللغة يمكن جمعها المأنواع من البيانات  أربعة هناك . 4.179
 . بكرةالم طفولته في منزله في ف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد عادة عرَّ ، وتُ اللغة األم)أ(  

 . اللغة التي يتقنها الشخص أكثر من غيرها وُتعرَّف بأن ها  اللغة األساسية،   )ب( 
عادة)ج(   المستخدمة  وتُ اللغة  أغلب عرَّ ،  أو في  الراهن،  الوقت  في  الفرد  يتكلمها  التي  اللغة  بأنها  ف 

 .حيان، في منزله الراهن األ
 . ، بما فيها اللغة أو اللغات الرسمية في البلد بلغة معينة أو أكثر القدرة على التخاطب )د( 

 
حتياجاته، ال ئم  المال بلد أن يقرر النوع    علومات هذه فوائد تحليلية مختلفة. ولكل  الم من أنواع  نوع    ولكل  .  4.180

تحديد شكل اًل مهمًا في  ليست عام  قارنة الدولية للجداول الم بأن قابلية    علومات هذه، إن وجد، علماً الم من أنواع  
 . وضوعالم هذا  عن البيانات التي تجمع 

 
ستصوب بيان كل لغة لها المم، من  األستعملة أو عن لغة  الم سياق جمع البيانات عن اللغة    ي ف و .  4.181

 . اللغة السائدة فحسب ال البلد في  أهمية عددية  
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بة بو  الم النتائج    في فراد، و األ من جميع  لغة إشارات(  أي   )بما فيها  وينبغي جمع معلومات عن اللغة  .  4.182

 . م بعدال يستطيعون الك الطفال الذين األ تحديد لغة  في ستخدم الم عيار الم بوضوح   ين ينبغي أن يب 
 

 نتماء العرقي اال ثنية أو . اإل 4.7

عن  .  4.183 معلومات  بجمع  القرار  للسكان  اإل جموعات  الميتوقف  الوطنية  أو  ونفي  ثنية  تلك   شر التعداد 
تلك   لى ثال، مدى الحاجة إ المبيل  س على  ذلك،  في  عتبارات والظروف الوطنية، بما  االعدد من  على  علومات  الم 

ل سئلة حو األلحساسية    البلد. ونظراً في  التعداد  في  ثنية  اإلءمة وحساسية توجيه أسئلة عن  ال البيانات ومدى م
ستبيان بوجود ضمانات االأسئلة  على    ين من الطمأنينة للمجيب   ير وري إبداء قدر كب ضر ثنية، قد يكون من الاإل

حتملة المت  ال ستعمااالعلم بعلى  ستبيان  االأسئلة  على  جيبون  المهم أن يكون الم مناسبة لحماية بياناتهم. ومن  
البيانات،    لى الحاجة إ   على نية و إلث تعلقة باالمللبيانات   للتعداد. وتوفر   يري ن الدعم الجماه ذلك يحس  ألن  تلك 
بين مجموعات فرعية  على  ف  التعرُّ في  ع السكان، ويمكن استخدامها  ت عن تنو  نية معلوماإلثتعلقة باالمالبيانات  

مجا ومن  تعتمد  ال السكان.  التي  الدراسة  البيانات:  على  ت  الديمغرافيةاالتلك  العمالة  ، تجاهات   ، وممارسات 
وتركيبها، وشبكة األسرة  وتكوين    ، وأنماط الهجرة واتجاهاتها   ، ومستويات التعليم  ،وتوزيع الدخل   ، وفرص العمالة

 . حوال الصحية للسكاناألجتماعي، و االالدعم 
 

تقوم    اإلثنية و.  4.184 الواسع،  الوطنيلي )اإلص األ وطن  الم للتاريخ و   ترك فهم مش على  بتعريفها  أو   ( قليمي 
ثل اللغة أو الدين. ومن العوامل التي نة م خصائص ثقافية معيَّ على  جموعة إثنية أو مجتمع إثني، وكذلك  لم 

، األسريةثنية، والوعي بخلفيتهم اإلأو وجهة نظرهم إزاء   ين جيبالمالتعداد: فهم  في  ثنية  اإلغ عن في اإلبال تؤثر 
 لي بعاد، وهي مفهوم عم األثنية متعددة  اإلالبلد منذ الهجرة. و في  البلد، ومدة البقاء  في  جيال التي عاشت  األوعدد  

 . ثنية ضمن حدود مرنة اإلأكثر منه نظري، ولذلك ينبغي التعامل مع تصنيف 
 

قياس  .  4.185 بما  اإلويمكن  مختـلفة،  مفاهيم  باسـتخدام  الهوية  اإلصل  األ ذلك  في  ثنـية  أو  أو اإلثني  ثنية 
و اللغة أو الدين أو مجموعه متنوعة أ   أو اللون أو الوضع كأقلية أو القبيلة  رق صول الثقافية أو الجنسية أو العاأل 

وري عند ضر التعداد، من الفي  ثنية  اإلقياس    في   التي قد تحدث   ير لصعوبات التفس ًا  فاهيم. ونظر الم من هذه  
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 ين ح للمستجبفهوم بوضو الم قياس هذا  في  ستخدمة  الم ساسية  األ   يير عا المح  شر ستقصاء،  االالقيام بهذا النوع من  
ثنية أن يؤثر اإلقياس في  ستخدمة  الم سئلة األ سلوب والشكل الذي توجه به  لأل بيانات التعداد. ويمكن    شر نفي  و 

للمفهوم   للطبيعة الذاتية ًا  ثنية وتحديد إثنيتهم الراهنة. ونظر اإلمن حيث نظرتهم لخلفيتهم    ين جيبيت الماختياراعلى  
الزواج  اًل  فض ) زيادة  البلدان،  في  ثنيات  اإلمختلف  بين  ختلط  المعن  المسبي على  بعض  هم الم من    ، (ثال ل 

في خيار  يكون للمجيب أيضًا    للمجيب وأن   صي ن الشخ ال عاإل ل  ال ثنية من خ اإل علومات عن  على المالحصول  
ن   أو الم من واقع    ثنية اإلعلومات عن  الم ينبغي جمع    ال ثنيات. و اإل متعدد  سب  اختيار  بالبلد  الخاصة  علومات 

ثنية حتى أصغرها، اإلجموعات  المإدراج  أيضًا    ثنية اإل جموعات  المد. ويتطلب تصنيف  ال يالمواطنة أو بلد  الم 
أساس الوطنية. وينبغي على  جموعات الدينية أو القائمة  الممثل    نفسها بهذه الصفة،   لى جموعات التي تنظر إالمو 

سبق للفئات المسبق أو التصنيف  الم ميز  تر عتبار أن الفي اال ثنية أن تأخذ  اإلعن    للبلدان التي تقوم بجمع بيانات
، إال  في حال توفير السكان في  ع  فقد معلومات تفصيلية عن التنو    لى البيانات قد يؤدي إ   صر وقت ح في  ثنية  اإل

  . حر ةإجابات   لتدوين حي ز
 

اإلشارة إلى أكثر من انتماء عرقي واحد أو مزيج من االنتماءات العرقية حري ة  ن  يلمجيب لأن يكون    ال بد    .4.186
إذا رغبوا في ذلك. وينبغي للبلدان أن تشرح في تعليمات التعداد ووثائق التعداد كيفية اإلبالغ عن األصل العرقي 

مجيبين بتقديم )على سبيل المثال، تعليمات صريحة للسماح لل  زوجين ينتميان إلى عرقين مختلفين لألطفال من  
 مئه عن انتماإعالن المجيبين شخصيًا وبحرية  مثل "ثنائية العرق"(. ولضمان    إجابات ردود متعددة أو للسماح ب

 "ال شيء" أو "غير معلن". يجب أن ُيسمح لهم الرد  بـالعرقي، 
 

ع في النهج لتنو  إلى ا  ونظراً خر،  آل  من بلدٍ   كبيراً   يختلف اختالفاً قد  الثقافي  و   العرقيالتكوين    أن    وبما   .4.187
، فمن المسلم به أنه ال يوجد تعريف أو تصنيف االنتماء العرقيتحديد  المعتمدة في  بع والمعايير المختلفة  المت  

ق المعايير األساسية وإجراءات جميع البلدان. ومع ذلك، ينبغي للبلدان أن توث  في  وصى بتطبيقه  يُ   أن  واحد يمكن
 المفاهيم التي تستند إليها. شأن  مستخدمي البيانات ب علِّمالعرقي وأن تُ  نتماءباال المتعلقة التصنيف 
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 صلية األ الشعوب . 4.8

حتياجات الوطنية والدولية أن يساعد االمن أجل    ين صلي األ جمع معلومات عن السكان    ير يس من شأن ت .  4.188
 ير كث في  عملية التنمية  في    ين صلياأل   الة للسكانشاركة الفع  الم جتماعية و االقتصادية و اال شاركة  الم  ين تحس في  

ر أن    لى تتطلب كياسة وطمأنة الجمهور إ  صلين األ تعلقة بالسكان  المسئلة  األ أن حساسية  ال   من البلدان. إ ية سِّ
ت ال ستعمااال علم ب على  ينجيب المأن يكون جمهور  . وينبغي أيضًا ناك وسائل لحمايتها البيانات محفوظة وأن ه

 . جراء التعدادإل الدعم العام   ين إليها من أجل تحس  حتملة لتلك البيانات والحاجة الم
 

ت منها الظروف المجافي  أعمال البحث  ين في  صلي األ بيانات التعداد الخاصة بالسكان    شر ويساعد ن.  4.189
ساواة إن وجدت وأسبابها ومدى فعالية السياسات الم واتجاهات عدم    ينصلي األ جتماعية للسكان  اال قتصادية و اال
عيشية الم تقييم ظروفهم  في    ين صلياأل امج القائمة. كما أن وجود هذه البيانات يساعد مجتمعات السكان  بر وال

مجتمعاتهم والدعوة على  برامج وسياسات التنمية التي تؤثر  في  علومات التي يحتاجونها للمشاركة  الم ويعطيهم  
ال  ومنها  تؤثر  بر إليها،  التي  والسياسات  ونماذج  على  امج  الصحية  و اال نتاج  اإلالنظم  البيئية اإلقتصادي  دارة 

ات شر ؤ الم وقياس تلك    ينصلياأل ات خاصة بالسكان  شر فإن وضع مؤ   ، ذلك على  وة  ال جتماعي. وع اال والتنظيم  
 . ني صلياأل ية للسكان شر رصد التنمية البفي  مع البيانات يمكن استعمالها عملية ج في 

 
بلد هم مجموعة اجتماعية لهم في    نيصلي األالسكان  وبشكل عام فإن  .  4.190 ميزة عن الم شخصيتهم    أي 

لغالبية  االالشخصية   والثقافية  تلتزم  في  جتمع  الم جتماعية  أن  ويجب  السكان المسئلة  األ البلد.  بهوية  تعلقة 
عطاء صورة إل متعددة    ير ستقصاء وضع معاي االهم عند إجراء مثل هذا  الم بمبدأ التعريف الذاتي. ومن    ين صلي األ 

بعدة طرق   ين صلي األ قتصادية. ويمكن تحديد السكان  اال جتماعية و االوأحوالهم    ين صلياأل دقيقة عن هوية السكان  
. كذلك فإن ينصلي األ أو الهوية كفرد من السكان    (أي أصل العائلة) ثني  اإل صل  األ عن    شربا الممنها السؤال  

حل جموعة الفرعية من السكان، بمن فيهم الرُ المتلك  في  يتطلب إدراك التنوع    ين صلياأل تحديد مجتمع السكان  
والسكان   داخليًا،   دون المشر شخاص  األمرحلة انتقال، و في  هاجرة، والجماعات التي هي  الم حل والشعوب  وأشباه الرُ 

المصليون  األ  الح في  التي تتسم بضعف واضح. ومن المية، و ضر ناطق  أنه  الم   جموعات  يوجد   ال هم إيضاح 
للسكان   إبين  متفق عليه    ين صلياأل وصف وحيد  البلدان  تتجه  لذلك  الخاصة   لىالبلدان.  مفاهيمها  استعمال 
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أو سكان " aboriginal"  ل مثل أبوريجين  ير اليا تعاب تر أس في ثال تستعمل المسبيل    لى . وع ينصلي األ لتحديد السكان 
 ". Maori"اورالم  ير نيوزيلندا يستخدم تعبفي  و " Islander Strait Torres" جزر مضيق توريس 

 
بطرق متعددة، منها  يمكن إجراؤه   ين صلياأل السكان   بأن عد  ًا ف السياقات الوطنية أيض ال ويوحي اخت.  4.191

، ينصلياأل استمارة التعداد، أو إعداد استمارات تعداد خاصة بالسكان  في  ثال، توجيه سؤال محدد  الم سبيل  على  
 الثال  المسبيل  على  كندا    في أو مسح للمتابعة، أو أي مجموعة من هذه الطرق. و   لي أو بإجراء مسح تكمي 

السكان    صريقت التعدادعلى    ين صلياأل تحديد  أيض   بيانات  يستعان  وإنما  و ًا  الوطني،  التعداد.  بعد  في بمسح 
يوجد مسح   ين رجنت األ   فيبوريجينال وسكان التوريس، و األ خاص للسكان    اليا يجرى بعد التعداد الوطني مسح تر أس 

التعداد العام للسكان تعداد   لى ضافة إ اإل بارغواي يجرى ب  في ، و ين صلياأل يستهدف السكان    بعد التعداد   لي تكمي
 . صليناأل السكان على  نفس السنة للتعرف  في  خاص  

 
جال الم وتجهيزها تهيئة    هاوضع البيانات وجمع عمليات  في    ين صلياأل اك مجتمع السكان  شر ومن شأن إ .  4.192

وأهميتها. كما أن استخدام لغات   ين صلياأل ضمان دقة جمع البيانات عن السكان  في  ساعدة  الم لبناء القدرات و 
السكان  الم  ين صلي األ السكان   السكان   (ثال الم سبيل  على    ينجمتر كم (  ين حلي الم  ين صلي األ حلية وأفراد  وتدريب 

ها. وينبغي شر ل جمع البيانات ونعمليات جمع البيانات من شأنه أن يسه  في وبناء قدراتهم   ين حليالم ين صلي األ 
 . وممارساتهم  ين صلي األ دراية بثقافة السكان  على  ينصلي األ السكان غير  هنيون والفنيون من  الم أن يكون 

 
 عاقة . خصائص اإل 4.9

البلد. وبالنسبة للبلدان في  نسان الحركية  اإلعاقة وظروف  اإل عن  مة  يمكن أن يوفر التعداد معلومات قيِّ  .  4.193
سح الم عمليات  في  عاقة  اإل أو نماذج خاصة ب  ين عاقالم التي ليس لديها عمليات مسح منتظمة خاصة بالسكان  

السكان من حيث التواتر في  عاقة والحركة  اإل الجارية، فإن التعداد يوفر الفرصة الوحيدة لجمع معلومات عن  
حلية. أما البلدان التي لديها نظام تسجيل يوفر بيانات منتظمة الم و   قليمية اإل ستويات الوطنية و على الموالتوزيع  

 التعداد لتكملة تلك البيانات بمعلومات تتصـل بنواحٍ   الشديدة فبوسـعها أن تسـتعمل   شخاص ذوي العاهات األ عن  
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 . 114( ICF)عاقة والصحة  اإل داء و لأل   لي أساس التصنيف الدو على  عاقة والحركة  لإل فهوم العام  الم من  مختارة  
رصد جوانب معيَّنة   في ، و (الوقاية والتأهيل )برامج التخطيط العام والخدمات  في  ويمكن استخدام بيانات التعداد  

الفرص وللمقارنة الدولية في  ساواة  الم امج والخدمات الوطنية بشأن  بر لبلد، وتقييم ال في اعاقة  اإل اهات  من اتج 
 . البلدانفي عاقة اإللجوانب مختارة من انتشار 

 
 سي( موضوع أسا)  اإلعاقة حالة )أ(  

الذي يميز    حالة اإلعاقة .  4.194 البند  ف يعر  و .  اإلعاقةذوي  ير  ومن غ  اإلعاقة السكان من ذوي  بين  هي 
مما يتعرض له جمهور السكان بسبب   برشخاص الذين يتعرضون لخطر أك األ بأنهم  اإلعاقة  شخاص ذوو  األ

شخاص ة األحياتهم. وتشمل هذه الفئ في  أنشطة لها دور  في  شاركة  المأو  يَّنة  أداء مهام معفي  من قيود    ما يعوقهم 
أو السمع حتى إذا كانت هذه القيود تتحسن باستعمال   المشي ممارسة أنشطة أساسية كفي  الذين تعوقهم قيود  

هام التي يمكن  في الم شخاص قيوداً األ الءهؤ  يواجه  ال ة. وقد ير أجهزة مساعدة أو بوجود بيئة داعمة أو موارد وف
ألن الكنيسة    لى شاركة مثل العمل أو الذهاب إ ة الم أنشطفي  بس، أو  المال ستحمام أو ارتداء  االقياسها مثل  

 ، مستوى البيئة. ومع ذلك على  أو    صي ستوى الشخ على الم   وري سواءً ضر التكيف العلى  اك ما يساعدهم  هن
القيود    برخاطر أك لم شخاص عرضة  األء  الهؤ   بر يعت  ناحية  أو  على األ من  له المنشطة  يتعرض  شاركة مما 

راهن من الوسائل ستوى ال المن عدم وجود  ألو   سيجمهور السكان بسبب وجود قيود تعوقهم عن أداء نشاط أسا 
 . ستوى الراهن للمشاركةالمساعدة يمكن أن يحد من  الم
 

يشمل .  4.195 أن  اإلعاقة  مقياس  أي    ويجب  لتحديد  ل   ،شامل  التالية  الستة  المهام المجاالت   تأدية مختلف 
 مناسبة للمقارنة الدولية: تكون تعداد و ال بشكل معقول باستخدام  يمكن قياسها بطريقة  

 )أ( المشي 
 اإلبصار )ب( 

 )ج( السمع 
 

على    ،  هو معي ر   يل لوصاااااااف  قي ق الصاااااااحة  اإلع قة 2001يف ع م   ( ICF)   التصااااااانيف الد يل لأل اء  اإلع قة  الصاااااااحة اعت مد    114
ساااااااااااااااواء.    َييمساااااااااااااااتو  حااااااٍد  على  تصااااااااااااااانيف    الفر   الشاااااااااااااااعااااااب  عماااااا   إطاااااا ر  عن  املعلوماااااا ت  من  املزيااااااد  املوقع:    ICFيتوافر  على 

https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health . 
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 )د( اإلدراك 
 الرعاية الذاتية )ه( 
 . التواصل )و(  

 
ل المجاالن . ويشك  اإلعاقةفي تحديد حالة    أساسيةً   ، )أ( إلى )د(من    ، المجاالت األربعة األولى  ُتعد    . 4.196

 لتحديد اإلعاقة.  مقياسًا أشمل اإلضافيان )ه( و)و(  
 

 ستوى التجميعي الم  لى استخدام التعداد لقياس العجز ع )ب( 

 سئلة الخاصة بأي موضوع مثل لأل   ينيتيح السياق الذي يجري فيه التعداد سوى حيز ووقت محدود  ال .  4.197
وضع مقياس من في  ستعمالها  العاقة والصحة يقدم عدة أبعاد  اإل داء و لأل   لي كان التصنيف الدو   لما . و اإلعاقة

الدراسات في  ستعمال  لال بعاد  األ بعاد، وترك باقي  األ من تلك    بعضعلى  كيز  تر فضل الاألأجل التعداد، فمن  
مكانية إدخالها اإلعاقة إل من أسئلة    يرة وضع مجموعات قص  جرى شمواًل. و   كثراأل عيشية  لألسر المستقصائية  اال

من   سئلة األالسكان، واختبار تلك  على  سح القائمة  المأعمال  في  بإدخالها    صىعة يو ومجموعات موس    التعدادفي  
مقارنة   ين بها هو تحس   صى و المجموعات  الموالغرض من  .  115اإلعاقة   عني بإحصاءات المفريق واشنطن  قبل  

 . البلدانبين وأداء الوظائف فيما   اإلعاقة البيانات الخاصة ب
 

من حيث الحدود التي اإلعاقة  تحديد    ضي يقت  ( 4.194  انظر الفقرة اإلعاقة )   حالة في  والتعريف الوارد  .  4.198
نتظام االمثل  )شاركة فيها  الم نظمة أو  الم نشطة  األ أساس أداء  على  ساسية وليس  األنشطة  األالقيام بعلى  فرضها  ت 

تجاه اإلعاقة وقياسها، والحساسية    لتعريف دة  وبالنظر إلى الطبيعة المعق    (. العمل في  شاركة  المالدراسة أو  في  
 يةف ي ة مجاالت من األنشطة الوظ بتحديد عد  يوصى  من ذوي اإلعاقة في بعض الثقافات،  األشخاص الذين ُيعد ون  

أداء هذه األنشطة بداًل من   التي يواجهونها في  صعوبة الب  المتعل قةاإلجابة عن األسئلة    ألشخاص بحيث يتسن ى ل 
 االستفسار مباشرة عما إذا كان لديهم إعاقة معي نة. 

 
  لية   ييسح مق على اق ا ز تحدة  يركّ املمم األة  دينة يعم  نيت مظلّ امل،  هو فريق من  اإلع قة عين إبحصاااااااااا ءات  املفريق  اشاااااااااانطن    115

بشاأن   لالطالع على نيديث ت    www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm  قعاملو  ة. انظرساصل األبوضاع ه    ق م ،  هو ال    لإلع قة 
  استعم هل . مجع بي انت عن اإلع قة   على املزيد من املعلوم ت اليت تدعم    األسصلة   صي غة 

http://www.cdc/
file:///C:/Users/10123080/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
file:///C:/Users/10123080/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm
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 ساسية األ ت  ال جامال
دراجها ضـــــمن مجموعة  إل  ،ختيارلال   يرمجموعة معاي   فيتســـــتو   التي  تالجا على المقتصـــــار  اال  ح تر  ق يُ .  4.199

ــئلة مخت  ــرةأســـ ــتعمالها    صـــ ــح باســـ قارنة  المعتبار إمكانية  في االح أن تؤخذ  تر ق الم  يرعاي المالتعداد. ومن    فيُينصـــ
ومن  اد.  اســـــــــــــتمارة التعدفي  طلوبة  المغ الذاتي وللمســـــــــــــاحة  ال ب لإل ءمتها  ال الثقافات، ومعبر  الســـــــــــــكان أو  عبر  

ــاكل الصــــــــــحة العامة. و المخرى أهمية  األ  ييرعا الم ــاس تلك  على  جال من حيث مشــــــــ ، طو ر فريق  ييرعا المأســــــــ
مجموعة مختصــرة من األســئلة بشــأن المهام التي يمكن للشــخص تأديتها    واشــنطن المعني بإحصــاءات اإلعاقة

أســـــاســـــية وهي:    برت تعت الجا المهناك أربعة من   .  ، بهدف قياس اإلعاقة في شـــــكل تعدادفي المجاالت الســـــتة
د   إضافة إلى ذلك،.  دراك اإلبصار والسمع و اإلو   المشي يمكن إدراجهما في حال توف ر مساحة    نا آخر   نمجاالُحد 

 .والتواصل   الرعاية الذاتيةهما    فية،كا 
 

اخت  والمشي .  4.200 التطبيق مع  الثقافات وحيز  ال يلبي معيار  للمقارنة،  االف  ثم يصلح  ن أل ستمارة، ومن 
 . شاركةالم من أسباب عوائق  سي ركزية، كما أنه سبب رئي المجيد للحركة   شر هو مؤ  المشي 

 
البال ب اإل يمثل مشكلة صحية عامة أخرى فإن    اإلبصار ومع أن  .  4.201 الذاتي عن ضعف  يسبب   صر غ 

وهناك صعوبات مماثلة فيما ر.  فراد يستخدمون النظارات لتصحيح عيوب النظ األ، خاصة إذا كان  برمشكلة أك 
 . يتعلق بالسؤال عن نشاط السمع 

 
دة  جهزة األ و .  4.202 السكان   من  ير لقطاع كب   راحة كاملة تقريباً توفر    ، عينات السمعيةوالممثل النظارات    ، المساعِّ

من عدد كثيرًا    دون استعمال نظارات يزيد ببصار  اإل بأن السؤال عن  . وُيحتج كثيرًا  وظيفية  إعاقاتممن لديهم  
في يكادون يعانون من مشاكل     ال ويجعل هذه الفئة متنافرة، أي أنها ستضم أشخاصاً اإلعاقة  شخاص ذوي  األ
وقد يكون البديل هو السؤال عن مدى وجود صعوبة .  هذا الصددفي    يرةأشخاص عندهم مشاكل كب شاركة مع  الم

 . عينات السمعية إذا كانت تستعمل بشكل معتادالمأو حتى باستعمال النظارات  أو السمع  الرؤية في 
 

دراك إلا، ذلك أن  دراك اإل بيانات عنه هو  على  الحصول  في  ربعة  األ ساسية  األت  ال جاالموأصعب  .  4.203
الطريق   لى هتداء إ اال والكتابة و   مال كيز واتخاذ القرار وفهم الك تر من الوظائف مثل التذكر وال  ير كث على  ينطوي  
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بين كة  تر الصعب اتخاذ قرار بشأن وظيفة مش   . ومن يرأو اتباع خريطة وإجراء عمليات حسابية والقراءة والتفك 
جانب في كيز أو اتخاذ القرارات يفيد تر وربما كان التذكر وال . دراك اإلمن جوانب  ًا  الثقافات يمكن أن تمثل جانب

 . هير أفضل من غ  في التوافق الثقا 
 

 مجاالت إضافية 
: الرعاية الذاتية ُيحتمل إدراجهما، وهما ن  ا ن آخر د مجاالدِّ  باإلضافة إلى المجاالت األساسية األربعة، حُ   . 4.204

على في االعتناء بنفسهم    صعوبة يهدف مجال الرعاية الذاتية إلى تحديد األشخاص الذين لديهم  و والتواصل.  
عتبر يومي وتُ   على أساس   مهام الرعاية الذاتية التي تحدثمن    المالبس   ارتداء و غتسال  اال   عد  يُ و مستقل.  نحٍو  

 . من األنشطة األساسية 
 

 ، أو فهم الكالم  ، أو االستماع  ، في التحدثصعوبة  األشخاص الذين لديهم    تحديدُ   التواصل الغرض من  و   . 4.205
: التواصل نظر في جانبين من جوانب وفي هذا اإلطار، يُ أنشطتهم اليومية.  في أداء  صعوبة  إلى حدٍ  تنتج عنه 

ويشير يري(. ن )التواصل التعب و اآلخر أن يفهمه ثانيًا،  و   ؛ اآلخرين )التواصل االستقبالي(الشخص فهم  أن ي أواًل، 
استخدام ب ( إلى تبادل المعلومات أو األفكار بين شخصين  من اآلخرين  فهم أن يُ و   اآلخرين  فهم أي أن ي  التواصل ) 

 . اللغة
 

 إدراجها ضمن يمكن    الجسديدة أعاله، هناك مجاالت أخرى لألداء  المجاالت الستة المحد    جانب   إلى   . 4.206
عن المهام التي وضعها فريق واشنطن  مجموعة األسئلة  و المتاح.  ي ز  ح بحسب ال   ، مجموعة من أسئلة التعداد

تأديتها   للشخص  يمكن  أسئلة التي  الجسم )عمل   تتضم ن  من  العلوي  الجزء  مثل  في مجاالت  األداء  تتناول 
 . والتعب الذراعين واليدين واألصابع(، والتأثير )القلق واالكتئاب(، واأللم 

 
 لتعداد صياغة أسئلة ا( )ج 

ذلك أن صياغة اإلعاقة،  تصميم أسئلة التعداد الخاصة بقياس    لىنتباه بشكل خاص إاال ب   صى يو .  4.207
. وينبغي توجيه سؤال منفصل ذوي اإلعاقةشخاص  األدقة تحديد  يرًا كبيرًا على  سئلة يؤثران تأثاأل السـؤال وتركيب  
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اللبس. ويجب   يرتث   ال ستعملة واضحة وبسيطة و المويجب أن تكون اللغة    .116طلوبة الم ت  ال جاالمعن كل من  
األسرة لكل فرد من أفراد    اإلعاقة سئلة الخاصة باألات ذات مفهوم سلبي. وينبغي توجيه  ير تفادي استعمال تعب 

أشخاص الم  أسئلة عامة عن وجود  توجيه  وتفادي  األسرة  عيشية  إعاقة في  اقتذوي  وإذا  يمكن   ، مراأل  ضى . 
هم وجود معلومات عن كل فرد من أفراد الم الحركة. و على  القادرين    يرغ   األسرة لشخص أن يجيب عن أفراد  

 . اإلعاقة  غ عن ال باإل  ين وليس توجيه سؤال عام. ويمكن عن طريق استخدام فئات إجابة تدريجية تحس األسرة  
 أربع فئات من الردود: ،  وتشمل أسئلة التعداد التي أقرها فريق واشنطن عن اإلعاقة

 ال )بمعنى عدم وجود صعوبة على اإلطالق( )أ( 
 هناك بعض الصعوبة  –  نعم)ب(  
 هناك صعوبة كبيرة  - نعم )ج( 
 . [ إطالقاً طال يمكنني القيام ]بالنشا)د( 

د  " بالنشاط إطالًقا" أو "ال يمكن القيام  هناك صعوبة كبيرة "مفاده  رد   على أي    انتشار اإلعاقة بناءً مدى    وُيحد 
 . من األسئلة أي  على 

 
 لي:عما ي(  4.194  انظر الفقرة اإلعاقة )   ت ال علومات الناتجة عن قياس حاالم توقع أن تسفر  المومن  .  4.208

سـاسية، وليس األشخاص في البلد الذين لديهم صعوبات في وظائف النشـاط  األتمثيل نسبة كبيرة من    )أ(
شـخاص أو معظمهم يتطلب استعمال مجموعة أكبر من األ ء  الن تغطية جميع هؤ )ألشـخاص  األ كل  

 . (يتسنى في سياق التعداد  ال ت، ولكن هذا ال المجا
 . ًا في البلدساسية شيوع األتمثيل أكثر القيود على حركة النشاط )ب(  
 . شخاص الذين لديهم مشاكل متشابهة بين البلداناألحصر )ج( 

 
ساسية مما قد يحد األنشطة  في األ السكان الذين يعانون من صعوبات على  سئلة التعرف  األوتحاول  . 4.209

شاركة الم ت  ال وراء استعمال هذه البيانات هو مقارنة معد جتمع. والهدف من  في الممن مشاركتهم بصفة مستقلة  
 

 ال يب  قد يظن أنه  ا بص ر أ  السمع، فإن ه ا قد يرباب الشخم  اإلإ ا  جهت أسصلة عن أكثر من جم ل، كتوجيه سؤال عن    116
ك  جم ل هو أمر مفيد سواء يف  ن يع نون مش ك   ج بة بنعم. مث إن معرفة أعدا  مَ اإل إ ا ك نت    ني  ل ا    الك يف  بد أن تكون عند  صعوبة  

 .ق رانت الد لية املأ  من أج    لي تحقيق الداخمن أج  ال
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مقابل أولئك في  وضوع،  الم ، ويتم قياسهم عن طريق السؤال  عاقةلذوي اإل األسرية  العمالة والتعليم والحياة  في  
 على وة  ال وع  اجتماعيًا.  قد حققوا اندماجاً ذوو اإلعاقة  شخاص  األمما إذا كان    للتحققإعاقة  يعانون من    ال الذين  

في شخاص الذين يعانون من صعوبة من هذا النوع  األرصد مدى انتشار  في  البيانات    يمكن استخدام   ، ذلك 
 . ختارةالمساسية األ النشاط   ت ال مجا

 
ت ال أساس مجاعلى  وري استعمال تعريف واضح يقوم  ضر د، من الهو مفهوم معقَّ اإلعاقة  ن مفهوم  أل و .  4.210

سح، والتي تستخدم المستعملة عند وضع أسئلة استمارة التعداد أو  المعاقة والصحة  اإل داء و لأل   ليالتصنيف الدو 
أساس هذه التعاريف الواضحة على  بها للتعداد    صى و الم سئلة  األ . وتقوم مجموعة  اإلعاقة  حالةعلى  ف  التعر  في  

اس مجموعة أس على  وري أن ترفق بالتقديرات أو الجداول القائمة  ضر . ومن ال( هال حسب الوصف السابق أع)
علومات المسئلة. وينبغي إدراج هذه  األ هت بها  والطريقة التي وج  اإلعاقة  التوصيات، معلومات عن طريقة تحديد  

سئلة ومجموعات البيانات، كما ينبغي إدراجها كحاشية للجداول التي األتصلة بالمكجزء من البيانات الفوقية  
 .تلك التقديرات على  تحتوي  

 
 ومتابعته بعمليات مسح أخرى اإلعاقة  ت ال ستكشاف حاالستعمال التعداد )د( ا 

في استعمال التعداد  اإلعاقة في  جراء عمليات مسح متخصصة بشأن  إلقد ترغب البلدان التي تخطط  .  4.211
إطار   الع ينة وضع  أداة  الم عمليات  في    ألخذ  وإدخال  تلك  الحاالسح  التعر    ت ال ستكشاف  أجل  على ف  من 

قدر من الشمول   بر من عملية الكشف هو تحقيق أك  سي والغرض الرئي .  حقاً اللذين تجري مقابلتهم  خاص ا األش 
التعر   حقة. وينبغي أن يكون الدراسات  في  تهم  المجموعة من الناس الذين تدرس حا  بر أك على  ف  من أجل 

الخاص  يقل ل    بالكشف مصمماً   السؤال  الحااإلقدر  بشكل  السلبية غ ال مكان من  أن  علم   ،117ة الحقيقي   ير ت   ًا 
 . ةير ليست ذات أهمية كب 118الحقيقية غير  يجابية  الحاالت اإل 

 
 . تصميم نموذج الكشفًا في  أيض  4.210  لى إ  4.207الفقرات  في  وينبغي مراعاة التوصيات الواردة  .  4.212

 
 . التعدا  هب   الصفة يف   لكن و يتم التعرف عليهم إع قة    الت شخ ص ال ين لديهم ح األ  117

 اة  األ تقييم  من إع قة )حساااااااااب  يع نون  الاحلقيقة  يف    لديهم  لكنهمإع قة    الت شاااااااااخ ص ال ين كشاااااااااف التعدا  عن  جو  ح األ  118
 ة(. ت بعاملمسح  يف ستخدمة  امل  ةبري الك
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ثار اآل عتبار  في االهم أن تؤخذ  الم تابعة، من  المسح  لم وضع إطار  في  وقبل البدء باستخدام التعداد  .  4.213
إب ال القانونية   الغرض. ويجب  لهذا  التعداد  بيانات  تستخدم    ينجيب المغ  ال ستعمال  البيانات قد  دراسات في  أن 

في ة البيانات في سري سؤولة عن ضمان الحق الموري استشارة السلطات الوطنية  ضر تابعة، وقد يكون من الالم 
 . موافقتها على تعدادات السكان والحصول 

 
 الخصوبة والوفيات   - 5
 

البلدان التي ليس لديها في  تعداد السكان بأهمية خاصة  في  مسائل الخصوبة والوفيات    صي يتسم تق.  4.214
في يتيح الفرصة لجمع البيانات التي تفيد    ن التعدادأل حصاءات الحيوية،  لإل يعتمد عليها وحسنة التوقيت  ظم  نُ 

البلدان التي لديها تسجيل كامل في  فر بطريق آخر. وحتى  تتوا  ال حصاءات الحيوية التي  اإلت  التقدير معد 
على طفال الذين  األ " و   " ولودين أحياء الم طفال  األ " مثل  ) التعداد  في  للمواليد والوفيات هناك مواضيع ذات أهمية  

تتوافر عنها معلومات بشكل   ال   ("والدة أول طفل عند  األم  " و"عمر  ان تر قاالالعمر عند الزواج أو  "و  "قيد الحياة 
دةفئة عمرية معي نة أو  الخصوبة ل  الحتساب جداول ولكنها ضرورية    ،عادي من بيانات التسجيل  . لفترة زمنية محد 

الوطني ودون   ينستوي على المزمة لتقدير الخصوبة والوفيات  لال ويتيح تعداد السكان الفرصة لجمع البيانات ا
السكان   تعدادفي  واضيع  الم دخال هذه   إ جدي اقتصادياً المكلفة. ومن الحكمة و الة من حيث التبطريقة فع    الوطني

تقدير معد  أجل  والوفيات و ال من  الخصوبة  الصلة، خاصة  شر ؤ المت  التسجيل في  ات ذات  نظم  البلدان ذات 
دوري عالية. ومع ذلك فمن   فيحصاءات الحيوية الضعيفة، كما أن تكلفة إجراء عمليات مسح ديمغرا اإلدني و الم 
بشكل كامل وموثوق به. الحيوية  البيانات  اًل جيدًا عن تسجيل  حظة أن معلومات التعداد ليست بدي ال هم م الم 

ال بد لها من أن   ، دقيقة ومفصلة عن الخصوبة والوفيات  أن يكون لديها تقديرات في  فإذا كانت البلدان ترغب  
 . اوتحافظ عليهدني  الم للتسجيل تقيم نظمًا 

 
ع .  4.215 الخصوبة  لىوللحصول  عن  معلومات معلومات  يمكن جمع  الذين األ جميع  " عن    ،   "ولدوا   طفال 

سئلة عن األ فإن    ،ذلك   لى إ   ضافة إل . وبا" حي  أول طفل    والدة م عند  األمر  "ع و "  د آخر طفل ولد حياً ال تاريخ مي "و
أساس على ن تقديرات الخصوبة من شأنها أن تحس   (انتر ق االأو )ة الزواج  تر العمر عند الزواج وتاريخ الزواج وف 

الفقرة ) طفال الذين ولدوا حتى تاريخه  األ علومات عن  الم  معلومات على  ومن أجل الحصول  (  4.247  انظر 
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 سح بالعينة نظراً المستيضاحية، وهذه تناسب  االسئلة  األ سلسلة من    لىواضيع إالميوثق بها، قد تحتاج بعض  
 . ءمتها للتعدادال أكثر من م ًا طوياًل، نها تستغرق وقتأل
 

فهو   ، الفرع  هذافي  طلوب جمع بيانات عنه بالنسبة لكل موضوع مذكور  الم حصائي  اإل جتمع  المأما  .  4.216
م به أنه توجد في ومن المسل    .ف النظر عن حالتهن الزواجية صر ب  ، ما فوق و   119سنة   15جميع النساء من سن  

، جمع المعلومات عن اإلنجاب من نساء لم يسبق لهن الزواج قط( مثالً ثقافية معينة ) بعض البلدان حساسيات  
الل  وما فوق، بصرف النظر عن سنة    15ي تبلغ أعمارهن  تا و فيما يتعلق بجمع المعلومات من جميع النساء 

 ال البلدان التي    فيو   في مثل هذه الحاالت، ينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع المعلومات.ف جية.  ا لحالة الزو ا 
ما النساء بجمع البيانات    عملية  حصر ناسب  الم، قد يكون من  وما فوق  50الـ تستعمل البيانات للنساء من سن  

 . هذه الفئة من النساء على علومات الم كيز جهود جمع تر ا يسمح ب م  م ، 50الـ سن دون  
 

ن مفيد يمك ِّ   موضوع آخر لتقدير الخصوبة، هناك والمستخدمة    ه ال الواردة أعوباإلضافة إلى المواضيع   . 4.217
هذه الطرق   ويتطلب تطبيق.  121ات الوالد تواريخ  بناء    وإعادة   120"بناء من الصلب "األة  قمن تقدير الخصوبة بطري

ستبيان الذي يرد االنفس  في  م الطبيعية  األعيشية عندما يرد ذكر  الم   في األسرة لكل طفل    " م الطبيعية "األ تحديد  
تعلقة بصلة الم م الطبيعية يجوز للباحث أن يستخدم البيانات  األ فيه ذكر الطفل. وعندما يصعب التأكد من هوية  

علومات الم أو  (  4.139لى  إ  4.129ات  انظر الفقر ) رجع فيها  المخر  اآلعيشية أو الشخص  الم   األسرةالقربى برب  
 

 . بعض البلدان مبقدار عدة سنوات يف السن     ه ن سب خفض  امل قد يكون من    119

،  راس ت يف الطرت، السلسلة  ا ، العد   اخلصوبة  الوفي ت   عن لي  مجع البي انت  للحصول على تف صي  حول املنهجية، انظر:    120
املااااباااااياااااع:    ،92 رقاااام  املااااتاااااحااااااادة،  األماااام  املااااوقاااااع E.03. XVII.11)ماااانشااااااااااااااااااورات  عاااالاااااى  مااااتااااااا ح  الاااافااااارع  ء،  اخلااااااا مااااس،  الاااافصااااااااااااااااااااا    ،)  

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf  ،الدلي  الع شاااار: األساااا ليب غري املب شاااارة يف  ل  (1983)  األمم املتحدة
الث من، الفرع جيم، مت ح   الفصاااا ،  ( E.83.XIII.2 منشااااورات األمم املتحدة، رقم املبيع:) 81   راساااا ت سااااك نية، العد ،  التقديرات الدميلرافية 

املاوقاع:   .L-J. Cho, R ل  https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/Manual_X.pdf  عالاى 

D. Retherford and M.K. Choe, The Own-Children Method of Fertility Estimation (Honolulu, Population Institute, 1987) . 

 92  ،  راسا ت يف الطرت، السالسالة  ا ، العد اخلصاوبة  الوفي ت  عنمجع البي انت  لي   للحصاول على تف صاي  حول املنهجية، انظر:  121
 http://unstats.un.org/unsd  ، الفصااااااااااااااا  اخلاا مس، الفرع جيم، متاا ح على املوقع:(E.03.XVII.11  )منشااااااااااااااورات األمم املتحاادة، رقم املبيع:

/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf  و؛N.Y. Luther and L-J. Cho, “Reconstruction of Birth Histories from Census and 

Household Survey Data”, Population Studies 42 (3) (1988), pp. 451-472. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/Manual_X.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
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علومات المم الطبيعية. وتستخدم  األ لتحديد هوية  (  4.236ى  ل إ  4.234ات  انظر الفقر ) حياء  األطفال  األ عن  
على ت الخصوبة السنوية للسنوات السابقة  ال تقدير سلسلة من معد   في   أساساً   م األقة بسن الطفل وسن  تعل  الم 

ستبيان االنفس  في    تي يجري عدهن  ا و للمهات ااأل أمور منها نسبة  على  موثوقية التقديرات الناتجة    التعداد. وتتوقف 
 . طفال األ تاحة لوفيات النساء و الم دهن، ودقة التقديرات  المهات وأو األ غ عن سن  ال ب اإل عد فيه أبناؤهن، ودقة  الذي يُ 

اتي يتركن أطفالهن مع و وفي حالة التقديرات دون الوطنية، قد تتأثر معدالت الخصوبة بأنماط هجرة األمهات الل
 في مكان آخر. لعمل  ا بحثًا عن   ، أفراد آخرين من األسرة

 
ولودين حتى الم طفال  األ ستقاة من البيانات عن  الم طفال  األ وتشمل مواضيع الوفيات وفيات الرضع و .  4.218

السابقة   شـهراً   شر ع   ي ثناالل  ال الوفيات خ   ستقاة من أرقام الم،  ينحياء، ووفيات البالغ األ طفال  األ تاريخ التعداد و 
الوفياتإ إن   و   م.األب أو  األ تم من  واليُ   ،التعدادعلى   الرضع وفيات  )ال سيما    على نحٍو مالئم  مكانية قياس 

كبير على نوعية تدريب الموظفين الميدانيين للتقليل   إلى حد    تعتمد ،  من بيانات تعداد السكانانطالقًا  واألطفال(  
الرد  احتماالت  من   المعلومات   عدم  المتعلقة بوفيات األمهات والبالغين واإلبالغ عن  الخاطئة.   على األسئلة 

من و   .إلى أقصى حد    هذه األخطاء من  تقليل  ل التدابير الالزمة ل  ينادالعد    تعليمات   كتي بات وينبغي أن تتضمن  
يمكن   ،ا يسفر عن بيانات خاطئة. ومع ذلك سئلة الواردة هنا، مم  على األ إجابات دقيقة  على الصعب الحصول 

 . علومات يمكن استخدامها بعد تنقيحهاالم استقاء تقديرات من تلك   يرة أحيان كث في 
 

 ( أو بقائهم أحياء)طفال  األ قة بالخصوبة ووفيات  تعل  الم علومات  على الم مكان الحصول  اإل وينبغي قدر  .  4.219
من   أو  الموالزواج،  مبا الم م  األ رأة  ستتذكر  أل ة،  شر عنية  األر نها  التفاصيل  على  صحيح  بشـكل   تعلقة المجح 

علومات عن الوفيات المسـرة. أما  في األ بخصـوبتها ووفيات أطفالها وتجاربها الزواجية أكثـر من أي فرد آخر  
التاريخ ونوع الم رة  في األس  التعداد، على  السـابقة    شـهراً عشر    ي ثناال ة  تر ف في  الجنس والعمر،    عيشية، حسب 

. وينبغي جمع معلومات عن (عيشيةالم   األسرةفي  رجع  الم خر  اآلأو الشخص  )   سـرة األفينبغي جمعها من رب  
بغض النظر عن أعمارهم. وكما هو الحال بالنسبة للخصوبة   األسرة م عن جميع أفراد  األ ب أو  األ تم من ناحية  اليُ 

. نة محدودة من مناطق الع عي  على تعلقة بالوفيات الم سئلة األ صر يمكن أن تقت  د 
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نة من مناطق عي  على    التعداد   فيأسئلة الخصوبة والوفيات    بعض البلدان جمع البيانات من  صروتق.  4.220
درجت أكثر مناسبة للمهمة. أما إذا أُ ين  تقديم تدريب أقوى وإتاحة اختيار موظفعلى  ن ذلك ينطوي  أإال     ،122العد  

. وينبغي بذل كل جهد ممكن لجمع االكتمال الدقة و   التعداد فينبغي اتخاذ احتياطات معيَّنة لضمان في  هذه البنود  
حداث، األغ الناقص عن تلك  ال باإلومن أجل تقليل    . ةشر عنية مبا الم رأة  الم علومات ذات الصلة من  المجميع  
ادين وري تقديم تدريب خاص للعد  ضر سئلة الخاصة بالخصوبة والوفيات، من الاأل  على جابات  اإل دقة  ين وتحس 

 واحي السهو والخطأ الشائعة. ز نبر ستقصائية التي ت االسئلة على األ
 

على بنـية  الم والتقديرات    البيانات التي تم جمعها في  وينبغي أن توضح تقارير التعداد أوجه القصور  .  4.221
هم المفمن  ال  ظروفًا معيَّنة،  تناسب إ ال  ن بعض طرق التقديـرًا أل ذلك، ونظر على  وة ال أساس تلك البيـانات. وع

مع   بالتشاور  البيانات  منتجو  يقوم  أو خصائياألأن  للمنهجيات    بإجراء   ين  دقيق  تقدير في  ستخدمة  الم تقييم 
الجداول في  ينبغي استخدام البيانات الواردة    ال وبوجه عام  .  ظروف معيَّنةفي  ات من ناحية مناسبتها  شر ؤ الم 
، ذلك أن وضع تقديرات يعتمد شرةوفيات مبات الخصوبة وال ال حساب معد في  سئلة  األ ساسية الناتجة عن هذه  األ

 أساس طرق  على  البيانات  في  ت  ال الخصوبة والوفيات باستخدام بيانات التعداد يتطلب تعدي  ت ال عد لم عليها  

 .123في التحليل الديمغرا 
 

التي و من البنود المتعلقة بالخصوبة    واحد    بند    جميع الظروفأن ُيدرج في  يوصى ب ،  وكقاعدة عامة  .4.222
عتمد عليها ت حيوية يُ ال البلدان التي يوجد فيها سج في  وحتى    "(. أحياء  المولودون )"األطفال    فيما يلي نوقشت  

 

 الس  ق من اجلزء األ ل. انظر الفص    العدّ أخ  العينة يف  ستخدام  ال  122

بيع:  املتحدة، رقم  املمم األمنشاورات  )   81،  راسا ت ساك نية، العد   التقديرات الدميلرافية يف  ة  شار ب غري املسا ليب  األ:  شارالدلي  الع   123
E.83.XIII.2 اشااااااانطن  )  6، التقرير رقم  مجع بي انت لتقدير اخلصاااااااوبة  الوفي ت ك  ميية الوطنية للعلوم، جلنة الساااااااك ن  الدميلرافي ،  األ    (ل 

  54الطرت، العد   يف ، اجلزء الث ين،  راسا ت  سا كنامل لي  تعدا  الساك ن   ل  220الصافحة   ، (1981ك  ميية الوطنية،  األالع صامة، مطبعة  
،  راس ت سك نية،    لي  تدر ي لتقدير  في ت األطف لن الث لث  الرابعل  الالفص (، E.91.XVII.9بيع: املم تحدة، رقاملمم  األمنشورات  ) 

 .T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M  ل  (E.91.XIII.9: بيعاملتحاادة، رقم  املمم  األنشاااااااااااااااورات  )م،  107العااد   

Timæus and B. Zaba, eds., Tools for Demographic Estimation (Paris: International Union for the Scientific Study of 

Population, 2013), available from http://demographicestimation.iussp.org . 

http://demographicestimation.iussp.org/
http://demographicestimation.iussp.org/
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تقدير في  التسجيل و ظم  تقدير مدى اكتمال نُ في    وضوع يمكن أن تفيد الم نجد أن معلومات التعداد عن هذا  
 . سناً   األكبر العمرية   الحياة للفئات مدى على ت الخصوبة ال معد 

 
أ4.223 لديها سج في  ما  .  ليس  التي  لديها لإل ت مكتملة  ال البلدان  أو  والوفيات،  للمواليد  الحيوية  حصاءات 

التعداد. ومن هذه البنود يفيد في  باستخدام مجموعة فرعية من باقي البنود    صى عتمد عليها، فيو يُ   ال ت  ال سج 
هناك بندان ًا".  د آخر طفل ولد حيال تاريخ مي"وهو    ستويات الخصوبة الجارية،لم  شر ا ب غير الم التقدير  في  أحدها  

 " حياء األطفال  "األ وهما  مباشرًا لمعدالت الوفيات،  غير  يتيحان تقديرًا    نهما أل سمان بأهمية خاصة،  إضافيان يت  
  السابقة". شهراً عشر   ي ثناال أثناء  عيشيةفي األسرة الم الوفيات "و
 

ول، األ ان  تر قاال العمر عند الزواج أو  "ولوية، وهي  في األتبقية فتأتي بعد ذلك  المثة  ال ما البنود الث أ.  4.224
. ومع ذلك، ففي " م األب أو  األ تم من ناحية  و”اليُ   "دة أول طفل حي الم عند و األ؛ و”عمر  " وتاريخه أو مدته 

فيد جمع الم حقة سابقة، يكون من  ال تعدادات متفي  د  ا من هذه البنو ت التي يكون فيها بلد ما قد أدرج أيًّ ال الحا
خاصة فيما يتصل بانتشار ،  قراناأل ن تحليل  أل، و الزمن  مر    على   التغييرات   قياس معلومات مقارنة من أجل  

 . ت الوفياتال تقدير معد  في  تم، يمكن أن يكون مفيداً اليُ 
 

 ال للوقائع الحيوية  ت  ال لديها سج و معدالت خصوبة ووفيات منخفضة،    ج ل س التي توبالنسبة للبلدان    . 4.225
توقيت دق ة  "، ألنه يحسن  حي، ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لبند "عمر األم عند والدة أول طفل  ا عتمد عليه يُ 

 بقوا على قيد الحياة. األطفال الذين ولدوا على اإلطالق واألطفال الذين  كل   إلى    تقديرات وفيات األطفال استناداً 
 

وحاالت زواج األطفال الشائعة )حيث   ات وفي البلدان التي ترتفع فيها معدالت المواليد بين المراهق  .4.226
ان تر ق االالعمر عند الزواج أو  " ـ (، يوصى بإدراج األسئلة المتعلقة ب عاماً   18قبل سن    الفتيات تتزوج نسبة كبيرة من  

 إلنجاب والزواج ل المكاني  مدى االنتشار  ن فهم  "، ألن ذلك يحس  حي  " و"سن األم عند والدة أول طفل  ول األ
 لدراسات االستقصائية توفيره. ال يمكن ل على نحوٍ ين،  المبكر  

 
ستقاة من بيانات التعداد المأن جميع التقديرات الخاصة بالخصوبة والوفيات  على  هم التأكيد  الم ومن  .  4.227

ت حيوية كاملة يعتمد عليها، ال حالة عدم وجود سج   في نواع مختلفة من الخطأ، ولذلك، و ألضة  هي تقديرات معرَّ 
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الوفيات ثال  المسبيل  )على  التعداد  في  علومات عن كل بند  الم ستصوب جمع أكثر من نوع من  الم قد يكون من  
، من أجل تقدير (ةتر م لنفس الف األ ب أو  األ تم من ناحية  اضية واليُ الم شهرًا  عشر    ي ثناالفي  عيشية  في األسرة الم 

عمليات مسح الخصوبة يمكن أن توفر بيانات   عتبار أن  في اال ينبغي أن يؤخذ    ، . وأخيراً البالغينت وفيات  ال معد 
. ولذلك فإن السؤال عن يرةناطق الصغالمتوفر بيانات كالتي يتيحها التعداد عن    ال عن الخصوبة الراهنة ولكنها  

 . من البلدان ير ولويات بالنسبة لكث األيزال من  الالتعداد في  الخصوبة  
 

 سي( موضوع أسا) أحياء   المولودون طفال  . األ 5.1

طفال األ جميع    ( مدى العمر  على الخصوبة  )   األطفال المولودين أحياء تعلقة بعدد  المعلومات  المتشمل  .  4.228
أحياء  الم  باستثناء وفيات  ) ولودين  العدد المطول حياة    ( جنةاألأي  أن يشمل  التعداد. ويجب  تاريخ  رأة حتى 
إطار الزواج في  ولدوا    ج أو خارجه، وسواءً ا إطار الزو في  ولدوا    ولودين أحياء، سواءً المطفال  األ ل جميع  سجَّ الم

. ، وبغض النظر عن كونهم أحياء أو موتى وقت إجراء التعدادليان فعتر إطار اق في أو زواج سابق أو  لي الحا
دة )مثل التوائم(  .، ُتحسب والدة كل  طفل على أن ها والدة فردية وفي حالة الوالدات المتعد 

 
أحياء من جميع النساء البالغات من ولودين  الم طفال  األ قة بمجموع عدد  تعل  المل جمع البيانات  ضَّ ف  يُ و . 4.229
 من الناحية الثقافية  اً ناسب م جية للمرأة. وإذا لم يكن  ا الحالة الزو على  بغض النظر  ،  وما فوق   124سنة   15العمر  

تي لم يسبق لهن الزواج، فينبغي جمع او للمعلومات عن النساء اعلى    ، السعي إلى الحصول بعض البلدان  في 
تي تزوجن من قبل أو القرينات او ل لتزوجات أو االم سنة فما فوق،    15اء البالغات  قل عن النس على األ علومات  الم 

جميع النساء   على  اً جموعة أيضالم، وتشتمل هذه  (أي وقتفي  أو كن قرينات    تي تزوجن الو أي جميع النساء ال)
و األ و ال نفصالمو   طلقاتالم رامل  أزواجهن.  عن  الحا  في ت  وصفاً   ، تال كل  التعداد  تقرير  يتضمن  أن   ينبغي 

 توجد نسبة  ، بعض البلدان  فيتحليل النتائج. و في  ًا لل بس  معت بياناتهن، وذلك تفادي جُ   اللواتي النساء  لمجموعة  
ه تقديرات الخصوبة والوفيات ا يشو  تعداد، وهو م ال  فيالتواريخ    أو ر  اعمعن األخاطئة  غ ببيانات  ال ب اإلمن    يرة كب

 
 .  ىن للعمر ببضع سنوات األبعض البلدان تقلي  احلد  يف  ن سب  املقد يكون من    124
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بة بياناتهم تقاطعيًا حسب عمر حياء، مبو  األطفال  األ أي وقت و في  ولودين للمرأة  المطفال  األأساس عدد  على  
 . 125األول  طفلهاأو عدد السنوات منذ والدة  رأة الم 
 

أطفالها الذين ولدوا أحياء حتى تذكر  على  ستبيان  على االجيبة  الماكتمال التغطية ومساعدة    ين ولتحس .  4.230
 : ليتيب التاتر بطرح أسئلة متعاقبة حسب ال   صى التعداد، يو 
 "رأة المولودين أحياء طوال عمر  المبناء األ مجموع عدد  "  ( أ )
 "(قيد الحياة وقت إجراء التعداد على  ينالباق )حياء  األ األبناء مجموع عدد "  ( ب)
 ". توفوا قبل تاريخ التعداد الذين ولدوا أحياء و األبناء مجموع عدد  " (ج )

 وثم: 
 "رأة المولودات أحياء طوال عمر  الم مجموع عدد البنات " (د)
 "قيد الحياة وقت إجراء التعداد على  مجموع عدد البنات الباقيات  " ( ه )
 . " قبل تاريخ التعداد   ين توف هن  ولودات أحياء ولكنالم مجموع عدد البنات "  ( و)

 ( أ )   ينوضوععلى الم جابات  اإل التأكد من صحة  في    ( و)و  (ه ) و  (ج )و  (ب) واضيع  على الم جابات  اإلوتفيد  
 . قابلةالم رقام أثناء في األ حل التناقضات التي قد توجد    يرة أحيان كث في . ويمكن  (د)و
 

 
 قني أحي ء  قت إجراء التعدا  بسابب األخط ء إم   قة  ألطف ل املولو ين حىت إجراء التعدا   األطف ل الب  يف البي انت املتعلّ  دث تشاوّ   125

يف عد  األطف ل املولو ين حىت التعدا   الب قني أحي ء املبلَّغ عنهم أ  يف تصااااانيف النسااااا ء يف جمموع ت خ صاااااة حساااااب العمربمدة الز اج. 
تفصي  البي انت حسب املن طق اجللرافية  تنت  ه   التشوه ت )التحيُّزات( تقديرات انقصة جدال ملستوايت اخلصوبة  الوفي ت، خ صة عند 

، )منشااورات األمم املتحدة، رقم  92   راساا ت يف الطرت، الساالساالة  ا ، العد   ،اخلصااوبة  الوفي ت عن لي  مجع البي انت   انظر:  الصاالرية.
 عن  تف صااااااااااااي ملزيٍد من ال. http://unstats.un.org/unsd /publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf  :املوقععلى مت ح (،  E.03.XVII.11املبيع:  
 ,.T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds  :املتّبعة يف اساااااااااتعم ل البي انت، انظر املنهجية

Tools for Demographic Estimation (Paris: International Union for the Scientific Study of Population, 2013)، :مت ح على املوقع 
http://demographicestimation.iussp.org. 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
http://demographicestimation.iussp.org.http/
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ولدوا   التعداد، سواءً   ولودين أحياء حتى تاريخ الم طفال  األ بناء والبنات جميع  األوينبغي أن يشمل عدد  .  4.231
 . وينبغي أيضاً ينتبنالم طفال  األ و   جنةاأليشمل وفيات  ال   وأ  126ان، تر أو زواج سابق أو اق   ليإطار الزواج الحافي  

إناثًا،  طفال، ذكور األأن يشمل عدد   أو  الحياةعلى  ممن هم  ًا  التعداد، جميع    قيد  إجراء  الذين األ وقت  طفال 
الم م  األيعيشون مع   بفي  عيشية والذين يعيشون  في األسرة  إقامة هؤ صر مكان آخر  النظر عن مكان  ء الف 

 . خرين وأعمارهم وحالتهم الزواجية اآل
 

حسب نوع الجنس،   ينموزع  ، طفال الذين ولدوا حتى إجراء التعداداأل ومن شأن جمع بيانات عن جميع  .  4.232
وفيات في    ين الجنس بين  للفوارق    شر با غير الم التقدير  في  م بيانات تفيد  علومات، وأن يقد  الم دقة    ينتحس في  

انظر ) حسب الجنس    ( قيد الحياةعلى    ين الباق) حياء  األ طفال  األ تعلقة ب الم جانب البيانات    لى طفال، إ األ ضع و الرُ 
حتى التعداد حسب الجنس من عينة فقط   ولودين أحياءً المطفال األ معت معلومات عن  وإذا جُ (.  4.234الفقرة  

 . حياء حسب الجنس من العينة نفسها األطفال األ استقاء البيانات عن   من النساء فينبغي أيضاً 
 

علومات المقيمة    ينتحس في  ولودين أحياء حسب نوع الجنس  المطفال  األ ويفيد جمع بيانات عن مجموع  .  4.233
 ًا شاذة. تعطي أرقام التوقع و الم النمط   واليد تتبع في الم  ين ة الجنس بالتأكد من نوعيتها، مثل التأكد من أن نسب

 
 سي( موضوع أسا)  127حياء األ طفال  . األ 5.2

 شر مبا غير عمل تقدير في طفال الذين ولدوا أحياء، األ، مع بيانات حياءاألطفال األ تستعمل بيانات .  4.234
 حصاءات الحيوية. اإلمن سجل   توجد فيها بيانات يعتمد عليها  ال ت التي ال الحافي  طفال  األ و ُرضع لوفيات ال 

 
طفال الذين ولدوا أحياء، األ نوعية البيانات بشأن عدد  في  التغطية و في    ين توقع حدوث تحس المومن  .  4.235

 : ليالنحو التا على طفال الذين ولدوا أحياء، لأل  لي قامة الحا اإلباستعمال أسئلة تفصيلية عن محل 
 عيشية في األسرة الم بناء الذين يعيشون األمجموع عدد   ( أ )

 
 ني. ز ج  ضيا   ين  لشر تع امل  نيميكن اعتب ر القرين   ، 4.166الفقرة   يفكم   ر     126

احل شاااااااية  يف   كورة  املوا   املولو ين أحي ء، انظر املطف ل  األتف صاااااااي  عن منهجي ت اساااااااتعم ل البي انت  عن بي انت  على  ع  الطلال  127
128 . 
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 أماكن أخرى في بناء الذين يعيشون  األمجموع عدد )ب( 
 ولودين أحياء الذين ماتوا قبل تاريخ التعداد الم بناء األمجموع عدد  (ج )
 عيشية في األسرة الم تي يعشن لال مجموع عدد البنات ا (د)
 أماكن أخرى في تي يعشن لال مجموع عدد البنات ا( ه )
 . قبل تاريخ التعداد ين ولودات أحياء ثم توف الممجموع عدد البنات   ( و)

لة حسب نوع الجنس، كما طفال الذين ولدوا أحياء، مفصَّ األ سئلة تعطي معلومات كاملة ودقيقة عن  األ وهذه  
 . زيد من التحليل لمسئلة األ أنها تزيد من قابلية  

 
عيشية، بغرض استعمال األسرة الم نفس  في  سنة    15  م الطبيعية لكل طفل تحت سن األ وينبغي تحديد  .  4.236

بسؤال كل امرأة   ، وذلك (4.217)انظر الفقرة    تقدير الخصوبةفي    "ب ال صاأل أبناء  "طريقة  في  علومات  المهذه  
د    شية عيفي األسرة الم دها الذين ولدوا أحياء ويعيشون  العن طفل أو أكثر من أو غ  تبل   في طفال  األ ء  ال هؤ أن تحد 

في رجع  الم خر  اآلعيشية أو الشخص  األسرة الم   قة بربال بالع" استمارة التعداد. ويمكن استعمال السؤال الخاص  
 . عيشيةالم   في األسرة م الطبيعية لكل طفل يعيش  األ لتحديد   "عيشية األسرة الم 

 
 ًا )موضوع أساسي( د آخر طفل ولد حيالتاريخ مي. 5.3

طفل ُولد حيًا   خر ( ونوع الجنس آلاليوم والشهر والسنة)  الدي المعلومات الخاصة بتاريخ  الم تستعمل  .  4.237
الت الوالدات من معد  تقييم  فل لط جنس الالمتعل قة ب استعمال البيانات  أيضًا  كن  م . وي تقدير الخصوبة الراهنةفي  

أو األخطاء في جنس الطفل،    بحسب المحتملة للوالدة اإلنتقائية    غفال اإل   حاالت للكشف عن  حيث الجنس و 
الصعيدين الوطني ودون الوطني. على  تقديرات    ص ال ستخ الكوسيلة    ة مفيد  ه المعلومات وهذاإلبالغ أو الترميز.  

إ  فيو  تفتقر  التي  بالعينة مصدر   ،دنيالمالسجل    بيانات مناسبة من   لىالبلدان  ًا أصبحت دراسات استقصائية 
ص تقديرات ال استخ في  يرًا  تفيد كث   السح  المأن عمليات  ال   الخصوبة الوطنية، إ  زمة لتقديرلال للمعلومات اسيًا  رئي 

 ي. الصعيد دون الوطن لى يعتمد عليها ع 
 

 شهراً عشر    يثناال   ترةف  حياء أثناءاأل واليد  المص تقدير لعدد  ال يمكن استخ   ،مرحلة تجهيز البيانات  في و .  4.238
مبا  من  على  ة  شر السابقة  عن  الم التعداد  م" علومات  ولد يال تاريخ  طفل  آخر  معد .  " حياً   د  تقدير  ت ال وبصدد 
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البيانات التي يتم الحصول عليها بهذا النهج   فإن  ، ذلك من مقاييس الخصوبة  ير الخصوبة حسب فئات العمر وغ
أك  بدقة  السابقةستقاة  المعلومات  الم من    ر بتتسم  التعدادات  السؤال   من  أثناء فالمعن عدد    من  للمرأة   ترة واليد 

التي يمكن أن تكون قد ُجمعت في وقٍت علومات  الم ن  إو   .128التعداد على  ة  شر السابقة مبا ًا  شهر عشر    ي ثن اال
اتي ولد لهن طفل حي واحد على و ر معلومات عن عدد النساء اللتوف    ، د آخر طفل ولد حياً ال عن تاريخ مي سابق  

لن تكون إال  ولكن، عمومًا،  .  في هذه الفترةالمواليد  مجموع عدد    عشر شهرًا وليس عناالثني  األقل أثناء فترة  
يؤث ر هذا اإلغفال كثيرًا على تقدير الخصوبة نفسها، لذلك لن    السنة في    ين مرت   تد ل  و قد  نسبة قليلة جدًا من النساء  

 منه.  المستمد  
 

تي أبلغن لال من العمر ا  سنة   50و  15سن  بين  من النساء ما  ال   جمع معلومات إ  لى مر إ األيحتاج    ال و .  4.239
تزوجات أو المجميع فئات النساء    جمع معلومات عنًا  حياتهن. وينبغي أيضفي  قل  على األدة حية  العن و 

وإذا (.  4.228  انظر الفقرة ) جمع عنهن بيانات عن أي أطفال ولدوا لهن حسب نوع الجنس تي تُ لال نات اتر ق الم 
طفال الذين ولدوا أحياء تجمع لعينة فقط من النساء، فينبغي جمع معلومات عن تاريخ األ كانت البيانات عن  

 . لنفس العينة د آخر طفل ولد حياً ال مي 
 

ن به سؤال تر يجب أن يق  " د آخر طفل ولد حياً ال تاريخ مي " استمارة التعداد عن في  ع سؤال يوض  ينوح .  4.240
المعلومات عن وفيات . ومن خالل هذين السؤال، يمكن استنتاج  يزال حياً   ال ا إذا كان الطفل  بسيط عم    متابعة 

يمكن بيانات    هماكما ينتج عن   ، أدناه(  4.244)انظر الفقرة  ثني عشر السابقة  األطفال المولودين في األشهر اال
 (. 4.250دراسة وفيات األطفال )انظر الفقرة في  ستخدامها  ا 

 
 
 

 
 T.A. Moultrie, “Evaluation of data عن النه  املعتمد يف احتس ب معدالت اخلصوبة انطالق ل من ه   البي انت يف:    ير   صف    128

on recent fertility from censuses”, in Tools for Demographic Estimation, T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, 

I.M. Timæus and B. Zaba, eds. (Paris, International Union for the Scientific Study of Population, 2013)  :هو مت ح على املوقع  ،
http://demographicestimation.iussp.org/content/evaluation-data-recent-fertility-censuses . 

http://demographicestimation.iussp.org/content/evaluation
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 للتعداد   السابقة شهراً   عشر  اإلثني   فترة  في   الوالدات. 5.4

إلى العدد اإلجمالي لألطفال الذين ولدوا   للتعداد   السابقة ثني عشر شهرًا  اال  فترة تشير الوالدات في    . 4.241
مسح بالموضوع  التحقيق في هذا    ُيعد  و السابقة مباشرة للتعداد.  ثني عشر  ة خالل األشهر اال أحياء للمرأة المعني  

 . لتعدادبا فيه أكثر مالئمة من التحقيق نة عي  ال
 

االثني في اإلبالغ عن الوالدات الحية في غضون فترة    عادةً   تحصل األخطاء واإلغفاالت التي    ونتيجة   . 4.242
ل إلى   ذاته عموماً   ، ال يمكن االعتماد على هذا الموضوع في حد  على نحٍو استرجاعي  شهراً عشر   تقديرات   للتوص 
ثني خالل األشهر اال الوالدات الحي ة في  لعدد    لخصوبة الحالية. ويوصى باستخالص تقديرٍ بشأن معدالت ادقيقة  
" "تاريخ ميالد آخر طفل ولد حياً ـ قة ب من المعلومات المتعل    طالقاً ن، وذلك ا لتاريخ التعداد  لسابقة مباشرةً اعشر  

معدالت الخصوبة الحالية الخاصة بالعمر وغيرها من مقاييس الخصوبة، فإن ولتقدير  (.  4.238)انظر الفقرة  
 ة سابق تعدادات  معت في  تكون قد جُ يمكن أن  ة من المعلومات التي  أكثر دق  تكون  البيانات التي يوفرها هذا النهج  

ال و   . 129د السابقة مباشرة للتعدا ثني عشر  خالل األشهر اال  ما  مرأة اعدد والدات    بشأن سؤال    عن طريق طرح 
بلد الإذا كان سكان  إال     ، السابقة للتعداد  ثني عشر عدد الوالدات في األشهر االعن  طرح سؤال مباشر  يجب  

لون   دقة نقص  مؤشر قوي على    في حال وجود أي  ) اريخ  و حساب التفي قدرتهم على  مستويات منخفضة  يسج 
 . آخر طفل حي  والدة  ق بتاريخ  األساسي المتعل  السؤال  يكفي طرح الحاالت األخرى،  كل  . وفي  (الردود

 
 توإذا كان من الضروري إدراج الموضوع في التعداد، ينبغي جمع معلومات عن جميع فئات الحاال   .4.243

اللا الزو  للنساء  الوالدات و المولودين أحياء.    هن  بيانات عن أطفالُجمعت  اتي  و جية  التي تكون فيها  البلدان  في 
التي   سن  لذات داللة إحصائية، يمكن تخفيض الحد األدنى ل  عاماً   15من    أقل    غن من العمر يبلالحالية ألمهات  

 . تكون مناسبة لهذا التحقيق  ليشمل األمهات في سن أصغر  ،التحقيق في الخصوبة الحالية  يتناولها
 
 
 
 

 
 املرجع نفسه. 129
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 السابقة الوفيات بين األطفال الذين ولدوا في األشهر االثني عشر   . 5.5

 حصلت إلى عدد الوفيات التي    السابقة  االثني عشرتشير الوفيات بين األطفال المولودين في األشهر    .4.244
، لذلك ة.  مرأة المعني  فيما يتعلق بالغ عنها  لِّ والتي أبُ السابقة للتعداد  ثني عشر  بين المواليد األحياء خالل األشهر اال 

 هذه الفترة. التي حصلت خالل في الوالدات الحية  التحقيق أيضاً  جرى إذا إال   التحقيق في الموضوع ال ينبغي 
 

لتعداد بشأن "تاريخ في اوارٍد    من سؤالٍ انطالقًا  قة بالموضوع  ويوصى باستخالص المعلومات المتعل    . 4.245
حياً  ولد  آخر طفل  الفقرة " وسؤال  ميالد  )انظر  الحياة"  قيد  على  يزال  ال  الطفل  كان  إذا  "ما  بشأن  المتابعة 

العدد   ن  أبما  ) ضع  طفال الرُ األ عدل وفيات  لم صحيح    تقديرٍ   لى يؤديان إ   ال   ين ومع أن هذين السؤال   (. 4.240
بين من    األخيرة عشر    يثناالاألشهر  ل  ال واحدة خ السنة السـن    ما دون   طفال األ قسوم عليه يستبعد وفيات  الم 
الذين ولدوا من سنة إاأل  التعدادين  سنت   لى طفال  تاريخ  على الحصول  في  ستفادة منهما  اال، فإنه يمكن  (قبل 

م أو حسب خصائص اقتصادية األ الحياة حسب عمر    قيد   على   األطفال   مدة بقاء في  معلومات عن الفوارق  
 . واجتماعية أخرى 

 
خالل الفترة   واحدًا على األقل  حيًا  طفاًل    ن ولد   ن  أنه بلغ  اتي أُ و للنساء الل وال يلزم جمع المعلومات إال    . 4.246

 المرجعية. 
 

 ول، وتاريخه أو مدته األ العمر عند الزواج . 5.6

البلدان التي يصعب فيها   في يشمل اليوم والشهر والسنة التي حدث فيها أول زواج. و   تاريخ أول زواج .  4.247
كن جمع معلومات عن العمر وقت الزواج أو عدد السنوات التي انقضت يم   ، تاريخ أول زواج على  الحصول  

ول التعاقدي األلزواج ا مثل  ، أنواع عقود الزواج   هذه المعلومات كل   تشمل  وينبغي أن . (مدة الزواج )منذ الزواج  
 وكذلك الزيجات العرفية والزيجات الدينية.  لي ان الفع تر قاال و 
 

تاريخ على  وقت التعداد ينبغي الحصول  في  طلقات  الم ت أو  ال نفص الم رامل من النساء و لأل وبالنسبة  .  4.248
علومات عن الم أول زواج أو العمر عند أول زواج أو عدد السنوات التي انقضت منذ انفصام أول زواج. وتفيد 
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مرحلة في  تقديم بيانات تلزم لحساب مدة أول زواج كموضوع مشتق  في    ( كانت واردةإذا  ) انفصام أول زواج  
البلدان التي يبلغ فيها عن مدة الزواج بطريقة موثوق بها أكثر من السؤال عن العمر عند   في تجهيز البيانات. و 

ضل من التقديرات إعداد تقديرات للخصوبة أف في  طفال الذين ولدوا حسب مدة الزواج  األ الزواج، تفيد جداول  
بيانات مدة على  ويمكن الحصول    .130رأة الم طفال الذين ولدوا أحياء بحسب عمر  األ أساس بيانات  على  القائمة  

ة من حساب عدد السنوات التي انقضت منذ تاريخ شر أو مبا   لي الزواج بطرح العمر عند الزواج من العمر الحا 
 . الزواج 

 
  131)تاريخ الوالدة أو الوقت الذي انقضى على هذه الوالدة(   دة أول طفل حي ال م عند و األ عمر .  5.7

في البلدان و اليوم والشهر والسنة التي حدثت فيها أول والدة حية للمرأة.    والدة أول طفل يشمل تاريخ    . 4.249
ستحسن جمع معلومات عن عمر األم عند الوالدة يُ ،  والدة أول طفل التي يصعب فيها الحصول على تاريخ  

في البلدان التي يتم و الوالدة األولى )الوقت منذ الوالدة األولى(.    مر ت علىاألولى أو عن عدد السنوات التي  
ة التي مر ت على فيها اإلبالغ عن   ل عليه  على نحٍو  الوالدة األولى    المد  أكثر من العمر، فإن جداول األطفال ُيعو 

وفيات ل تنتج تقديرات    إلى حينه   واألطفال الذين بقوا على قيد الحياة منذ الوالدة األولى في أي  وقت  ولدوا    الذين 
حسب عمر ب مصنفة  وتكون  من تلك التي تستند إلى بيانات عن األطفال المولودين أحياء  أدق  زمنيًا  األطفال  

 على ولد لها طفل حي  الحصول على المعلومات من كل امرأة وجب   ، درج هذا البند في التعدادوإذا أُ . 132المرأة 
 . قل  األ

 
بيع:  امل تحدة، رقم املمم  األمنشااورات  (  81،  راساا ت سااك نية، العد   ديرات الدميلرافية الدلي  الع شاار: األساا ليب غري املب شاارة يف التق  130

E.83.XIII.2) ،مت ح على املوقع:  ، الفص  الث ين، الفرع  الwww.un.org/esa/population /publications/Manual_X /Manual_X.htm  ل
، )منشااااااااورات األمم املتحدة، رقم املبيع:  92،  راساااااااا ت يف الطرت، الساااااااالساااااااالة  ا ، العد   اخلصااااااااوبة  الوفي ت   عن لي  مجع البي انت   

E.03.XVII.11 املوقع، مت ح على   ال(، الفص  اخل مس، الفرع :  http://unstats .un.org/unsd/publication /SeriesF/SeriesF_92E.pdf . 

 . 3رجع الس بق، الفص  الث ين، الفرع  ء امل  131
 .K. Hill, “Indirect Estimation of Child Mortality” in Tools for Demographic Estimation, T.A. Moultrie, R.Eانااااااظاااااار:    132

Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds. (Paris: International Union for the Scientific Study of Population, 

املاااااوقااااا (2013 عااااالاااااى  ماااااتاااااااا ح   .J.K ل  http://demographicestimation .iussp.org/content/indirect -estimation-child-mortalityع:  ، 

Rajaratnam, , L.N. Tran, A.D. Lopez, and C.J.L. Murray, “Measuring under-Five Mortality: Validation of New Low-Cost 

Methods, PLoS Med 7(4) (2013) قع: ، مت ح على املوhttp://demographicestima tion.iussp.org/content/indirect -estimation-child-

mortality . 
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 سي( موضوع أسا)   133شهرًا السابقة عشر    ي ثناال   فترة   عيشية أثناءاألسرة الم  في الوفيات  . 5.8

ًا السابقة على التعداد مصنَّفة شهر عشر    ي ثناال في  عيشية  الم   في األسرة علومات عن الوفيات الم تفيد  .  4.250
للمتو  الجنس  الوفاة    فيحسب نوع  الوفيات وأنماطهفي  والعمر عند  إا في  تقدير معدل  تفتقر  التي   لىالبلدان 

ستقاة من هذا البند مما الم دني. ولكي تكون التقديرات  المإحصاءات متصلة ومرضية عن الوفيات من السجل  
السابقة ًا  شهر   شرع   ي ثناالحدثت أثناء    اء األسرة أعض بين  جميع الوفيات    غ عنال ب اإل وري  ضر يعتمد عليه، من ال

ل من العدد التعداد تقل  في  تقارير الوفاة    أن    عموماً عروف  الم  مكان. ومن اإلالعد بشكل كامل ودقيق قدر  على  
اء منهم، إن حي األعيشية مما قد يجعل  في األسرة الم للوفيات، ولو بسبب الوفيات التي ينتج عنها تفكك    لي الك 

 ال فراد الذين كانوا يعيشون بمفردهم وقت الوفاة، إذ قد األخاصة وفيات )أحداث الوفاة   وجدوا، يغفلون عن ذكر
لم تحدث أخطاء كب غ عنهم أصاًل(.  يبل   استقاء في اإلبال   يرة ومع ذلك، وما  الوفاة، يمكن  العمر عند  غ عن 

 .134والخروج بتقديرات مناسبة للوفيات  شر با غير المغ عن الوفاة عن طريق التقدير ال باإلتقديرات عن 
 

معيشية، من حيث   سرة معلومات عن الوفيات من كل أ على  لحصول  ا أفضل الظروف  في  وينبغي  .  4.251
 فى تاريخ التعداد، واسم كل شخص متو على  السابقة    شهراً عشر    ي االثن  ترة ف في  مجموع عدد الوفيات التي حدثت  

رجعية الم   ترة هتمام بأن تكون الف اال الوفاة باليوم والشهر والسنة. ويجب    وعمره عند الوفاة ونوع الجنس وتاريخ

 
، )منشاااااورات األمم املتحدة، رقم 92،  راسااااا ت يف الطرت، السااااالسااااالة  ا ، العد   اخلصاااااوبة  الوفي ت   عن لي  مجع البي انت  انظر:    133

متااا ح على  E.03.XVII.11املبيع:    فيااا ت    تقااادير  طرتل  http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E. pdfاملوقع:  (، 
املاااااااااااااااتاااااااااااااااحااااااااااااااادة    ات )مااااااااااااااانشاااااااااااااااااااااااااااااور   الااااااااااااااابااااااااااااااا لااااااااااااااالاااااااااااااااني عااااااااااااااالاااااااااااااااى  (،  ESA/P/WP.17األمااااااااااااااام  :  املاااااااااااااااوقاااااااااااااااع ماااااااااااااااتااااااااااااااا ح 

www.un.org/esa/population/techcoop/DemEst/methods_adultmort/methods_adultmort.html ل   Rob E. Dorrington, “The Brass 

Growth Balance Method and the Preston-Coale Method for One Census, and the Generalized Growth Balance Method and 

Synthetic Extinct Generations Methods Upon the Availability of Deaths from Two Censuses”, in Tools for Demographic 

Estimation, T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds. (International Union for the 

Scientific Study of Population, 2013)  :مت ح على املوقع ،http://demographicestimation.iussp.org . 

لصاااااحة الع ملية لقي ق  في ت  تعديله  يف منظمة الصاااااحة الع ملية، إرشااااا  ات منظمة ا تقييم البي انت     طرت عنانظر الفصااااا  الرابع    134
الساااااااااااااااكاااا ين   العاااا مليااااة،  األمهاااا ت من التعاااادا   الصاااااااااااااااحااااة  منظمااااة  متاااا ح على املوقع:  2013)جنيف،   ،)http://apps.who.int/iris/bit 

stream/10665/87982/1/97892415 06113_eng.pdf  ،T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. 

Zaba, eds., Tools for Demographic Estimation (International Union for the Scientific Study of Population, 2013)  مت ح على ،
 . http://demo graphicestimation.iussp.orgاملوقع:  

http://www.un.org/esa/population/techcoop/DemEst/methods_adultmort/methods_adultmort.html؛
http://www.un.org/esa/population/techcoop/DemEst/methods_adultmort/methods_adultmort.html؛
http://www.un.org/esa/population/techcoop/DemEst/methods_adultmort/methods_adultmort.html؛
http://apps.who.int/iris/bit%20stream/10665/87982/1/97892415%2006113_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bit%20stream/10665/87982/1/97892415%2006113_eng.pdf
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ثال تحديد الم سبيل  على  جيب من أجل تفادي أخطاء ناتجة عن سوء الفهم. ويمكن  الم للشخص  واضحة تماماً 
 .كل بلد في عياد أو التواريخ الهامة  األ ا من تاريخ أحد  رجعية بدقة بدءً الم  ترة الف
 

أو شهرًا السابقة ) عشر    يثناالة  تر ففي  عيشية  في األسر الم وعند القيام بجمع معلومات عن الوفيات  .  4.252
أسباب الوفاة. فبعد التأكد من اسم   للمتابعة عن  ينتوجيه سؤالفي  ، قد ترغب البلدان  (مرجعية أخرى   ترة أي ف

هل كانت الوفاة   ( أ )هما:    ين إضافي  ين وعمره ونوع الجنس وتاريخ الوفاة يمكن توجيه سؤال  في تو الم الشخص  
هل   ،135سنة من العمر   49و   15بين  امرأة ما    في تو الم إذا كان    ( ب)نتيجة حادث أو عنف أو قتل أو انتحار؟  

 انتهاء الحمل؟على  حقة  الال سابيع الستة األل ال دة أو خ الالو حدثت الوفاة أثناء الحمل أو أثناء 
 

مستوى الوفيات عند في    االتجاهاتتقييم  في  أن تساعد  المسـتقاة من هذه األسئلة  يمكن للبيانات  و .  4.253
سباب الوفاة: ألغات الوفاة حسب فئات عريضة  ال مرحلة تجهيز البيانات يتم تبويب ب  في الكبار وأسباب الوفاة. و 

على عروفة فيمكن الحصول غير الم جابات  اإل وإذا تجاهلنا  ة. معروفغير ذلك، غير  خارجية، متصلة بالحمل،  
توجد فيها مصادر أخرى   ال البلدان التي  في  تعلقة بالحمل  المسباب خارجية و ألمعلومات قيِّ مة من بيانات الوفاة  

هذا في  علومات تقريبية ويجب أن تفهم  الم باب الوفاة بشكل منهجي. ومن الطبيعي أن هذه  للمعلومات تسجل أس 
سئلة البسيطة يمكن أن ينتج األ حيان. ومع ذلك فإن استعمال هذه  األأكثر  في  ت  ال السياق بعد تقييم دقيق وتعدي 

 . يتوافر من مصادر أخرى  ال عنه معلومات مفيدة عن أهم اتجاهات الوفاة، مما قد 
 

يوجد اتفاق عام بشأن إمكانية جمع معلومات موثوق بها عن أسباب الوفاة كجزء من تعداد السكان   ال و .  4.254
بحاث سواء من ناحية جدوى جمع معلومات عن أسباب الوفاة األ مزيد من    لى مر يحتاج إ. إن األ ساكنالمو 

 . ذلك في  تبعة  الم ساليب األ كجزء من التعداد الوطني للسكان أو  
 
 
 

 

 .  ىن للعمر بعدة سنوات األبعض البلدان خفض احلد  يف  ن سب  املقد يكون من    135
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 136م األ ب أو األ اليتم من ناحية . 5.9

محاولة أخرى للتحقق في  ب  األ و  أم  األ تم من  جمع معلومات عن اليُ  في  بعض البلدان أيضاً   بقد ترغ .  4.255
هو تقدير   ين ستقاة من هذين السؤال المالسكان. والقصد من بيانات التعداد  بين  من مستوى الوفيات وأنماطها  

حسب  ين شخاص، مصنفاألأساس نسبة على . وتقوم التقديرات شرةمباغير الجنس بطريقة  نوع الوفيات حسب  
 . العمر، الذين ما زالت أمهاتهم أو آباؤهم الطبيعيون أحياء وقت إجراء التعداد 

 
واألب   م، بصرف النظر عم ا إذا كان األ ينشر مبا  ينعلومات عن اليتم يمكن توجيه سؤال الم ولجمع  .  4.256

  :هما  وهذان السؤاالن   ، ضمن األسرة المعيشية نفسها  داخلين في التعداد 
قيد الحياة وقت على  عيشية ما زالت  في األسرة المالتعداد  في  الطبيعية للشخص الداخل    م األ   هل   ( أ )

  ؟ أم ال  إجراء التعداد 
قيد الحياة وقت على  عيشية ما زال  في األسرة الم التعداد  في  ب الطبيعي للشخص الداخل  ل األ ه  (ب)

 ؟ أم ال  إجراء التعداد 
بوين بالتبني األ. ولذلك ينبغي مراعاة اسـتبعاد  ينبوين الطبيعي األويجب التأكد من أن معلومات التعداد تتصل ب

على بوين اللذين لهما أكثر من ولد األ حالة  في عتبار أن زيادة العد واردة في اال وينبغي أن يؤخذ .  أو بالرعاية
 . العاليةجتمعات ذات الخصوبة في المأسئلة استمارة التعداد، خاصة  على  ين جيببين المقيد الحياة  

 
إ األه هذه  فضل أن توج  األ ومن  .  4.257 النظر عن الم   في األسرة شخاص  األجميع    لى سئلة  عيشية بغض 
سن    . أعمارهم دون  األطفال  فقط  قد عامًا،    18)وليس  وفيات   مم ا  لتقدير  الفائدة  عديمة  المعلومات  يجعل 

لتقدير مدى المبالغة في   أيضاً بل  ،  فحسباألكبر سنًا  بين  لتقدير الوفيات    مهماً   وال ُيعد  هذا األمرالبالغين(.  
الوفاة،  معلومات عن  ينبغي جمع  . و األكبر سناً بين  األعمار   للمساعدة في كل  تاريخ  بذلك،  السياق  ما سمح 

 
 ”I.M. Timæus, “Indirect estimation of adult mortality from orphanhood لالطالع على تف صي  طرت استعم الت البي انت انظر: 136

in Tools for Demographic Estimation, T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds. 

(International Union for the Scientific Study of Population, 2013) ،  املاااااااااااااااااوقاااااااااااااااااع  عااااااااااااااااالاااااااااااااااااى  ماااااااااااااااااتااااااااااااااااا ح: 
http://demographicestimation .iussp.org/content/indirect -adult-mortality-orphanhood)،      منشااااااااااااااورات   الباا للنيطرت تقاادير  فياا ت(

 www.un.org/esa /population/techcoop/DemEst /methods_adultmort/methods  متاااا ح على املوقع:  ،(ESA/P/WP.175  األمم املتحاااادة

_adultmort.html. 
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ا إذا كان الوالد ال يزال م  عسؤال متابعة بسيط  من شأن  ف خرى،  األسياقات  الفي  أم ا    .تحسين معرفة توقيت الوفاة
في تضييق نطاق توقيت الوفاة وتحسين قياس وفيات البالغين أن يساعد    ،د الحياة قبل خمس سنواتعلى قي 

 .137مستعرضة متتالية تحليل هذه البيانات كاستفسارات  عن طريق في السنوات األخيرة 
 
 الخصائص التعليمية   - 6
 

 سي( موضوع أسا) القراءة والكتابة  اإللمام ب. 6.1

غير و   ين ميبين األوهو ما يميز    القراءة والكتابة،على  ه القدرة  أن  ب  اإللمام بالقراءة والكتابة تاريخيًا يعرَّف    . 4.258
جملة   . فالشخص الذي يستطيع القراءة والكتابة هو الذي يستطيع أن يقرأ وأن يكتب مع الفهم شرمن الب  ينمي األ

يستطيع أن يكتب وأن يقرأ مع الفهم جملة   المي فهو الذي  األ عن حياته اليومية. أما الشخص    يرةبسيطة قص 
وكذلك ًا  أمي   بر رقام فقط أو اسمه فقط يعت األالذي يستطيع قراءة وكتابة    من هذا النوع. ومن ثم فإن الشخص 

قراءة أو كتابة عبارة إال   يع  يستط   ال وكذلك الشخص الذي    ،الكتابة   يتقن   ال القراءة ولكنه    الشخص الذي يستطيع 
أوسع من ذي على نطاق    مقبوالً بات     أكثر عصريةً فهم    يسود اآلن   ، ومع ذلك معهودة حفظها عن ظهر قلب.  

 القدرات و الت التطبيق  المستويات ومجاو سلسلة من المهارات  القدرة على الكتابة والقراءة على أن ها    يشير إلى ،  قبل 
 . الوظيفية

 
البلدان   في شكل مكتوب. و في  دامت موجودة    أي لغة ماعلى  القراءة والكتابة تنطبق  اإللمام بوفكرة  .  4.259

السؤال  الم  اللغات يمكن  التي يستطيع  في  تعددة  اللغات  التعداد عن  رء أن يقرأ ويكتب بها. وهذه الماستبيان 
 إضافيًا د يمكن أن يكون موضوعاً فإن هذا البن   علومات أساسية من أجل تحديد السياسة التعليمية. ولذلك الم 

 . ستقصاءمفيدًا لال 
 

 
 ,I.M. Timæus, “Indirect estimation from orphanhood in multiple inquiries”, in Tools for Demographic Estimation انظر:    137

T.A. Moultrie, R.E. Dorrington, A.G. Hill, K. Hill, I.M. Timæus and B. Zaba, eds. (International Union for the Scientific Study 

of Population, 2013) ملواقع:  ، مت ح على ا http://demographicestimation.iussp.org/content/indirect-adult-mortality-orphanhood. 
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. سنوات فأكثر  10شخاص من سن  األالقراءة والكتابة عن جميع  اإللمام ب ويستحسن جمع بيانات عن  .  4.260
إال  بين سن العاشرة   دارس المفي  يتعلمون القراءة والكتابة  ال  بعض األطفال الذين  يوجد    ، البلدان  عدٍد من   في و 

الفئة  األ ت  ال تكون معد   . وقد والرابعة عشرة من عمرهم  ينبغي  غير  مية لهذه  قارنة الم غراض  ألدقيقة. ولذلك 
سنة فما فوق. وإذا كانت البلدان   15  سن شخاص من  األالقراءة والكتابة لجميع  اإللمام بالدولية تبويب بيانات  

بين قل  على األالجداول الخاصة بالحالة التعليمية    جب أن تميِّ زفي   صغر سناً األ شخاص  األ تجمع بيانات عن  
 . سنة فأكثر  15سن في  سنة ومن هم   15سن  دون شخاص  األ
 

القراءة والكتابة اإللمام بة وواضحة بشأن جمع إحصاءات  شر وتعليمات تشغيلية مبا   ير وينبغي وضع معاي .  4.261
 وبناءً   .138والتعليمات أثناء إجراء التعداد   ير عاي الم وتطبيق هذه    4.258الفقرة  في  فهوم الوارد  الم أساس  على  

 غير و   ينمي األ شخاص  بين األ القراءة والكتابة من أجل التمييز  اإللمام ب عليه، ورغم أنه ينبغي جمع بيانات عن  
ل عام. وينبغي القراءة والكتابة بشكاإللمام بمهارات  بين  التمييز  في االعتبار أيضًا  ، فإنه ينبغي أن يؤخذ  األميين

وة ال القراءة والكتابة. وعاإللمام بجابة تعكس مختلف مستويات مهارات  لإل بسيطة وتحديد فئات    استعمال أسئلة 
قياسها من حيث صلتها   ضي يقتمر  األ القراءة والكتابة هي مهارة تطبيقية، فإن  اإللمام ب ذلك، وبما أن  على  

ت، أو كتابة رسالة شخصية. ويمكن ال ج المحف و للرسائل الشخصية والُص ة مثل القراءة مع الفهم  ن بمهمة معيَّ 
من أجل تصنيف اًل،  يعرفها أص  ال أو    سئلة إما بأنه يعرفها بسهولة أو بصعوبةاألهذه  على  للمجيب أن يرد  

 . سئلة األالقراءة والكتابة بشكل منفصل من أجل تبسيط    مختلف مستويات مهارات القراءة والكتابة. ويمكن قياس
 

البلدان من أجل ضمان القابلية للمقارنة. وقد بين  فضل استعمال أسئلة قياسية ومنسقة فيما  األ من  .  4.262
منظمة   للالممم  األوضعت  والثقافة  تر تحدة  والعلم  مرجعية    ( اليونسكو) بية  بيانات  النموذجية. لأل قاعدة   سئلة 

القراءة والكتابة من أجل التحقق من نوعية بيانات لإللمام باليونسكو بإجراء اختبارات    صيتو   ، ذلك   لى ضافة إ إل با
سياق التعداد في  يشية  أُلسر المع إجراء اختبار للقراءة والكتابة لجميع أفراد ا  أنغير  القراءة والكتابة وتحسينها.  

من ذلك، يمكن النظر  وبدالً   النتائج.ئدة  من فا  شاركة، ومن ثم يحد  على المكما أنه يؤثر  رًا عمليًا،  لن يكون أم
 متابِّعة   في دراسة استقصائية  وإم انة من المجيبين إما في التعداد نفسه  عي  على  في إجراء مثل هذا االختبار  

 
م كن  األ بي انت عن    ىلإ ل للح جة  سااااااااااااااح،  فقاملل عملي ت  اللقراءة  الكت بة هي من خاإلمل م  رمب  ك نت أفضاااااااااااااا  طريقة لقي ق    138
 رية   فق ل لظر ف البلد. الصل
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سياق في  سئلة البسيطة للتقييم الذاتي  األالبلدان أسلوب    بعض وتتبع    تستهدف فئة معي نة. و العد   بعد  ُتجرى ما  
. وينبغي وضع يرةناطق الصغ الم مستوى  عل  القراءة والكتابة  اإللمام ب ت  ال معد على    شر مؤ   ير التعداد من أجل توف

 . القراءة والكتابةاإللمام بحصاءات مع إحصاءات التعداد عن اإلتقييم لنوعية 
 

الدراسة والتحصيل في  نتظام  اال لقراءة والكتابة و ا مام ببين اإللاض بوجود روابط  تر ف االوينبغي عدم  .  4.263
تعدادات السكان. ومن الناحية التشغيلية في القراءة والكتابة اإللمام بسياق جمع وتبويب إحصاءات في  العلمي 

عيشية بالقراءة والكتابة بغض األسرة الم كل فرد من أفراد  إلمام  ستفسار بشكل منتظم عن مدى  االيعني ذلك  
 . مستوى علمي وصل إليه لى الدراسة أو أعفي نتظام  اال النظر عن  

 
البيانات   البلدان بين  فيما    القراءة والكتابة حالياً اإللمام ب ويختلف السؤال الخاص ب .  4.264 ونتيـجة لذلك فإن 

اًل القراءة والكتابة دليب  م اإللماينبغي اعتبار    ال و .  الدوليـةللمقارنة    سـتخلصة من التعدادات ليسـت قابلة دائماً الم
توجد   ، ال المثسبيل    لى فات مهمة. فع ال الوثيق، توجد بينهما اخت   نه، رغم ارتباطهماألالتحصيل التعليمي    ى عل
درسة بمهارات محدودة من ناحية القراءة والكتابة أو أنهم يفقدون تلك المشخاص  األة يغادر فيها  ير ت كثال حا
 . لقياس مهارات القراءة والكتابة سليمًا  مارسة. لذلك فإن التحصيل التعليمي ليس مقياساً م المهارات بسبب عدالم 
 

 سي( موضوع أسا) الدراسة  في  نتظام  . اال 6.2

ف بها أو برنامج تعليمي تر مع   حضور أي مؤسسة تعليميةفي    نتظام اال بأنه    الدراسة   في االنتظام  ف  يعرَّ .  4.265
التعليم   كان عامًا أو خاصًا من أجل الدراسة المف به سواءً تر مع  وقت في  نظمة بأي مستوى من مستويات 

 اً ووفق   .السابقةالدراسية  السنة  في  ة العطلة  تر ل فال كان التعداد يجري خ   ل آخر سنة دراسية إذا ال التعداد، أو خ 
د  للتصنيف الدو  التي تهدف لتلبية   والمخطط لها  واإلرادية المؤسسية  نشطة  األراد بالتعليم جميع  للتعليم، يُ لي الموحَّ

 ا من النظام مهارات خاصة ليست جزءً ًا في الدراسة تعلُّم  انتظام   بر يعت   ال غراض التعداد  أل و التعلُّم.    احتياجات 
 (. صانعالم أثناء الخدمة بفي لتدريبية مثل الدورات ا) البلد  في ف به تر عالم التعليمي 

 
عمار. األ شخاص من جميع  األ الدراسة لكل  في  نتظام  االعلومات عن  الم بدأ ينبغي جمع  المومن حيث  .  4.266

سنة   29و   5سن  بين  اوح ما  تر والتي ت   السن الرسمية للدراسةفي  شخاص الذين هم  األوهي تتصل بوجه خاص ب 
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قتضاء االدى العمري حسب  الم البلد. ويمكن تعديل    في  للهيكل التعليمي   آخر وفقاً   لى ولكنها قد تختلف من بلد إ
مج التعليمية والتدريبية برابتدائية أو ال اال رحلة  الم الدراسة قبل  في  نتظام  االحالة مد نطاق جمع البيانات ليشمل  في  

أثناء في  مثل الدورات التدريبية  ) نتاج أو الخدمات  اإلمؤسسات  في  خرى التي يجري تنظيمها للكبار  األ النظامية  
 . التعليميةغير ؤسسات المذلك من   غير جتمع و الموالتي تنظمها هيئات   (، 4.265الفقرة في ذكورة المالخدمة 

 
بيانات  .  4.267 متقاطعاً الدراسة تصنيفاً في  نتظام  االوينبغي تصنيف  بيانات     الدرا  مع  وفقاً سيالتحصـيل   ، 

تقاطع أن المويمكن لهذا التصنيف (. 4.272 )انظر الفقرة ينتظم فيه الشخص حالياً للمستوى أو الصف الذي  
في   ين نتظمالم شخاص  لأل   سي العمر ومستوى التحصيل أو الصف الدرابين  يوفر معلومات مفيدة عن الصلة  

 . الدراسة
 

ال   ،القليلة الماضية  خالل العقود  ة ير من الدراسة أهمية كب  سربينت الم طفال  األ أعداد  لة أمس قد اكتسبت  . 4.268
للجميع"  سياق هدف  في  سي ما   ا "التعليم  دته  بتحقيق شمول جميع  لالذي حد  في طفال  األ يونسكو، فيما يتعلق 

، ولم تكن األهداف " التعليم للجميع تحقيق هدف " السنة المستهدفة ل   هي   2015سنة    وكانت   بتدائي.اال التعليم  
طفال األ ويتيح التعداد فرصة قياس عدد    إعداد هذه الوثيقة.عند  دت بعد  د ِّ قد حُ   2015ما بعد عام  ل الجديدة  

 . وقت ما في  وا الدراسـة  ضر طفال الذين ح األ أو    بالنسبة إلى الحضور( )  دارس المخارج  
 

 ولذلك فإن معلومات التعداد قد تختلف   " درسة في الم التسجيل  " و   "الدراسةفي  نتظام  بين "اال   ق  . وهناك فر 4.269
بأن تكون   صى ورة. ويو ضر ها بالضر يح   ال  درسـة ولكنهاًل في الم دارية. فالطفل قد يكون مسـج اإلعلومات  الم عن  
 . فاهيم واضحة لكي تقرر البلدان الصيغة التي ترغب جمع بيانات التعداد بها المهذه  

 
 لي الدو الصعيد  على    ة منسق   أسئلة لى  مسألة الحاجة إ في  عضاء  األ بأن تنظر الدول  . ويوصى أيضًا  4.270

 . درسةفي الم الدراسة والتسجيل  في  نتظام  االمن أجل قياس 
 

 باالستناد إلى االلتحاق بالمدارس  تاريخ  البيانات المتعلقة ب   ُتعر ض أن    يجب وألغراض المقارنة الدولية،    . 4.271
د للتعليم    برامج   مستويات ستخدم لتصنيف البرامج المدرجة أدناه، والتي تُ   (ISCED-P)التصنيف الدولي الموح 
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 وطني    نظام تعليمٍ أي    تحقيق التوافق بين . ويمكن  2011د للتعليم لعام  التصنيف الدولي الموح    وفق التعليمية  
 .139لتصنيف الدولي لهذا ا خرائط لبرامج التعليم الوطنية وفقاً   بوضع د للتعليم  والتصنيف الدولي الموح  

 قبل االبتدائي ما التعليم :  0ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي الدو التصنيف 
 بتدائي االالتعليم :  1ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 من التعليم الثانوي  األولى رحلة  : الم 2ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 من التعليم الثانوي  الثانية رحلة  : الم 3ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 العالي غير بعد الثانوي ما التعليم :  4ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 قصير األمد التعليم العالي   : 5ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 الوريوس أو ما يعادلها: مستوى البك6ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 

 : مستوى الماجستير أو ما يعادلها7ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي الدو التصنيف 
 مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها  : 8ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 

 

 
 سي( موضوع أسا) التحصيل التعليمي  . 6.3

 انظر الفقرة" )العلمية ت  ال ؤهو"الم  (4.273  انظر الفقرة )مي"  التحصيل التعلي"تستفيد التوصيات بشأن  .  4.272
 . 2011140في  نقحة  المبصيغته    عن اليونسكو،   د للتعليم الصادروحَّ الم  لي من فئات التصنيف الدو (  4.287

ستويات التعليم لماستعمال التصانيف الوطنية  في  ستمرار  االالوطنية،   لظروفها واحتياجاتها  ويمكن للبلدان، وفقاً 
ت ال هتمام لوضع معد اال ء  ال نات من تعدادات السكان وتبويبها. وينبغي إي جمع البيا في  ومراحله وميادين التعليم  

نظام تعليمي مختلف أو أجنبي. في  شخاص الذين تلقوا تعليمهم  لأل الفصول التعليمية  أو  مناسبة للمستويات  
د  نظام التصنيف الدو   لى وينبغي أن تكون هذه التصانيف الوطنية قابلة للتحويل إ   2011للتعليم لعام  لي الموحَّ

 . التجهيز بعد التعداد مرحلةفي لهذا النظام، ويتم هذا عادة  أو أن يتم تبويبها طبقاً 
 

 
بياااااا انت    139 بقاااااا عاااااادة  لإلحصاااااااااااااااااااا ء  اليونساااااااااااااااكو  معهااااااد  الاااااادخرائ   تضااااااااااااااامّ  تفظ  التصااااااااااااااانيف  للتعليمو  د  املوحااااااّ   املوقع:  يف   يل 

www.uis.unesco.org/ISCED. 
(، مت ح  2012، معهد اليونسااكو لإلحصاا ء،   ايلن )مو ،  2011د  كالتصاانيف الد يل املوّحد للتعليم: إساا معهد اليونسااكو لإلحصاا ء،    140

 . www.uis.unesco.org/Education/Documents /isced-2011-en.pdfعلى املوقع:  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
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د للتعليم، على أن   التحصيل العلميُيعر ف    4.273 بأن ه أعلى مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموح 
، ويكون عادًة من حيث أعلى برنامج تعليمي ُأكمل بنجاح بنجاح. وُيقاس التحصيل العلمي  أتم ه يكون الفرد قد  
قًا   وقد ترى بعض البلدان أن من المفيد عرض بيانات عن التحصيل التعليمي شهادة ُمعترف بها.  ب عمومًا مصد 

دة مرحلة    سي"الصف الدرا"   بر يعت  ،قارنة الدولية الم غراض  أل و   بلغه الفرد.   سي أعلى صف درا على أساس   محد 
علومات عن التحصيل التعليمي لجميع الم فضل جمع  األ ل سنة دراسية واحدة. ومن  ال التعليم تتم عادة خ من  

 . من العمر خمس سنوات فأكثر  ين شخاص البالغاأل
 

تثبت الشهادات التي  يوضح  تصنيف    لى مر إاأل يحتاج    ، ولتقديم إحصاءات عن التحصيل التعليمي.  4.274
الناجح اإل إنااللتعليم  ل  كمال  الثانوي. وحيث  بعد  تغيَّ   بتدائي والثانوي وما  قد يكون  التعليمي  بمرور ر  النظام 

ال تعليمات بشأن معاملةضر الوقت، فمن  تلقوا تعليمهم  األ  وري وضع  الذين  وقت كان فيه نظام في  شخاص 
ادين خاصة بالعدَّ تصميم التعليمات ال في  وقت إجراء التعداد. وينبغي    عن النظام القائم   التعليم الوطني مختلفاً 

علومات عن التحصيل التعليمي، مراعاة أي المجمع  على  كيز  تر ميز وتجهيز البيانات، بجانب التر وعمليات ال 
اًل عن بلد آخر، فضفي  مدى السنوات وكذلك الذين تلقوا تعليمهم  على  البلد  في  النظام التعليمي  في  ات  ير تغي 

 . القائم إطار النظام التعليمي  في الذين تلقوا تعليمهم  
 

قًا  يكون عموماً على أن ، بنجاح كل فرد ه أتم   تعليمي  مستوى  لى عن أعجمع علومات التي تُ الم و . 4.275 مصد 
بها ب  ُمعترف  البيانات    إعادة في    مرونةً تتيح    ، شهادة   .التجميعأنواع    لمختلف ًا  مجموعات وفق ضمن  تصنيف 
يمكن استخدام كذلك،  المعترف بها على مستوى أقل  من البرنامج نفسه.    المتوسطة  الشهادات   تصنيفيمكن  و 

شخاص الذين أتموا بين األلتمييز  ل،  تم  إكمالهأو عن أعلى صف دراسي  المتوسطة  الشهادات  المعلومات عن  
 . ستوياتالموا تلك م كل مستوى من مستويات التعليم وأولئك الذين لم يتم

 
التعليمية تعداد السكان عن كل   بيانات من  ال حاجة إلى    ثم ة   ، المقارنة الدوليةألغراض  .  4.276 المستويات 

في   للتعليم.المدرجة  د  الموح  الدولي  تقوم  البلدان   وعلى   التصنيف  اإلمكان،  أن  إحصاءات قدر  بتصنيف   ،
د للتعليم   مستويات   التحصيل التعليمي حسب  ي، المدرجة أدناه والتي التحصيل العلم   - التصنيف الدولي الموح 

د للتعليم ن التص ُتستخدم لتصنيف التحصيل العلمي في   للتصنيف   ما يعادلها وفقاً   )أو حسب   يف الدولي الموح 
 (:ستويات التعليملم الوطني  
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 قبل االبتدائي ما التعليم :  0ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 بتدائي االالتعليم :  1ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 من التعليم الثانوي  األولى رحلة  : الم 2ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 من التعليم الثانوي  الثانية رحلة  : الم 3ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 غير العالي بعد الثانوي ما التعليم :  4ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 : التعليم العالي قصير األمد 5ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 : مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها6ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 : مستوى الماجستير أو ما يعادلها7ستوى الم د للتعليم، وح  الم لي التصنيف الدو 
 مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها  : 8ستوى الم د للتعليم، وح  لما  لي التصنيف الدو 

 
للمستوى   . 4.277 العلمي،  التحصيل  لتصنيف  في   0  بالنسبة  معنى  للتعليم  د  الموح  الدولي  التصنيف  من 

يعني   ؛ فهو (4.271عن تصنيف البرامج التعليمية )انظر الفقرة مختلف  2011د لعام التصنيف الدولي الموح  
من التصنيف الدولي الموحد للتعليم بنجاح. ويشمل ذلك األفراد الذين لم يلتحقوا قط   1عدم إكمال المستوى  
في تصنيف البرامج التعليمية ف  عر  يُ أي ما  بعض التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ) تلقوا  ببرنامج تعليمي، أو  

الدولي الموح    0بالمستوى   التصنيف  للتعليم(، أو  من  لم يكملوا بنجاح   تلقواد  التعليم االبتدائي ولكنهم  بعض 
التعاريف والتصـانيف الوطنية بين  وينبغي إيضاح أي فروق    . د للتعليممن التصنيف الدولي الموح    1المستوى  

 . قارنة والتحليل الم  ير منشـورات التعداد بغية تيس في والدولية للتعليم 
 

إذا كان ،  ها الفرد بنجاح مستويات التعليمية التي لم يتم  الم  ين يبال  سؤ   طرح أن تنظر في  ويمكن للبلدان  .  4.278
 شرسؤال مبا  . ويمكن أن يكون ذلك عن طريقذلك موضع اهتمام واضعي السياسات أو المستعملين اآلخرين

أو السنة   سي الصف الدرا عن طريق سؤال يسأل عن   وًا عند مستوى معيَّن، أعما إذا كان الشخص تلقى تعليم 
 يَّن. لها الشخص من أي مستوى تعليمي معالتي أكم 

 
القراءة والكتابة، اإللمام بومدى    سي الدراسة والتحصيل الدرا في  نتظام  اال وينبغي جمع البيانات عن  .  4.279

 الفقرة في   يَّن كما هو مب ) بعضها البعض بين اض وجود أي روابط تر دون اف بوتبويبها، بشكل منفصل ومستقل، 
4.263 .) 
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التعداد حسب  الم ولضمان  .  4.280 لبيانات  بالنسبة  الدولية وتحسينها  التعليميالمقارنة  بأن   صى يو   ،ستوى 
 لي التصنيف الدو في ر الخاص بالتحصيل التعليمي يمكن إدماجه تغي ِّ المعضاء التأكد من أن األ تواصل الدول  

 . لتعداد مرحلة تجهيز البيانات بعد افي ويتم هذا عادة .  2011لعام   د للتعليموحَّ الم
 

 ت الدراسية ال ؤه الممجال الدراسة و .  6.4

 )أ( مجال الدراسة والتدريب 

والتدريب ستوى التعليمي ومجال الدراسة  الم شخاص حسب  األ معلومات عن  على  هم الحصول  الممن  .  4.281
معيَّنة. تخصصات    في ة  المؤهل  اليد العاملة  علىالعمل  سوق  في  العرض والطلب  بين  من أجل دراسة التوافق  

أيضاً  مهم  أمر  قدرات    وهو  وتنظيم  لتخطيط  و الم مختلف  على  نتاج  اإلبالنسبة  والفروع  األ ستويات  في نواع 
 . ؤسسات التعليمية وبرامج التدريبالم 
 

سنة فأكثر، الذين   15شخاص من سن  األجميع  لى  إ  والتدريب   وينبغي توجيه سؤال عن مجال الدراسة.  4.282
برامج تعليمية وتدريبية نظامية ذات مستويات في  التعليم الثانوي أو انتظموا  في  قل  على األدرسوا سنة واحدة  

 . لةمعادِّ 
 

( 2013مجاالت    - )إسكد   2013لعام    لمجاالت التعليم والتدريب   المو حد دليل التصنيف الدولي  يمي ز    . 4.283
، والمجاالت والمجاالت الضي قة )المرم زة بثالثة أرقام(  ، الواسعة )المرم زة برقمين(  والتدريب   التعليم   بين مجاالت 

لة )المرم زة بأربعة أر   المجاالت الواسعة فيما يلي:  وترد  .141قام( المفص 

 البرامج والمؤهالت العامة  00
 التعليم  01

 

، )مون ايل،  ( ISCED-F 2013)   2013 للتخصاااصااا ت  جم الت التدريب لع مالتصااانيف الد يل املوّحد  معهد اليونساااكو لإلحصااا ء،    141
- www.uis.unesco.org /Education/Documents /isced-fields-of-education  (، مت ح على املوقع: 2014معهد اليونسااااااكو لإلحصاااااا ء،  

training-2013.pdf . 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
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 الفنون والدراسات االنسانية  02
 والمعلومات لعلوم اإلجتماعية والصحافة ا 03
 األعمال التجارية واإلدارة والقانون  04
 العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  05
 المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت  06
 والبناء والصناعات التحويلية الهندسة   07
 د األسماك والخدمات البيطرية ي ومصا حراجة الزراعة وال  08
 الرعاية االجتماعية الصحة و  09
 الخدمات  10
دة  99  غير محد 

 
مجاوقد    . 4.284 عن  بيانات  في جمع  البلدان  لة  والتدريب التعليم  ت  ال ترغب  والمفص  عن   ، الضي قة   وليس 

الواردين والتدريب  التعليم  ت  ال أن تستعمل البلدان تصنيف ورموز مجا  ينبغي   ، لذلك فحسب.  الواسعة  ت  ال جاالم
 د للتعليم. وحَّ الم  لي الدو  التصنيففي 

 
مع   توافقاً ا أيضًا أن تقيم  عليه  ،وفقًا لتصنيف وطني  والتدريب التعليم  مجال  والبلدان التي تقوم بترميز  .  4.285

أو   المزدوج  الترميز  سـواًء عن طريق  للتعليم،  د  الموحَّ الدولي  التصنيف عن طريق  التصـنيف  "التحويل" من 
د. وقد تنشأ مشكلة في تحديد   ل إلى التصنيف الدولي الموحَّ على وجه   تدريب ال تعليم و المجاالت  الوطني المفصَّ

مجال وصى بأن تتبع البلدان إجراء تحديد  يوفي هذه الحاالت،  .  ذوي التخصصات المتعددةالدقة لألشخاص  
 لذوي التخصصات المتعددة.  والتدريب الرئيسي التعليم 
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ع .  4.286 الحفاظ  أجل  حسب  استمرارية    لى ومن  التعداد  لبيانات  الدولية   والتدريب التعليم  مجال  المقارنة 
اإلصدار األحدث على أساس   والتدريب التعليم لمجاالت وتحسينها، يوصى بمواصلة استعمال هيكل التصنيف 

د للتعليم ل   . لتصنيف الدولي الموحَّ
 

 ت الدراسية ال ؤه)ب( الم 

د  ت يكون عادًة على شكل وثيقة    رسمي   إثبات هي    العلمية   المؤهالت .  4.287 إتمام برنامج تعليمي أو مرحلة ؤك 
برنامج تعليمي كامل   إتمام من خالل ما يلي: )أ(    البرنامج بنجاح. ويمكن الحصول على المؤهالت مراحل  من 

تعليمي بنجاح مرحلة من مراحل    إتمام )ب(  أو  بنجاح؛   التحق  )المؤهالت المتوسطة(  برنامج  ق من ؛ أو )ج( 
 . بصرف النظر عن المشاركة في برنامج تعليمي  المعارف والمهارات والكفاءات المكتسبة، 

 
 لى الذين وصلوا إ   شخاص األت من  ال ؤهالم يمكن جمع معلومات عن    ، حتياجات الوطنيةاالب. ورهنًا  4.288

شهادة   لى اسم أع  لى علومات إ الم هذه    ير من العمر أو مستوى التحصيل التعليمي. وينبغي أن تش يَّن  مع   حد  أدنى  
 . دراسية أو دبلوم أو درجة علمية

 
 قتصاديةاالالخصائص   - 7
 

 مة . مقد  7.1

تتعدد األسباب التي من أجلها ُتجمع إحصاءات عن الخصائص االقتصادية لألشخاص في تعداد .  4.289
يكلية لكي تكتمل الصورة عن اله   حيوياً   السكان. ويعتبر جمع المعلومات عن األنشطة اإلنتاجية لألشخاص أمراً 

البالد.  للعمل لدى سكان  الناقص  العمل، واالستغالل  العمل، والمشاركة في سوق  للبالد وأنماط  االقتصادية 
وعندما تقترن هذه المعلومات بخصائص شخصية وخصائص األسر المعيشية والمساكن األخرى التي تم جمعها 

لألشخاص واألسر المعيشية، وهي ضرورية في التعداد، تتيح إجراء تقييمات للحالة االجتماعية واالقتصادية  
مثل  بمجاالت  المتصلة  واالجتماعية  االقتصادية  والبرامج  السياسات  من  واسعة  لمجموعة  التخطيط  إلثراء 

من الفقر، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتعليم والتدريب المهنيين،   استحداث فرص العمل، والحد  
 .ر ذلك من المزايا االجتماعية، والعدالة بين الجنسين واإلدماج االجتماعيوتوفير الضمان االجتماعي وغي
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يمكن جمع هذه اإلحصاءات من مصادر أخرى، مثل المسح القائم على األسر المعيشية أو السجالت .  4.290

المعيشية، وال سيما اإلدارية، إال أن هذه المصادر األخرى لها محدوديتها. تعتبر الدراسات االستقصائية لألسر  
االقتصادية  الخصائص  اإلحصاءات عن  لتوليد طائفة واسعة من  بشكل خاص  مناسبة  العاملة،  القوة  مسح 
للسكان على المستويات التجميعية، مثل التجمعات الوطنية واإلقليمية الواسعة النطاق. بيد أن البيانات المستقاة 

ا أخذ  للخطأ في  العاملة عرضة  القوى  نادراً من مسوحات  ولذلك  للمناطق   لعينات،  تقديرات موثوقة  توفر  ما 
الصغيرة، أو المجموعات السكانية الصغيرة، أو مجموعات تفصيلية من الصناعات والمهن. وفي المقابل، يمكن 

نة عند أدنى مستويات التجميع لهذه المجموعات السكانية أن توفر التعدادات السكانية إحصاءات أساسية معيَّ 
نوعية الصغيرة   نفس  لها  تكون  فقد ال  اإلدارية  السجالت  أما  المهن والصناعات.  تفصيلية من  ولمجموعات 

باستثناء األنشطة  أو تغطية األنشطة،  السكانية  للتغطية  المتاح  الشمول  نفس  أو  المهني والصناعي  الترميز 
 .اإلنتاجية غير النظامية أو غير المدفوعة األجر عموًما 

 
سكان معلومات كخط أساس يمكن الربط بينها وبين اإلحصاءات المستقاة من مصادر يوفر تعداد ال.  4.291

األسر  أساس  على  القائمة  المسح  عمليات  لمعظم  اإلحصائية  األُطر  السكان  تعدادات  توفر  كذلك  أخرى. 
أو غير   المعيشية، بما في ذلك مسح القوة العاملة. وفي البلدان التي لديها برنامج مسح لألسر المعيشية محدود 

 . منتظم، قد يمثل تعداد السكان المصدر الرئيسي أو الوحيد للمعلومات عن الخصائص االقتصادية للسكان
 

عند تحديد المواضيع المتعلقة بالخصائص االقتصادية للسكان التي ينبغي إدراجها في تعداد السكان، .  4.292
اماتها التكميلية. وينبغي أن يكون الهدف هو يتعين على البلدان تقييم وجود مصادر أخرى لإلحصاءات واستخد

تغطية المواضيع األساسية الالزمة كمعلومات مرجعية إلعداد أطر العينات، وتوفير إحصاءات أساسية للمناطق 
الصغيرة والفئات السكانية الصغيرة، ولمجموعات المهن والصناعات التفصيلية، حسب االقتضاء في السياق 

 . الوطني
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المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل قرارات ومبادئ توجيهية دولية إلصدار إحصاءات يعتمد  .  4.293
للسكان، ويصد   االقتصادية  بالخصائص  الدولية تتعلق  العمل  منظمة  إدارة  مناقشة   .142ق عليها مجلس  وتتم 

. وتجد معايير 1التوصيات المتعلقة بالمواضيع التي يمكن إدراجها في تعدادات السكان بشكل عام في اإلطار 
 : إحصاءات العمل الكاملة على الموقع اإللكتروني

en/index.htm--guidelines/lang-and-databases/standards-and-www.ilo.org /global/statistics  143 . 
  

 

 . www.ilo.org/stat  : انظر  142

  القرار املتعلق إبحصااااااااا ءات العم   العم لة  االساااااااااتلالل الن قم للعم لة  ، املؤمتر الد يل الت ساااااااااع عشااااااااار خلرباء إحصااااااااا ءات العم   143
عاااالااااى  ( 2013جااااناااايااااف،  )  مااااتاااااااا ح  -www.ilo.org /global/statistics-and-databases /meetings-and-events /internationalاملااااوقااااع:  ، 

conference -of-labour-statisticians/19 /WCMS_230304/lang--en /index.htm.. 

http://www.ilo.org/stat
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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 .1اإلطار 

 التوصيات الدولية الجديدة المتعلقة بإحصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل 

القرار المتعلق بإحصــاءات العمل والعمالة  ، اعتمد المؤتمر الدولي التاســع عشــر لخبراء إحصــاءات العمل  2013في تشــرين األول/أكتوبر  
ــتغالل الناقص للعمالة  ــادًيا والعمالة    .150واالســـ ــطين اقتصـــ ــكان النشـــ ــابقة المتعلقة بقياس الســـ ــيات الدولية الســـ وحل هذا القرار محل التوصـــ

)المؤتمر الدولي الثالث عشــر لخبراء إحصــاءات العمل( والمبادئ التوجيهية    1982مالة الناقصــة التي يعود تاريخها إلى عام  والبطالة والع
 ذات الصلة.

ــابات   ــاءات العمل الذي ينســــــجم مع نظام الحســــ وقد أدخلت هذه المعايير الجديدة عدة تنقيحات هامة، من بينها اإلطار المفاهيمي إلحصــــ
عمل مقابل دئ التوجيهية لقياس مختلف أشــكال العمل بشــكل منفصــل، بما في ذلك تعريف أكثر اســتهداًفا للعمالة على أنه القومية؛ والمبا

، ولتوســــــيع نطاق تدابير االســــــتغالل الناقص للعمل إلى ما هو أبعد من البطالة التقليدية. كما تم اعتماد مصــــــطلحات جديدة، أجر أو ربح
صطلحات التي تعتبر قديمة، وال سيما "أصحاب نشاط اقتصادي/ليس لهم نشاط اقتصادي"، بـــــــ"القوى  حسب االقتضاء، واستعيض عن الم

 العاملة/خارج القوى العاملة".
ــينات التي تم إدخالها على   ــاءات. غير أن التحســـ ــاق الداخلي لإلحصـــ ــرورية لالتســـ ــابقة الضـــ ــر الهامة من المعايير الســـ ولم تتغير العناصـــ

الجديدة لالسـتغالل الناقص للعمل قد تؤدي إلى تقطعات في السـلسـلة التاريخية من اإلحصـاءات المتعلقة بالسـكان   تعريف العمالة والتدابير
ــة. وعلى وجه الخصــــــوص، لم تعد األنشــــــطة اإلنتاجية بدون أجر، مثل األنشــــــطة   ــادًيا والعمالة والبطالة والعمالة الناقصــــ النشــــــطين اقتصــــ

 المدرجة أدناه، ضمن نطاق العمالة:
 نتاج السلع المعدة لالستخدام النهائي من قبل األسرة المعيشية إ  • 
 العمل غير المأجور من قبل المتتلمذين والمتدرجين والمتدربين • 
 العمل التطوعي القائم على المنظمات • 
 التطوع المباشر إلنتاج السلع لألسر المعيشية األخرى  • 

ل من خالل أشـكال العمل المحددة حديًثا: العمل اإلنتاجي لالسـتعمال الخاص،  يتعين اآلن قياس المشـاركة في هذه األنشـطة بشـكل منفصـ
 والعمل غير المدفوع األجر للمتدربين، والعمل التطوعي، على التوالي.

العاملة، استناًدا إلى  القوة  العمل، بما في ذلك إحصاءات  البلدان على تطوير نظامها اإلحصائي بحيث يشمل إحصاءات  ويتم تشجيع 
اجاتها ومواردها الوطنية المحددة. وفي حالة التدابير المتأثرة بقرار المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل، من األفضل  احتي

الفترة االنتقالية، من األهم ية  تنفيذ المعايير الدولية المحدثة مع مرور الوقت، بطريقة مجدية بالنسبة للنظم اإلحصائية الوطنية. وخالل 
ن أن تقوم المؤسسات واألشخاص المسؤولون عن التخطيط إلنتاج إحصاءات عن الخصائص االقتصادية للسكان وإدارتها بوضع نهج  بمكا

استراتيجي ومنسق يأخذ في االعتبار جميع المصادر الرسمية لإلحصاءات، بما في ذلك تعداد السكان، ومسح القوى العاملة، وغير ذلك 
المعيشية والسجالت اإلدارية. وسيتعين إبقاء مستعملي البيانات على علم تام بالعملية المعتمدة، بما في  من المسوحات على أساس األسر

 ذلك عن طريق نشر البيانات الفوقية ذات الصلة على نطاق واسع واإلبقاء على سلسلة موازية لفترة محددة بعد تنفيذها.
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 اإلطار المفاهيمي إلحصاءات العمل . 7.2

 العمل )أ(  

يستند قياس الخصائص االقتصادية للسكان إلى اإلطار المفاهيمي إلحصاءات العمل )أنظر اإلطار .  4.294
(. وفي هذا اإلطار، يتم تعريف العمل ألغراض مرجعية بأنه "أي نشاط يقوم به أشخاص من أي جنس أو 1

 مال الخاص". عمر إلنتاج سلع أو لتقديم خدمات الستخدامها من قبل اآلخرين أو لالستع 
 

نظام الحسابات القومية لعام ويتماشى مفهوم العمل مع حدود اإلنتاج العامة على النحو المحدد في  .  4.295
2008  (2008  SNA  ،) وبالتالي، فإن جميع   .مما يتيح التكامل الكامل بين إحصاءات العمل وإحصاءات اإلنتاج

النظر عن   اإلنتاجية مشمولة، بغض  األنشطة  أو  أو مشروعية األعمال  النظامي  أو غير  النظامي  طابعها 
النشاط. ويستثنى من ذلك األنشطة التي ال تنطوي على إنتاج سلع أو خدمات )مثل التسول والسرقة(، والرعاية 
الذاتية )مثل االستمالة الشخصية والنظافة الصحية(، واألنشطة التي ال يمكن لشخص آخر القيام بها نيابة عن 

 والتعلم واألنشطة لالستجمام الخاص(.  الشخص )مثل النوم 
 

يمكن القيام بالعمل في أي نوع من الوحدات االقتصادية، بما في ذلك وحدات السوق )مثل الشركات . 4.296
القائمة على األسر المنزلية(؛ والوحدات غير السوقية و لة كشركات  وشبه الشركات ومؤسسات السوق غير المسج  

المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات لألسر المعيشية(؛ واألسر )على سبيل المثال  
 .144أو خدمات لالستخدام النهائي من قبل المنتجين  المعيشية التي تنتج سلعاً 

 
يحدد اإلطار المفاهيمي إلحصاءات العمل خمسة أشكال عمل يستبعد بعضها بعًضا من أجل قياس .  4.297
 :( 3)أنظر الشكل منفصل  

 ، الذي يشمل إنتاج السلع والخدمات لالستعمال النهائي الخاص؛العمل اإلنتاجي لالستعمال الخاص   )أ( 
 ، الذي يشمل العمل المنجز مقابل أجر أو ربح؛ الشغل )ب( 

 

 (. E.08.XVII.29 : األمم املتحدة، رقم املبيع  ات )منشور   2008نظ م احلس  ت القومية لع م    144
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الخبرة ، الذي يشمل العمل الذي ينفَّذ لآلخرين بدون أجر الكتساب  عمل المتدرب غير مدفوع األجر)ج(  
 أو المهارات في مكان العمل؛ 

 ، الذي يشمل العمل غير اإللزامي الذي ينفَّذ لآلخرين بدون أجر؛ العمل التطوعي )د(
، بما في ذلك العمل اإللزامي غير المدفوع األجر الذي ينفَّذ لآلخرين، مثل أنشطة العمل األخرى )ه(  

سلطة مماثلة، والخدمة العسكرية أو المدنية   خدمة المجتمع وعمل السجناء، عندما تأمر بذلك محكمة أو 
 البديلة غير المدفوعة األجر. 

 
وخالل فترة مرجعية معينة، يجوز لألشخاص أن ينخرطوا في شكل واحد أو أكثر من أشكال العمل .  4.298

فوع بالتوازي أو على التوالي، أي أنه يجوز لألشخاص أن يشتغلوا أو يتطوعوا أو يقوموا بعمل متدرب غير مد 
 األجر أو باإلنتاج لالستعمال النهائي الخاص، وفق أي مزيج كان. 

 
لتحقيق أهداف مختلفة، يمكن للبلدان أن تقيس الخصائص االقتصادية للسكان فيما يتعلق بمشاركتهم .  4.299

 في عمل واحد أو في عدة أشكال من العمل. وفي تعداد السكان تحديًدا، قد يشمل ذلك قياس ما يلي: 
فئة ضرورية كجزء من إعداد إحصاءات قوة العمل التي تشمل البطالة وغيرها   األشخاص العاملون (  أ )

من تدابير االستغالل الناقص للعمل. ومن الضروري تقييم مشاركة السكان في سوق العمل وتصنيف 
 . (4.333لى إ 4.307لوضعهم كقوة عاملة في فترة مرجعية قصيرة )انظر الفقرات   السكان وفقاً 

الخاص )ب(    للسلع ذات االستعمال  المنتجون  التي   األشخاص  البلدان  فئة مهمة بصفة خاصة في 
السكان في الزراعة وصيد األسماك أو الصيد وجمعها لالستهالك  تنخرط فيها مجموعات معينة من 

 (، وللتمكن من إدماج التعداد 4.381لى  إ   4.367الفقرات  نظر  ا النهائي الخاص، بما في ذلك للكفاف ) 
 . (1.50لى إ 1.44الفقرات نظر االسكاني مع التعداد الزراعي )

يُ )ج(   بإدراج  قد  األجرنصح  مدفوعي  غير  المتدربين  الصناعية األشخاص  التلمذة  تكون  قد  ، حيث 
والتدرج الداخلي والتدريب غير مدفوعي األجر آلية رئيسية لدخول فئات معينة من قبيل الشباب أو مهن 

الميكانيكي أو الخياط إلى سوق العمل، نظًرا لصغر حجمهم اإلجمالي المحتمل في البلد محددة مثل  
 . ومحدودية توفر المصادر اإلحصائية البديلة
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بالنظر إلى الحاجة إلى إجراء بحث مفصل، فإن قياس المشاركة في توفير الخدمات ذات االستعمال .  4.300
التطوعي، هو أكثر مالءمة من خالل مسوحات األسر المعيشية   الخاص، وعمل المتدربين غير المدفوع، والعمل 

 .145أو، عند الرغبة، من خالل تعداد السكان عن طريق استمارة طويلة تطبق على مجموعة فرعية من السكان 
 

كما يمكن جمع معلومات إضافية في تعداد السكان لتصنيف السكان وفًقا لشكل عملهم الرئيسي القائم .  4.301
 .146اإلعالن الذاتي، في فترة مرجعية قصيرة أو طويلة على 

 
 . 3الشكل 

 2008 لعام أشكال العمل ونظام الحسابات القومية 
     لالستعمال      

  الوجهة المقصودة لإلنتاج 

لالستعمال  
النهائي  
   الخاص 

من قبل  
     اآلخرين 

            

التطوعي  العمل       إنتاج    
 

الخاص   لالستعمال    
      

المتدرب عمل  الشغل   األعمال  أنشطة         

 أشكال العمل 
        

  

 

المدفوع   غير )العمل بأجر أو ربح(   األخرى 
في وحدات   

السوق أو وحدات  
 خارج السوق 

في األسر المعيشية التي   
      تنتج

          

 الخدمات  السلع       السلع  الخدمات  
           

    أنشطة ضمن حدود إنتاج نظام الحسابات القومية    العالقة بنظام 
           

الحسابات القومية لعام  
    أنشطة ضمن حدود اإلنتاج العام لنظام الحسابات القومية     2008

       
            

 

 العمل   وقت )ب(  

الوقت المرتبط باألنشطة اإلنتاجية أو أنشطة العمل، وترتيب هذا الوقت   وقت العمل يشمل مفهوم  .  4.302
 ل.ويتصل وقت العمل بكل شكل من أشكال العم  .147خالل فترة مرجعية محددة 

 
  ةل    االساااااااااتلالل الن قم للعم املؤمتر الد يل الت ساااااااااع عشااااااااار خلرباء إحصااااااااا ءات العم ، القرار املتعلق إبحصااااااااا ءات العم   العم لة    145

 . 39ىل  إ  37   )ج( 22(، الفقرات  2013)جنيف،  

 . 17املرجع نفسه، الفقرة    146

 . ( 2008جنيف،  )    ت العم إبجراءات أ ق، القرار املتعلق عشر خلرباء إحص ءات العم   الث مناملؤمتر الد يل    147
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ال يقدم عدد األشخاص المنخرطين في شكل معين من أشكال العمل إال تقديًرا تقريبًيا جًدا لحجم .  4.303
عندما  المنجز، ال سيما  الضروري   العمل  أو مؤقت. ومن  أو موسمي  دوام جزئي  أساس  العمل على  ينجز 

الحصول على معلومات عن وقت العمل إلعداد تقديرات لحجم العمل أو مدخالت العمالة لحسابات اإلنتاج 
الوطنية الكاملة. ومن الضروري أيًضا دعم تصميم ورصد وتقييم السياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية 

صة بسوق العمل التي تستهدف مرونة سوق العمل والتوازن بين العمل والحياة الشخصية وظروف العمل، والخا
بالوقت(  المتصلة  الناقصة  العمالة  )أي  العمل  كفاية وقت  بسبب عدم  الناقصة  العمالة  ذلك حاالت  في  بما 

 . واإلفراط في وقت العمل 
 

مقياسين لوقت العمل على وجه الخصوص: عدد ساعات يمكن لتعداد السكان أن يقدم معلومات عن  .  4.304
العمل عادة وعدد ساعات العمل الفعلية. وحيثما يكون التعداد هو مصدر البيانات الوحيد المتاح، يمكن أن 

 4.369الفقرات  نظر  ا يتضمن، كحد أدنى، سؤااًل واحًدا عن عدد ساعات العمل عادة لألشخاص العاملين ) 
 . (4.381الفقرة  نظر ا منتجين للسلع لالستعمال الخاص ) ( ولألشخاص ال4.375إلى 

 
 التغطية السكانية والحدود العمرية )ج( 

ينبغي أن تشمل المعلومات المتعلقة بالخصائص االقتصادية للسكان من حيث المبدأ جميع السكان، .  4.305
الناحية العملية، يحدد عادة بغض النظر عن بلد المنشأ أو المواطنة أو الموقع الجغرافي لمكان عملهم. ومن  

البلد. وحيثما توجد برامج وطنية لإلحصاءات عن السكان في سن  حد أدنى للسن وفًقا للشروط السائدة في 
المجموعات  لتلك  مكملة  تكون  السكان  تعداد  من  المستمدة  اإلحصاءات  فإن  األطفال،  عمل  عن  أو  العمل 

سن العمل، توصي المعايير الدولية البلدان بتحديد اإلحصائية. ألغراض تجميع إحصاءات عن السكان في  
الحد األدنى للسن مع مراعاة الحد األدنى لسن العمل واالستثناءات المحددة في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو 

التعليم اإللزامي  إتمام  الدولية ذات الصلة السكان   .148سن  المعايير  لتجميع إحصاءات عمل األطفال، تحدد 
يتعين على البلدان التي و   . 149عاًما  17إلى    5ين باعتبارهم جميع األشخاص في الفئة العمرية من  المستهدف 

 
   االساااااااااتلالل الن قم للعم لةاملؤمتر الد يل الت ساااااااااع عشااااااااار خلرباء إحصااااااااا ءات العم ، القرار املتعلق إبحصااااااااا ءات العم   العم لة    148

 . 65   ة(، الفقر 2013)جنيف،  
 . (2008)جنيف،  األطف ل  عشر خلرباء إحص ءات العم ، القرار املتعلق إبحص ءات عم لة    الث مناملؤمتر الد يل    149
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يشارك فيها العديد من األطفال في الشغل أو في أشكال العمل األخرى، بما في ذلك الزراعة، اختيار حد أدنى 
يز جداول التعداد ذات الخصائص للسن أقل من البلدان التي يكون فيها عمل األطفال غير شائع. وينبغي أن تم 

سنة   15سنة واألشخاص الذين هم في سن    15االقتصادية على األقل بين األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  
 . فما فوق 

 
بشكل عام، ال ينصح بالحد األعلى للسن، وذلك للسماح بتغطية أنشطة عمل السكان البالغين بشكل .  4.306

يستمر كثير من الناس في الشغل وفي أشكال العمل األخرى بعد .  العمالة والتقاعدشامل ودراسة التحوالت بين  
سن التقاعد، ومن المرجح أن تزداد األعداد المعنية نتيجة للعوامل المرتبطة بـ"شيخوخة" السكان. غير أن البلدان 

ة لكبار السن )أولئك الذين قد ترغب في الموازنة بين تكلفة جمع وتجهيز المعلومات المتعلقة باألنشطة اإلنتاجي 
سنة أو أكثر( وعبء االستجابة اإلضافي المفروض عليهم وبين أهمية وموثوقية المعلومات   75تبلغ أعمارهم  

 . مةالمقد  
 

 حالة القوة العاملة )موضوع أساسي( . 7.3

معلومات هامة عن عالقتهم بسوق العمل، وال سيما   حالهم كقوة عاملةم تصنيف األشخاص حسب  يقد  .  4.307
 . ، في فترة مرجعية قصيرةالعمل مقابل أجر أو ربح

 
على أنهم عاملون   القوة العاملة ويمكن تصنيف األشخاص في فترة مرجعية قصيرة وفًقا لحالهم في  .  4.308

. تستبعد 4.333إلى    4.312فقرات  أو عاطلون عن العمل أو خارج القوة العاملة على النحو المحدد أدناه في ال 
وهي شاملة. وفي حين أنه حتى خالل فترة قصيرة يمكن أن   بعضها بعضاً   لحالة القوة العاملة   الفئات الثالث 

ينخرط األشخاص في أنشطة متعددة، من أجل تحديد حالتهم كقوة عاملة، تعطى األولوية للعمالة على أشكال 
(. وبالتالي، ينبغي تصنيف 4الشكل  نظر  البطالة خارج القوة العاملة )وعلى ا  ، العمل األخرى، وعلى البطالة

، وينبغي تصنيف الطالب الذي يبحث مشتغل العامل المتطوع الذي لديه أيًضا وظيفة بدوام جزئي على أنه  
، وينبغي تصنيف الشخص الذي لديه وظيفة بدوام عاطل عن العمل أيًضا عن عمل وهو جاهز للعمل على أنه  

. ويشكل مشتغل عن وظيفة أخرى على أنه    عمل بضع ساعات فقط مقابل أجر والذي يبحث أيضاً جزئي وي
 . القوة العاملةمجموع األشخاص العاملين باإلضافة إلى األشخاص العاطلين عن العمل 
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بالنظر إلى فترة مرجعية قصيرة مدتها سبعة أيام أو أسبوع   القوة العاملة يتم تحديد حالة األشخاص في  .  4.309
المحدد، أو آخر أسبوع تقويمي مكتمل، أو أحد األسابيع  التعداد  أيام تسبق يوم  واحد، قد تكون آخر سبعة 

دة األخيرة. وألغراض المقارنة، من المفيد بصفة خاصة تطبيق نفس الفترة المرجعية القصيرة للتعداد كما المحد  
سح الوطني للقوة العاملة، إن وجد. وتقدم هذه الفترة المرجعية القصيرة صورة سريعة عن المشاركة في سوق للم

)أي األشخاص الذين يعملون   القوة العاملةالعمل في البلد في وقت قريب من التعداد. وعلى هذا النحو، فإن  
إلنتاج السلع والخدمات مقابل أجر   باإلضافة إلى األشخاص العاطلين عن العمل( تعكس عرض اليد العاملة

أو ربح في وقت محدد. ولن يتم تحديد التغيرات الموسمية في مستويات العمالة والبطالة، التي قد تكون كبيرة 
الصناعية والنامية على حد   أنماط   في االقتصادات  الزمنية في  تقييمات هذه االختالفات  سواء. ويتم حصر 

الل مسوحات األسر المعيشية دون السنوية )الشهرية والفصلية على سبيل العمل بصورة أكثر مالءمة من خ 
 المثال(. 

 
القوة حالة    يتأثر تحديد   جزاء ذات الصلة من استمارة التعداد، قداألبالطريقة التي توضع بها  ورهنًا    . 4.310
هتمام اال هذا الصدد  في  . وينبغي  البطالة العمل و   لمفهوم اد  جيب أو العد  المللشخص بالفهم الذاتي لدى    العاملة 

حيث   من  حالتها  تحديد  يصعب  قد  السكان  من  خاصة  بمجموعات  خاص  العاملةبشكل  هذه القوة  ومن   ،
 ين ولئك الذين يعملون كأفراد مساهمة أ ، وخاصةعتادالمجموعات الشباب والنساء وكبار السن بعد سن التقاعد  الم

ينبغي توجيه اهتمام والبحث عن العمل في العمالة  ركتهم  مشايرًا ما ُتهمل  ء كثالن هؤ أل ،  في األسرة ، ولذلك 
نزلية وهناك مفاهيم الم الواجبات في  ت عادة  ال هناك فكرة بأن النساء منشغ ، وجه الخصوص  لى وع . خاص لهم

في   لمرأة مشاركة اقياس  في    بيرإغفال ك   لىإ ، وهذه وتلك يمكن أن تؤدي  النوع االجتماعيثقافية تتعلق بأدوار  
ادين بشكل واضح وتصميم  ، . ومن أجل التقليل من التبليغ الناقص العمل   عن   والبحث العمالة   يجب توجيه العد 

فرص ، و بما في ذلك الوظائف بدوام جزئي ائف المحتملة،  عن الوظ   توجيه سؤال ستبيان بشكل خاص من أجل  اال
عيشية الم   في األسرةلكل امرأة ورجل    وظائف ، أو أنشطة البحث عن  والمؤقتة وغير الرسمية  الموسميةالعمل  

دة. يز   يد عمرهما عن السن  المحد 
 

 لى إعبأ ذاتيًا  الذي يُ   ستبيان في اال قابلة أو أسئلة تفصيلية  الم وقد تؤدي إضافة أسئلة توضيحية أثناء  .  4.311
وري إجراء توازنات ضر من ال يكون    التعداد. ولذلك قدعلى  ستبيان وزيادة التكلفة  اال زم لتعبئة  لال إطالة الوقت ا

أخطاء  بين   تقليل  تلك  اإلالفائدة من حيث  باستعمال  التكاليف  األجابة  الناتجة عن  والخسارة  ضافية اإل سئلة 
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ء اهتمام ال ، ينبغي إي القوة العاملةعتمد عليها بشأن حالة  أهمية وجود بيانات يُ   لى تصلة باستعمالها. وبالنظر إ الم 
صادر الم   لى ضواء عاأل ادين تسليط  تدريب العدَّ في  ينبغي    ومن أجل تحقيق ذلك خاص لتقليل أخطاء التصنيف.  

في   ة شاركالمالتقليل من تقدير  لىالتي تؤدي إ القائم على أساس النوع االجتماعيلتحيز  ا لإلغفال أو  حتملة الم
 العمالة. 
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 . 4الشكل 

 العاملة تصنيف السكان في سن العمل حسب حالة القوة  
 

 

  السكان فوق  سن معيّنة  )أ+ب+ج( 
 

ربح لما ال يقل عن ساعة واحدة أثناء فترة مرجعية   وا بأجرلمع

  قصيرة )7 أيام األسبود( 

 

 

ربح لما ال يقل عن ساعة واحدة أثناء فترة مرجعية   عملوا بأجري لم
قصيرة )7 أيام األسبود( 

              
              

         
 

  لديهم وظيفة أو مشرود كانوا 
 متغيبين عنه م قتًا 

       

  أو  وظيفة لديهم  يكن لم
 مشرود بأجر 

       
 

 
           

            

              

ربح  بأجر عمل عن يبحثوا لم  بحثوا عن عمل بأجر ربح        

  )أ( مشتغلون

  األربعة األسابيع في
    الماضية

  األربعة األسابيع في
  الماضية

الماضي  الشهر     الماضي  الشهر     
    مبتدئون  مستقبليون         

           
           
              

              

جاهزين  غير  جاهزون           
العمل  ليبدأوا    العمل  ليبدأوا         

ربح   بأجر        ربح  بأجر                         
             

              

          )ب( غير مشتغلين   
            

      )ج( خارج القوة العاملة     القوة العاملة )أ+ب( 
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 األشخاص المشتغلون )أ(  

هم جميع األشخاص الذين تجاوزوا السن المحددة والذين شاركوا خالل فترة   األشخاص المشتغلون .  4.312
مرجعية قصيرة مدتها سبعة أيام أو أسبوع واحد في أي نشاط إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات مقابل أجر أو 

ور أو تشير فكرة "مقابل أجر أو ربح" إلى العمل المنجز كجزء من معاملة مقابل بدل يدفع في شكل أج و ربح.  
أو العمل المنجز أو في شكل أرباح مستمدة من معامالت السوق من السلع والخدمات   رواتب عن وقت العمل 

دفع مباشرة إلى الشخص النقدي أو العيني، سواء كان قد تم تلقيه بالفعل أم ال، يُ   البدل    ذلك   المنتجة. ويشمل 
 . د أفراد أسرته العائليةالذي يؤدي العمل أو بشكل غير مباشر إلى أسرة معيشية أو أح 

 
ن من األشخاص المشتغلين هما: )أ( األشخاص المشتغلون "في العمل"، أي الذين عملوا ينجد فئت.  4.313

العمل" بسبب ترتيبات وقت  المشتغلون "خارج  لمدة ساعة واحدة على األقل؛ )ب( األشخاص  بأجر أو ربح 
اإلجازة التعويضية عن العمل اإلضافي( أو بسبب "التغي ب العمل )مثل العمل في نوبات العمل، ومرونة الوقت، و 

 المؤقت" عن الوظيفة بأجر أو ربح. 
 

يضمن استخدام معيار الساعة الواحدة تغطية جميع أنواع الوظائف التي يتم العمل فيها، بما في ذلك .  4.314
الذين يشتغلون وتحليل   خاص الوظائف بدوام جزئي أو المؤقتة أو الموسمية، مما يدعم تحديد هوية جميع األش 

ال  الذين  األشخاص  إلى  العمل  عن  العاطلون  يشير  أن  لضمان  ضروري  المعيار  أن  كما  عملهم.  ظروف 
يشتغلون، والذين يبحثون عن عمل بأجر أو ربح ومتاحون لهذا العمل. وعالوة على ذلك، فإن هذا المعيار 

القومية المتعلقة باإلنتاج. وعند جمع المعلومات  شرط أساسي التساق إحصاءات العمالة مع بيانات الحسابات 
العمل أيضاً  المشتغلين حسب (  4.375  إلى  4.369الفقرات  نظر  ا)   عن وقت  يوصى بتصنيف األشخاص 

ن من تحديد هوية األشخاص الذين لديهم وقت عمل قصير  نطاقات زمنية محددة من وقت العمل بغية التمك 
 . سواء ومفرط على حد ٍ 

 
مين أو كأصحاب .  4.315 ينبغي اعتبار األشخاص الذين هم في "تغي ب مؤقت" عن العمل، بما في ذلك كمستخد 
ة، أنهم يشتغلون، شريطة "أال يكونوا عملوا" لفترة قصيرة واحتفظوا بارتباطهم بوظيفتهم أثناء تغي بهم. مهن حر  
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حالة وجود أسباب معينة، استمرار تلقي وينبغي إثبات وجود ارتباط وظيفي على أساس سبب التغي ب، وفي  
 البدل أو المدة اإلجمالية للتغي ب )ال تزيد عموًما عن ثالثة أشهر(. 

تشمل أسباب التغي ب حيث يتم الحفاظ على ارتباط وظيفي بشكل عام وبالتالي ال يتطلب المزيد من   )أ( 
ذل في  )بما  الخاصة  اإلصابة  أو  المرض  بسبب  المرضية  اإلجازة  اإلجازات التحقيق  أو  المهنية(؛  ك 

 الرسمية أو العطل أو اإلجازة السنوية؛ وفترات إجازة األمومة أو األبوة على النحو المحدد في التشريع.
تشمل أسباب التغي ب التي تتطلب إجراء مزيد من التقييم الستمرار تلقي البدل أو المدة اإلجمالية   )ب( 

ور  التعليمية،  واإلجازة  الوالدية،  أو اإلجازة  واإلضرابات  اآلخر،  الشخصي  والتغي ب  اآلخرين،  عاية 
من النشاط االقتصادي )على سبيل المثال التسريح المؤقت، أو العمل المترهل(، وعدم   اإلغالقات، والحد  

الميكانيكية أو  الجوية، أو األعطال  العمل )على سبيل المثال بسبب سوء األحوال  تعليق  التنظيم أو 
ال في االتصاالت، والمشاكل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونقص الكهربائية أو األعط 

 المواد الخام أو الوقود(. 
 

 معاملة فئات معينة 
 ووفًقا للمعايير الدولية، ينبغي تصنيف المجموعات التالية من األشخاص على أنهم يشتغلون:.  4.316

لديهم وظيفة مقابل أجر أو   الذين  الفترة المرجعية، يقومون بأنشطة )أ( األشخاص  ربح كانوا، خالل 
 . تدريبية أو أنشطة لتعزيز المهارات تتطلبها وظيفتهم أو وظيفة أخرى في نفس الوحدة االقتصادية

 . )ب( المتتلمذون الصناعيون أو المتدرجون أو المتدربون الذين يعملون بأجر نقدي أو عيني
 . ربح من خالل برامج تعزيز العمالة  )ج( األشخاص الذين يعملون مقابل أجر أو 

)د( األشخاص الذين يعملون في وحدات اقتصادية خاصة بهم إلنتاج السلع المخصصة أساًسا للبيع أو 
 .المقايضة، حتى لو كانت األسرة المعيشية أو العائلية تستهلك جزًءا من الناتج 

است إذا  موسمهم،  غير  في  موسمية  وظائف  لديهم  الذين  األشخاص  مهام مر  )ه(  بعض  أداء  في  وا 
 . وواجبات الوظيفة، باستثناء الوفاء بااللتزامات القانونية أو اإلدارية )على سبيل المثال دفع الضرائب(
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حة النظاميين واألشخاص الذين يعملون في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية )و( أفراد القوات المسل  
 . نقدي أو عيني  ون هذا العمل مقابل أجر البديلة الذين يؤد  

 
تصنيف األشخاص الذين يعملون إما في وحدة سوق يديرها أحد أفراد األسرة الذي يعيش   ينبغي أيضاً .  4.317

في نفس األسرة المعيشية أو في أسرة معيشية أخرى )أي العاملون المساهمون في األسرة العائلية( أو يؤدون 
معيشية أو في أسرة مهام أو واجبات وظيفة يشغلها أحد أفراد األسرة العائلية الذي يعيش في نفس األسرة ال

معيشية أخرى على أنهم يشتغلون. وإن هذه المجموعات من العمال مشمولة في الشغل، بغض النظر عن عدد 
دفع لألسرة المعيشية ساعات العمل الفعلية، ألنها تسهم بعملها في إنتاج السلع والخدمات مقابل أجر أو ربح، يُ 

 أو األسرة العائلية. 
 

(، يعتبر مشتغلين كل األشخاص 4.308الفقرة  نظر  القاعدة األولوية لتحديد حالة القوة العاملة )ووفًقا  .  4.318
وأصحاب المعاشات التقاعدية،   الذين كانوا خالل الفترة المرجعية في المقام األول من الطالب، وربات البيوت،

ن في أشكال أخرى من العمل، واألشخاص المسجلين باعتبارهم عاطلين عن العمل، أو غيرهم ممن هم منخرطو 
 ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يشتغلون على النحو المحدد أعاله. 

 
 من الشغل: ُتستثنى الفئات التالية .  4.319

)أ( المتتلمذون الصناعيون والمتدرجون والمتدربون الذين يعملون بدون أجر نقدي أو عيني )أي عمل 
 .متدرب غير مدفوع األجر(

العمالة، )ب(   برامج تعزيز  إطار  الحفاظ عليها في  أو  المهارات  التدريب على  برامج  المشاركون في 
 . عندما ال يشاركون في عملية إنتاج وحدة اقتصادية

)ج( األشخاص المطلوب منهم أداء العمل كشرط الستمرار تلقي منفعة اجتماعية حكومية مثل التأمين 
 . ضد البطالة 

لديهم  الذين  األشخاص  وواجبات   )د(  مهام  أداء  عن  توقفوا  إذا  موسمهم،  غير  في  موسمية  وظائف 
 . الوظيفة
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)ه( األشخاص الذين يحتفظون بالحق في العودة إلى نفس الوحدة االقتصادية ولكنهم تغيبوا ألسباب 
اء )ب(، عندما تتجاوز المدة اإلجمالية للتغيب العتبة المحددة أو إذا لم يتم استيف4.135دة في الفقرة  محد  

 . اختبار تلقي البدل 
)و( األشخاص الذين تم تسريحهم ألجل غير مسمى والذين ليس لديهم ضمان بالعودة إلى الشغل في 

 . نفس الوحدة االقتصادية
)ز( األشخاص الذين يعملون على إنتاج سلع مخصصة أساًسا أو حصرًيا لالستهالك أو االستخدام من 

ة، حتى لو تم بيع فائض الناتج أو جزًءا أو مقايضته )أي إنتاج قبل األسرة المعيشية أو األسرة العائلي 
 . (4.376 الفقرة نظر  ا السلع لالستعمال الخاص، 

)ح( أفراد األسرة المعيشية الذين يقدمون خدمات غير مدفوعة األجر لالستهالك أو االستخدام من قبل 
 . أسرهم المعيشية )أي توفير الخدمات لالستعمال الخاص(

الذين يعملون طوًعا وبدون أجر إلنتاج السلع أو الخدمات من خالل أو من أجل وحدات   )ط( األشخاص 
 . اقتصادية أخرى، بما في ذلك السوق والوحدات غير السوقية واألسر المعيشية )أي العمل التطوعي(

 
وسائر الفئات ذات   ينبغي أن تتضمن تقارير التعداد معلومات تصف معاملة الفئات المذكورة أعاله و .  4.320

الصلة. وينبغي أيضًا النظر في مدى استصواب تحديد بعض من المجموعات )مثل طالب التلمذة الصناعية 
 .والمتدرجين والمتدربين( على نحو منفصل في جداول التعداد المدفوعي األجر  

 األشخاص العاطلون عن العمل )ب( 

والذين )أ( لم يكونوا   ة هم جميع األشخاص الذين هم فوق السن المحدد  األشخاص العاطلون عن العمل .  4.321
و)ج( هم مستعدون للعمل إذا ما   ؛ )ب( قاموا بأي نشاط للبحث عن عمل خالل فترة محددة مؤخراً   ؛يشتغلون 

 أتيحت لهم فرصة عمل. 
 

 المعايير الثالثة، حيث: لكي يصنف الشخص على أنه عاطل عن العمل، ينبغي أن يستوفي جميع    . 4.322
"ال يشتغل" )أي غير منخرط في عمل مقابل أجر أو ربح( ويقي م المعيار فيما يتعلق بالفترة المرجعية   ( أ )

 . 4.312 د في الفقرة القصيرة لقياس العمالة على النحو المحد  
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في اآلونة   دة "يبحث عن عمل" ويشير هذا المعيار إلى أي نشاط عند القيام به، خالل فترة محد  (  ب)
العد   العثور على وظيفة أو   األخيرة تشمل األسابيع األربعة األخيرة قبل  التقويمي، بغرض  أو الشهر 
غير النظامي أو المؤقت العمل  العمل بدوام جزئي أو    إنشاء مشروع تجاري أو زراعي. ويشمل ذلك أيضاً 

التدرج أو التدريب، داخل اإلقليم أو الموسمي أو العرضي، أو التلمذة الصناعية المدفوعة األجر، أو  
الوطني أو في الخارج. ومن األمثلة على هذه األنشطة ترتيب الموارد المالية؛ التقدم بطلب للحصول 
المدخالت  أو  المباني أو اآلالت أو اإلمدادات  أو  البحث عن األراضي  أو تراخيص؛  على تصاريح 

المساعدة من األصدقاء أو األقارب  التماس  التسجيل مع أو   الزراعية؛  الوسطاء؛  أنواع أخرى من  أو 
التقدم بطلب إلى أصحاب العمل مباشرة، أو التحقق   االتصال بخدمات التوظيف العامة أو الخاصة؛ 

في مواقع العمل أو المزارع أو بوابات المصانع أو األسواق أو أماكن التجمع األخرى؛ التقدم بطلب أو 
ي الصحف أو على االنترنت؛ وتقديم أو تحديث السير الذاتية اإلجابة على اإلعالنات عن الوظائف ف 

 . على المواقع اإللكترونية المهنية أو مواقع التشبيك االجتماعي على اإلنترنت
هذا )ج(   تقييم  ويتم  الحاضر،  الوقت  في  لبدء وظيفة  لالستعداد  اختبار  بمثابة  للعمل"  "مستعد حالًيا 

الفترة   بنفس  يتعلق  فيما  الفترة المعيار  تمديد  ويمكن  العمالة.  لقياس  تستخدم  التي  القصيرة  المرجعية 
المرجعية، حسب الظروف الوطنية، لتشمل فترة قصيرة الحقة ال تتجاوز أسبوعين في المجموع، وذلك 

 . لضمان التغطية الكافية لحاالت البطالة بين مختلف فئات السكان
 

التدابير التي يتم اللجوء إليها في مجال االستغالل الناقص للعمل. ومع كانت البطالة واحدة من أكثر  .  4.323
ذلك، فإنها ال تستوعب سوى األشخاص الذين يفتقرون تماًما إلى العمل مقابل أجر أو ربح، وحيث توجد فرص  
 للبحث عن عمل. وفي الظروف التي ال يوجد فيها سوى عدد قليل من القنوات للبحث عن عمل أو عندما تكون 

أسواق العمل محدودة النطاق، أو عندما يكون استيعاب العمال غير كاف، فإن البطالة لن تستوعب تماًما جميع 
تُ  لم  الذين  أو   لبَّ األشخاص  متاحة،  وظائف  أي  على  سيحصلون  األشخاص  ألن  العمل،  إلى  احتياجاتهم 

يصبحون محبطين، أو يشاركون   ما يكونون عاملين لحسابهم الخاص، أو  يستحدثون وظائفهم الخاصة، وغالباً 
في إنتاج السلع لالستعمال النهائي الخاص بهم )على سبيل المثال، زراعة الكفاف أو صيد األسماك(. تشمل 
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المحتملة  العاملة  القوة  ناقص  بشكل  المستغلة  للعمالة  اإلضافية  الفقرة  ،150التدابير  في  ، 4.330  المحددة 
يسمح تحديد هذه المجموعات من األشخاص   .151قصة المتصلة بالوقت واألشخاص الذين يعانون من العمالة النا 

بشكل منفصل بتقييم مختلف أنواع االستغالل الناقص للعمل التي تؤثر على أسواق العمل عبر مختلف األوضاع 
 . على نحو أفضل وصنع سياسات أكثر استهدافاً 

 
الباحثين عن عمل ألول مرة، الذين لم يعملوا قد يكون من المفيد التمييز في تصنيف البطالة بين  و .  4.324

من قبل، وغيرهم من الباحثين عن عمل. وهذا التمييز مفيد ألغراض السياسة العامة، وكذلك من أجل تحسين 
قابلية إحصاءات العمالة للمقارنة الدولية. إال  أن ذلك قد يتطلب سؤااًل إضافيًا عن الخبرة العملية في السابق، 

 عبئًا كبيًرا على التعداد السكاني.  ل ذلك وقد يشك  
 

 معاملة الفئات المحددة 
 للمعايير الدولية:  عن العمل وفقاً ن و عاطل كما يصنف األشخاص فيما يلي على أنهم .  4.325

للعمل"   ، ويتم تعريفهم بأنها األشخاص الذين "ال يشتغلون" و"مستعدون حالياً المبتدئون المستقبليون )أ(  
ولم "يبحثوا عن عمل" ألنهم قد قاموا بالفعل بالترتيبات الالزمة لبدء العمل في وظيفة في غضون فترة 

ليس أكثر   لطول فترة االنتظار العامة لبدء عمل جديد في السياق الوطني ولكن عموماً   وجيزة، تحدد وفقاً 
 . من ثالثة أشهر

أو الحفاظ عليها في إطار برامج تعزيز العمالة، الذين   المشاركون في برامج التدريب على المهارات )ب(  
على هذا األساس "لم يكونوا يشتغلون"، وال هم "مستعدون حالًيا للعمل" ولم "يبحثوا عن عمل" ألن لديهم 

 . عن ثالثة أشهر عرض عمل يبدأ في غضون فترة وجيزة، ال تزيد عموماً 
للهجرة إلى الخارج من أجل العمل مقابل أجر أو األشخاص الذين "ال يشتغلون" وقاموا بأنشطة  )ج(  

 . ولكنهم ما زالوا بانتظار فرصة المغادرة ، ربح
 

 خلرباء إحص ءات العم . لمؤمتر الد يل  ل  الس بقة  ق ييساملالتخفيف االختي ر  ملعي ر "البحث عن عم " يف  ّ  حمّ     150

لعم لة  االسااااتلالل الن قم لالقرار املتعلق إبحصاااا ءات العم   العم لة   املؤمتر الد يل الت سااااع عشاااار خلرباء إحصاااا ءات العم ،  نظر  ا   151
 (. 2013)جنيف،  
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(، فإن األشخاص الذين كانوا 4.308  الفقرة نظر  ا ووفًقا لقاعدة األولوية لتحديد حالة القوة العاملة ) .  4.326
من الطالب وربات البيوت والمتقاعدين والعاطلين عن العمل المسجلين أو منخرطين   خالل الفترة المرجعية أساساً 

، العمل في مجال اإلنتاج لالستعمال الخاص، والعمل التطوعي(، في أشكال أخرى من العمل غير الشغل )مثالً 
ا للعمل"، كما هو ين حاليً والذين "لم يشتغلوا" في الوقت نفسه، قاموا بأنشطة "للبحث عن عمل" وكانوا "مستعد  

د أعاله، ينبغي تصنيفهم على أنهم في حالة البطالة. ينبغي أن تتضمن تقارير التعداد معلومات تصف محد  
 معاملة الفئات المذكورة أعاله وسائر الفئات ذات الصلة. 

 

 األشخاص خارج القوة العاملة )ج( 

الذين لم يشتغلوا أو لم يكونوا عاطلين عن جميع األشخاص    األشخاص من خارج القوة العاملةيشمل  .  4.327
العمل في الفترة المرجعية القصيرة على النحو المحدد أعاله، بمن فيهم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن الحد 

 األدنى المحدد لجمع الخصائص االقتصادية. 
 

تحليلية. تعتبر التصنيفات يمكن استخدام تصنيفات مختلفة لألشخاص خارج القوة العاملة ألغراض و  . 4.328
حسب درجة االرتباط بسوق العمل والسبب الرئيسي لعدم دخول القوة العاملة مفيدة بصفة خاصة لدعم سياسات 
وبرامج سوق العمال والسياسات والبرامج االجتماعية. ويمكن استخالص هذه التصنيفات البديلة من نفس األسئلة 

ويمكن استخدامها بشكل منفصل أو مجتمعة للتمك ن من إجراء مزيد من المستخدمة لتحديد العاطلين عن العمل  
 التحليل. 

 
 حسب درجة ارتباطهم بسوق العمل وفق الفئات التالية:   األشخاص من خارج قوة العمل يمكن تصنيف  .  4.329

المستعد   )أ(  غير  عمل  عن  للعمل يالباحثون  ليسوا ن  ولكنهم  عمل"  عن  "يبحثون  الذين  أولئك  أي   ،
 . للعمل"   ين حالياً "مستعد 
، أي أولئك الذين ال "يبحثون عن عمل" لكنهم الباحثون المحتملون عن عمل المستعدون للعمل )ب(  

 . ا للعمل""مستعدون حاليً 
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األشخاص غير الباحثين عن عمل الراغبون في العمل، أي أولئك الذين ال "يبحثون عن عمل" )ج(  
 .للعمل" ولكنهم يريدون العمل  وليسوا "مستعدين حالياً 

للعمل" وال يريدون   ، أي األشخاص الذين ال "يبحثون عن عمل" وليسوا "مستعدين حالياً اآلخرون   )د(
 . العمل 

 
يتيح تصنيف األشخاص خارج القوة العاملة حسب درجة ارتباطهم بسوق العمل تحديد القوة العاملة .  4.330

الباحثين باإلضافة إلى )ب(    الباحثين عن عمل غير المستعدين للعمل المحتملة، محسوبة على أنها مجموع )أ(  
للعمل  المستعدين  عمل  عن  العاملة المحتملين  القوة  تشكل  البطالة،  جانب  وإلى  مقياساً   .   رئيسياً   المحتملة 

، وال سيما عندما تكون الوسائل لالستغالل الناقص للعمل، وهو أمر يصح في األوضاع األكثر واألقل تقدماً 
كبير أو محدود النطاق،   التقليدية للبحث عن عمل محدودة األهمية، حيث يكون سوق العمل غير منظم إلى حد  

، في ذلك الوقت، غير كاف، أو حيث يكون األشخاص أصحاب مهن أو عندما يكون استيعاب األيدي العاملة
 حرة إلى حد كبير. 

 
وعلى الرغم من أن الفئة )ج( األشخاص غير الباحثين عن عمل الراغبين في العمل ال تشكل جزًءا   . 4.331

اهتمام صريح من القوة العاملة المحتملة، فإنها تمثل مجموعة أخرى من األشخاص خارج القوة العاملة التي لها  
 بالعمالة، وهي مهمة خاصة في التحليل االجتماعي والجنساني في سياقات محددة. 

 
تصنيف األشخاص من خارج القوة العاملة حسب نشاطهم الرئيسي أو سبب عدم دخولهم   يمكن أيضاً   .4.332

ة. وفي مثل سوق العمل إلى المجموعات التالية. من الممكن تصنيف بعض األشخاص في أكثر من فئة واحد
 هذه الحاالت، ينبغي إعطاء األولوية للفئات المحتملة بالترتيب التالي: 

يشير إلى األشخاص من خارج القوة العاملة، الذين التحقوا بأي مؤسسة   االلتحاق بمؤسسة تعليمية   )أ( 
 تعليمية عادية، عامة أو خاصة، للحصول على تعليم نظامي في أي مستوى من مستويات التعليم، أو 

تغيبوا بشكل مؤقت عن المؤسسة ألسباب ذات صلة مطابقة لألسباب المحددة لألشخاص المشتغلين 
 الذين "ال يعملون". 



 
 

407  

 

يشير إلى األشخاص من خارج القوة العاملة الذين   أداء الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر  )ب( 
خاصة، مثل األزواج واألقارب ينخرطون في توفير الخدمات غير المدفوعة األجر ألسرهم المعيشية ال 

( السن.  وكبار  واألطفال  المنزل،  وإدارة  رعاية  عن  المسؤولين  المنزلية يُ اآلخرين  الخدمات  إلى  نظر 
مها العاملون المنزليون الذين يعملون بأجر في منزل شخص آخر على أنها شغل والشخصية التي يقد  

 أعاله(. 4.312  للفقرة  وفقاً 
يشير إلى األشخاص من خارج القوة العاملة   المعاش التقاعدي أو الدخل الرأسمالي التقاعد على  )ج(  

أو  اإلتاوات  أو  اإليجارات  أو  الفوائد  أو  االستثمارات  أو  الممتلكات  من  دخل  على  يحصلون  الذين 
 المعاشات التقاعدية من الشغل السابق. 

الذين ال يندرجون في أي من   تشير إلى جميع األشخاص من خارج قوة العمل   األسباب األخرى   )د(
يتلقون  الذين  وأولئك  بالمدارس،  الملتحقين  غير  األطفال  المثال،  سبيل  )على  أعاله  المذكورة  الفئات 

 مساعدات عامة أو دعم خاص، واألشخاص ذوي اإلعاقة(. 
 

لعدم   أن تؤخذ في االعتبار عند تصنيف السكان خارج القوة العاملة أسباب إضافية   وينبغي أيضاً   . 4.333
دخول القوة العاملة التي تعتبر ذات أهمية خاصة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، مثل "المشاركة في إنتاج 

 السلع لالستعمال الخاص" )مثل المواد الغذائية من الزراعة أو صيد األسماك أو الصيد أو جمع الثمار(.
 

 خصائص الوظائف والمؤسسات . 7.4

حالة األشخاص في قوة العمل، تبرز مواضيع هامة أخرى حول مشاركة السكان في بمجرد تحديد  .  4.334
سوق العمل تتعلق بخصائص وظائفهم والمؤسسات التي يعملون فيها. وتشمل بصفة خاصة األحوال في الشغل 

 والمهنة ومكان العمل والصناعة والقطاع المؤسسي ووقت العمل والدخل. 
 

بأنها مجموعة المهام والواجبات التي ينف ذها شخص واحد أو المفترض أن ينف ذها لوحدة   الوظيفة ُتعرَّف  .  4.335
اقتصادية واحدة. ويمكن لألشخاص المشتغلين أن يحصلوا في بعض األحيان على أكثر من وظيفة واحدة في 
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بأنها الوظيفة التي لديها الفترة المرجعية. وفي مثل هذه الحاالت، ُتعرَّف الوظيفة الرئيسية في المعايير الدولية  
 .152عادة أطول ساعات عمل حتى لو لم يكن الشخص المشتغل يعمل في الفترة المرجعية 

 
المشتغلين، .  4.336 الرئيسية لألشخاص  الوظيفة  إلى  باإلشارة  بالوظيفة عموًما  المتصلة  تجمع الخصائص 

اص غير المشتغلين )أي العاطلين )إن وجدت( لألشخ   آخر وظيفة رئيسية باإلشارة إلى    ويمكن جمعها أيضاً 
عن العمل أو خارج قوة العمل(. ويتيح ذلك تصنيف القوة العاملة )أي األشخاص المشتغلين والعاطلين عن 
العمل( واألشخاص خارج القوة العاملة حسب خصائص وظائفهم الرئيسية )األخيرة(. وبمجرد تحديد الوظيفة 

جميع األسئلة الالحقة إلى نفس الوظيفة، حتى لو لم يكن المجيب   الرئيسية )األخيرة(، من الضروري أن تشير 
يعمل في الفترة المرجعية. وينبغي تصميم استبيان التعداد أو معلومات التعداد المأخوذة من السجالت بطريقة 

ي أن تكفل قياس المتغيرات "الحالة الوظيفية" و"المهنة" و"الصناعة" و"القطاع المؤسسي" لنفس الوظيفة. وينبغ
بالنسبة للبلدان التي تعتمد على التسجيالت اإلدارية لحصر القيم الصحيحة لهذه   الرئيسي أيضاً   يكون ذلك الهم  

 المتغيرات. 
 

المهنة .  4.337 العمل، وال سيما  للعاطلين عن  البيانات عن خصائص آخر وظيفة رئيسية  يكون جمع  قد 
مفيداً  الوظيفية،  والحالة  واستحداث   والصناعة  التوظيف  قابلية  تعزيز  إلى  الرامية  السياسات  دعم  أجل  من 

زمني للخبرة السابقة في العمل )على سبيل المثال، خالل   الوظائف. ولهذا الغرض، يوصى عموًما بتحديد حد ٍ 
السنوات الخمس أو العشر الماضية( وجمع المعلومات عن خصائص الوظيفة الرئيسية األخيرة فقط إذا ُشغلت 

 في غضون المهلة الزمنية المحددة. 
 

، ينبغي تصميم االستبيان بحيث وعند تحديد الوظائف الثانوية التي ُشغلت في الفترة المرجعية أيضاً .  4.338
يمكن تحديد الخصائص المتعلقة بالوظائف الرئيسية والثانوية بشكل واضح ومنفصل. ويكتسي تحديد الوظائف 

 
لعم لة  االسااااتلالل الن قم لالقرار املتعلق إبحصاااا ءات العم   العم لة   املؤمتر الد يل الت سااااع عشاااار خلرباء إحصاااا ءات العم ،  نظر  ا   152

 . )ب( 12، الفقرة  ( 2013)جنيف،  
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، وال سيما في الزراعة، وعند شائعاً   ن التي يكون فيها شغل وظائف متعددة أمراً الثانوية أهمية خاصة في البلدا 
 جمع المعلومات عن الدخل من الشغل ووقت العمل، من أجل دعم تحليل العالقة بين العمالة والدخل والفقر. 

 
 سي( موضوع أسا) الحالة الوظيفية  . 7.5

شخاص أو األو   غل شت المُ ص  الشخ بين  يح أو الضمني  صر نوع عقد العمل ال  لى إ  الحالة الوظيفية . ُتشير  4.339
قتصادية، اال خاطرة  الم فئات التصنيف هي نوع    ستخدمة لتحديد الم ساسية  األ   ير عايالمنظمات التي فيها عمله. و الم 

يتعلق   ها قوة ارتباط الشخص بالوظيفة، ونوع السلطة التي تتوافر للشخص، أو سوف تتوافر له، فيماصر ومن عن
ة من حيث الحالة الوظيفي ُمصنَّف  شتغل  المُ . وينبغي التأكد من أن الشخص  ينالعامل   ه منير ؤسسة أو بغالم ب 

 ". القطاع"و ة"  الصناع" و  " هنة "الم ستخدمة لتصنيف الشخص حسب الم عمال األ أساس نفس العمل أو   على 
 

حسب    . 4.340 العاملين  لألشخاص  الرئيسية  الوظيفة  بتصنيف  يوصى  الدولية،  المقارنة  الحالة ألغراض 
تمت الموافقة على المجموعة الحالية عندما  و بهذا الموضوع.  المرتبطة  ألحدث معايير اإلحصاءات    وفقاً   الوظيفية 

2018153  من المتوقع أن تكتمل بحلول عام كان  و قيد المراجعة  من توصيات التعداد، كانت هذه المعايير  
  . 

الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر (  ICSE-93)الوظيفية  الدولي للحالة    هو التصنيف   معياروكان آخر  
 1993عام    العمل في   لخبراء إحصاءات 

يمكن تصنيف الوظائف حسب ،  ICSE-93  المقياس   إلى   استناداً . و 154
 : على النحو التاليالوظيفية الحالة 

 مون مستخد  )أ(  
 : الخاص  م لحسابه   ون عامل )ب( 

 أرباب عمل   - 
 

خلرباء  يف املؤمتر الاد يل التا ساااااااااااااااع عشااااااااااااااار    ،  ميكن االطالع على معلوما ت عن القضااااااااااااااا اي اليت ميكن تنا  هلا  يف تنقيح ها   املعا يري 153
 . (2013جنيف،  )  (ICSE-93)  الوظيفية لح لة  لتنقيح التصنيف الد يل  ،  "الص  رة عن املؤمتر 8رقم    وثيقة الالعم ، "   إحص ءات 

  الوظيفيةلح لة  لالتصاااانيف الد يل  بشااااأن قرار  العم ،     خلرباء إحصاااا ءات عشاااار   اخل مساملؤمتر الد يل  للمزيد من التف صااااي ، انظر:    154
 . (2013جنيف،  )
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 لحسابهم الخاص مشتغلون   - 
 أعضاء في تعاونيات منتجين   - 
 سرة األأفراد عاملون مساهمون في   - 

 . يمكن تصنيفهم حسب الحالة الوظيفية  ال أشخاص  )ج(
 

يح أو ضمني صر عقد عمل    ضى هو الشخص الذي يشغل وظيفة يحصل شاغلها بمقت   م المستخد  . و 4.341
ربحية   يركة أو مؤسسة غ شر وقد تكون هذه الوحدة  )مستقل عن إيراد الوحدة التي يعمل بها    سي أجر أساعلى  

م  العادة يكافأ  في و (.  معيشيةأسرة أو وحدة حكومية أو  أنه يمكن غير أجور ومرتبات،  على بالحصول  المستخد 
القطعة، أو مكافأة، أو أجر عيني كالغذاء أو  الم أن تدفع لهم عمولة من   أو الم بيعات أو أجر حسب  سكن 

باني التي يستخدمها شاغل الم علومات و المم نتاجية ونظاإل عدات الم دوات و األ التدريب. وقد تكون بعض أو كل  
شخاص الذين األ لصاحب العمل أو    شر با الماف  اإلشر   خرين، وقد يعمل شاغل الوظيفة تحت آل الوظيفة مملوكة  

 . يضعها أي منهم  مبادئ توجيهية صارمة  ليعملون لديه أو وفقاً 
 

على  ةً مباشر  األجر عتمد فيها ي الذي يعمل في وظيفة   الشخص هو  الخاص  ه مل لحساب االع الشخص و .  4.342
السلع والخدمات المنتجة. ويشير ب   المرتبطة معامالت السوق    العائدة مناألرباح )أو إمكانية تحقيق األرباح(  

 4.340الفقرة  القسم )ب( من  لحسابه الخاص" إلى جميع الفئات الفرعية الواردة في  العامل    الشخص مصطلح "
و وهي:   العمل؛  الخاصأرباب  لحسابهم  تعاونيات  واأل ؛  المشتغلون  في  العاملون ؛  منتجين ال عضاء  واألفراد 

 المساهمون في األسرة. 
 

يك أو شر هو شخص يحتفظ بوظيفة لحسابه الخاص ويعمل فيها لحسابه الخاص أو مع    رب العمل و.  4.343
ة تر ذلك الف في  بما  )أساس متواصل  على  كاء، ويقوم بهذه الصفة باستخدام شخص أو أكثر  شر عدد محدود من ال

سسة، أو ؤ على الم ليعمل لديه كموظف. ويقوم صاحب العمل باتخاذ القرارات التشغيلية التي تؤثر    ( رجعيةالم 
التمييز في  ترغب بعض البلدان    ؤسسة. وقد الممع احتفاظه بمسؤولية النهوض ب   يره غ   لىيعهد بهذه القرارات إ

 . شخاص الذين يعملون لديهماأل لعدد ًا أصحاب العمل وفقبين 
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هو شخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص ويعمل فيها لحسابه الخاص أو العامل لحسابه الخاص  و.  4.344
. ومع ينأساس مستمر بتشغيل أي مستخدمعلى  يقوم فيها    ال كاء، و شر يك واحد أو عدد محدود من الشر مع  

ة ير ة قص تر رجعية بتشغيل موظف أو أكثر لف الم ة  تر ذلك يمكن أن يكون العامل لحسابه الخاص قد قام أثناء الف 
الزراعة   مجاالت   فاألشخاص العاملون في   . (يصنف باعتباره رب عمل   ال ولذلك  ) مستمر،  غير    أساس   على و 

والجمع،   والصيد  األسماك  وصيد  الماشية(  رعاية  ذلك  في  أساساً مخص  منتجات    يول دون   ن الذيو )بما   صة 
ال   ومن ثم  سرهم المعيشية، لم يعودوا مشمولين في العمل على أساس ذلك النشاط وحده،  أل لالستهالك الخاص  

قاس المشاركة في هذه األنشطة اإلنتاجية من من ذلك، تُ   لحسابهم الخاص". وبدالً   مشتغلين ينبغي اعتبارهم "
 (. 4.381إلى  4.376الستخدام الخاص" )انظر الفقرات ل خالل المفهوم المنفصل "إلنتاج السلع 

 
منشأة منظمة كتعاونية في  هو شـخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص    ينتعاونيـة للمنتج في  العضو  و .  4.345

عمال األبيعات وسائر  المنتاج و اإلتحديد تنظيم  في  فراد  األساواة مع سائر  الم قدم  على  ك فيها كل فرد  تر يش 
فون ضمن هذه يصن    التعاونيات إنتاجية  في  ين ستخدمن المحظ أال فراد. وي بين األستثمارات وتوزيع العوائد اال و 

 ن فون كمستخدمين. الفئة ولكنهم يص
 

ه منشأة ذات توج    فيهو شخص يشغل وظيفة لحسابه الخاص  ة  األسر ساهم من  الم الفرد العامل  و .  4.346
أي رب عمل أو )اعتباره شريكًا    يمكن   ال عيشية و الم   األسرة نفس  في  سوقي يديرها أحد أقربائه ممن يعيشون  

خرى التي تحددها األحيث وقت العمل أو العوامل    نشأة منالمدرجة التزامه بعمليات    ألن   ( حسابه الخاص ل اًل  عام
من نشأة. وإذا كان من العادة أن يعمل الشباب بشكل خاص  الم مستوى رئيس    لى ترقى إ  ال البلد  في  الظروف  
في رونة  الم عيشية فيمكن توخي  األسرة الم نفس  في  يعيش    ال أحد أقربائهم  وع اقتصادي يديره  شر مفي  دون أجر  

 . عيشيةفي األسرة الم عيشة الم ط شر تطبيق  
 

 ال ولكن اقتصاديًا   شخاص الناشطون األفمنهم   الوظيفية  صن فين حسـب الحالةالم  يرشـخاص غاأل أما  . 4.347
األشخاص الذين يساعدون   مثل )   يمكن تصنيفهم ضمن أي من الفئات السابقة   ال تتوافر عنهم معلومات كافية أو  

 . في مهام أو واجبات وظيفة يشغلها أحد أفراد األسرة الذي يعيش في نفس المنزل أو في أسرة معيشية أخرى(
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 األشخاص   ضمن فئةنقدية أو عينية    القوات المسلحة الذين يتقاضون أجوراً   عناصر  ُيحسب عندما    .4.348
في مارسات الوطنية  في الم  ير ف الكب ال خت لال ًا  . ومع ذلك، ونظر ينم ستخدِّ الم ، يجب إدراجهم في فئة  العاملين
الحالة لى  إ   واضحةً   تعلقة بها إشارةً الم حظات  المال د جداول التعداد و بأن تورِّ   صى سـلحة، يو الم القوات    معاملة 

 . فراداألء الفيها هؤ درج  الوظيفية التي أُ 
 

لحسابهم الخاص    ين والعامل  خدمين ست  بين المالهامش  على  يقعون    ين وهناك عدة مجموعات من العامل .  4.349
 ين من الخارج، وعمال العقود، والعامل   ين ، والعامل)انظر الفقرة التالية(  ساهمةالمكات  شر ديرين لل الم  ين الكالم مثل  

سوق العمل من أجل   لي نظم الحسابات القومية ومحل    ليمحل  بين  وري إجراء مشاورات  ضر ومن ال  .155بعمولة 
 األغراض الوصفية والتحليلية لإلحصاءات. إلى    واستناداً   أساس دائمعلى  اتخاذ قرارات حول معاملة هذه الفئات  

 
)أ( :  ويكون لهم  شركة مساهمة ال يشغلون وظيفة في  عم    هم   المديرون للشركات المساهمة المالكون    . 4.350

في   والرقابة   ملكية ال حق   وحدهم أو مع أفراد آخرين من أسرهم أو مع شريك واحد أو عدد قليل من الشركاء  
المبرمة مع    ؛ الشركة بالعقود  يتعلق  فيما  نيابة عنها  التصرف  الموظفين مؤسسات أخرى  )ب( سلطة  وتعيين 

 . الشركةم هذه المسائل والقواعد التي يضعها مجلس إدارة  فقط بالتشريعات الوطنية التي تنظ    وفصلهم، رهناً 
 

بالحالة الوظيفية باستخدام بدائل سابقة تعلقة  المعلومات  الم معظم استبيانات التعداد إدخال    في ويتم  .  4.351
الكلمات لنقل  تر ال فئة، ويعني هذا أن تصنيف بعض   قصود لكل الم عنى  الم ميز يستخدم فيها عدد قليل من 

قصود. ويجب الم للتمييز    وفقاً   ال الذاتي للمستجيب  ًا للفهم  أو أكثر قد يتم وفق  ين فئتبين  ية التي تقع  ت الحد  ال الحا
على . وقد تجد البلدان التي تعتمد  عرض نتائج التعدادو تصميم االستبيان  عتبار عند  في اال   مر األ أن يؤخذ هذا  

األسرة أفراد  "للحالة الوظيفية أن فئة  ًا  شخاص وفقاأل تصنيف    دارية من أجل اإلت  ال للسج   شر باالم ستعمال  اال

 
بشاااااااااأن  قرار  العم ،     خلرباء إحصاااااااا ءات عشاااااااار    اخل مساملؤمتر الد يل    : انظر  ، من قشااااااااة بشااااااااأن مع ملة ه   الفص ت على  ع  الطلال  155

الصااااا  رة عن   8رقم    وثيقة الالعم ، "   خلرباء إحصااااا ءات املؤمتر الد يل الت ساااااع عشااااار  ل   (2013جنيف،  )  الوظيفية لح لة  لالتصااااانيف الد يل  
 . (2013جنيف،  )  (ICSE-93)  الوظيفية لح لة  لتنقيح التصنيف الد يل  ،  "املؤمتر
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هذه الفئة عند استعمال في  فروض تصنيفهم  الم شخاص  األمنفصل. ذلك أن    يمكن تحديدها بشكل   ال   " ين ساهمالم
 . ين األشخاص العاملتم استبعادهم من  أو  تم تصنيفهم كجزء من فئات أخرى  ستبيان قد يكون اال
 

 )أساسي موضوع  ) هنة  م ال. 7.6

آخر في  كان يؤديه    أو نوع العمل الذي) شتغل  المنوع العمل الذي يؤديه الشخص    لى إ   المهنة ُتشير    . 4.352
 ف صن  يجب أن تُ أو الحالة الوظيفية التي  القطاع  النظر عن  بغض    ، (عن العمل   الً إذا كان عاطوظيفة شغلها،  

 . التي يؤديها الشخص في وظيفته للمهام والواجبات الرئيسية نوع العمل وفقًا ُينظر إلى  الشخص. و وظيفة  فيها  
 

المقارنة.  4.353 تع  صى يو   ، الدولية  وألغراض  تشمل  بلدان  ال   د  بأن  وفقالمجداول  آلهن  متاح ًا  تنقيح  خر 
تمت الموافقة على المجموعة الحالية من توصيات التعداد، كان آخر وعندما    د للمهن. وحَّ الم  لي للتصنيف الدو 

ته الهيئة الحكومية وأقر    2007تنقيح هو التنقيح الذي اعتمده اجتماع ثالثي لخبراء إحصاءات العمل في عام  
 2008 عام  التابعة لمنظمة العمل الدولية في 

ينبغي للبلدان التي .  ISCO-08 تسمية ب عموماً  معروف  هو  و ،  156
د للمهن تصنيف  المع   تقيم توافقاً د أن لتصنيف وطني موح    تقوم بترميز المهن وفقاً  خالل إما من   الدولي الموح 

المزدوج أو من خالل   بين الترميز  للتصنيف الوطني    إقامة تطابق  التفصيلية  الدولي و المجموعات  التصنيف 
 للمهن. د الموح  

 
التصنيف   من مستويات هن عند أدنى مستوى ممكن  الم عن  الردود  ميز  تر وينبغي أن تقوم البلدان ب   . 4.354

مة في كل   علومات  الم تدعمه  ذي صلة  أو تصنيف وطني    للمهن د  الدولي الموح   ولتسهيل تحقيق ترميز .  رد  المقد 
وصف لقب الوظيفي و ال  عن مشتغل،    شخص   لكل    ، الً سؤاالتعداد  ستبيان  ا   فيد أن يتضمن الم ودقيق، من    لي تفصي 

 اً مة رد  استخدام المعلومات المقد    ويمكن أيضاً التي يؤديها في عمله.    األساسيةمختصر عن المهام والواجبات  
الرد  كون  يال  )انظر القسم التالي( للمساعدة في ترميز بيانات المهن، حيث    بالصناعة  المتعل قة   سئلةاأل على  

 . ةل لتصنيف المهن لتعيين رمز مفص    اً كافيوحده بشأن المهنة  
 

جنيف، مكتااب  )  1ا لااد  ،  (ISCO-08)"، التصااااااااااااااانيف الااد يل املوحااد للمهن  التوافق"اهليكاا "  "تعريفاا ت ا موعاا ت"  "جاادا ل    156
 . (2012،  ة العم  الد لي منظمة  
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 هنـة، أن يعـد  الم جابات عن  ز اإل ميتر ل   ير سؤول عن التعداد، لدى قيامه بالتحضالموينبغـي للجهاز  .  4.355
ميز من جانب تر ويوضع فهرس ال.  ستبيانعلى االجيبون  المبها    ليجابات التي يد اإلنوع    ينميز، يب تر لل  فهرساً 

عمليات أخرى لجمع البيانات في أسئلة مماثلة  على مة قد  الم جابات اإلأساس على هني المالتصنيف  في اء بر خ 
والدراسات   السابقة  التعدادات  و االمثل  العاملة  للقوة  التعيينات  الم علومات  الم ستقصائية  من موظفي  في قدمة 

ميز تر نات الصحف عن الوظائف الشاغرة. وينبغي أن يميز فهرس الال مضمون إع  ستخدام وأيضاً االمكاتب  
توفر معلومات ال  جابات التي  اإل و   "مكان أخر في  صنفة  الم   ير غ " فئة    لى ابات التي تنتمي إبين اإلج بوضوح  

 . تكفي لتحديد فئة مهنية معينة
 

 سي( موضوع أسا) الصناعة  . 7.7

ؤسسة أو أي المتقوم به    نتاج أو النشاط الذي اإل نوع    لى إ  (قتصادياالفرع النشاط  )   لصناعة اُتشير  .  4.356
الشخص   أو عاطالً وحدة مشابهة يكون  ال  سواًء كان مشتغاًل  أثناء  بها  قررة لجمع الم رجعية  الم ة  فتر قد عمل 

 .157قتصادية االالبيانات عن الخصائص 
 

تنقيح آلخر    وفقاً   بجمع المعلومات عن الصناعة البلدان  تقوم  بأن    صى يو   ، قارنات الدوليةالمغراض  أل و .  4.357
الدو للتصنيف   د    ليالصناعي  التعداد. و في  تاح  المقتصادية،  االنشطة  األلجميع  الموحَّ وقت اعتماد   في وقت 

صدار الرابع الذي اعتمدته اإل د هو  وحَّ الم  لي توصيات التعداد الواردة هنا كان آخر تنقيح للتصنيف الصناعي الدو 
ينبغي للبلدان التي تقوم بترميز   .2006عام  في    يندورتها السابعة والثالث في  تحدة  الم مم  لأل حصائية  اإلاللجنة  

لجميع   دوح  الم  لي التصنيف الصناعي الدو مع    تقيم توافقاً د أن  لتصنيف وطني موح    وفقاً القطاعات الصناعية  
 

مؤسااااسااااة    ىلمك ن عم  يعو  إيف   ؤساااسااا ت  لكنهم يعملون فعلي ل املَب  إحدى  شاااخ ص ال ين ع تعيينهم   ظفوا من ق  لأل لنسااابة    157
يهتم مسااتعملو البي انت عمع معلوم ت عن الصاان عة اليت    ، ( بعض البلدانيف   " ع رينامل  نيالع مل "  أ "  ت الالوك   ليع م" يساامون  ) أخرى  

ن ساااااااب   قد يكون من املأن مجع البي انت عن البندين مع ل على  ينتمي إليه  رب العم   ك لاب الصاااااان عة اليت ينتمي إليه  مك ن العم .  
ك ن  يف املعلوم ت عن الصااان عة  املتعدا  الساااك ن.  ميكن أن تقدم يف  ساااتقصااا ئية للقوة الع ملة أكثر منه االالدراسااا ت  يف   رببشاااك  أك

مع مع ملة  اخلي ر متسااااااق ل تعدا  السااااااك ن.  ينبلي أن يكون   " يفالصاااااان عة "  ريعن متل  ربللعم  بي انت يعتمد عليه  بشااااااك  أك  ليالفع
 . ومية نظ م احلس  ت القيف تلاب الفصة  
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االقتصادية   أو من خالل  األنشطة  المزدوج  الترميز  من خالل  تطابق إما  التفصيلية   بين   إقامة  المجموعات 
 . لجميع األنشطة االقتصادية دوح  الم لي التصنيف الصناعي الدو و للتصنيف الوطني 

 
من مستويات   أدنى مستوى ممكن   ند عتتعلق بالصناعة    ردود مع من  ميز ما جُ تر أن تقوم بلبلدان  ا  وعلى.  4.358

علومات المأو تصنيف وطني ذي صلة تدعمه  لجميع األنشطة االقتصادية د الدولي الموح   الصناعي  التصنيف
كل    مة قد  الم  تفصي تر تحقيق  تسهيل  ول.  رد    في  وظيفة    دقيق و لي  ميز  ترميزها،و لكل   يتضمن أ   ينبغي   جب  ن 
أو أهم الوظائف فيها  عمل  التي  ؤسسة  الم نتجات والخدمات التي تنتجها  لماعن أهم  لكل شخص  اًل  ستبيان سؤااال

)انظر الفقرة وعنوانها  المؤسسة  بجمع معلومات عن اسم    صىيو كما  .  هذه المؤسسة أو الشركة  التي تقوم بها
وصل مع السجل الردود كصلة  ت أعمال كاملة وحديثة استعمال تلك  ال ويمكن للبلدان التي لديها سج   . (4.363

 عطى للمؤسسة. المرمز الصناعة  على  من أجل الحصول 
 

للمنظمة  .  4.359 ترميز  الموينبغي  فهرس  تعد  أن  التعداد  عن  عن اإلترميز  في  ستعماله  ال سؤولة  جابات 
التي   السابق    الالصناعة  السجل  نوع  تر للتتفق مع  الفهرس  يداإلميز، ويتضمن هذا  التي  في بها    لى جابات 

الفهرس خ  التعداد. وينبغي أن يقوم بوضع هذا  التصنيف الصناعي  بر استمارة  تاحة المالقوائم    أساس على  اء 
العمليات في  شابهة  المسئلة  على األ جابات  اإلعمال وما إليها، وكذلك من  األنشآت ومؤسسات  الم للمؤسسات و 

لجمع  األ بما  الم خرى  والدراسات  في  علومات  التعدادات  واختبارات  السابقة  التعدادات  للقوة اال ذلك  ستقصائية 
" مكان آخرفي  مصنف    يرغ " فئة    لى جابات التي تنتمي إبين اإل ميز بوضوح  لتر العاملة. ويجب أن يميز فهرس ا

 . توفر معلومات كافية تتيح ترميزها ضمن فئة صناعية تفصيلية  ال جابات التي اإل و 
 

 محل العمل .  7.8

موقعه ونوع محل  العمل  هما:    العاملين عمل األشخاص    بمحل  هناك موضوعان رئيسيان يرتبطان    . 4.360
خرى سواء كانت األنزل وأماكن العمل  بين الم طبيعة محل العمل ويميز    لى حل العمل إنوع م . ويشير  الجغرافي

 . ذلك   ير ثابتة أو غ
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الفئات  اإلبأن تكون    صىويو .  4.361 التالية أو صيغة أخرى مختلفة منها حسب ما الثالث  جابات حسب 
 : تتطلبه الظروف الوطنية، لتصنيف محل العمل 

المهام والواجبات التي يفرضها يؤدون، انطالقًا من منازلهم،  هذه الفئة من  تشمل  .  يعمل في المنزل  ( أ )
شخاص الذين األ، مثل المزارعين الذين يعملون ويعيشون في المزارع، وربات البيوت، و عملهم األساسي

شخاص الذين يعيشون ويعملون األرش أو مكاتب داخل بيوتهم، و هم الخاص في إدارة وِّ يعملون لحساب
 . مخيمات عمل في 

لون  الذين  شخاص  األيجب أن تقتصر هذه الفئة على  .  يس له محل عمل ثابتل )ب(   إلى مناطق يتنق 
ُيعتبر مقر    إلى عنوان ثابت   يعودون يومياً   مختلفة عند أداء المهام والواجبات التي يفرضها عملهم، وال 

الباعة    ومنهم ،  عملهم المثال  األسفار على سبيل  الشاحنات   ، الكثيرو  مسافات   على التجارية    وسائقو 
هذه   تشمل و   .الذين يعملون لحسابهم الخاص   األجرةسيارات  وسائقو    ،البحارة، وصيادو األسماك ، و طويلة

لين،   الباعة   أيضاً   الفئة  تُ األالشوارع و   كشاك فياأل لي  ومشغ    المتجو  التي  العمل، سواق  يوم  بانتهاء  زال 
 . والبائعين على عربات  ، يعملون في مواقع مختلفة أثناء الفترة المرجعيةوعمال التشييد الذين  

هذه الفئة، بمن فيهم   ضمن ن  ي اآلخر   العمال   كل  ينبغي إدراج  و   . له محل عمل ثابت خارج المنزل )ج(  
، مثل سائقي الحافالت يومياً يعودون إليه  وظائفهم ولكن لديهم موقع ثابت    بُحكم األشخاص الذين يتنقلون  

كشاك في الشوارع األ  يمشغلو ،  وموظفي القطارات وشركات الطيران  ، (مقر  عمل وسيارات األجرة )مع  
يسافرون  أشخاصًا  يمكن أن تضم هذه المجموعة أيضاً . و في نهاية يوم العمل التي ال ُتزال  سواق  األ و 

  إلى بلد مجاور.  الوطنية   أعمالهم عبر الحدود بانتظام لتأدية 
 

في يكون أداء العمل فيها    عمال التي األ نشطة أو  األبالنسبة لبعض  ويحتمل أال  يكون التمييز واضحًا  .  4.362
في موقع محدد خارج البيت    في واسم و الم/وقاتاأل بعض  في  البيت  في  ثال  المسبيل  )على  أكثر من موقع واحد  

فيه الفرد الجزء   ضي كان الذي يقالم اختيار    لىو األالحالة  في  ناهج التي يمكن اتباعها  الم. ومن  (أوقات أخرى 
ت التي يجري فيها العمل ال الحافي  كما ، الفئات واضحاً بين  يكون التمييز   حين ال من وقت العمل. أما    األكبر 
لظروف كل بلد.   اً ة وفق ي ت الحد  ال فيد تحديد هذه الحاالم البيت، يكون من    قطعة أرض مستأجرة قريبة من على 
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مكنة أو الم جابات  اإلأو أكثر من    ين إجابت بين  ختيار  االتعليمات محددة بشأن كيفية    ادين وينبغي إعطاء العد  
 . يةت الحد  ال تصنيف الحا

 
يوفر    . 4.363 أن  الجغرافي يمكن  استخدامها مع   مفيدةً تكون    العمل معلوماٍت   حل  لم  الموقع   للتخطيط عند 

مقر  العمل )أو    محل  معلومات عن موقع  لهذه الغاية، يجوز للبلدان أن تجمع  و معلومات عن مكان اإلقامة.  
لألشخاص العاملين الذين لديهم مكان ( خالل الفترة المرجعية  العمل الذي يعود إليه الموظ ف في نهاية اليوم

، وظيفة ما ى فيها  عة بأصغر شعبة مدنية تؤدَّ المعلومات المجم    تبط تر عمل ثابت خارج المنزل. وينبغي أن  
لين  قات  تحديد تدف  ل  بعض البلدان التي تبحث في والجدير ذكره أن   .  مثالً   العمل   محل  من مكان اإلقامة إلى  المتنق 

جداول   وضع ا أتاح  العمل، مم    حل  العنوان الفعلي لم  قد عمدت إلى تسجيل   تعداد السكانضمن  هذا الموضوع  
يمكن أن تكون المعلومات المتعلقة و العمل.    حل  لة ورسم خرائط لمكان اإلقامة حسب الموقع الجغرافي لممفص  

فيها ضع  ( في البلدان التي وُ 4.358لترميز الصناعة )انظر الفقرة    العمل مفيدة أيضاً   حل  بالعنوان الفعلي لم
 جلة. منشأة مس   سجل تجاري يوضح رمز الصناعة لكل  

 
ناجمة   المجيب   ىلد   شواغل   العمل محل   عنوان  بشأن  حساسية األسئلة    تطرح وفي بعض البلدان، قد    . 4.364

جمع معلومات   اً . وفي كثير من البلدان النامية، قد ال يكون ممكنهعمل   رب  مع  متابعة  المخاوف من احتمال  عن  
لردود في ا   ال يكون العنوان معروفاً كذلك، قد  .  العمل بسبب عدم وجود عناوين للشوارع   حل  عن العنوان الفعلي لم 

. في هذه الحاالت، سيكون من المفيد النظر في جمع معلومات عن مها شخص آخر نيابًة عن المجيبالتي ُيقد  
 . أضيقمستوى جغرافي على القرية أو الضاحية أو ما شابه ذلك 

 
نتاج إحصاءات عن إل   ، وذلك إلى العمل   وسيلة التنق ل للوصول طرح أسئلة إضافية عن    ويمكن أيضاً   . 4.365

 . النقل مة كأساس لتخطيط  أنماط السفر إلى العمل، تكون قي  
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 ي س ؤس الم قطاع العمالة  . 7.9

المؤسسي   ير يش .  4.366 العمالة  ووظائفها   لى إ  قطاع  الشخص  فيها  يعمل  التي  للمؤسسة  القانوني  التنظيم 
 الرئيسية وسلوكها وأهدافها. 

 
 : التاليةؤسسية  الم القطاعات  بين  لتمييز  ينبغي انظام الحسابات القومية،  في  وباتباع التعاريف الواردة  .  4.367

كات الخاصة والعامة شر ساهمة والالمكات  شر أي ال) الية  الم   غير الية و المكات  ر ش ال ذلك  في  ، بما  شركة  ( أ )
سؤولية المكات ذات  شرا لة، وال سج  الم حدودة، والتعاونيات  المسؤولية  المكات ذات  شر اكة، والشر كات ال شر و 

كة مساهمة، شر ساهمة التي تدار وكأنها  الم غير  كات  شر أي ال ) كات  شر وأشباه ال   (ذلك   لىحدودة، وما إالم
الحسابات من  كاملة  مجموعة  إمساكها  مثل  غير  ؤسسات  الم وكذلك    ، (بمعنى  ستشفيات المالربحية 

 . لتغطية تكاليف إنتاجها الجاري  رسوماً   ضى والجامعات التي تتقا دارسالمو 
حلية، الميات والحكومات  الوحكومات الو ركزية  المذلك وحدات الحكومة  في  ، بما  الحكومة العامة  )ب( 

التأم التي تفرضها أو تديرها تلك الوحدات، و اال  ينوكذلك صناديق  الربحية غير  ؤسسات  المجتماعي 
 . جتماعي االف عليها الحكومة أو صناديق الضمان  شر السوقي وتمولها أو ت غير  نتاج  في اإلالتي تعمل  

ندية الرياضية األو   ، هنيةالم والجمعيات    ،مثل الكنائس)   عيشية األسر الم ربحية تخدم    يرمؤسسات غ   (ج )
عيشية لألسر المسوقية  غير  وخدمات  سلعًا    التي تقدم  ( عونةالم ومؤسسات    ، يةير ؤسسات الخ المو   ، والثقافية

 . عاتبر الت على ساسية األمواردها في تعتمد   والتي  ( رمزية أو بأسعار أي مجاناً )
شـاريع الموتشمل  (  عيشيةالم   األسر ساهمة التي تمتلكها  غير المشاريع  المذلك  في  بما  )   معيشية أسر    ( د)

الم مباالم سـاهمة  غير  أو  الم   األسرفراد  ألة  شر ملوكة  الخاصة  هؤ المعيشية  ويديرها  فراد األء  الؤسسية 
ما ديرة والسجون و األ ستشفيات وبيوت التقاعد و المء  ال شخاص نز األؤسسية هم  الم عيشية  األسر الم وأفراد  )

األسرة نفس  في  كاء أعضاء  شر اكة مع آخرين. وقد يكون ال في شر أو  ًا  سواء فردي  ،( ات طويلةتر إليها لف
 . معيشية مختلفة سرعيشية أو من أالم 
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باستخدام بدائل   ي س ؤس الم قطاع العمالة ب  متعلقةلمعلومات ا ل معظم استبيانات التعداد إدخال افي ويتم  . 4.368
فئة، ويعني هذا أن تصنيف بعض   قصود لكل الم عنى  الم ميز يستخدم فيها عدد قليل من الكلمات لنقل  تر سابقة ال 

قصود. ويجب الم للتمييز    وفقاً   ال الذاتي للمستجيب   للفهم  أو أكثر قد يتم وفقاً   ين فئتبين  ية التي تقع  ت الحد  ال الحا
 نتائج التعداد.  عتبار عند عرض في اال مر األأن يؤخذ هذا 

 
 العمل ساعات .  7.10

شخاص األ ء  الكان هؤ   دقيق لحجم العمل، خاصة إذاال  تقديرًا غير  إ  ين العامل شخاص  األيعطي عدد    ال .  4.369
ضمان قياس في  استمارة التعداد عن وقت العمل  في  قياسية. ويساعد إدراج بند  غير  يعملون ساعات عمل  

القوة العاملة وخارجها أو الذين في  شخاص الذين كانوا  لأل ساهمة الكاملة  الم   يننه يب أل فهوم  الم أكثر دقة لهذا  
 . فقط أثناء السنة   يرة ات قصتر عملوا لف 

 
ل   .4.370 شامل  مقياس  يُ   ساعاتلتوفير  العامة العمل  السياسة  احتياجات  في  أفضل وجه  على  به  سترشد 

من قصر   إجمالي ساعات العمل في جميع الوظائف بدالً   عن والتحليل، قد يكون من األفضل جمع معلومات  
 المعلومات على ساعات العمل في الوظيفة الرئيسية.

 
ساعات العمل الفعلية سكان:  العمل في تعداد ال   ساعات لمختلفين  يمكن جمع معلومات عن مفهومين  و   .4.371

 .االعتياديةساعات العمل و
 

بأنها الوقت الذي تقضيه في وظيفة ألداء األنشطة التي تساهم في إنتاج   ساعات العمل الفعلية ُتعرَّف  .  4.372
دة. وتغطي الوقت الذي تقضيه في "ساعات مباشرة" و"ساعات السلع و/أو الخدمات خالل فترة مرجعية محد  

ي ذات صلة بالعمل" و"وقت التوقف عن العمل" و"وقت الراحة" القصيرة. إن "الساعات المباشرة" هي الوقت الذ 
ويمكن تنفيذها في أي مكان. و"الساعات ذات الصلة بالعمل"، في   -تقضيه في تنفيذ مهام وواجبات الوظيفة  

حين ال تؤدي مباشرة إلى إنتاج السلع أو توفير الخدمات، هو الوقت الذي تقضيه في الحفاظ على األنشطة 
مل وتغيير وقت ارتداء مالبس العمل أو اإلنتاجية أو تيسيرها أو تعزيزها، بما في ذلك الحفاظ على مكان الع 
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أو المرضى، وتنفيذ الواجبات   إزالة التلوث عنها، وشراء المواد أو نقلها، وانتظار األعمال التجارية أو العمالء
تحت الطلب، والسفر بين مواقع العمل، والتدريب على العمل أو تعزيز المهارات المطلوبة في الوحدة االقتصادية. 

منها )على سبيل   العملية، يشمل "وقت التوقف عن العمل" فترات انقطاع مؤقت عن العمل ال مفر  ومن الناحية  
المثال تعطل اآلالت أو اإلنترنت، وعدم وجود اللوازم(. "وقت الراحة" هو وقت غير نشط للراحة القصيرة أو 

است المثال  سبيل  )على  بالوظيفة  المتعلقة  األنشطة  أداء  أثناء  المرطبات  من تناول  وتستثنى  القهوة(.  راحات 
ساعات العمل الفعلية فترات االستراحة األطول لتناول الوجبات، والوقت الذي يقضيه في عدم العمل بسبب 
العطل، واإلجازات، والمرض، والمنازعات الصناعية، وما إلى ذلك، واالنتقال إلى العمل )إن لم يكن أيًضا يؤدي 

 جازة التعليمية حتى لو كانت مدفوعة األجر. واإل  ، المهام أو الواجبات الوظيفية(
 

يتم قياس ساعات العمل الفعلية في مجال الشغل، في سياق تعداد السكان، عادة باللجوء إلى سؤال .  4.373
مباشر واحد؛ وُتقاس على النحو األمثل باللجوء إلى مجموعة من األسئلة، بالنظر إلى الساعات بشكل منفصل 

وع. وبالنسبة لألشخاص المشتغلين الذين ال يعملون في الفترة المرجعية القصيرة، يمكن لكل يوم من أيام األسب
أن تكون قيمة ساعات العمل الفعلية صفًرا )بالنسبة لألشخاص الذين يقضون إجازة( أو تخفض )إذا كان قد 

 . أقلع الشخص عن العمل في جزء من الفترة المرجعية بسبب المرض أو العطلة أو أي غرض آخر(
 

بأنها القيمة النموذجية لساعات العمل الفعلية في وظيفة لكل فترة   ساعات العمل االعتيادية ُتعر ف  .  4.374
مرجعية قصيرة )على سبيل المثال أسبوع واحد( على مدى فترة مراقبة طويلة )شهر أو فصل أو موسم أو سنة( 
أسبوع عادي أو  العمل خالل  النموذجية" لوقت  "القيمة  قد تكون هذه  نفسها.  القصيرة  المرجعية  الفترة  تشمل 
نموذجي هي العدد النموذجي لساعات العمل الفعلية في الفترة القصيرة كما تم توزيعها على مدى الفترة الطويلة. 
ويشمل ذلك ساعات العمل اإلضافي التي يتم العمل فيها بانتظام سواء كانت مدفوعة األجر أو غير مدفوعة 

 عادة وفترات العمل اإلضافي غير االعتيادية.   األجر. ال يتم تضمين األيام والساعات التي ال يتم فيها العمل 
 

يمكن قياس ساعات العمل االعتيادية في الشغل فيما يتعلق بفترة مرجعية قصيرة من أسبوع واحد من .  4.375
  خالل سؤال واحد مباشر هو: كم ساعة تعمل عادة في األسبوع )في وظيفتك الرئيسية أو في جميع الوظائف(؟
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يشغلون أكثر من وظيفة واحدة في األسبوع المرجعي، يتطلب االستبيان طرح سؤالين   بالنسبة لألشخاص الذين 
على األقل لتسجيل وقت العمل في كل من الوظيفة الرئيسية )التي يتم جمع المتغيرات الوصفية األخرى لها( 

 وإجمالي وقت العمل )مجموع وقت العمل في جميع الوظائف(. 
 

 لالستعمال الخاص )موضوع أساسي( المشاركة في إنتاج السلع  . 7.11

ينبغي على البلدان التي يمثل فيها إنتاج السلع لالستعمال النهائي الخاص )مثل المواد الغذائية من .  4.376
من   الزراعة وصيد األسماك والصيد وجمع الثمار والمياه واألخشاب وغيرها من السلع المنزلية( عنصًرا هاماً 

، أن تنظر في جمع معلومات أو ثانوياً   رئيسياً   عناصر كسب العيش لجزء من السكان، سواء كان ذلك نشاطاً 
في مفهوم   في تعداد السكان عن عدد األشخاص المنخرطين في هذا الشكل من أشكال العمل )المدرجة سابقاً 

ال تكون مسوحات األسر المعيشية   الشغل(. تعتبر هذه المعلومات ضرورية ألغراض القياس، ال سيما عندما
متكررة، إلجراء تحليل قطاعي شامل، وال سيما للعمل في مجاالت الزراعة والحراجة وصيد األسماك، وللتمك ن 

 (. 4.396لى  إ  4.387 الفقرات  أيضاً نظر ا من إدماج تعداد السكان في التعداد الزراعي ) 
 

 ة المحدد  هم جميع األشخاص الذين تجاوزوا السن    اص األشخاص الذين ينتجون السلع لالستعمال الخ .  4.377
والذين قاموا، خالل فترة مرجعية محددة، "بأي نشاط" إلنتاج السلع لالستعمال النهائي الخاص. ويفسر مفهوم 
"لالستعمال النهائي الخاص" على أنه اإلنتاج حيث تكون الوجهة المقصودة للناتج أساًسا االستعمال النهائي 

تج على شكل تكوين رأس المال، أو االستهالك النهائي من جانب أفراد األسرة المعيشية، أو أفراد من قبل المن
 . الذين يعيشون في أسر معيشية أخرى  األسرة العائلية 

 
للمعايير الدولية، يشمل "أي نشاط" إلنتاج السلع )ضمن حدود إنتاج نظام الحسابات القومية   ووفقاً .  4.378

الوجهة 2008لعام   تكون  عندما  التالية،  األنشطة  في  األقل  على  واحدة  ساعة  مدة  في  المنجزة  األعمال   )
 المقصودة للناتج هي أساًسا االستعمال النهائي الخاص، على النحو المحدد أعاله: 

 .إنتاج و/أو تجهيز المنتجات الزراعية ومنتجات صيد األسماك والصيد وجمع الثمار للتخزين  )أ(
 . جمع و/أو تجهيز منتجات التعدين والحراجة، بما في ذلك الحطب وغيره من أنواع الوقود للتخزين)ب(  
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 . جلب المياه من المصادر الطبيعية وغيرها )ج( 
وغيرها من السلع   ، والفخار  ، واألحذية  ، والمالبس  ، والمنسوجات  ، تصنيع السلع المنزلية )مثل األثاث)د(  

 . المعمرة، بما في ذلك القوارب والزوارق(
 . بناء أو إجراء إصالحات كبيرة في مسكن الشخص أو مباني المزرعة وما إلى ذلك )ه(  

 
 اً د المحددة المنتجة، استنا ألغراض القياس، يتم تحديد الوجهة المقصودة للناتج باإلشارة إلى السلع  .  4.379

إلى اإلعالن الذاتي )أي لالستعمال النهائي الخاص بشكل رئيسي(. وفي حالة السلع المتأتية من الزراعة أو 
لالستهالك الخاص، يمكن مع ذلك بيع جزء أو الفائض  صيد األسماك أو الصيد أو جمع الثمار المعدة أساساً 

 . منها أو مقايضتها 
 

اص أن يشاركوا في إنتاج السلع لالستعمال الخاص كأنشطة رئيسية أو ثانوية، على يمكن لألشخ .  4.380
مدار السنة أو على أساس موسمي. ولضمان التغطية الكاملة، ينبغي تطبيق أسئلة التعداد المتعلقة بالمشاركة 

علومات عن في إنتاج السلع لالستعمال الخاص على جميع األشخاص الذين تجاوزوا السن المحددة لجمع الم
الخصائص االقتصادية للسكان، بغض النظر عن حالتهم كقوة عاملة. ويمكن أن تشير الفترة المرجعية إلى 

للظروف   عشر شهراً   ي اثنآخر   بالنسبة  االقتضاء  أو موسم زراعي، حسب  أو سنة زراعية  تقويمية  أو سنة 
 أيضاً نظر ا، ينبغي أن يعزز اختيار الفترة المرجعية االتساق مع التعداد الزراعي ) الوطنية. وحيثما كان مالئماً 

 (.1.50  إلى  1.44 الفقرات 
 

إنتاج السلع لالستعمال الخاص، ال سيما عند   بالنسبة لتقييم حجم العمل الذي يؤديه األشخاص في .  4.381
استخدام فترة مرجعية طويلة، قد يكون من المفيد إدراج سؤال حول مدة العمل، وال سيما ساعات العمل االعتيادية 

إلى فئات واسعة مثل الدوام الجزئي أو الدوام الكامل، أو السنة الجزئية أو   (، أو استناداً 4.374  الفقرة نظر  ا )
 لالستخدامات الرئيسية لإلحصاءات.  ومناسباً   ما كان ذلك ممكناً لكاملة، وعدد األشهر، كل  السنة ا
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 الدخل . 7.12

 خالل   عيشيةاألسر الم   فراد أو األ جمع معلومات عن مبالغ الدخل التي يتلقاها    فيقد ترغب البلدان  .  4.382
علومات على الم بالحصول    صىالتعداد، يو في  وضوع  المهذا  درج  وإذا أُ   .مصدر  أي    من  معي نة،  مرجعية  فترة

على مستوى األسرة قياس الدخل  يمكن  و .  مشتغلين أو عاطلين  اكانو   شخاص فوق سن معينة، سواءً األ  من جميع 
 . من أفرادها  فردأو لكل  المعيشية 

 
( التي لخدمات)السلع وا  جميع المقبوضات سواء كانت نقدية أو عينية على أن ه    الدخل ويمكن تعريف    . 4.383

المكاسب ، باستثناء  أكثر تواتراً ضمن مهل زمنية  على فترات سنوية أو    هاأفراد   أحد تتلقاها األسرة المعيشية أو  
ويشمل دخل األسرة المعيشية   واحدة.   ةً عادة مر  تحصل  غير المنتظمة والتي    المقبوضات غير المتوقعة وغيرها من  

العمل  المتأتي من  الدخل  )أ(  يلي:  الحر  )سوا   ما  العمل  أو  بأجر  السلع   الدخل )ب(    (؛ء  إنتاج  المتأتي من 
)د(   من توفير الخدمات المنزلية لالستخدام النهائي الخاص؛ المتأتي  )ج( الدخل    لالستخدام النهائي الخاص؛ 

 .158التحويالت الجارية المستلمة الدخل المتأتي من الملكيات؛ )ه(  
 

سيما عن الدخل من عمل الشخص لحسابه الخاص وريع   ال الدخل، و وجمع بيانات موثوق بها عن  .  4.384
تعدادات السكان. في  وبصفة خاصة  ،  يدانية العامةالمستقصاءات  في اال العقارات، هو عملية بالغة الصعوبة  

تعداد األسرة المعيشية في  جمع البيانات عن دخل    ير ويث .  اً النقدي يزيد الصعوبة تعقيدغير  كما أن إدراج الدخل  
جابات وما اإل الدخل النقدي، من حيث عبء العمل وأخطاء  على  السكان مشاكل أخرى، حتى عند اقتصاره  

مسح في  ستقصاء  ال  أنسب عموماً   بر ع للدخل، يعت وس  الم التعريف    ذلك في  وضوع، بما  المإليها. ولذلك فإن هذا  
ترغب   . وقددارية مثل سجالت الضرائب أو الضمان اإلجتماعيأو من مصادر بيانات إ   عيشية بالعينةالم  األسر

متطلباتها   وفق  عن على  الحصول  في  حلية،  الم البلدان،  محدودة  األسرة   معلومات  دخل  أو  الفردي  الدخل 
نات الدخل )مثل المعيشية  الدخل المتأتي عن العمل( لفترات مرجعية أقصر   ، عبر التطرق إلى جزٍء فقط من مكو 

 
، الفقراتن  ( 2013)جنيف،     خ   إنف ت األسر املعيشية   إحص ءات بشأن قرار    العم ،   خلرباء إحص ءات عشر   الس بعاملؤمتر الد يل    158

 :، مت ح على املوقع5  4

www.ilo.org/wcmsp5 /groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf . 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087503.pdf
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في علومات التي يتم جمعها  الموبهذا التعريف يمكن أن تفيد    . فقط  الدخل النقدي  والنظر في ،  )مثل شهر واحد(
 . ةير إحصاءات لها فوائد كثفي  ت  ال دخ المبعض   ير توف 
 

العاملين شخاص  األ ينبغي أن يشمل الدخل من عمل  ، المتعل قة بهذا الموضوع وفقًا للمعايير الدولية  و .  4.385
التعاونيات  ينوظف الم  ورواتب أجور   أعضاء  أصحاب المختلط ألدخل  ال نتاجية، و اإل ، ودخل  العمل من  رباب 

والعامل الم و   ين شاريع  أعمالهم  يديرون  الذين  الخاص  الدخل   . مساهمةغير  كات  شر لحسابهم  إلى  وباإلضافة 
ي لألسرة المعيشية، على المتأتي من توظيف أفراد األسرة المعيشية العاملين، ينبغي أن يشمل الدخل اإلجمال

واإليجار واستحقاقات الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية واالستحقاقات   والحصص سبيل المثال، الفوائد  
من اإلرشادات   مزيداً   159ادها. ويقدم دليل إحصاءات دخل األسرة المعيشية السنوية للتأمين على الحياة لجميع أفر 

 . بشأن المفاهيم واألساليب المتصلة بهذا الموضوع
 

قادرين غير  ستبيان  على االجيبون  الم تحديد الدخل ليسـت سهلة الفهم، وقد يكون  في  فاهيم الداخلة  الم و   . 4.386
جتماعي اال الضمان    منافع ينبغي أن يشمل الدخل    ، ثال الم سبيل    لى وع .  تقديم معلومات دقيقةفي    ين راغب غير  أو  
أن   شك    ال ، ولكن  ين وظفالم قتطعة من مرتبات  الم ة  شر با المائب  ضر عاشات التقاعدية والالم اكات صناديق  تر واش 

عنها. وقد تستبعد بنود مهمة أخرى من الدخل   المبل غ مرتباتهم  في  بالغ  الم يدرجون هذه    الشخاص  األبعض  
بطريقة خاطئةأو  لألسرة    لي جمااإل و تسجل  التعليمات  ياًّ  أ.  للعدَّ المكانت  فمن  وجهة  تكون المادين  أن  حتمل 

عرض نتائج التعداد استعمال فئات عريضة في  ناسب عادة الم من    ،عليه تقريبية. وبناءً فقط  عة جمَّ المالبيانات  
للدخل  الحجم  الدخل اًل  يراد. وينبغي تسهياإلو   من حيث  البيانات وصف لبنود  النتائج أن يرفق بجداول  لفهم 

 . رقام األدى دقة لم الرقم، وإذا أمكن تقدير  في أنها داخلة   ض تر ف الم 
 
 
 

 
159  Canberra Group Handbook on Household Income Statistics, 2nd ed. (2011)  :املاااااااااااوقاااااااااااع عااااااااااالاااااااااااى  ماااااااااااتااااااااااا ح   ،

www.unece.org/fileadmin/DAM /stats/groups/cgh/Canbera _Handbook_2011_WEB.pdf . 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_2011_WEB.pdf
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 الزراعة   - 8
 

 مة . مقد  8.1

ن هما ال وضوعان البديالمساسية عن الزراعة. وهذان  غير األ واضيع  الم من    يناثن   القسميستعرض هذا  .  4.387
في تعداد السكان من شأنها أن تسهل إعداد إطار للحيازات الزراعية  في  لفائدة البلدان التي تريد جمع معلومات  

 (. 1.50إلى   1.44الحق )انظر الفقرات   تعداد زراعي في  ستعماله  ال عيشية الم  األسر قطاع  
 

معلومات عما إذا كان أي من عيشية، يتم جمع  الم  األسرةمستوى    على ول، و األفبالنسبة للموضوع  .  4.388
مكان آخر. في  عتاد أو  الم مقر إقامته  في  أنشطة إنتاج زراعي لحسابه الخاص  في  عيشية يشتغل  الم   األسرة أفراد  

على   المعلومات  هذه  تقتصر  أن  تشمل  ويمكن  قد  أو  محدودة  أساسية  أشمل.  بنود  زراعيًا  وبالنسبة نموذجًا 
شخاص الذين يقومون بأنشطة زراعية أثناء األالفردي لتحديد    ستوى على الم معلومات  الجمع  تُ   ، للموضوع الثاني

لك تعداد سكاني ، على نحٍو يتناقض مع معظم المواضيع بما في ذ الً مث قبل التعداد ، كسنة  مرجعية طويلة  ترة ف
 ترتبط المعلومات بشأنه عمومًا بفترة مرجعية أقصر كأسبوع واحد قبل التعداد.

 
 األسرةنتاج الزراعي للحساب الخاص للشخص أو . اإل 8.2

إنتاج في  تشتغل   عيشية التي  األسر المتحديد  في  ستفادة من تعداد السكان  اال قد تود بعض البلدان  .  4.389
لتحليل الجوانب و   من حيث الزراعة. سكاني    لتحليل تعدادٍ وتكون هذه المعلومات مفيدة    . زراعي لحسابها الخاص 

هذه   في حقة. و الحق أو لعمليات مسح  الستخدامها كإطار لتعداد زراعي  ال تعداد السكان، و في  تصلة بالزراعة  الم 
أنشطة في عيشية عما إذا كان أي فرد فيها يشتغل بأي شكل  األسر الم الحالة ينبغي جمع معلومات من جميع  

 . األسرةإنتاج زراعي لحسابه الخاص أو لحساب  
 

المعلومات لتحديد ما إذا كانت األسرة المعيشية تعمل في أي شكل من أمكن، جمع    حيثماوينبغي،    4.390
الخاص،   لحسابها  الزراعي  اإلنتاج  يشمل  أشكال  ) بما  للبلد  الهامة  الرئيسية  الزراعية  ضمنها و األنشطة  من 
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بهاواألنشطة    والمواشي المحاصيل   أيضاً المرتبطة  ويمكن  أنش   (.  عن  معلومات  ومصايد   الحراجة طة  جمع 
 جمع معلومات إضافية تعطي مقياساً   كانت مهمة لبلد ما. وينبغي أيضاً   إذا األسماك وتربية األحياء المائية  

البلدان الراغبة في   تود  مساحة أو عدد قطع األراضي المستخدمة لألغراض الزراعية. وقد  المثل    ، لحجم المزرعة
العالمي   الفاو   إدراج نموذج زراعي مع بنود البيانات األساسية التي أوصى بها برنامج شمل،  جمع بيانات زراعية أ

والمبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة وصندوق (  WCA 2020)  2020لعام    ي تعداد الزراع لل 
السكان والمساكن بالتعدادات الزراعية )منظمة األغذية والزراعة وصندوق األمم المتحدة للسكان لربط تعدادات  

 (. 2012األمم المتحدة للسكان،  
 

معلومات أيضًا   عيشية، يمكن جمع الم   األسرة مستوى  على  ذا أهمية  مائية  الحياء  األ  نتاج إيكون    ين وح .  4.391
إنتاج أحياء   أنشطةفي  شكال  األبأي شكل من  أو ال يشتغل  عيشية يشتغل  األسرة الم عما إذا كان أي من أفراد  

 . األسرةمائية لحسابه الخاص أو لحساب 
 

التصنيف الصناعي من    015و  014و   013و  012و   011الفئات  إلى  نتاج الزراعي  اإلأنشطة    وتشير .  4.392
 : وهي  ، (4التنقيح ) لجميع األنشطة االقتصادية د وح  الم  لي الدو 

 غير المعم رة  حاصيل المراعة  : ز 011الفئة  
 المعم رة  حاصيل المراعة  ز  : 012الفئة  
 انتشار النباتات   : 013الفئة  
 اإلنتاج الحيواني   : 014الفئة  
 الزراعة المختلطة   : 015الفئة  

لجميع األنشطة   د وح  الم  لي الدو من التصنيف الصناعي    032الفئة    لى ائية إالم حياء  األ أنشطة إنتاج    ير وتش 
 (، وهو: 4التنقيح  )   االقتصادية 

 . ائيةالم حياء األزراعة  : 032الفئة  
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 الزراعية أثناء السنة السابقة األنشطة  خصائص جميع . 8.3

 ترة أثناء ف   شخٍص ما أو نشاطه المهني ل  سي لرئيا العمل  معلومات عن  عادًة  جمع  تُ تعداد السكان    في .  4.393
العاملاأل جميع    يشمل ذلك   ال ة، وقد  ير مرجعية قص  نشطة األ من    ير وسمية كث لم  نظراً   الزراعة في    ين شخاص 

ينبغي جمع معلومات   ، شكلةالمهذه   لى وللتغلب عقد ال تكون النشاط الرئيسي للشخص. الزراعة  وألن    الزراعية 
. ويجب أن تتضم ن يوم تعداد السكان  علىالسابقة    أثناء السنة   زراعية أنشطة  قاموا بالذين  شخاص  األ  عن كل  
يمكن أن تت سع لتشمل الحالة الوظيفية فيما يتعلق بكل  األعمال الزراعية، و الُمراد جمعها المهنة و   ات المعلوم

مد عت  وبالنظر إلى اإلطار المفاهيمي المُ ة نشاط رئيسي أو ثانوي.  ب ساعات العمل وما إذا كان هذا العمل بمثا
الستخدام الخاص، ل جمع معلومات عن المشاركة في إنتاج السلع الزراعية    إلحصاءات العمل، ينبغي أيضاً   حديثاً 

 (. 4.381إلى  4.376ال سيما في البلدان التي يمارس فيها جزء من السكان زراعة الكفاف )انظر الفقرات  
 

)الرئيسية   عمال الزراعية األ   لكل  لنسبة  هنة والحالة الوظيفية با الم علومات الخاصة بالم ستعمل  تُ يمكن أن  .  4.394
عيشية على األسر الم ف  لتعر  ا   تسهيل ل كطريقة بديلة    ،نتاج الزراعي لالستخدام الخاص اإلوتلك الخاصة ب   والثانوية(

ويمكن استخدام (.  4.392لى  إ  4.389)انظر الفقرات  أنشطة إنتاج زراعي لحسابها الخاص  في  التي تشتغل  
الستخدام الخاص للتمييز بين األسر المعيشية التي تعمل ل والمشاركة في إنتاج السلع الزراعية  الوظيفية الحالة 

في أنشطة اإلنتاج الزراعي لحسابها الخاص واألسر المعيشية التي يعمل أفرادها في األنشطة الزراعية فقط 
 لحسابها الخاص.  معيشية ذات إنتاج زراعي لن يؤهلها لتكون أسراً  مم ا كموظفين بأجر،  

 
هنة والحالة ن الم ع  معلومات مماثلة إضافة  ًا  البلد، يمكن أيض في    ائية مهماً المحياء  ألاوإذا كان إنتاج  .  4.395

لجميع   بالنسبة  في  و ائية  الم حياء  األإنتاج  في  عمال  األالوظيفية  لالستخدام المشاركة  المائية  األحياء  إنتاج 
. ويمكن توسيع نطاق المعلومات الُمراد جمعها، حسب يوم تعداد السكانعلى  السـنة السـابقة  في خالل    الخاص، 

ى  المقتضى، لتشمل   . أو ثانوي رئيسي   نشاط كساعات العمل وما إذا كان العمل يؤدَّ
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الزراعة قطاع  في    نشاط اقتصاديأو    عمل   أن ه على  الزراعي  النشاط االقتصادي  أو    العمل   وُيعر ف .  4.396
لجميع   د وح  الم  لي التصنيف الصناعي الدو من    015و   014و   013و  012و  011الفئات  في  ف  كما هو معر  

 : وهي، (4التنقيح )  األنشطة االقتصادية 
 غير المعم رة  حاصيل المراعة  : ز 011الفئة  
 المعم رة  حاصيل المراعة  : ز 012الفئة  
 : انتشار النباتات 013الفئة  
 اإلنتاج الحيواني   : 014الفئة  
 الزراعة المختلطة   : 015الفئة  

 قطاع في  النشاط االقتصادي  أو    العمل ائية هو  المحياء  األإنتاج  في  النشاط االقتصادي  أو    العمل تعريف  و 
 د وح  الم  لي التصنيف الصناعي الدو في  ائيـة،  الم حيـاء  األزراعـة    : 032الفئة  في  ف  ائية كما هو معر  الم الزراعة  

 . (4التنقيح  )   لجميع األنشطة االقتصادية
 

 المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات المساكن  -  الثانيلفصل  ا
 

دة الختيار المواضيع   – ألف   العوامل المحدِّ
 

يقوم اختيار مواضيع   ،تعدادات السكان والمساكنل  لمبادئ وتوصيات   الثالثللنهج العام للتنقيح  وفقًا  .  4.397
توقع الم أساس النواتج    لى ع   السكان في الفصل األول، تعداد  ، كما هي الحال بالنسبة إلى مواضيع  ساكنالمتعداد  

ساسية األواضيع  الم توقعة، ثم تتقرر  المالتحديد الواضح للنواتج  األولى إذًا هي    إنتاجها من التعداد. والخطوة
الجداول   أيضاً   تنتج ويوصى بأن تجمع البلدان بيانات عن المواضيع األساسية وأن  .  اساألس   هذاعلى  ضافية  اإل و 

ن مواءمة اإلحصاءات وقابليتها للمقارنة على الصعيد الدولي من خالل يحس ت الموصى بها، ألن ذلك من شأنه  
زز قدرة أن يع   أيضاً استخدام مفاهيم وتعاريف وتصنيفات مشتركة. ومن شأن استخدام نهج دولي متفق عليه  

لرصد بيانات    تقديم البلدان على توليد إحصاءات لرصد الحالة االجتماعية واالقتصادية لسكانها، بما في ذلك  
 . المتفق عليها دولياً  التنمية أهداف  
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أيضًا  4.398 المهم  ومن  اختيار  في  .  يو المسياق  التي  ق الم  تعدادفي  بإدراجها    صىواضيع   صر ساكن 
ة زمنية معقولة. وتنطبق تر ها ضمن ف شر جمع البيانات التي يمكن تجهيزها ونعلى  حصائية  اإلستقصاءات  اال

 ينت  ساكن كعمليَّ المي السكان و إجراء تعداد  على  نه جرت العادة  ألساكن  المتعداد  على  هذه التنبيهات بوجه خاص  
على ادين قدرة العد  التعداد    من وبة طلالم بأن تتجاوز كمية البيانات   كبير وهناك احتمال  . ينأو متتاليت   ين متزامنت  

ثال التأكد فقط الم سبيل  على  بعض البلدان النامية  في  يكفي  وقد    على المعالجة.  ائية وكاالت اإلحصالالجمع و 
خرى بمختلف أنواعها، وعدد ساكنيها وخصائصهم ومدى األمن عدد الوحدات السكنية ومجموعات أماكن السكن  

 . ياهالموجود شبكة لتزويد 
 

الصددفي  و .  4.399 البلدان  ،هذا  إلى    على  تسعى  عن  أال   ناقصة  بيانات  بحيث  المجمع  تخدم   ال ساكن 
هم أن يقوم منفذو عمليات التعداد بإجراء مشاورات الم من    ، معت من أجلها. لذلك غراض الرئيسية التي جُ األ

التي البيانات    تحديد أجل    من التخطيط  مرحلة مبكرة من  في  التعداد  لبيانات    ين الرئيسي  ين ستعمل الموثيقة مع  
 عرضها في أنسب نسق.  وأساليب  أولوية أعلى تكتسب  

 
معلومات بشأن   جمع عنها واضيع التي تُ الم أي  تعداد المساكن )   واضيع التي يغطيها الم فإن    ،لذلك .  4.400

 : ليي  لمااعتبارات متوازنة على  ر بناءً يجب أن تتقر   ( بانيالم عيشية و الم   األسر أماكن السكن و 
العريض   احتياجات   ( أ ) البلد    القطاع  المستعملين في  الصعيدين  من   ولويةاأل)   حلي المالوطني و على 
 . (وطنيةال
الصعيد   لى ع  و أناطق  المداخل  في  سواًء  قابلية البيانات للمقارنة الدولية  من    درجة   أقصى تحقيق    ( ب)

 . لمقارنة الدولية(ل  النتائج  قابلية )  ي لم العا 
ء الد اإل على    وقدرته  الجمهور  استعدادحساسية المواضيع والعبء الواقع على عاتق المجيب، أي    (ج )

 .( المواضيع )مالءمة   واضيع الم عن  دقيقة بمعلومات  
 . (الكفاءة) واضيع  الم بشأن معلومات على الحصول من حيث ادين الكفاءة الفنية للعد   (د)
 . (المتاحة )الموارد  جراء التعداد إلتاحة الموارد الوطنية  الم مجموع  ( ه )

 . بديلة(المصادر التوافر معلومات ذات صلة لدى مصادر بيانات بديلة ) )و(  
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الطرق البديلة للحصول في زايا وأوجه القصور الم الحسبان في بد أن يأخذ   ال توازن المعتبار االوهذا .  4.401
 . ساكنالمسياق برنامج قومي متكامل لجمع إحصاءات في  ين البيانات عن موضوع مع على 

 
ستمرارية التاريخية االعتبار لفوائد  اال ء  ال ، ينبغي إيالمساكن  واضيع التي يغطيها تعداد الم اختيار    عندو .  4.402

في جرد أنها كانت تجمع  لمينبغي جمع معلومات    ال . و فترة معي نةالتغييرات على مدى    قياسفرصة  التي تتيح  
بشكل   يجري جمع بيانات عنها لمواضيع التي  قيمة االقيام باستعراض دوري ل. ولذلك، من الضروري  ضياالم 

  . ى االستمرار في جمعها وإعادة النظر في الحاجة إل  ، عادي 
 

 إيالء االعتبار الواجب للحاجة إلى االستمرارية  كن، ينبغياس م بطة بالت وعند اختيار المواضيع المر   .4.403

يتفادى القائمون على  ومع ذلك، يجب أن  . ة معي نةالتغييرات على مدى فتر   مقارنة فرصة  التي تتيح    التاريخية. 
يعد المستعملون بحاجة إليها. فال ينبغي جمع المعلومات لمجرد أنها كانت تجمع في التعداد جمع معلومات لم 

. لبلدوالظروف السكنية في اللتغييرات في األحوال االقتصادية واالجتماعية    بشكل عادي، وذلك مراعاةً  الماضي
القيام   من  ، لذلك  ل باستعراض دور الضروري  اي  بيانات عنهاقيمة  التي يجري جمع   ،بشكل عادي   لمواضيع 

وإعادة النظر في الحاجة إلى االستمرار في جمعها، ،  بالتشاور مع قطاع عريض من مستعملي بيانات التعداد
التي أصبحت  ال سي ما في ضوء  للبيانات  البديلة  البيانات والمصادر  الجديدة من  لدراسة  االحتياجات  متاحة 

كاًل من العوامل   بإيجاز   التالية  . وتستعرض الفقراتوالمساكنتعداد السكان    عادةً   التي كان يغطيهاالمواضيع  
 .مضمون التعداد التي يجب أن تؤخذ في الحسبان في الوصول إلى قرار نهائي بشأن الخمسة الرئيسية 

 
 األولوية الوطنية   - 1
 

جد تضارب وإذا وُ   حتياجات الوطنية. اال في تلبية  ساكن  المتصميم تعدادات    ن أولوية مأن تك نبغي  ي   . 4.404
ختيار، االحتياجات الوطنية أسبقية لال جب أن يكون و   ، ية لمالعاو قليمية  اإلحتياجات الوطنية والتوصيات بين اال

واضيع المات عن  ول هو أن يوفر التعداد معلوماأل عتبار اال ية. فلمقليمية ثم التوصيات العااإل تليها التوصيات  
 . فائدة للبلد  صى سئلة بشكل يسفر عن بيانات تكون لها أق األ ها، وصياغة  ير التي تهم البلد أكثر من غ 
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لمدى الحاجة   متوازنٍ   على تقييمٍ ،  الُمراد تغطيتهابلد فيما يتعلق بالمواضيع    قرار كل    يستندوينبغي أن    . 4.405

من مصادر أخرى بنفس القدر من السهولة إن الحصول على المعلومات  في اإلمكان  إلى البيانات وما إذا كان  
 على  التعداد إذا اشتمل  ُتلب ى على أفضل وجه  حتياجات الوطنية االالتجربة أن أظهرت  و لم يكن بصورة أفضل. 

ويمكن أن تساعد التوصيات   .يةلموالعا  قليميةاإل   يرللمعاي   وفقاً ُحد دت  ذات قيمة أساسية و ُتعتبر عمومًا    مواضيع
بتوفير معلومات عن مواضيع التعداد المعيارية   العالمية واإلقليمية المتعلقة بالتعدادات في إجراء هذا التقييم، وذلك 

. ومع مجال التعدادأساس طائفة واسعة من الخبرات الوطنية في    وما يتصل بها من تعاريف ومفاهيم تقوم على 
التي تعتمد بدرجة أكبر على السجالت اإلدارية كمصدر رئيسي للبيانات، قد البلدان  ذلك، من المسل م به أن   

 تكون مقي دة أكثر فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للمعلومات التي يمكن جمعها عن مواضيع معي نة. 
 

 ، اهتمام وطني أو محلي في التعدادب  تحظى مواضيع    راج وري إدضر ن المأنه    كثيرة   بلدان د تجد  وق.  4.406
وقد تكمل بيانات مسح المساكن بيانات التعداد للحصول   .هذه التوصيات في ة ج باإلضافة إلى المواضيع المدر 

ن بعض أومن الوارد أيضًا    ألي سبب من األسباب.  التعدادفي  ها  راج إد يمكن    المعلومات عن مواضيع  على  
. فعلى بشأنها   لعدم الحاجة إلى جمع البيانات   بها  صى مواضيع التعداد مواضيع معينة مو   تحذف من البلدان قد  

بذلك معي نة، مثل الكهرباء أو الحمامات، متاحة في كل  مكان تقريبًا في بلد ما، و  مرافق  سبيل المثال، قد تكون 
التعداد.  في  بشأنها  إلى جمع معلومات  اإلطالق  ثم ة حاجة على  تكون  ُتدرج  قد    ، قابل الم   في  لن  بعض ال 

 ناطق في المالبلد خاصة  في  اًل  موجودة أصغير  نة  بأن مرافق معي    تام شبه    ين لوجود يق  التعداد في  واضيع  الم 
 . بعض البلدان الناميةفي  الريفية  

 
إ  ال حوال  األ جميع    في و .  4.407 أهمية  إغفال  تحديد  في  صلحة  الم اك أصحاب  شر ينبغي  ولويات األعملية 

تعداد  في  والسياسات   مبكرة من تصميم  تقيي الم مرحلة  ينبغي  أنه  ذلك  الم ساكن.  تهم واضعي م  التي  واضيع 
موثوقية البيانات والقيود التي يفرضها التعداد   من حيث انطباقها ومن حيث واقعيًا  خاص تقييماً السياسات بشكل  

في الفصل الثامن من صلحة  الم اك أصحاب  شر عن إ  تفصيالً   . وترد معلومات أكثر (ذلك   لى سئلة وما إاأل عدد  )
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( 2.113لى  إ  2.98الفقرات  " )لتعدادل   والترويجالتشاور والتواصل مع المستعملين،  " الذي يتناول  الثاني  الجزء  
 . 160ساكن الم دليل إدارة تعدادات السكان و في أيضًا و 
 
 لمقارنة الدولية قابلية النتائج ل  - 2
 

الهامة  االمن  .  4.408 مراعاتها  خرى  األعتبارات  ينبغي  قابلية في  التي  التعداد وصياغتها  اختيار مواضيع 
هداف الوطنية والدولية، بين األ   العادة في  يوجد تعارض    ال . و لي قليمي والدو اإلالصعيدين  على  البيانات للمقارنة  

 . ات البلدان وممارساتها بر أساس دراسة واسعة لخ على ن التوصيات الدولية تقوم أل 
 

تقتة داخل  ين وإذا كانت ظروف مع.  4.409 الدولية، فينبغي بذل كل جهد   يير عاالم على  الخروج    ضي البلد 
مع   الوطنية بيانات  ال تكييف عرض    واإلشارة إلى طريقة منشورات التعداد  في  أوجه الخروج هذه    شرح ممكن ل

 . الدولية يير عاالم 
 
 المواضيع ءمة  ال م - 3
 

في التعداد هو استعداد المجيبين وقدرتهم   المساكن  ينبغي أن يكون الشرط المسبق إلدراج مواضيع  .4.410
ع التي يمكن أن تزيد من العبء على المجيبين يضامن المستحسن تجنب المو و على تقديم معلومات دقيقة عنها.  

أو التي قد تستخدم للترويج   أو النعرات أو التطيُّر على الصعيد المحلي وتلك التي من المحتمل أن تثير الخوف  
ية أو طائفية ألنها من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار على معدالت االستجابة ودعم سياس لقضايا    اً عمد 

على المعلومات من أن يحصل  جامع المعلومات  يكون على  في التعداد القائم على المقابلة أو حيث  و التعداد.  
 المعلومات،  جمع ب ة أو  إيالء االعتبار لمستوى معرفة ومهارة القائم بإجراء المقابل  خالل المالحظة، يجب أيضاً 

عدم تضمين الموضوعات   يجب أيضاً و على جمع هذه المعلومات بدقة.    ية كافبصورة  ما إذا كان يمكن تدريبهم  و 
اد العادي أو  المجيب  المعقدة أو التي يصعب على   وتتوقف الصياغة الدقيقة لكل اإلجابة عليها بسرعة.    العد 

 

 . 1التنقيح   ، E.00XVII.15  : منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  160
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، محلية، وأن تكون قد تمت تجربة تلك الصياغة قبل التعداد ل على أوثق إجابة، على الظروف الو حص لل سؤال 
 . (3.28)انظر الفقرة  حسبما ورد في الجزء الثالث من هذه التوصيات

 
 المتاحة   الموارد   - 4
 

فجمع معلومات  .تاحة للتعدادالم وارد  الم مجموع  فيما يتعلق ب واضيع  الماختيار  في    بدقة ينبغي النظر  .  4.411
من جمع بيانات عن قائمة طموحة   يكون أجدىيعان  شر سر واضيع يتبعه تبويب ونالم دقيقة عن عدد محدود من  

 ، تاحةالموارد  الم مقابل  في  البيانات    لى . ولدى موازنة الحاجة إتجهيزها ونشرها واضيع ليس من السهل  الممن  
ما إذا كان من اًل هامًا في تحديد  ن هذا قد يكون عام أل،  مسبقاً   سئلة ألاترميز  إمكانية  مدى  في  النظر    ينبغي

 . التعدادفي مواضيع معينة  إدراج  جدي اقتصادياً الم
 
 المصادر البديلة   - 5
 

، ينبغي النظر فيما إذا كانت البيانات متاحة المساكن  في اختيار المواضيع التي سيتم بحثها في تعداد .  4.412
أولوية للمواضيع التي أعلى  من مصادر أخرى، مع مراعاة المزايا والقيود النسبية للمصادر البديلة. وينبغي إيالء  

إيالء   ينبغي  في حين  بديلة،  بشأنها مصادر  توجد  بديلة أدنى  ال  لها مصادر  تتوافر  التي  للمواضيع  أولوية 
 بسهولة. 

 
 قائمة المواضيع  -باء 

 
عيشية وشاغلو تلك الوحدات. الم   األسر باني وأماكن السـكن و المسـاكن هي  الم تعداد  في  وحدات العد  . 4.413

علومات الخاصة المن  أل ساكن  المتعدادات  في  ة ولكنها هامة  شر مباغير    عد    وحدة  في معظم األحيان هو  بنى  المو 
عطاء إل مطلوبة    ( الحوائط الخارجية وخصائص أخرى معينةفي  ستخدمة  المبنى ومواد البناء  الم نوع  ) بنى  الم ب 

صاغ ساكن تُ المتعداد    في سكان. و اإل برامج    بنى ولوضع المداخل  في  ماكن السكن الواقعة  أل وصف مناسب  
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طلوب عدها، الم الذي تقع فيه مجموعة أماكن السـكن    العادة للمبنىفي  بنى  الم سئلة الخاصة بخصائص  األ
 . بنىفي المعلومات عن كل وحدة سكنية أو مكان للسكن يقع  الموتسـجل  

 
يمكن الحصول  ال السكن. و  ساكن فهي مجموعة أماكن الم تعداد في  للعد   شرة با الم الرئيسية  ة أما الوحد. 4.414

لحالة اإلسكان وتعت بيانات تعطي وصفعلى   أساسًا مناسبًا لوضع برامج اإلسكان إال   ًا سليمًا  عن طريق بر 
 . أماكن السكن هذهعلى التعرف 

 
الثانية فهي  شر با الم  العد    ةوأما وحد .  4.415 الم ة  السكناألسر  التي تشغل أماكن  فيد جمع الم ومن  .  عيشية 

القانوني لحيازة الوحدة رجع فيها والوضع الم خر  اآلأو الشخص األسرة  معيشية عن رب أسرة معلومات من كل 
 . ذلك من الخصائص ذات الصلة ير السكنية وغ

 
يجري جمع بيانات عن مع ذلك،  . و عيشيةضمن األسر الم   شاغلو المساكناألخيرة هي    ووحدات العد  .  4.416

 . األول ، وهذا ما يتناوله الفصل  تعداد السكانفي األسرة المعيشية في  فرد    كل  ل التفصيلية خصائص ال
 

القريبة   يًا وإقليميًا على مدى العقودلم تجمعة عا الم ة  بر أساس الخ على  وقد أُعدت القائمة الواردة أدناه  .  4.417
ة إدراجها في واضيع التي يوجد حولها اتفاق عام من حيث أهمي المالقائمة هي  في واضيع الواردة المضية. و الما

واضيع التي يمكن أن تسبب الم أما    ن. سكا اإلكن ووضع برامج  وتقييم أحوال الس   قياس بهدف    ،وجدواها  ما   تعدادٍ 
 فضل استقصاؤها عن طريق مسح األإجابة فمن  على  السؤال والحصول  في  تتطلب وقتًا طوياًل    صعوبات أو 

 . جموعات أماكن السكنلمنة بالعي  
 

كما أن لها   ، ناطقالمك والقيمة للبلدان أو  تر ش المهتمام  اال واضيع ذات  المساسية هي  األ واضيع  الم و .  4.418
فهي األخرى  واضيع  الم ا  أم  .  ليستوى الدو على الم حصاءات  إل شاملة ل مقارنة  إجراء  من    ين التمك في  أهميتها  
 لمحليين. ا  ين مستعمل للاالضافية  المتطلبات تلبية  أجل  جمعها من   لى التي تدعو الحاجة إ البيانات 
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التأكيد  .  4.419 أو  الم أن  على  وينبغي  الواردة هنا بشأن  ير تغالمواضيع  التبويب ألساكن هي  المات  غراض 
تعلقة بجمع البيانات فتتناولها أجزاء الم واضيع  الم رشادات. أما  اإل ن هذا هو التوجه العام لهذه  أل وإخراج النواتج،  

 . تحدةالممم  األ، كما تتناولها أدلة أخرى صادرة عن كنساالم مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان و أخرى من 
 

 4الجدول  

 حسب وحدة العد  بة  مواضيع تعداد المساكن مرت  
   السكن أماكن    

موضوع ال الرقم   

الوحدات  
 السكنية 

أماكن السكن  
 ة سر المعيشياأل المباني  الجماعية  

      

   ⧫  (4.462  الى 4.421)الفقرات   السكن أماكن أنواع   1
      

  ⧫   (4.470  الى 4.463)الفقرات السكن موقع أماكن  2
      

    ⧫ ( 4.475الى  4.471 )الفقرات  حالة اإلشغال 3
      

    ⧫ ( 4.481الى   4.476)الفقرات  لملكية ع اانوأ 4
      

    ⧫ (4.484 الى  4.482)الفقرات   عدد الغرف  5
      

     ( 4.486 الى  4.485 النوم )الفقرات غرف عدد  6
      

     ( 4.489 الى  4.487)الفقرات المستغلة رضية األمساحة ال 7
      

    ⧫ ( 4.493الى  4.490)الفقرات  إمداد المياهشبكة   8
      

    ⧫ ( 4.495 الى   4.494)الفقرات رب  ش مياه ال لالمصدر الرئيسي   9
      

    ⧫ ( 4.499 -4.496)الفقرات ض يحاالمرنوع  10
      

    ⧫ ( 4.500)الفقرة  الصرف الصحي  11
      

    ⧫ ( 4.502  الى  4.501)الفقرات النفايات الصلبة    لتصريفالنوع الرئيسي   12
      

    ⧫ ( 4.505  الى 4.503)الفقرات االغتسال مرافق   13
      

    ⧫ ( 4.509 الى 4.506)الفقرات  مطبخوجود  14
      

    ⧫ ( 4.510  )الفقرة في الطبخ المستعملالوقود   15
      

    ⧫ (4.512و 4.511 تانالفقر )اإلضاءة و/أو الكهرباء  نوع  16
      

     ( 4.514و 4.513 تان)الفقر والطاقة المستخدمة فيهاالتدفئة نود  17
      

     ( 4.515الساخن )الفقرة  ءالماتوافر  18
      

     ( 4.516 الفقرة)األنابيب المنقول بغاز توافر ال 19
      

     (4.518و  4.517 تان)الفقر يةوحدة السكنالاستعمال  20
      

 ⧫    ( 4.523لى ا  4.519)الفقرات   أو أكثر واحدة معيشية أسرة ب شغل الوحدة السكنية 21
      

   ⧫ ⧫ ( 4.525و  4.524 تانالفقر) الوحدة السكنية ي شاغلعدد  22
      

  ⧫   ( 4.534لى ا  4.526)الفقرات  المبنى نوع  23
      

     ( 4.539  الى  4.535)الفقرات التشييد أو فترة التشييد سنة  24
      

     ( 4.540المساكن في المبنى )الفقرة  عدد   25
      

     ( 4.543إلى   4.541موقع المسكن في المبنى )الفقرات   26
      

   ( 4.544المسكن )الفقرة  الوصول الىإمكانية  27
    

 ⧫ ⧫ ( 4.547 لىا 4.545)الفقرات  الخارجية المستخدمة في الحوائط مواد البناء  28
    

   ( 4.548)الفقرة ف ووالسق ياتاألرضالمستخدمة في مواد البناء  29
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   ( 4.550و 4.549 تانمصعد )الفقروجود  30
    

   ( 4.551مبنى المزرعة )الفقرة  31

   ( 4.553و 4.552 تان)الفقر الصيانةحالة  32

   ( 4.555و 4.554 تان)الفقر ونوع الجنس في األسرة المعيشية المرجعاآلخر  لشخص  ا مر ع 33
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 ا ومواصفاتهتعاريف المواضيع   - جيم 
 

التعاريف  .  4.420 أن الم أدناه. ومن    4.574إلى    4.421الفقرات  في  بها    صى و الم ترد  ببيانات   هم  ترفق 
التعاريف   التعداد. ومن  في  ستخدمة  المالتعداد  أيض المتنفيذ  تغي ًا  هم  التعاريف منذ في  حدثت    ات ير بيان أي 

ستعملون الم يخلط    الفبهذه الطريقة  ت.  البياناعلى  ات  ير التغي التعداد السابق، وإذا أمكن بيان تقديرات آثار تلك  
 . التعاريف  ير ات الحادثة مع مرور الوقت والزيادات أو النقص الناتجة عن تغير التغيبين 

 
 أماكن السكن )موضوع أساسي( أنواع    - 1
 

 تعريف أماكن السكن . 1.1

مبنية أو محولة   و)أ( مشي دة أ :ومستقلة للمعيشة. وقد تكون ًا  هي أماكن منفصلة هيكلي   أماكن السكن .  4.421
حالة في  وقت التعداد، و في  غراض أخرى  أل ال  تكون مستعملة كليًا  ط أشر دمي، باآل من أجل السكن  بة  أو مرك  

أو   ( ب)  وقت التعداد؛في  ط أن تكون مشغولة  تر التقليدية وأماكن السكن الجماعية يش ير  الوحدات السكنية غ
 . الغرض  وقت التعداد وإن لم تكن مقصودة لهذافي دمي  اآل للسكن  اًل تكون مستعملة فع

 
ًا ميدانيًا،  .4.422 مرحلة   توضح تماماً تعليمات  ن  و ن الميداني و وظ ف ملا  طى ع ال بد  أن  يُ   في أي  تعداد يتضم ن عد 

و أماكن السـكن التي يجري هدمها أ   عادةً   ثنى ستتُ ف ساكن.  المتعداد  في  دراج أماكن السـكن  إل زمة  لال كمال ااإل
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ساكن الم إحصاءات  في    ستخدم الممع النظام  ًا  ستخدم متسق الم. وينبغي أن يكون النظام  ها هدم  من المنتظر   يكون 
وري ضر لتحديث بيانات التعداد. ومن الزدوج إذا كانت إحصاءات التشييد تستخدم  الم الجارية وأن يتفادى العد  

تلك  في    " ساسية األساكن  "الم وجود تعليمات خاصة بشأن   التي توجد فيها مثل  راحل في الم ساكن  الم البلدان 
 . بنىالممن تشييد   لىو األ
 

 تصنيف أماكن السكن . 1.2

إم  .  4.423 السكن هي  فإن جمع معلومات عن   وعادًة، أماكن سكن جماعية.    وإم اا وحدات سكنية  أماكن 
ن غالبية السكان ألساكن  الم ول من تعداد  األالغرض    بريعت  ، المباني  ضمن   القائمة الوحدات السكنية  المباني و 
أو هي مسكونة  سكن، وحدات سكنية بشكل دائم، ثم إن الوحدات السكنية مقصود بها أن تُ في مباني و يعيشون 

عيشية. ومع لألسر الم أماكن سكن   يربتوف  اً سكان تهتم أساس اإل يشية، وأن برامج وسياسات  مع  سر بالفعل، من أ 
عيشية، لألسر الم حوال السكانية األلها أهميتها فيما يتعلق ب "أماكن السكن الجماعية "أنواع معينة من ثمة   ، ذلك 

عيشية. وينبغي تصنيف الوحدات األسر الم خيمات التي تشغلها  المو والُنُزل   الغرف   يرومنها الفنادق وأماكن تأج 
هم المها من أنواع الوحدات السكنية. ومن  ير عتيادية التقليدية وغ اال ساكن  بين المقل  على األ  السكنية بشكل يميز 

ود وج ال  في  ساكن إالم أساس بيانات تعداد على  حوال السكن أليمكن إجراء تحليل له مغزى   ال أنه على   التأكيد 
 . ماكن السكن أل تصنيف مناسب 

 
الوارد أدناه  .  4.424 الشكل  انظر أيض )والتصنيف  ال(  5ًا  الثاأل ميز ذو  تر ونظام  جرى تصميمهما   ثةال عداد 

الخصائص   الجماعية ذات  السكن  السكنية وأماكن  الوحدات   . فئات عريضةفي  كة،  تر ش الم نشائية  اإللتجميع 
وقت في  تاحة  المقامة  اإل عن أماكن  قي ِّمة    فئات مختلفة معلومات   لىإ  ( السكانأو  ) ساكن  الم  لي ويوفر توزيع شاغ

تقسيم في  الطبقات  ًا مفيدًا لترتيب  التعداد، كما أن التصنيف يوفر أساس  بالعينة. ويمكن  دراسات استقصائية 
 : الفئات التالية لى أماكن السكن إ

 الوحدات السكنية  .  1
 عتيادية اال ساكن  الم  1.1 
 ساسية األرافق  الم بها كل  1.1.1  



 
 

438  

 

 ساسية األرافق الم توجد بها كل   . ال 1.1.2  
 خرى األ الوحدات السكنية  1.2 
 الوحدات السكنية شبه الدائمة . 1.2.1  
 تنقلة المالوحدات السكنية . 1.2.2  
 غير الرسمية الوحدات السكنية . 1.2.3  
 دمي اآل ة للسكن عد  غير الم باني الدائمة  في المالوحدات السكنية  . 1.2.4  
 دمي اآلة للسكن عد  غير الم خرى األماكن . األ 1.2.5  

 ةأماكن السكن الجماعي.  2
 قامة اإل ها من أماكن  ير الغرف وغ  ر لفنادق وبيوت تأجيا 2.1  

 ؤسسات . الم 2.2 
 ستشفيات الم  . 2.2.1  
 ت( حياال ص اإلالسجون و ) حية  ال ص اإل ؤسسات  الم  . 2.2.2  
 ؤسسات العسكرية . الم 2.2.3  
 ( دور الرهبان والكنائس وما إليها ) ؤسسات الدينية  . الم 2.2.4  
 بيوت التقاعد، بيوت كبار السن . 2.2.5  
 بيوت الطلبة وما شابهها. 2.2.6  
 ُزل وبيوت الممرضات( كالنُ )   ين وظف الممساكن .  2.2.7  
 يتام األدور . 2.2.8  
 أماكن سكن جماعية أخرى . 2.2.9  
 خيمات ومساكن العمال . الم 2.3 
 خيمات العسكرية . الم2.3.1  
 مخيمات العمال . 2.3.2  
 ين جئ لال مخيمات ا. 2.3.3  
 ًا دين داخلي المشر مخيمات . 2.3.4  



 
 

439  

 

 مخيمات أخرى . 2.3.5  
 . أماكن سكن جماعية أخرى . 2.4 

 
بعض   فيثال يمكن  الم   سبيل   لىجميع الظروف، فعفي  ه ذات أهمية  ال ذكورة أعالم وليست كل الفئات  .  4.425
في مستقل، بينما قد تدعو الحاجة    غ عن بعض من هذه الفئات بشكل ال ب اإل   لى تكون هناك حاجة إال   البلدان أ

وينبغي سكان  اإلتقدير حالة  في  لها أهمية خاصة  ال  أن بعض الفئات  تقسيم بعض هذه الفئات. إ  لىبلدان أخرى إ
عتادة الم الوحدات السكنية  بين  ومع ذلك فيجب التمييز بشكل خاص  ط.  س تمييزها حتى عند استخدام تصنيف مب 

 . الرسمية ير والوحدات غ
 

 تعريف كل نوع من أماكن السكن . 1.3

 . 4.424 الفقرةفي ذكورة  الم وصف للفئات   لي يرد فيما ي.  4.426
 

 الوحدات السكنية . 1.4

أو وحدة سكنية   ،معيشية واحدة  سرةقامة أ إل  هي مكان مستقل ومنفصل للسكن معد    الوحدة السكنية.  4.427
وقد تكون الوحدة السـكنية مشغولة أو اد.  معيشية وقت التعدألسرة  ة للسكن ولكنها مشغولة كمسكن  معد  غير  

وقت في  معيشية  ألسرة  كن  كمس   اً أي مكان آخر مسكون  أو  تقليدية مسكونة غير  خالية، وقد تكون وحدة سكنية  
 لىقبولية، ولذلك فهي تحتاج إالم ستويات من حيث الدوام و الممختلف    التعداد. وتشمل هذه الفئة مساكن من 

 . حوال السكنألمزيد من التصنيف من أجل الخروج بتقدير مفيد 
 

اًل يمكن اعتباره منفصـ   قفل الم كان  الملية. و ال ستقاالنفصال و االساسية للوحدة السكنية هي  األمح  المال و .  4.428
يستطيع فيه فرد أو مجموعة   بحيث   أو غير مسقوف   اً ومسقوفذلك،    لى بجدران أو أسوار أو ما إإذا كان محاطًا  

وجباتهم أو تناول طعامهم،   يرجتمع من أجل النوم أو تحض في الم خرين  اآلفراد  األ أفراد أن يعزلوا أنفسهم عن  
الشـارع أو  لىإ  شر هذه الوحدة مسـتقلة إذا كان لها منفذ مبا  بر وتعت ة.  ويحمون أنفسهم من ظروف الطقس والبيئ 
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الوحدة السكنية يستطيعون الدخول إليها والخروج   لي طرقة أو حديقة، أي أن شاغ  و ر أ ك أو مم تر من درج مش 
 . أشخاص آخرين لى أماكن تعود إفي رور  الم دون من  منها 

 
نِّيت الواضح أنها بُ  نفصلة للسكن التي من الم ستقل، وكذلك الغرف  الم دخل  المتصلة ذات  الموالغرف  .  4.429

من مكان السكن. ومن ثم جزًءا   العد في   بر ستعمال كجزء من مكان السكن تعت لال أو أعيد بناؤها أو تم تحويلها  
 اًل. ذات مداخل مستقلة وقد يكون مبنى مستق من الغرفغرف أو مجموعات  على  فإن مكان السكن قد يحتوي  

 
 لى مؤسسة أو مخيم أو ما إعلى    ي نفس موقع مبنى يحتو في  وجودة  المحظ أن الوحدات السكنية ال وي .  4.430

ثال إذا وجد ضمن مباني الم سبيل    لى ف بشكل منفصل وتعد باعتبارها وحدات سكنية. وع ذلك ينبغي أن تعر  
 لى نزل باعتباره وحدة سكنية. وع المهذا    فينبغي عد    ، تهسر دير وأالمستشفى بيت منفصل ومستقل معد لسكن  الم

 لى إ  شر وجودة داخل مباني الفنادق وحدات سكنية إذا كان لها منفذ مبا المستقلة  الم الشقق    بر ساس تعت األنفس  
 لى قدمة إ الم التعليمات  في  شابهة ووصفها  المت  ال ينبغي تحديد الحابنى. و الممكان عام داخل    لى الشارع أو إ 

 . ادينالعد  
 

 عتيادية االساكن )أ( الم

مبنى دائم في موجودة   هو عبارة عن غرفة، أو مجموعة من الغرف، وملحقاتها، "عتيادياال سكن "الم . 4.431
 سرةبها أو أعيد بناؤه أو حول بها، لسكن أ  بنى، وهو معد، من الطريقة التي بنيالم من    أو كجزء منفصـل هيكلياً 

الشارع   لى راض أخرى. ويجب أن يكون له منفذ مستقل إألغ  وقت التعداد في  اًل كليًا  معيشية واحدة وليس مستعم
كدرج أو ممر أو طرقة ) بنى  الم داخل  في  ك  تر حيز مش   لى أو إ  ( أو عن طريق حديقة أو أرض فضاء  شر مبا )

 : عتيادي اال مح أساسية للمسكن  ال ك أربعة م . ومن ثم فهنا(ذلك  لى أو ما إ
 غرفة أو مجموعة غرف   ( أ )
 تقع في مبنى دائم   ( ب)
 لها منفذ منفصل إلى الشارع أو إلى حيز مشترك  (ج )
.ة لشغل أسرة واحدةمعد   (د)
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 . 5الشكل 
 تصنيف أماكن السكن 
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عتيادي هو وحدة سكنية اال سكن  المجنحة. ومع أن  األنازل والشقق و المعتيادية:  االساكن  المومن أمثلة  .  4.432
واحدة  سرةبأ ًا أو مشغواًل  وقت التعداد خالي في فقد يكون   واحدة، سرةة، أي مبنية أو محولة، من أجل سكن أ معد  

قامة السكنية ومنزل اإلسكن والوحدة السكنية وبيت السكن ووحدة  الم  حظ أن مصطلحات المال أو أكثر. ومن  
دون من  الوحدة السكنية من أي نوع    لى شارة إلإل نزل والبيت وما شابه ذلك هي مصطلحات تستخدم  المو   األسرة 
لسكن   ةمبنى دائم ومعد  في  وجودة  الم الوحدة السكنية  على  هنا مقصور    "سكن "المأن مدلول  بينها. إال     تمييز 

 أسرة واحدة. 
 

سنة أو أكثر، حسب    15ة  دلم للنقل ويتوقع بقاؤه واستقراره  ًا  هو هيكل ليس معد   "بنى الدائم الم"ومفهوم  .  4.433
أو االستمرارية )ال  معيار الدوام   ه قد يكون من الصعب تطبيقبه أن المسلَّم  فهوم الدوام. ومن  لمبلد   تعريف كل 

انطالقًا من المعلومات المحفوظة في أو  ي الميدانالتعداد في وطرق البناء(  البناء   سي ما فيما يتعلق بأهمية مواد 
كاتب الوطنية فيما الم حلية يتطلب دراسات وتجارب تقوم بها  الموأن تكييفه مع الظروف  السجالت اإلدارية،  

بعض البلدان تطبيق معيار مواد البناء أو في  نسب  األيتعلق بأهمية مواد البناء وطرق البناء. وقد يكون من  
من اًل  وحدات سكنية هو مبنى دائم، بد على يحتوي    بنى الذيالمقرير ما إذا كان  من أجل تشرة  طرق البناء مبا 

 . اتخاذ مدة زمنية كمعيار
 

 ساسية األ رافق  الم به جميع  – مسكن اعتيادي    -  
 األسرة ساسية هو وحدة تلبي جميع احتياجات  األرافق  الم عتيادي الذي به جميع  اال سكن  الم قصود بالم .  4.434

الصحة الشخصية. ومن ثم على  الخارجية، والطبخ، والحفاظ    صر داخلها، مثل الحماية من العنافي  عيشية  الم 
الفئة أن تتوافر فيه  سكن ضمن  المينبغي من أجل تصنيف   إ المهذه  التالية إضافة  ربعة األرافق  الم   لى رافق 

 : 4.431  الفقرة ي فساسية التي سبق وصفها األ
 نابيب إلى داخل المسكن األ مياه  وصول    )أ( 

 وجود مرحاض داخل المسكن   ( ب)
 وجود حمام ثابت أو دش داخل المسكن   (ج )
 . وجود مطبخ أو مكان للطبخ داخل المسكن  (د)
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  ساسية األرافق المتوجد به كل    ال  – مسكن اعتيادي    -  
الم4.435 تدخل  اال ساكن  .  التي  هي  في  عتيادية  الفئة  لها  الم هذه  التي  للمساكن األمح  المال ساكن  ساسية 

ولكن ليست   ، 4.434الفقرة  في  ذكورة  الم  ساسية األ رافق  الم وتوجد بها بعض    ( 4.431  انظر الفقرة ) عتيادية  اال
 كلها. 

 
ع الحضري ا ومع تزايد  .  4.436 البلدان   الحاجة   تفاقمت،  لتوس  بناء وحدات سكنية بتكلفة   ىلإ   في العديد من 

عدد من على  تحتوي    ت من مبانٍ ال معظم الحافي  هذه الوحدات السكنية    دن. وتتألفالمحدود  في  رخيصة  
(. طبخالم رحاض أو  الم غتسال أو استعمال  )اال رافق  المبعض أو جميع  في  ك شاغلوها  تر نفصلة يش الم الغرف  

سكن، المساسية داخل  األ رافق  الم عتيادي الذي به جميع  اال سكن  الم   ير جميع معاي   في تستو   ال وهذه الوحدات  
أمريكا في  الخصوصية. وتعرف هذه الوحدات    علىالصحة الشخصية و   ير معايعلى  خاصة من ناحية الحفاظ  

 ". أبراج الحمام "ثال باسم  المسبيل  على  تينية  لال ا 
 

 رى وحدات سكنية أخ )ب(  

 حدات سكنية شبه دائمة و   -  
ة تر يتوقع أن يدوم، بسبب طريقة تشييده، لف   ال بناء    لى إ   " لوحدة السكنية شبه الدائمة "امصطلح    ير يش .  4.437

عتيادي. اال ساسية التي للمسكن  األ  رافق المساسية و األمح  المال عتيادي، ولكن له بعض  اال زمنية مماثلة للمسكن  
الوطنية. وقد يكون عدد الوحدات من هذا مارسات  الم و   يراي المعأساس  على  ينبغي تحديد الدوام  نا سابقًا،  وكما بي  
غير ساكن شبه الدائمة والوحدات السكنية  بين المينبغي الخلط    الو   .ناطقالمبعض البلدان وبعض  في  النوع  

 . الرسمية
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يتوقع أن يشيَّد حولها منازل مع  "نواة "أو   "أولية"بعض البلدان مساكن  في ثال تعرض  المسبيل   لى فع . 4.438
ساكن من مساكن الم من رصيد    ير كب   بلدان أخرى يتكون قطاع في  سكان. و اإلمرور الوقت، كجزء من برنامج  

 . عتياديةاال   ساكن الم متانة  في تكون  ال من مواد بناء محلية وقد ي دة مش 
 

سكان تخفيف الظروف السـكنية للسكان إل اوارد الكافية لتلبية طلبات  الم من البلدان ذات    ير وتحاول كث.  4.439
 األسرةامج تنقل  بر لهذه ال   اً أو مساكن نواة. وطبق  ليةمناطق عشـوائية عن طريق تقديم مساكن أو  في  الذين يعيشون  

إالمعيشية من  الم  العشوائية  تقوم    .موقع جديد  لى نطقة  أن  أو ًا،  عيشية تدريجيالم   األسر والفكرة هي  بمفردها 
 . أن تستطيع ترك أكواخها نهائياً  لى وحداتها السكنية النواة إ  لى إ  الحكومة، بإضافة مرافق بمساعدة من  

 
في ومرحاض، تضاف إليها    حمام على  أكثر من وحدة صـحية تحتوي    لي و  األ سـكن  الميكون    ال وقد  .  4.440
تعريف في  تدخل    الكتمل. وهذه الوحدات  الم   سكنالمالنهاية  في  ل  خرى التي تشك ِّ األ  صر حقة العناال مرحلة  

الذي )   ليصاأل تزال تشغل مأواها    ال عيشية  األسرة الم عتيادي. ومع ذلك، فمع أن من الواضح أن  اال سكن  الم
بالنسبة  كبيرًا  سكان يمثل تحسناً اإلفإن وضعها من ناحية  "(  سكنية عشوائية   وحدة" يمكن أن يصنف باعتباره  

لها خطوة هامة نحو التخفيف   لي و األ سكن  الم  ير ستقطنات، ويمثل توفالم ل تسكن  تزا   الالتي    عيشيةلألسر الم 
 . ساكنفي الممن حدة النقص  

 
امج بر ال  من شاكلة   امج التي بر حصاءات التحسينات التي جلبتها ال اإل  ين أن تبفي  . والمشكلة إذًا هي  4.441

 بعد    صى نشاء. لذلك يو اإل عتيادية التامة  اال ساكن  الم   لى إ   ير دون تشويه البيانات التي تش من  ه  ال وصوفة أعالم 
رافق الم  لى إضافة إ   161قل على األالتعداد إذا اكتملت فيها غرفة واحدة  في  لية باعتبارها مساكن  و  األ ساكن  الم

لية. وينبغي وضع نجاز باعتبارها مساكن أو  اإلرحلة من  المتلك    لىساكن التي لم تصل إالمالصحية وتسجيل  
لساكن  في الم وجودة  المرافق  بين المالربط أثناء عملية تجهيز البيانات    رس  ترتيبات تي عيشية الم   األسر   بين ية و األو 

 . ستعمالها الالتي أنشئت 

 

 . 2.482  انظر الفقرة  ، " اللرفة " تعريف على  ع  الطلال  161
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وهناك بلدان ومناطق أخرى قام فيها السكان مع مرور الزمن بإنشاء وحدات سكنية اعتيادية ونمطية .  4.442
بشكل ما مناسبة من حيث الطقس والتقاليد. وهذا هو   برعتيادية ولكنها تعتاال ساكن  الم توجد بها خصائص    ال 

دارية حيث تبنى الوحدات السكنية من مواد الم و   ستوائيةاال ناطق الريفية  الم من    يركثفي  الحال بصفة خاصة  
ساكن عادة المالنخيل أو القش أو مواد أخرى مشابهة. ولهذه    مثل أعواد الخيزران أو سعف  لية متاحة محلياً أو  

من أشهر معدودة ) ة محدودة من الزمن  تر لفال   يتوقع لها الدوام إ  الالقش وما إليه، و   وأسقف من   ين جدران من الط
 ت أطول من ذلك. والقصد من إيراد هذه الفئة تراف لىحيان إاأل بعض  في رغم أنها قد تستمر    ( قليلة سنوات  لى إ 

على ويطلق  .  داريةالم ستوائية و اال ناطق الريفية  الممن    يركثفي  هو شمول الوحدات السكنية النمطية والتقليدية  
 ( تينيةلال أمريكا ا) خصاص  األثال، الكبائن والعشش و المسبيل على هذه الوحدات مسميات محلية مختلفة، منها 

 .ذلك من مسميات   لى وما إ
 

  تنقلة الم الوحدات السكنية   -  
ن    هي أي نوع من أماكن السكن التي تصنع بطريقة   "تنقلة الم   الوحدة السكنية . " 4.443 مثل ) من نقلها  تمك 

ركب أو عربة السكة الحديد المالعائم أو    مثل السفينة أو القارب أو البيت ) أو التي تكون وحدة متنقلة    ( الخيمة
قطورة الم وللعربات  وقت التعداد.  في  تكون مشغولة باعتبارها أماكن سكن    ( قطورة أو اليختالم أو    يرة أو القط

 . في بعض البلدانأهمية خاصة    ، والخيام التي تستخدم مساكن دائمة
 

خرى من حيث إنه األ  عن الوحدات السكنية  كبيرًا  فاً ال تنقلة تختلف اخت الم ومع أن الوحدات السكنية  .  4.444
للنوعية. وقد يكون من   ورة مقياساً ضر بال  حد ذاتها ليست في  يمكن تحريكها أو نقلها بسهولة، فإن إمكانية النقل  

أحوال  في  فيد  الم  توجد في  سكان  اإلتقييم  التي  كب   البلدان  أعداد  الوحدات    يرة فيها  تلك الم من  تنقلة، تصنيف 
 . ذلك  لى وقوارب ومقطورات وما إ  خيام وعربات  لى إفرعيًا  ًا  الوحدات تصنيف

 
  ر الرسمية يالوحدات السكنية غ  -  
من خصائص   ير كث على  تحتوي    ال الوحدات التي    لى إ  "الرسمية   ير الوحدات السكنية غ"مصطلح    ير يش .  4.445

التعداد. في  لذلك الغرض    صالحة للسكن، ولكنها تستخدم   ير بأنها غ   سكن التقليدي وتتصف عموماً الم وقت 
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وينبغي للبلدان وفق ظروفها الخاصة أن   .ساسيةاأل رافق  المبأي من  وال مزودًا   دائمًا  ولذلك فإنها ليست بناءً 
 . ؤقتةالم الرسمية والوحدات السكنية شبه غير الوحدات السكنية بين تضع تعليمات تفصيلية للتمييز  

 
السكنية  .  4.446 الوحدات  ثغير  وتضم  هي:  ال الرسمية  فرعية  العشوائية "ث مجموعات  السكنية   "الوحدات 

، وتتسم هذه " ة للسكن معد  غير  أماكن أخرى  "و   "ة للسكنمعد  غير  دائمة    مبانٍ في  وجودة  المالوحدات السكنية  "و
ثال الم سبيل  على  منها  ) صالحة للسكن  غير  بر عمومًا  الوحدات بأنها إما مآوى مرتجلة منشأة من النفايات وتعت

للسكن بالرغم من استخدامها لهذا الغرض وقت إجراء التعداد   ةمعد  غير  أو أماكن    ( ستقطناتفي المكواخ  األ
قامة اإلفإن أماكن  ًا  جميع الظروف تقريب   في. و (ذلك   لىآوي الطبيعية وما إ الم و   ستودعاتالم مخازن الحبوب و )

 سكان التي تكتنف السكان اإللتحليل ظروف  ًا  فيد تجميعها مع الم مقبول، وقد يكون من  غير    هذه تمثل إسكاناً 
 . تعريف كل فئة فرعية لي سكان. وفيما ي اإل مجال  في حتياجات  االولتقدير 

 
 الوحدات السكنية العشوائية   -  
دون خطة مسبقة لغرض بالوحدة السكنية العشوائية هي مأوى أو بناء مستقل مؤقت أنشئ من النفايات  .  4.447

على ستقطنات  في الم كواخ  األمعيشية، ويستعمل كمسكن وقت إجراء التعداد. وتتضمن هذه الفئة  أسرة  سكن  
ة ومستخدمة أماكن مشابهة معد    ، وأيوالفليبينازيل والعراق  بر و والير وب  ليشيفي  حلية كما  المف مسمياتها  ال اخت

 ساكن الممن خصائص    ير يوجد بها كث   ال للسكن و   قبولة عموماً الم   يير عاالم   في تستو   ال بالرغم من أنها    للسكن
في سيما    ال ية والضواحي، و ضر ناطق الح في الم العادة  في  عتيادية. ويوجد هذا النوع من الوحدات السـكنية  اال

 . دن الرئيسيةالم أطراف 
 

من   ير تصنيف تلك الوحدات وهناك الكث في  ستخدمة  المير  يعا المجراءات و في اإلويوجد تباين واسع  .  4.448
 هذا  بشأن طريقة عد    لة ناسبة وأن تصدر تعليمات مفص  الم ية، وينبغي للبلدان أن تتخذ القرارات  ت الحد  ال الحا

 .سكنية وتصنيفها ال وحدات  ال  من النوع 
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 معد ة للسكن غير مباٍن دائمة  في وجودة المالوحدات السكنية   -  
من   ل أو تعد  أو تحو  أصاًل أو ُتشي د    بن  لم تُ   ( دائمة  مبانٍ   )في هذه الفئة الوحدات السـكنية  في  تدخل  .  4.449

فع تستعمل  ولكنها  السكن  سكن  اًل  أجل  هذه في  كأماكن  وتشمل  التعداد.  السكنية    وقت  الوحدات  في الفئة 
 . خصاص، وهلم جرا األكاتب و المستودعات و المرائب و المطاحن و الم ت ومخازن الحبوب و ال سطباال
 

ولكنها هجرت فيما بعد كمساكن  اًل  بنيت أص   مبانٍ في  وحدات وشاغليها    وقد تشمل هذه الفئة أيضاً .  4.450
 يرة دن الكبفي الم أصولها  على  باني الخربة قائمة  الم  ي أحوالها. وقد توجد هذه وتوقفت جميع الخدمات بسبب ترد  

 . هذه الفئة إذا كانت مسكونةفي بصفة خاصة بالرغم من صدور قرارات بهدمها. وهذه يجب إدخالها  
 

تدخل   ال ف  ، الغرضاًل لغير هذا  وإن كانت مصممة أو مبنية أص  ، مساكن  لى ماكن التي تحولت إاأل أما  .  4.451
 . هذه الفئة في 

 
  للسكن معد ة غير أماكن أخرى   -  
ة غير  عيشة  الم قصود بهذه الفئة أماكن  . الم4.452 دائمة ولكنها تستعمل   مبانٍ في  وجودة  الم  ير للسكن وغ  المعد 

 . آوى الطبيعيةالممن  يرهاوقت التعداد. وتقع ضمن هذه الفئة الكهوف وغفي  كأماكن للمعيشة  
 

 ماكن السكن الجماعي أ. 1.5

الجماعي  .  4.453 السكن  أماكن  إنشائياً المنفصلة و الم ماكن  األ تشمل  المتخذة  ستقلة  لسكن عد  المقامة و لإل   ة 
ة تركالعادة مرافق مش في  وتوجد  .  وقت التعداد في  شغولة  الم معيشية، و   سرفراد أو عدة أ األ من    يرة مجموعة كب 

الحمامات وغرفالم طبخ و الم ماكن، مثل  األ تلك  في   أو  ويتقاسمها شاغلو الم   رحاض  النوم،  أو غرف  عيشة 
 .بيت، ومؤسسات ومخيمات المذلك من أماكن    يرجار وغ لإلي   فنادق وغرف  لىإ  سكن. ويمكن تصنيفها فرعياً الم

في ذلك أو    لى أرض مؤسسة أو مخيم أو فندق أو ما إعلى وجودة  المينبغي تحديد الوحدات السكنية .  4.454
 . كل منفصل كوحدات سكنيةرافق، وعدها بش الم داخل مباني تلك 
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على ويصعب أحيانًا    ساكن الجماعية، الم موضوعية لتحديد    ير تطبيق معايًا  وليس من السهل دائم.  4.455
في وينطبق هذا بصفة خاصة  .  ما إذا كان ينبغي تصنيف أماكن سكن معينة كوحدات سكنيةفي  اد البت  العدَّ 

ادين تعليمات واضحة بشأن متى ينبغي إعطاء العدَّ   جبويعيشية.  األسر الم بنى الذي يشغله عدد من  الم حالة  
الناس األ اعتبار   من  تشغلها مجموعة  التي  معًا    ماكن  مساكن يعيشون  اعتبارها  ينبغي  ومتى  وحدات سكنية 
ل   جمع معلومات التعداد انطالقًا من مصادرتُ   ماعند وال تظهر هذه المشكلة    . جماعية بيانات إدارية وحيث ُتسج 

 معيشية مشتركة.  ات مساح هذه المباني على أن ها 
 

 قامة ها من بيوت اإلر مبيت وغي ل ر غرف ايالفنادق وبيوت تأج )أ(  

خمسة على  فيها    ن ي قيم المبأجر، والتي يزيد عدد    باني الدائمة التي توفر إيواءً المتشمل هذه الفئة  .  4.456
سكنية.   ات وحدأماكن السكن على أن ها    ف يجب تصنيوعندما يكون عدد المقيمين أقل  من خمسة،    .162أشخاص 

 نازل التي تؤجر المواء والبنسيونات و اإلي   وبيوت  يرة ت والفنادق الصغال وتي الم وتدخل ضمن هذه الفئة الفنادق و 
إيواء ضمن فندق ما أو مبنى مشابه   مكان  وفي حال وجود أي    وما شابه ذلك من أماكن إقامة.للمبيت  ًا  غرف 

  طلبات المساكن االعتيادية، فال بد  من تصنيفه ضمن هذه الفئة.ت، تشغله أسرة معيشية ويستجيب إلى م للفندق
 

 )ب( المؤسسات 

ة ير كب) يواء مجموعات  إل ة  دائمة معد    مبنى دائم أو مبانٍ في  ماكن  األتشمل هذه الفئة أي مجموعة من  .  4.457
جموعة من أماكن السكن الم. وهذه  ترك مش  صي ك أو اهتمام شخ تر شخاص يربطهم هدف عام مش األ من    ( عادة

في . وتدخل  (عيشة وغرف النومالم كالحمامات وغرف  ) ء  الة معينة يتقاسمها النز تركمرافق مش على  تشتمل عادة  
في انظر الفئات  ) ديرة والسـجون وما إليها  األالداخلية و دارس  الم خيمات العسـكرية و المستشفيات و الم هذه الفئة  

 (. 4.424  الفقرة 
 

 

  لكن، ميكن تعدي  ه ا الرقم حبسب الظر ف احمللية.   املعّدل األكثر شيوع ل. معّدل اخلمسة أشخ ص هو   162
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لشخص   سي قامة الرئي اإل   ؤسسة كمقر الماط استعمال  تر لظروف البلد، اش   فيد، تبعاً الم وقد يكون من  .  4.458
 . وقت التعدادفي قل  على األواحد 

 
 خيمات )ج( الم

شطة أو مصالح أن   شخاص لديهم أل يواء مؤقت  إل اًل  ماكن معدة أصاأل خيمات هي مجموعة من  الم.  4.459
التعدين في    ين يواء العاملإل نشأة  المخيمات  المو   ين جئالال عسكرات ومخيمات  الم كة. وتقع ضمن هذه الفئة  تر مش 

 . شغال العامة أو أنواع أخرى من النشاطاأل أو الزراعة أو 
 

 )د( مساكن أخرى 

ينبغي   الو   2.3إلى    2.1  الفئات في  درجة  الم تتفق والتعاريف    المن أماكن السكن قد    يرةه فئة أخ هذ.  4.460
فينبغي تخصيص فئات كبيرًا    أما إذا كان عدد الوحدات .  اً ير عنية صغ الم إذا كان عدد الوحدات  ال   استخدامها إ

 ن. سكا اإلتقييم ظروف  تحسينفي  إضافية من أماكن السكن التي لها خصائص متماثلة ولها أهمية  
 

معيشية   سرة بعض البلدان أنواع معينة من أماكن السكن تسكن فيها أكثر من أفي  ويبدو أنه ظهرت  .  4.461
ماكن تسمح للعداد بأن يحددها بسهولة. وقد يكون األ حتياجات خاصة للسكان، وأن خصائص هذه  الاستجابة  

 نواع. األا من هذه هذه البلدان تحديد فئة فرعية منفصلة تضم أيًّ في فيد  الم من 
 

 مسـكناً ن تكون  أل  ة عد  المهذه الفئة هي  في  أن أنواع أماكن السكن الواجب إدراجها    وينبغي التأكيد على   . 4.462
هذه الفئة الوحدات في  يدرج    ال و   ، معيشية، أي أنها مقامة أو مشيدة أو محولة لهذا الغرض   سر لعدة أجماعيًا  
ن ذلك يجعل ألمعيشية واحدة،    سرة وقت التعداد بأكثر من أفي  واحدة ولكنها مشغولة    سرة عدة لشغل أ الم السكنية  

. (سكاناإل تقدير احتياجات  في  مهم    صروهو عن) مسكن واحد  في  عيشية التي تعيش  األسر الم من الصعب تحديد  
معيشية   سرةالوحدة السكنية التي تشغلها أكثر من أ بين  إجراء التعداد أن يكون هناك تمييز واضح  في  ح  تر ويق 

 . معيشية سر عدة أ ب ل  حولة للسكن الجماعي من قِّ المقامة أو الم وأماكن السكن  واحدة 
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 ( موضوع أساسي )أماكن السكن موقع   - 2
 

 "والريف   ضر الح " و" ة حلَّ "الم تعريف  في  علومات ذات الصلة بموقع أماكن السكن  الم من    ير يرد قدر كب.  4.463
ن ألعلومات الم ساكن دراسة هذه المبإجراء تعدادات  ينهم للمهتمالم . ومن (4.100إلى   4.89)انظر الفقرات 

ساكن لوصف موقع أماكن السكن مهمة للغاية، سواء لتنفيذ المإجراء تعداد  في  ستخدمة  الم فاهيم الجغرافية  الم 
ساكن بتعداد السكان، أو يكون شديد الم ن تعداد  تر حقة. وعندما يقالمرحلة  في  التعداد أو لتبويب نتائج التعداد  

ناطق الجغرافية التي يتم الم فاهيم والتنسيق بينها حتى تكون  الم الصلة به، ينبغي إجراء استعراض دقيق لهذه  
 ين. غراض إجراء التعدادين ذات فائدة قصوى لكلتا العمليتأل تحديدها 

 
من التفصيل حتى يتسنى تبويب أصغر التقسيمات   وقع بقدر كاٍف الم تعلقة بالمعلومات  الم وينبغي جمع  .  4.464

في بها    صى و الم خطة التبويب. ولتلبية متطلبات التصنيفات الجغرافية  في  طلوبة  الم الفرعية للمناطق الجغرافية  
في ساكن موجودة  المينبغي جمع معلومات عما إذا كانت    ، نشورالمهذا    فيكجزٍء افتراضي  الجداول الواردة  

ة حلَّ المدني الفرعي، وينبغي تحديد اسم  الم   التقسيم في  أو    سي دني الرئيالم التقسيم  في  فية،  ية أو ري ضر مناطق ح 
ت الرئيسية. ح في المكل مكان للسكن يقع في   الَّ

 
ل   في و .  4.465 دائم  نظام  أو  الم قيم  تر حالة عدم وجود  تعت المنازل  نظام   بر باني،  أساسيًا   إقامة  أمرًا  للترقيم 

السكن، وكذلك الحال إذا لم   وقع كل مجموعة من أماكنلم  وافٍ   يمكن إعطاء وصٍف غراض التعداد حتى  أل 
رقام كواحدة من األسماء أو  األ إبراز هذه    لى ع  توجد أسماء أو أرقام واضحة للشوارع، إذ ينبغي العمل حينئذٍ 

انظر ) التعداد    ساس لوضع قوائم لضبط األناسب هو  الم   الوجه  لى ماكن ع األ العمليات السابقة للتعداد. فتحديد  
السكن و " ًا  أيض  أماكن  الم إعداد قوائم  (؛ وهي مطلوبة لرصد 3.118لى  إ  3.115الفقرات  في    " عيشية األسر 

مكانية معاودة زيارتها بعد العد، ومن أجل إجراء عمليات إل   أماكن السكن تحسباً   وضبط عملية العد ولتحديد 
التعداد كإطار أل الح أخرى  بعد العد، وكذلك من أجل إجراء عمليات مس   مسح تقييمية  خذ حقة للعد تستخدم 

وكذلك لكل   ، مثل هو وجود رقم لكل مبنى أو أي بناء مسكون آخراأل ق أخرى. والوضع  ال أو كنقطة انط  العينة 
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تحديد كل ًا  عتاد أيض الم من    أو منشآت. وعند وضع قوائم ضبط التعداد،   مجموعة من أماكن السكن داخل مبانٍ 
 . مكان السكنفي  معيشية    سرة أ 

 
في العشوائيات أو  في  مناطق بها شوارع منتظمة، كما هو الحال  في  الواقعة  غير  ما أماكن السكن  أ.  4.466
تعذر وصف المكان من    لماترتيبات خاصة للتعريف. و   لى عدة للسكن، فهذه قد تحتاج إغير المماكن  األ بعض  

وري وصفها من حيث قربها من معلم طبيعي ضر د يكون من المواقع هذه الوحدات من حيث العنوان الرسمي، فق 
 . مناطق يوجد بها عنوان رسميفي باني الواقعة الم ا كان نوعه أو من أو صناعي أيًّ 

 
 :سميات الجغرافية التي تحدد، مجتمعة، موقع أماكن السكن الموتناقش الفقرات التالية مختلف  .  4.467

 
 العنوان . 2.1

ها غير وتميزها عن    كان الذي توجد فيه أماكن السكنالم علومات التي تصف  المتقع ضمن هذه الفئة  .  4.468
 في رقمه ورقم مكان السكن؛ و   و أ   علومات عادة اسم الشارع الم وتتضمن هذه  لَّة.  ح المنفس  في  من أماكن السكن  

 . بنى ورقم الشقةالمحالة الشقق يلزم تسجيل رقم  
 

 . المحلَّة 2.2

 . 4.91إلى   4.89انظر الفقرات   ، عريف "المحلَّة" . لت4.469
 

 والريف   ضر الح . 2.3

 . 4.100لى  إ  4.92انظر الفقرات  ، " والريف ضر الح "لتعريف .  4.470
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 ( موضوع أساسي)شغال  اإل حالة   - 3
 

أم ال في وقت التعداد. وبالنسبة للمساكن   مشغوالً إلى ما إذا كان المسكن التقليدي    حالة اإلشغال تشير    . 4.471
 عدم شغلها.  )ألنها شاغرة أو قيد االستخدام الثانوي(، ينبغي تصنيف سبب   المشغولةغير 

 
وقت إجراء اًل أو خاليًا  سكن مشغو الم ن ما إذا كان  ينبغي جمع معلومات عن كل مسكن اعتيادي تبي ِّ .  4.472

على سبيل المثال، ) ذكر نوع الخلو    مدار السنة، ينبغيعلى  شغال  لإل عدة  الم حالة الوحدات الخالية    في التعداد. و 
خرى من أماكن األنواع  األ جميع  ألن   عتيادية اال ساكن  على الم  ال  شغال إاإلتنطبق حالة   ال . و (يجار أو للبيعلإل 

 التعداد.  دخالها ضمن نطاق إل ن تكون مشغولة أًا  حكم   ين السكن يتع
 

قل إجراء األ  لى أنه ينبغي عغير  ،  يرةصعوبات كب   ى عل عتيادية الخالية  اال ساكن  الم  وقد ينطوي عد  .  4.473
العد. و   عد   يب األ من    ثيرك   في كامل من أجل ضبط عملية  الخلو    ينحيان  للبيع أو النوع  فتة مكتوب عليها 
في التعداد بالنسبة للوحدات الخالية، و في  واضيع الداخلة  الم مكن استقصاء جميع  الميكون من    ال يجار. وقد  لإل 

 ما إذا كان المسكن خاليًا موسميًا أو غير ذلك.  ذلك في علومات، بما الم قدر من  بر هذه الحالة ينبغي جمع أك 
 

وجودة المساكن الم مجموع  بأس بها من  ال وسمي نسبة الم شغال لإل عدة الموقد تمثل الوحدات الخالية . 4.474
وري ضر . وربما كان من الينوسمي الم   من العمال   يرة فيها أعداد كب ستخدم  ناطق التي تُ الم   في نتجعات و في الم 

من أجل أيضًا  صحيح للمعدل العام للمساكن الخالية و   يرمن أجل إعطاء تفس ًا منفصاًل  تصنيف هذه الفئة تصنيف 
 نطقة. في المسكان  اإلتقييم حالة 

 
تغيب شاغلوها عنها بصورة مؤقتة أو التي يوجد فيها الم ا إذا كانت أماكن السكن  وتتوقف مسألة م.  4.475

أساس على  مسـألة ما إذا كان التعداد يجري  على  ل باعتبارها مشـغولة أو خالية،  شـاغلوها بصورة مؤقتة، تسـجَّ 
عتيادية التي تستخدم كمسكن ثان. ويتسم اال ساكن  المفيد تمييز  الم يبدو أن من    ين الحالت  في . و لي نظري أو فع 

ول، كما هو الحال األ سكن  المعن   جوهريًا  فاً ال الثاني تختلف خصائصه اخت  سكن المذلك بأهمية خاصة إذا كان  
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مبان   لى القرية إ في  مواسم معينة من السنة من مساكنها الدائمة  في  عيشية الزراعية  الم   سر األتنتقل    حين  الً مث 
 : عتياديةاالشغال بالنسبة للمساكن اإلبه لحالة  الموصىالتصنيف  لي الزراعية. وفيما ي الحيازات في  بدائية  

 مشغولة .  1
 / غير مشغولة   خالية .  2

 خالية بصفة موسمية. 2.1 
 جازة لإل بيت  . 2.1.1  
 ين سمي المو مقر للعمال . 2.1.2  
 غراض أخرى . أل 2.1.3  
 مقر إقامة ثانوي   .2.2 
 للبيع /   يجار . لإل 2.3 
 قيد الهدم . 2.4 
 غراض أخرى . أل 2.5 

 
 الملكية )موضوع أساسي( أنواع    - 4
 

قامة عليها. ويجب عدم الم رض  األوضوع يتعلق بنوع ملكية الوحدة السكنية ذاتها وليس ملكية  الم هذا  .  4.476
 . 4.599إلى  4.556الفقرات  وتتناولها المعيشية  التي ُتعد من خصائص األسر   لكية والحيازةالم  بينالخلط  

 
 لي: وينبغي جمع معلومات عما ي .  4.477

الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية أو شركات ) ما إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للقطاع العام    ( أ )
 . (عامة

خاصة أو جمعية   تملكها أسرة معيشية أو شركة ) ما إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة ملكية خاصة    ( ب)
في هذه المسألة لبيان ما إذا كانت   يجري التوسع  . وأحياناً (تعاونية أو جمعية إسكان أو ما إلى ذلك 

 مشتراة بالتقسيط أو بالرهن.   ثمنها بالكامل أو أنها  اً الوحدة السكنية مدفوع
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 : ا تقسيم الوحدة السكنية حسب نوع الملكية فهو كالتاليأم 
  الك الم يشغلها .  1
 الك الميشغلها   . ال2

 ملكية عامة  . 2.1 
 ملكية خاصة . 2.2 
 ملكية مجتمعية . 2.3 
 ملكية تعاونية . 2.4 
 ملكية أخرى . 2.5 

 
الك. ومن حيث الم لسكن   أو جزئيًا  الك إذا كانت مستعملة كلياً الم وتعرف الوحدة السكنية بأنها يشغلها  .  4.478

مارسات الوطنية الم للنظام القانوني الوطني و   اء الوحدة السكنية بالتقسيط أو بالرهن وفقاً شر بدأ، إذا كان يجري  الم 
التعليما تشمل  أن  وينبغي  مملوكة.  باعتبارها  عدها  الفينبغي  السكنية  األ يبات  ترتت  الوحدات  مثل  في خرى 

 . سكاناإلجمعيات   و أالتعاونيات  
 

 " ملكية خاصة "هما:    ين رئيسيت   ين فئت   لى لكية، كحد أدنى، إالمعلومات الخاصة ب الم وينبغي تصنيف  .  4.479
البلد وأهميتها من ناحية ظروف في لكية السائدة  الم فيد، حسب أنواع  الم. وقد يكون من " لكية الم نوع آخر من "و

لكية“ حسب ما ينطبق عليها من أمثلة الفئات الفرعية الم نوع آخر من  " سكان ووضع برامج السكن، تقسيم فئة  اإل
البلد، في  نظام الحسابات القومية  في  ستخدمة  الممطابقة للفئات    ستعملةالمبينة. وينبغي أن تكون الفئات  الم 

 .2008163 الحسابات القومية في نظام  الواردة    للتوصياتووفقاً 
 

الوحدات   لي التعدادات العامة أن بعض شاغفي  لكية  الم علومات عن نوع  الموقد لوحظ أثناء جمع  .  4.480
 يرة ت كث ال ثم إن هناك حا . الك أو ممثلوه خارج منطقة العد  المالك، وقد يكون  الميعرفون من هو    الالسكنية قد  

 

 . E.08.XVII.29  :بيعاملتحدة، رقم  املمم األمنشورات    163
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مستوى البلد. وهذا على    العد  في  وضوع  الم   تعذر تغطية الم ختلطة، مما يجعل من  الم لكية  الم ت من  ال ية وحاحد  
 . ل مسح للمساكنال عنها من خ  واضيع التي يمكن جمع معلومات أكثر دقةالم من  الً فع
 

فيد الم ساكن التي يتيحها أصحاب العمل، قد يكون من  الممن    يرة البلدان التي يوجد فيها كمية كبفي  و .  4.481
 "ملكية خاصة "تحت فئة    "مقدمة من صاحب العمل   ير غ "و  "مقدمة من صاحب العمل "إدخال فئات فرعية مثل  

علومات المهم معرفة هذه  الم. ومن  ( أو ملكية عامة إذا كان صاحب العمل هو وحدة من وحدات القطاع العام)
قياس حجم   العمل، من أجل  فقدان  أثر  تقييم  إمن وجهة نظر  للعمل  يؤدي فقدانهم  الذين  فقدان   لى السكان 

 ًا. مساكنهم أيض
 
 عدد الغرف )موضوع أساسي(   - 5
 

 لى رضية إاأل وحدة سكنية أو مكان آخر للسكن، محاط بجدران تمتد من  في  ز  بأنها حي   الغرفةف  عرَّ تُ .  4.482
 ال لشخص بالغ، أي    سرير قل، وتسمح مساحتها بوضع  على األ ين  تر م   لىالسقف أو السطح، ويصل ارتفاعها إ 

وعادًة، ال ُتجمع المعلومات في التعداد إال  فيما يتعلق بالغرف الموجودة   تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة.
عيشة الم لعدد الغرف غرف النوم وغرف الطعام وغرف    لي الك   جموع الميشمل    ، لذلك   ضمن الوحدات السكانية. 

والعِّ الم و  للسكن يَّات  ل  كاتب  و   الصالحة  الخدم  والغرف  الم وغرف  تجارية أل ستخدمة  المطابخ  أو  مهنية  غراض 
 ير عاي الم   فيغراض السكن، إذا كانت تستو ألعتزم استخدامها  الم ستخدمة أو  الم نفصلة  الم خرى  األ ساحات  المو 

مرات وغرف الحمام المفات و شر عدد الغرف الطرقات وال في  يدخل    ال رضية. و األ ساحة  المالخاصة بالجدران و 
غراض خاصة بالبلد أل  ذكورة. ويمكن جمع معلومات منفصلة الم  ير عاي الم راحيض، حتى لو انطبقت عليها  المو 

خرى لتعريف الغرفة إذا األ ماكن التي تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة والتي تتفق مع الجوانب  األ بشأن  
 . جراءاإلر هذا بر أن عددها ي  بر اعت 
 

وين 4.483 عد  .  الح على  ستخدمة  الم الغرف    بغي  أو  األ غراض  أل  صر سبيل  التجارية  بشكل الم عمال   هنية 
فراد األسكن ولكنها تستبعد عند حساب عدد  في المرغوب إدراجها عند حساب عدد الغرف  الم من    ألن منفصل،  
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عيشة بالنسبة الم غراض  أل هيأة  الم ت الكثافة حسب عدد الغرف  ال دراسة معد في  جراء  اإلكل غرفة. ويفيد هذا  في  
 . سلوب الذي يتبعهاألحوال ينبغي أن يبني كل بلد األكل   في سكن. و الم لي لعدد شاغ

 
رضية. األساحة  الموط الجدران و شر عداد الغرف إذا كانت تنطبق عليها  في  طابخ  المبإدراج    صى ويو ِ .  4.484

كغرفة   تؤهلها للعد    ال عن أربعة أمتار مربعة أو ذات الخصائص التي    تقل  ساحة التي  المطابخ ذات  الم أما  
فئة منفصلة من أجل في  ها  طابخ وعد  الم تحديد في غراضها الخاصة، أل فيجب استبعادها. وقد ترغب البلدان،  
 ياً صر ستعمل ح طابخ التي تُ في الم النظر بشكل منفصل  في  ستعمال، و االتحليلها فيما يتعلق بالحجم وأغراض  

 . غراض الطبخ أل 
 
 عدد غرف النوم  - 6
 

 . ستخدم للراحة الليليةوتُ   سرير دة ب بأنها غرفة مزو   غرفة النومف  عرَّ تُ .  4.485
 

في النوم    جمع معلومات عن عدد غرف ب عدد الغرف،    صر ح   لى، إضافة إبعض البلدان  ترغب قد  و   . 4.486
 . مدى اكتظاظ هذه الغرفلتقديم مقياس عن  الوحدة السكنية

 
 رضية المستغلة األ مساحة  ال   - 7
 

 ساحة الم الوحدات السكنية، أي  في  ة والمالئمة للعيش ستغل المضية األر وضوع بمساحة الم يتعلق هذا . 4.487
 الصالحة للسكن.   غير ل يَّات  قبـية والعِّ األرضـية التي تقاس داخل الجدران الخارجيـة للوحدات السـكنية باسـتثناء  األ

هذه جمع  تُ ولكن، قد  وغالبًا ما ُتجمع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع لتكم ل المعلومات عن عدد الغرف.  
أماكن سكنية متعددة تستبعد   لى ني التي تحتوي عباالم   فيو   بحسب التفضيالت.المعلومات في بعض البلدان  

 .كةتر ش المساحات  الم جميع 
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ستغلة لكل الم رضية  األ فيد أكثر جمع معلومات عن مساحة  الم ماكن السكن الجماعية، من  أل وبالنسبة  .  4.488
على ستغلة  المرضية  األساكن الجماعية. وتستخلص هذه البيانات بقسمة مجموع مساحة  الممجموعة  في  شاغل  

 . الذين يعيشون عليها  ين عدد الشاغل
 

يتب .  4.489 الوحدات   لي تاحة لشاغ الم رضية  األجمع معلومات عن مساحة  في  أن هناك صعوبة    ين وربما 
يشغلونها؛ كما أن   ريبية للوحدة السكنية التيساحة الدقيقة أو حتى التق الميعرف السكان    ال السكنية؛ إذ ربما  

هذا   في نتائج دقيقة. و   لىإوال يؤدي     ومكلفاً رضية قد يكون صعباً األ ساحة  المحساب  على  ادين  تدريب العدَّ 
عتبار وضع تعليمات مفصلة في االطلوبة، ينبغي للبلدان أن تأخذ  الم علومات  الم السياق، ومع مراعاة أهمية  

علومات على المط الع  اال اًل  كأن يطلب مث )  اتباعها لتقدير هذه البيانات   ين جراءات السليمة التي يتع اإلبشأن  
ض تر ف الم لكية،  الميجار أو سند  اإلالساكن، مثل عقد    وجودة لدىالمرضية من الوثائق الرسمية  األساحة  الم عن  

 (. علوماتالم فيهما وجود هذه 
 
 بكة إمداد المياه )موضوع أساسي( ش  - 8
 

التعداد هي معرفة ما إذا كانت الوحدات السكنية في  طلوب الحصول عليها  الم ساسية  األعلومات  الم .  4.490
هي مياه أنابيب موصولة   زودة بها الوحدة السكنية الم ياه  الم ، أي ما إذا كانت  الياه أم  الم مزودة بأنابيب لنقل  

 ضخات. ووحدة العد  الم بشبكة مياه محلية أو مياه أنابيب موصولة بتجهيزات خاصة مثل خزانات الضغط أو  
ما إذا كانت الوحدة مزودة بصنبور شير البلدان إلى  ويوصى أيضًا بأن ت   وضوع هي الوحدة السكنية. م لهذا ال
مسافة معينة من مدخل على  ما إذا كان يوجد صنبور للمياه  د  ينبغي تحدي  ، وفي حال النفي، داخلها في  للمياه  

شاغل ن  سافة تمك  الم هذه    لى وجودة ع المياه  الم  اض أن تر باف   تر م  200بها هي    صىو المسافة  الم سكن. و الم
 هم أيضاً الم . ومن  يرةدون مشقة كبمن  عيشية  الم  األسرة   حتياجات الياه  الم  لى الوحدة السكنية من الحصول ع 

الم تاح  الم ياه  الم علومات عن مصدر  المجمع   إلألسر  إضافة  للوحدة المموقع صنبور    لى عيشية  بالنسبة  ياه 
 : ياهالمللوحدة السكنية حسب نظام تزويد  لي بالتصنيف التا  صى السكنية. لذلك يو 

 مياه منقولة بأنابيب داخل الوحدة السكنية .  1
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 حلية الم ياه الم من شبكة . 1.1 
 من مصدر خاص  . 1.2 

 تر م   200حدود مسافة في  مياه منقولة بأنابيب تقع خارج الوحدة السكنية ولكن .  2
  حلية المياه  الممن شبكة   . 2.1 
 صراً ستخدام الخاص ح لال . 2.1.1  
 ك تر ش المستخدام  لال . 2.1.2  
 من مصدر خاص . 2.2 
 اً صر ستخدام الخاص ح . لال 2.2.1  
 ك تر ش المستخدام  . لال 2.2.2  

 الفقرة في  التصنيف الوارد  في    3انظر الفئة    ، مزيد من التفاصيل على  ع  ال ط )لال مصادر مياه أخرى  .  3
4.495) . 

 
ما تقوم هيئة   وعادةً ة.  حلية هي شبكة تخضع لتفتيش ومراقبة من السلطات العام المياه  الموشبكة  .  4.491

ويشير مصدر المياه   . ت تديرها مؤسسة تعاونية أو خاصةال بعض الحافي  عامة بتشغيل هذه الشبكات، ولكن 
  ، مثل خز ان مياه خاص أو مشترك. الخاص إلى مصدر مياه ليس جزءًا من شبكة المياه المحلية

 
ترى قد ومع ذلك،   .وضوع هي الوحدة السكنيةالم هذا  في  ستخدمة الم وحدة العد   أعاله، ُذكر وحسبما   .4.492

ماكن المقيمين في أستعمال  النابيب األ ياه عن طريق الم فر افيد جمع معلومات عن تو المن م  بعض البلدان أن ه
علومات الم، ويفيد جمع  يرةستخدام مجموعات كب ال دة  زة عادة بمرافق متعد  ساكن مجه  الموهذه    . السـكن الجماعيـة

في ياه  المسكان. وموضوع شبكة تزويد  اإلتحليل ظروف  في    ين ياه بالنسبة لعدد الشاغلالم عن شبكة إمدادات  
 في. أماكن السكن الجماعية هو موضوع إضا

 
وأهم معلومة من الناحية الصحية هي معرفة ما إذا كانت أماكن السكن مزودة بمياه منقولة بأنابيب .  4.493

نقولة الم ياه  الم تكون فيها إمدادات    ال ت التي  ال الحا  ين أنه يمكن إضافة فئة للتمييز ب   ير بنى. غالم داخل    لى إ 
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فيد الم توجد فيه أماكن السكن. وقد يكون من    بنى الذيالمداخل  في  نابيب موجودة داخل أماكن السكن وإنما  األب 
أو ما إذا كانت صرًا  أماكن السكن ح   لي ستخدام شاغالهي    ياه الم ا إذا كانت إمدادات  جمع معلومات عم    أيضاً 

ثة أعداد. وإذا ال ؤلف من ث المه ال ماكن السكن حسب التصنيف الوارد أعأ ة مجموعات من عد   لي ستخدام شاغال
فيمكن توسيع هذه الفئة من أجل تحديد   لشرب تصلها مياه ا  الة من الوحدات السكنية  ير كانت توجد نسبة كب

في البلد. ويمكن جمع معلومات إضافية عن وجود مياه ساخنة وباردة  في  ستخدمة عادة  المياه  الممصادر  
 . ياهالم ين تسخ في ستخدمة المجهزة األسكن وعن نوع الم
 
 ( موضوع أساسي )المصدر الرئيسي لمياه الشرب    - 9
 

 ال علومات عن الكمية الم وري، ولكن ضر وللصـحة الشـخصية هو أمر   شرب لل في لكا ااء  الم إن وجود .  4.494
"المياه توصيات مبادرة  أحد أهداف    لذلك، فإن    ول.األ قام  في الم ياه هي مسألة صحية  المن نوعية  ألتكفي،  

برنامج الرصد المشترك   هااقترح   التي   2015لما بعد عام    164( WASH)   "العامة والصرف الصحي والنظافة  
هو "حصول الجميع على   ، إمدادات المياه والصرف الصحي  بشأن التابع لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف  

مياه الشرب وصول  من خالل    جزئياً . وُيقي م هذا الهدف  " العامة مياه الشرب األساسية والصرف الصحي والنظافة  
المنازل  إلى  بأن  اإلدارة اآلمنة لخدمة    ف عرَّ تُ و .  الخاضعة إلدارة آمنة  الشرب  ر بشكل توف  الخدمة التي  ها  مياه 

 نظاماً   على الصحة. وهذا يعني ضمناً  كبيراً  لتلبية االحتياجات المنزلية وال تمثل خطراً تي تكفي  موثوق المياه ال 
 مراقبة االمتثال  ق من جودة المياه من خالل ر المياه لألسرة المعيشية ويتضمن تدابير لمنع المخاطر والتحق  يوف  

المطلوبة المعايير  المحس  و .  إلى  المياه  مصدر  إدارة  بين  )بأمان  ن  يمكن  المصادر  المنقولة وتختلف  المياه 
العام يبا الصنو باألنابيب،   الثابتةأو    ة ر  األنبوبيبااآل و ،  الحنفيات  المحمي  بااآل و ،  الجوفيةأو    ة ر  المحفورة  ة، ر 

، تخضع إلدارة آمنةال    بحسب تعريفها  نة، التي المصادر غير المحس    أم امياه األمطار(.  و ة،  الينابيع المحمي  و 
 

ملي    الصااااارف  ا ،  إمدا ات املي    الصااااارف الصاااااحي بشاااااأنبرانم  الرصاااااد املشااااا   الت بع ملنظمة الصاااااحة الع ملية  اليونيساااااف  انظر    164
: األهداف  املؤشااااااارات املق حة ملي   الشااااااارب  الصااااااارف الصاااااااحي  النظ فة الع مة  2015مل  بعد ع م   ( WASH مة ) الصاااااااحي  النظ فة الع

متااا ح على املوقع:  2014)   ،)https://data.unicef.org/resources/wash-post-2015-proposed-targets-indicators-households-schools-

health-centers  . 

https://data.unicef.org/resources/wash-post-2015-proposed-targets-indicators-households-schools-health-centers/
https://data.unicef.org/resources/wash-post-2015-proposed-targets-indicators-households-schools-health-centers/
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أو   أو سد ٍ   أو جدولٍ ما    نهرٍ لوالمياه السطحية    ، ةوالينابيع غير المحمي    ،ةاآلبار المحفورة غير المحمي  فتشمل  
الشاحنات أو العربات باستخدام  )نقولة بأمان  م المياه ال في المقابل، يمكن إدارة  .  أو قناة ري    أو قناةٍ   أو بركةٍ   بحيرةٍ 

جب أن تكون و هي مصادر مياه الشرب الرئيسية،  األخيرة  ، ولكن إذا كانت هذه  مثاًل(  أو األكياس أو الزجاجات 
 الغسيل واالستحمام(. مثل زل لالستخدامات المنزلية األخرى ) ا ة أخرى متاحة في المن مصادر مياه محسن  

 
حين عيشية، خاصة  الم لألسر  الرئيسـية    شرب معلومات عن مصادر مياه ال مدعوة إلى جمع  لبلدان  او .  4.495

بالفئات التالية   صى ويو   ، بشر عيشية ولل المة  لألسر ستعمال العام  لال ياه  الممصادر  بين    ير ف كب ال يكون هناك اخت 
 : علوماتالم جمع هذه في  ب الرئيسية للبلدان التي ترغب  شر صادر مياه اللم 

 داخل الوحدة السكنية لى  ياه منقولة بأنابيب إم .  1
 حلية الم ياه الم من شبكة . 1.1 
 من مصدر خاص . 1.2 

 تر م 200حدود مسافة في  مياه منقولة بأنابيب خارج الوحدة السكنية ولكن   .  2
 حلية الم ياه الم من شبكة . 2.1 
 اً صر ستخدام الخاص ح . لال 2.1.1  
 ك تر ش المستخدام  لال . 2.1.2  
 من مصدر خاص . 2.2 
 صراً ستخدام الخاص ح . لال 2.2.1  
 ك تر ش المستخدام  . لال 2.2.2  

 مصادر أخرى  .  3
 بئر أنبوبية /    ارتوازية  ئر . ب 3.1 
 محفورة محمية  ئر ب . 3.2 
 مياه محمية  ين ع . 3.3 
 مطار األ مستودع تجميع مياه . 3.4 
  بالزجاجات أو األكياس   – المعبأة مياه خدمة توصيل ال . 3.5 
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 أو العربات   صهاريج بال  - مياه خدمة توصيل ال . 3.6 
 قنوات ري    أو قنوات أو    ات أو برك أو سدود ير مياه آبار أو عيون أو أنهار أو ترع أو بح .  3.7 

 .محمية ير غ
 

 165( موضوع أساسي )ض ي ح ا نوع المر  - 10
 

رحاض ذو السيفون هو مرفق الم نسان. و اإلت  ال يف فضصر بأنه مرفق لت  رحاض الم يمكن تعريف  .  4.496
ستخدمة الم   اء. ووحدة العد  المته برحضها بدفق من  ال يف فض صر نسان بتلإل موصول بماء منقول بأنابيب يسمح  

 . وضوع هي الوحدة السكنيةالم هذا في 
 

لتحديد ما معلومات إضـافية  غ عن أن بها مرحاضًا، يمكن جمع  وبالنسبة للوحدات السكنية التي يبلَّ .  4.497
استخدامه في  ك  تر شمولة بالتعداد أو ما إذا كان يش الم  شاغلو الوحدة السكنية صرًا  رحاض يسـتخدمه ح الم إذا كان  

فيد معرفة ما إذا الم ماكن السكن التي يبلغ أن ليس بها مرحاض، من  ألشاغلو أماكن سكن أخرى. وبالنسبة  
ومعرفة نوعه، أو ما إذا كانوا يستخدمون مرحاض أحد أماكن السكن  مشتركًا،  كان شاغلوها يستخدمون مرفقاً 

 ين. ستخدام الشاغلال ا كان نوعه يوجد مرحاض أيًّ   ال خرى، ومعرفة نوعه، أو ما إذا كان األ
 

ذات السيفون من أجل غير  راحيض  المفيد توسيع نطاق تصنيف  الم وارتأت بعض البلدان أن من  .  4.498
به للوحدة الموصى  والتصنيف  .  وجودالمنطاق واسع ينم عن مستوى النظافة  على دمة  تمييز أنواع معيَّنة مستخ 

 : رحاض هوالمالسكنية حسب وجود  
 بمرحاض داخل الوحدة السكنية .  1

 166مرحاض ذو سيفون أو رحض بالصب  .1.1 

 

 .عتي  ية االس كن  امله  من  ري رافق  غاملعتي  ية اليت هب  مجيع  االس كن  التمييز بني امل  ر ر  أيض ل ضمن ال  165

 (.  ءمل  أليوجد سيفون مي  )الت  اللرحض الفضامل ء يد ايل     إمن  يصب  ل سيفون يفرغ تلق ئي   الرحض  لصب يعين عدم  جو   166
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 مرحاض من نوع آخر . 1.2 
 بمرحاض خارج الوحدة السكنية .  2

 صري ستعمال الح . لال 2.1 
 مرحاض ذو سيفون أو رحض يدوي  .  2.1.1  
  167ن مهوى مرحاض محسَّ  .  2.1.2  
 دون تهوية ولكن مغطى بن  مرحاض محسَّ . 2.1.3  
 دون حماية ب فر ذات تغطية مؤقتة أو حُ .  2.1.4  
 أخرى . 2.1.5  
 ك تر ش الم ستعمال . لال 2.2 
 مرحاض ذو سيفون أو رحض يدوي . 2.2.1  
 ن مهوى مرحاض محسَّ . 2.2.2  
 دون تهوية ومغطى بن  مرحاض محسَّ . 2.2.3  
 دون حماية ب حفر ذات تغطية مؤقتة أو .  2.2.4  
 ى أخر . 2.2.5  

 يوجد مرحاض  . ال3
 ( يتم التخلص منها يدوياً )ت ال دلو أو وعاء لنقل الفض . 3.1 
 . ذلك   لى نهار أو التـرع وما إاألشجار أو األل ال الطبيعية مثل ظاستخدام البيئة . 3.2 

 
ترى قد ومع ذلك،   .وضوع هي الوحدة السكنيةالم هذا  في  ستخدمة الم وحدة العد   أعاله، ُذكر وحسبما   .4.499

أن ه  البلدان  تو الم ن  م   بعض  عن  معلومات  جمع  أ و المقيم   هاستعملي ل  المراحيض فر  ا فيد  في  السـكن ن  ماكن 
ة، وتكون ير مجموعات كب   تعمال الس دة بمرافق متعددة  وعادة ما تكون أماكن السكن من هذا النوع مزوَّ   . الجماعيـة

 
مة من ك   ت  أرضااااية مرتفعة مدعَّ الرض جلمع الفضاااا يف األهوى هو عب رة عن مرح ض ج ف يسااااتعم  حفرة  املن  سااااَّ احملرح ض  امل  167

يف،  قد  صاااار رتفعة فتحة للت املرضااااية  لألي   السااااطحية من  خول احلفرة.   املنع مليطة هب  احملة  رضااااي األج نب  سااااهلة التنظيف ترتفع عن  
 .  ة مبقعدتكون مز َّ 
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سكان. ووجود اإلمهمة من حيث تحليل أحوال    ين راحيض وأنواعها بالنسبة لعدد الشاغلالمعلومات عن عدد  الم 
 في. أماكن السكن الجماعية هو موضوع إضافي  مراحيض  

 
 موضوع أساسي( ) الصرف الصحي   - 11

 
الصحي التي تتصل ُنظم الصرف    علومات عن الم راحيض ب الم علومات الخاصة بالمن  تر ينبغي أن تق .  4.500

ذا إًا صحاح مناسب اإل  بر السكنية. ويعت الوحدة في رافق الصحية المءمة ال راحيض من أجل تحديد مدى مالم بها 
علومات الخاصة بالوحدات الم مسدود. ويمكن تصنيف    يريف غصر بنظام تباول متصلة  الم راحيض أو  الم كانت  

 لي: ف الصحي كما ي صر السكنية حسب نوع نظام ال
 ف الصحي صر نابيب موصولة بشبكة عامة للاألشبكة من  في  تصب  .  1
 ف الصحي صر نابيب موصولة بشبكة خاصة للاألشبكة من  في  تصب  .  2
 ذلك  يرأو نهر أو بحر أو غ  حفرة أو مجرور في  تصب    - مراحيض أخرى .  3
 . ف الصحيصر يوجد نظام لل . ال4

 
 ( موضوع أساسي )النوع الرئيسي لتصريف النفايات الصلبة   - 12

 
إ .  4.501 هذا    لى دفع  تعدادات  في  وضوع  الم إدراج  البلدان  في  ساكن  المعدد من  بالتنمية اال بعض  هتمام 

و الم بالطريقة    في ستدامة،  السياق،  لتالم هذا  الصلبة  صر عتادة  النفايات  عن    ( القمامة)يف  تتولد  األسر التي 
 . عيشيةالم 
 

القمامة الناتجة عن  أو  يف النفايات الصلبة صر جمع وتفي  عتادة  الم الطريقة    لى وضوع إالم هذا    ير ويش .  4.502
يف صر ف الوحدات السكنية حسب نوع ت الوحدات السكنية. ووحدة العد هي الوحدة السكنية. ويمكن تصني  لي شاغ

 : النفايات الصلبة وفق التوجيهات التالية
 لون أساس منتظم ويقوم به جامعون مخو   لى جمع النفايات الصلبة يتم ع .  1
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 لون منتظم ويقوم به جامعون مخو  غير أساس على جمع النفايات الصلبة يتم .  2
 جمع النفايات الصلبة يقوم به جامعون يعملون لحسابهم .  3
 تشـرف عليه السلطات   لي مسـتودع مح في فون النفايات الصلبة صر ِّ شـاغلو الوحدات السـكنية ي.  4
 ف عليه السلطات شر ت  ال  لي مستودع مح في  فون النفايات الصلبة  صر ِّ شاغلو الوحدات السكنية ي.  5
 بحرق النفايات الصلبة  شاغلو الوحدات السكنية يقومون .  6
 شاغلو الوحدات السكنية يدفنون النفايات الصلبة .  7
 كة بر النهر، أو البحر، أو القناة، أو الفي ت الصلبة ال شاغلو الوحدات السكنية يلقون الفض.  8
 شاغلو الوحدات السكنية يستخدمون النفايات الصلبة كسماد عضوي .  9

 . ترتيبات أخرى . 10
 

 االغتسال )موضوع أساسي( مرافق   - 13
 

داخل كل مجموعة في  معلومات عن وجود أو عدم وجود حمام ثابت أو دش  على  ينبغي الحصول  .  4.503
ويمكن جمع معلومات   . وضوع هي الوحدة السكنيةالم هذا  في  ستخدمة  الم  ووحدة العد  من الوحدات السكنية.  

ماكن التي يوجد األ أماكن السكن، و لشاغلي    صراً ص ح ستخدام الخالال ة  رافق معد  الم ما إذا كانت    ين إضافية تب
 ال اء البارد. وقد  الميتوافر فيها سوى إمداد ب   ال ماكن التي  األ غتسال، و اال غراض  أل اء الساخن  الم فيها إمداد ب 

على هم، الم بعض مناطق العالم، فقد يكون من في حتياجات الوطنية  لال نسب  األح هنا هو تر قالميكون التمييز  
نى، أو في المبغتسال  لال سكن، أو غرفة مستقلة  في المغتسال  لال وجود غرفة مستقلة  بين  ثال، التمييز  الم سبيل  

به للوحدات السكنية حسب الموصى  التصنيف    ليبنى أو حمام عمومي. وفيما يفي المغرفة اغتسال مفتوحة  
 :ال غتس اال توافر ونوع مرافق 

 بحمام أو دش ثابت داخل الوحدة السكنية .  1
 حمام أو دش ثابت داخل الوحدة السكنية   ال ب .  2

 بحمام أو دش ثابت خارج الوحدة السكنية . 2.1 
 صرًا ستخدام الخاص ح لال  2.1.1  
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 ك تر ش المستخدام  لال . 2.1.2  
 . حمام أو دش ثابت  . بال 2.2 

ءمة مال مع التفصيل الوارد في الفقرة السابقة، قد يكون التصنيف التالي أكثر   من ذلك، وتمشياً   وبدالً  . 4.504
 في ظروف معينة: 

 رفة منفصلة لالستحمام أو الدش داخل الوحدة السكنية . غ 1
غرفة منفصلة لالستحمام أو الدش ولكن مساحة االستحمام متوفرة داخل الوحدة السكنية   عدم وجود . 2

 ( مثالً  )في منطقة مفتوحة حول البئر داخل الوحدة السكنية، في الفناء 
 خارج الوحدة السكنية لالستخدام الحصري   ها تقع غرفة استحمام ولكن. وجود  3
 . غرفة استحمام مشتركة خارج الوحدة السكنية 4
 ستحمام لال دة محد  غرفة  وجود   م عد.  5

 
ترى قد ومع ذلك،   .وضوع هي الوحدة السكنيةالم هذا  في  ستخدمة الم وحدة العد   أعاله، ُذكر وحسبما   .4.505

ماكن المقيمون في أ  هاستعمل لي   غرفة استحمام أو دش فر  افيد جمع معلومات عن تو الم ن  م  بعض البلدان أن ه 
ستخدام مجموعات الدة بمرافق متعددة  وأماكن السكن التي من هذا النوع عادة ما تكون مزوَّ   . السـكن الجماعيـة

في أهمية    ين دشاش الثابتة بالنسبة لعدد الشاغل األ عدد الحمامات و   معلومات عن  يرة، ومن ثم يكون لتوفير كب
 أماكن السكن الجماعية موضوعاً في  جودة  و المدشاش الثابتة  األ عدد الحمامات أو  يمث ِّل  سكان. و اإلتحليل ظروف  

 إضافيًا. 
 

 )موضوع أساسي(   طبخ موجود  - 14
 

السـكنية تشـتمل  ينبـغي جمع معلومات عم  .  4.506 الوحدة  إذا كانت  إذا كان هناك حي  على  ا  ز مطبـخ وما 
ستخدمة الم  غراض الطهو. ووحدة العد  أل يوجد أي مكان مخصص    ال ، أو أنه  يرمخصص للطهو، كمطبخ صغ

 . وضوع هي الوحدة السكنيةالم ا هذ في 
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معاي   المطبخف  يعر  .  4.507 النواحي  ينطبق عليه من جميع  وجبات   ير لتحض  الغرفة ومجهز  ير بأنه حيز 
 لهذا الغرض.  اً أساس   ُمعد  الطعام اليومية الرئيسية و 

 
رغم الغرفة تمامًا.    أوصاف  في يستو   ال ، ف ير طبخ الصغ الما أي حيز آخر مخصص للطهو، مثل  أم  .  4.508

علومات عن الم الغرض. ويتيح جمع  أساسًا لهذا    الوجبات الرئيسية اليومية ومهيأ  ير لتحضًا  أنه قد يكون معد  
للطبخ، ومنها مث الم  جهزة األوجود مطبخ فرصة لجمع معلومات عن نوع   التسخ الم اًل  ستخدمة   ينوقد ولوحة 

 الموصى التصنيف    لييفسد. وفيما ي  ال ومكان لتخزين الطعام لكي    طبخالمكشوفة، وعن وجود حوض ب الموالنار  
 : السكنيةالوحدة  داخل    غراض الطهو أل به للوحدات السكنية حسب وجود مطبخ فيها أو أي مكان آخر مخصص  

 بمطبخ داخل الوحدة السكنية .  1
 صراً ستخدام الخاص ح . لال 1.1 
 ك تر ش المستخدام . لال 1.2 

 بمكان آخر مخصص للطهو داخل الوحدة السكنية .  2
 صراً ستخدام الخاص ح . لال 2.1 
 ك تر ش المستخدام لال  .2.2 

 مطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو داخل الوحدة السكنية  ال ب .  3
 بمطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو خارج الوحدة السكنية . 3.1 
 صراً ستخدام الخاص ح لال . 3.1.1  
 ك المشتر   ستخدام . لال 3.1.2  
 . مطبخ أو مكان آخر مخصص للطهو ال ب . 3.2 

 
ترى بعض البلدان قد  ومع ذلك،    . وضوعملهذا ال  وحدة العد  هي  الوحدة السكنية    أعاله،  ُذكر وحسبما    .4.509

تو الم ن  م  أن ه  عن  معلومات  للطبخفر  ا فيد جمع  صة  المخص  أ  ها ستعمللي  المرافق  في  السـكن المقيمون  ماكن 
ة، ير ستخدام مجموعات كبالدة بمرافق متعددة  وأماكن السكن التي من هذا النوع عادة ما تكون مزوَّ .  الجماعيـة
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تحليل ظروف في  أهمية    ين بالنسبة لعدد الشاغل   هاير ها وصغير ابخ كب المط   معلومات عن   ير ومن ثم يكون لتوف 
 . إضافياً أماكن السكن الجماعية موضوعاً في جودة و الم  ها ير ها وصغير كب ابخ المطعدد  يمث ِّل سكان. و اإل
 

 )موضوع أساسي(   في الطبخ الوقود المستعمل   - 15
 

أهداف التنمية المتفق رصد    شرات عيشية التي تستخدم الوقود الصلب أحد مؤ الم   األسر تمثل نسبة  .  4.510
دوليًا.  مهمة    عليها  الوحدة الم   األسرة استعمال  بين  فهناك روابط  داخل  الهواء  وتلوث  الصلب،  للوقود  عيشية 

مهام الطبخ هي من في شاركة المفنوع الوقود و . بة وانبعاثات غاز الدفيئةتر شجار وانجراف ال األالسكنية، وإزالة 
ستخدم للطهو الم بجمع معلومات عن نوع الوقود    صى لذلك يو لي.  همة للتعرض لتلوث الهواء الداخ الم رات  ش ؤ الم 

والوقود    كل وحدة في   يستخدم بشكل غالب  المسكنية.  الذي  الوقود  للطهو هو  الوجبات   ير تحضفي  ستخدم 
ستعمال. على اال يذكر النوع الغالب    ، (الكهرباء والغازاًل  مث ) من الوقود    ين استعمال نوع   حالة  في الرئيسية. و 

ز والزيت والفحم وخشب ظروف كل بلد، فقد يشمل الكهرباء والغاعلى  ستعمل للطهو  المتصنيف الوقود    ويتوقف 
خاصة إذا كان ًا،  الجماعية أيض  علومات عن أماكن السكنالمالوقود وروث الحيوان. ويمكن أن يفيد جمع هذه 

 : ستعمل للطهوالم تصنيف الوقود . وفيما يلي يراً البلد كب   ي ف عدد مجموعات أماكن السكن الجماعية  
 الغاز  .1
 الكهرباء .  2
 سال المغاز النفط .  3
 ( من النفط)   ين الباراف / ينوس ير الك.  4
 ( ستعملة كوقودالمبما فيها الزيوت النباتية ) الزيوت   .  5
 الفحم .  6
 خشب الوقود .  7
 الفحم الصناعي .  8
  روث الحيوان. 9
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واللوز وما   رز وجوز الهنـد وقشـور الفول األ رز وأكوام  األ قش الذرة والقمح و   الً مث)حاصيل  المبقايا  .  10
 ( إليها 
 . أنواع أخرى من الوقود. 11

 
 ( موضوع أساسي )ضاءة و/أو الكهرباء  اإل نوع  - - 16

 
الوحدة السكنية، مثل الكهرباء والغاز ومصابيح في  ستخدم  المضاءة  اإل ينبغي جمع معلومات عن نوع   .4.511

ما إذا   ين جمع معلومات تبفي  ضاءة هو الكهرباء فقد ترغب بعض البلدان  لإل الزيت. وإذا كان مصدر الطاقة  
منشأة صناعية ) كانت الكهرباء تصل من شبكة كهرباء محلية أو من محطة توليد خاصة أو من مصدر آخر 

ضاءة، عن مدى وجود اإل نوع    لىجمع معلومات، إضافة إ في  ترغب البلدان    وربما (.  ذلك   يرأو منجم أو غ 
كانت  . وإذا (ذلك  لى كان وما إ الم ياه وتدفئة  الم   ينمثل الطهو وتسخ ) ضاءة غير اإل خرى  األ غراض لأل الكهرباء 
  لمزيد من التقصي. لزوم إذاً  ال ضاءة فاإل علومات من نوع الم هذه على البلد تتيح الحصول  في الظروف  

 
ترى بعض البلدان قد  ومع ذلك،    . وضوعملهذا ال  وحدة العد  هي  الوحدة السكنية    أعاله،  ُذكر وحسبما    .4.512

صة  الكهربائية    الطاقة فر  افيد جمع معلومات عن تو الم ن  م   أن ه  ماكن السـكن ن في أ يالمقيمالستعمال  المخص 
ة، ير ستخدام مجموعات كبالدة بمرافق متعددة  وأماكن السكن التي من هذا النوع عادة ما تكون مزوَّ   . الجماعيـة

في مدى وجود الكهرباء يمث ِّل  سكان. و اإل تحليل ظروف في أهمية  الكهرباء  معلومات عن  ير ومن ثم يكون لتوف
 . . وال يوصى بأي  تصنيٍف على وجه التحديد إضافياً أماكن السكن الجماعية موضوعاً 

 
 المستخدمة فيها نوع التدفئة والطاقة   - 17

 
 ستعملة لهذا الغرض. ووحدة العد  الم الوحدة السكنية والطاقة  في  نوع التدفئة    لىوضوع إ الم هذا    ير يش  .4.513

توجد فيها   ال بالنسبة لعدد من البلدان التي  ذا أهمية  وضوع  المهذا  قد ال يكون  هي جميع الوحدات السكنية. و 
 أو مناخها.  في موقعها الجغرا للتدفئة بسبب لتوليد الطاقة حاجة 
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كان: وقد تكون الممن  األكبر  الجزء  في  التدفئة    ير توف في  ستعمل  الم نوع النظام    لى إ   ير يش   نوع التدفئة و.  4.514
تكون مركزية   ال من أماكن السكن، وقد    واحدة   التدفئة مركزية تخدم كل مجموعات أماكن السكن أو مجموعة 

أو وسيلة   داخل أماكن السكن عن طريق مدفأة متنقلة أو مدفأة جدارية   التدفئة بشكل منفصل   ير حيث يتم توف
مصدر   لى إ   ير التدفئة وتش اًل وثيقًا بنوع  التدفئة فهي تتصل اتصافي  ستخدمة  المتدفئة أخرى. أما عن الطاقة  

الغاز ) والزيوت والوقود الغازي   ( الفحم والفحم الصناعي ومنتجاته والخشب) الطاقة الغالب، مثل الوقود الصلب  
 وال يوصى بأي  تصنيف على وجه التحديد.  . الكهرباء  و أ  ( سيَّل المالطبيعي أو  

 
 توافر الماء الساخن  - 18

 
إ الم هذا    يريش .  4.515 الساخن  الموجود    لى وضوع  السكنية. ويش في  اء  إ الم   يرالوحدة  اء الم  لى اء الساخن 

جمعة عن هذا الم لومات  المع  الشاغل. وتفيد   لى وصنبور إير  مواس في  درجة حرارة معينة وينقل    لى ن إسخ  الم
كان  في  وضوع  الم  إذا  ما  موجود الممعرفة  الساخن  الوحدة في  ًا  اء  السكن،   داخل  أماكن  خارج  أو  السكنية 
 حديد.ى بأي  تصنيف على وجه الت ص وال يو   اًل. موجود أص يرك، أو غ تر ش الم ستخدام الخاص أو لال 
 

 نابيب األ توافر الغاز المنقول ب - 19
 

نقول الم. والغاز  الم  أ   للوحدة السكنية  نابيب متاحاً األنقول بالمما إذا كان الغاز    لى وضوع إالم هذا    ير يش .  4.516
وضوع قد الم كه. وهذا  ال ل استهويسج    نابيب األع عن طريق  الذي يوز  ع  صنَّ الم نابيب هو الغاز الطبيعي أو  األب 

عدد من البلدان التي ليس بها مصادر للغاز الطبيعي أو ليس بها شبكات أنابيب من هذا في  وارد  غير  يكون  
 وال يوصى بأي  تصنيف على وجه التحديد.  . النوع

 
 استعمال الوحدة السكنية  - 20

 
. فقد تكون الوحدة الالسكن أم    غراض أل   ما إذا كانت تستعمل كلياً   لى إ  استعمال الوحدة السكنية   ير يش .  4.517

بعض البلدان تستخدم  في غراض تجارية أو صناعية أو أغراض أخرى. و أل غراض السكن و أل السكنية مستعملة 
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كمخزن أو ورشة والطابق   لي ثال يستخدم الطابق السفالمسبيل    لى كثر من غرض: فع أل نفس الوقت  في  نازل  الم 
 العلوي للسكن. 

 
 : ستعمال الوحدة السكنية هوالبه   صى و الم والتصنيف . 4.518

 تستعمل للسكن فقط .  1
 تستعمل للسكن ولنشاط اقتصادي.  2
 

 (موضوع أساسي )َشغل الوحدة السكنية بأسرة معيشية واحدة أو أكثر  - 21
 

سكان، يتيح اإلامج  بر حدة. وبالنسبة ل   لى معيشية ع  سرةيجب تعريف كل أ  ، ساكنالمغراض تعداد  أل.  4.519
شخاص أو األ معرفة  في  ساكن  المإجراء تعداد  في  عيشية وأماكن السكن  لألسرة الماستخدام مفاهيم منفصلة  

شخاص يشغلون األعيشية هو مجموعة من  األسرة الم سكن. وإذا كان تعريف    لىجموعات الذين هم بحاجة إالم
أماكن في شـغولة المجموعات المأماكن السكن وعدد  في  عيشية األسر الم مجموعة من أماكن السكن، فإن عدد 

معيشية   سر يتضح من وجود أحسبما  مساكن،    لى تبدو هناك حاجة إ متساويًا، ولذلك ال  السكن سيكون دائماً 
وإذا كان تعريف مكان السكن هو الحيز   فصلة. أماكن سكن من  لى ولكنها تحتاج إ  " نفس مكان السكن في    ترك تش " 

يضاف   لعدد وحدات أماكن السكن، ًا أيضًا  عيشية سيكون مساوي الم   األسر فإن عدد    ، معيشيةأسرة  تشغله    الذي 
 ًا. نفصلة هيكليالم سجل لعدد أماكن السكن  لىذلك عيب آخر وهو عدم الحصول ع   لى إ 

 
سكان الراهن وقياس اإلمعيشية واحدة هو موضوع مفيد لتقدير وضع    سرة سكن بأكثر من أ المغل  وش  .  4.520

إ  مفهوم  اإلضافية  ساكن الم   لى الحاجة  تعتمد  التي  للبلدان  وبالنسبة  في  كةتر ش الم عيشة  "الم.  األسرة تعريف  " 
بغية   واحدة   التي تشغل وحدة سكنية   عيشية األسر المعدد    ثم ة حاجة إلى تحديد ،  ( 2.34)انظر الفقرة    عيشية الم 

 األسرة فإن   ، (2.35)انظر الفقرة   "ك تر ش المالسكن  " البلدان التي تعتمد مفهوم في أما   فهم حدود تشارك السكن. 
 . عيشية تعادل الوحدة السكنيةالم 
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العادة فيها    في و .  4.521 التي جرت  عنى الم ب األسرة  العائلية، يمكن اعتماد تعريف    األسر   عد  على  البلدان 
ت يتطابق تكوين هذه الوحدة مع ال الغالبية العظمى من الحافي  و   . إضافية  الواسع للكلمة بوصفها وحدة عد  

 . عيشيةالم  األسرةتكوين  
 

ف عر  ساكن بنفس الطريقة التي تالم غراض تعداد  واألسرة العائلية أل عيشية  األسرة الموينبغي تعريف  .  4.522
 . غراض تعداد السكانألبها 

 
شخاص "األ و   "عيشية في األسرة الم المرجع  اآلخر  "الشخص  و  "عيشية "األسرة الم تعاريف  على  ع  ال ط. لال 4.523

يعيشون   الفقرات    "مؤسسات في  الذين  التنقيح في    2.40و   2.39ين  والفقرت  4.148  لى إ   4.121انظر  هذا 
 . ساكنالمالسكان و   ات تعداد   بادئ وتوصيات لم 
 

 عدد شاغلي الوحدة السكنية )موضوع أساسي(  - 22
 

ومن ثم باعتباره شاغاًل.    وحدة سكنية أو مجموعة أماكن سكنية في    شخص يسكن عادةً   كل    يجب عد  .  4.524
مع تعدادات السكان ًا  ساكن تجري غالب الم  كانت تعدادات   لماوضوع هي مكان السكن. و المفإن وحدة العد لهذا  

علومات التي تجمع وتسجل عن كل الم ما إذا كانت  على  فإن تطبيق هذا التعريف يتوقف    ، نفس الوقتفي  
انظر ) عتاد  الم إقامته    مقر    لى يوم التعداد أو إفي  كان الذي كان فيه  الم   لى إ  ير تعداد السكان تش في  شخص  
شخاص الذين يشغلون وحدات متنقلة مثل بين األ التمييز    لىوينبغي الحرص ع (.  4.63لى  إ   4.52الفقرات  

 . تال شخاص الذين يستعملونها كوسيلة مواصاألقطورات باعتبارها أماكن سكن و الم القوارب و 
 

الحتياجاتها الوطنية من المعلومات، في التمييز بين الشاغلين المقيمين   البلدان، تبعاً قد ترغب بعض    . 4.525
ل إلى  وذلك    ، في أماكن المعيشة  يقيمون عادةً وأولئك الذين ال    عادةً  ظروف السكن ل   أفضل فهمٍ بهدف التوص 

 . وترتيبات المعيشة لغير المقيمين
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 نوع المبنى )موضوع أساسي(  - 23
 

 بنى  المتعريف . 23.1

خرى، يغطيه سقف، أ أو مساحات  168هو أي بناء مستقل قائم بذاته مؤلف من غرفة أو أكثر   بنى الم.  4.526
ناطق في الم ساسات حتى السقف. و األ  تمتد من   169بجدران خارجية أو جدران فاصلة  ما يكون محاطًا  وغالباً 

الحافي  دون جدران مبنية، و ب أي    دعامات فقط،   لى ع ًا قائمًا  بنى سقفللمدارية قد يكون  الم  ت يمكن ال بعض 
في   "جمع السكني "المًا  انظر أيض)   "مبنى "محاطة بجدران،    ن من مساحة دون سقف مكو  من  اعتبار أي بناء  

 (. 4.534الفقرة  
 

" )انظر الفقرة السكن "نوع أماكن  بين  و   نه ، ينبغي إيالء عناية خاصة للتمييز بيالمبنىوعند تعريف    . 4.527
يمكن أن يكون المبنى عبارة و للسكن.    ة ستخدم المُ مة أو  إلى المباني المصم    السكن يشير نوع أماكن  ف (.  4.421

 كما يمكن أن يكون ،  يس مصممًا للسكن وال ُيستخدم لهذه الغاية، أو مبنى تجاري لالسكنعن عدد من أماكن  
 . من االثنين اً مزيج 

 
يكون  .  4.528 أن  أو ألاستخدامه،  ، أو مزمعًا  اً بنى مستخدم المويمكن  تجارية أو صناعية،   غراض سكنية 

أو مخزن أو مرآبًا  ًا أو متجرًا أو منزاًل منفصاًل أو عمارة سكنية أو مستودعًا  بنى مصنعالمولذلك يمكن أن يكون  
في رافق التي توفرها مجموعة من أماكن السكن  الم   ستثنائية توجد االت  ال بعض الحا  في ذلك. و   ير حبوب أو غ
أماكن السكن في  بناء منفصل. و في  طبخ  الم أو أكثر، كما هي الحال عندما يكون    ين منفصل   ين بناءين مستقل 
بنى عدة مجموعات الميمكن أن يتضمن    لي نفصلة، ينبغي اعتبار تلك الغرف مباني مستقلة. وبالتاالمذات الغرف  

، أو يمكن أن يكون ينكونة من طابق الم ساكن  المالعمارات السكنية أو  في  ي الحال  كما ه   من أماكن السكن، 
 لى مجموعة منفصلة متمادة من أماكن السكن، أو قد يكون مجرد جزء من مكان للسكن، كما هي الحال، ع 

 
 . 4.482 تعريف اللرفة، انظر الفقرةعلى  ع  الطلال  168

بني  ث ل، اجلدران الف صاااالة  املساااابي    لىصااااقة،  منه  عالتج  رة اليت بنيت لتكون مت املب ين املجدران  "  اجلدران الف صاااالة "   رييعين تعب   169
 . صقة الت املن زل  امل
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قصود استخدامها كجزء من الم نفصلة، التي من الواضح أن  المأماكن السكن ذات الغرف  في  ثال،  الم سبيل  
 . أماكن السكن

 
د ينبغي أن تحدِّ    . وفي تعداد يشتمل على عد  ميداني،ح و وض ب   بنى محدداً الم ويجب أن يكون مفهوم  .  4.529

ها  باني المساكن ما إذا كان ينبغي تسجيل جميع  الموضوعة لتعداد  الم  التعليمات  لى ذلك عفي  قتصار  االأم    وعد 
ينبغي تسجيل ًا ما إذا كان  أن تحدد التعليمات أيض   جب السكن. وي غراض  أل   ًا أو جزئياً ستخدمة كليالمباني  الم 
باني قابلة الم هذه    برعتمر كذلك ففي أي مرحلة من مراحل التشييد تُ األ باني التي هي قيد التشييد، وإن كان  الم 

 .فيجب استبعادها   الً زالة أو بدأت إزالتها فعاإل باني التي هي قيد  المللتسجيل. أما  
 

 تصنيف المباني حسب النوع  . 23.2

 ن السكن( بحسب نوعها على النحو التالي: كيوصى بتصنيف المباني )أو أما  . 4.530
 السكنية . المباني  1

 وحدة سكنية واحدة على  باني التي تحتوي . الم 1.1 
 منفصلة  . 1.1.1  
 متصلة . 1.1.2  
 أكثر من وحدة سكنية واحدة على  باني التي تحتوي الم . 1.2 
 ين لغاية طابق. 1.2.1  
 طوابق  4 لى إ  3من . 1.2.2  
 طوابق  10 لى إ  5من . 1.2.3  
  فأكثر طابقاً  11. من 1.2.4  
 ؤسسات الم ء الباني التي يعيش فيها نز . الم 1.3 
 خرى السكنية األباني  المميع  . ج 1.4 

 . المباني غير السكنية 2
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باني التي على الم ساكن،  الم غراض تعداد  أل ه ينطبق،  ال ذكور أع المومن الجدير بالذكر أن التصنيف  .  4.531
هذا التصنيف   لى إ استنادًا  التبويب  في     عادةً التعداد، وأن ما يدخل  في  توجد فيها مجموعات أماكن سكن داخلة  

 .باني ذاتهاالمباني، وليست  المفي  هو أماكن السكن  
 

الفئة  وتفص  .  4.532  مع أن    ، " تصـلة"المو"  نفصلة "الم باني  المللمباني هما    ين منفصلت  ين فرعيت   ين فئت   1.1ل 
بعض في  منفصلة، و   هي مبانٍ   ( إليها   ت وماال الضواحي والفي في  البيوت  ) وحدة واحدة  ل  باني التي تشـك ِّ الممعظم  

ت ال هذه الحا  في و مثاًل(    المتالصقة   أو   المصطفةاًل )المنازل  باني متص الممن    ير البلدان يمكن أن يكون عدد كب 
فإن أي   ،4.526  الفقرةفي  الوارد    " بنى "الملتعريف    نازل كفئة مستقلة. ووفقاً المفيد تحديد هذه  الم قد يكون من  
إذا   ثة مبانٍ ال ث   بر ، تعتمتالصقة أو  مصطفة  ثة منازل  ال ث   ثال المسبيل    لى صقة، ع المتال ساكن  الممجموعة من  

أكثر   لىباني التي تحتوي ع الم . و "السـقف   لى ساس إ"األ تمتد من   " جدرانها الخارجية أو الجدران الفاصـلة " كانت  
مثل   ًا، باني أيضالم آخر من    عادة عمارات سكنية، ولكنها قد تكون نوعاً   بر تعت  ( 1.2  الفئة )من وحدة سكنية  

لى ة إير خ األهذه الفئة  في  باني  الم ينبغي تقسيم  أكثر من وحدة سـكنية. و   لى لتحتوي عإنشائيًا    قسمة الم باني  الم 
فيها   باني التي يعيش"الم   1.3فأكثر. وأما الفئة  ًا  طابق  11طوابق، و   10  لى إ  3، ومن  ين: لغاية طابق ليما ي 

إليها. ومنالم ستشفيات والسجون و الم فتشمل مباني    ، " ؤسسات المء  النز  جهة أخرى فإن   نشآت العسكرية وما 
والوحدة السكنية التي   ( ؤسسةفي الم  ن يشغلها العاملون ألمنزل أو شقة مهيأة  )   نفصلة إنشائياً الم الوحدة السكنية  

؛ وإذا 1.0الفئة في  رض التابعة للمؤسسة، فإنها تدخل  األ ؤسسة أو منفصلة ولكن ضمن  الم تكون ضمن مبنى 
 . 1.2الفئة  في دخل بنى فإنها ت الم كانت الوحدة السكنية متمادة مع 

 
سكان، قد يجد كل بلد من اإلحق لظروف  اله، ومن أجل إجراء تحليل  ال للتصنيف الوارد أعوفقًا  و   .4.533

باني الم ويمكن تصنيف هذه  .  باني التي يتميز بها البلدالم نواع الخاصة من  لأل فيد إدراج تصنيف منفصل  الم 
 . 4الفئة  في 
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   جمع السكني الم . 23.3

كوحدة للعد. ففي بعض مناطق   "جمع السكني "المبعض البلدان استخدام  في  ناسب  المقد يكون من  .  4.534
وي السكنية ضمن مجمعات سكنية،  الوحدات  توجد  أن  العادة  تجميع على  تب  تر العالم جرت  النمط من  هذا 

جمع السكني وحدة للعد قائمة المت يكون  ال هذه الحا  في فيد دراستها. و الم ساكن آثار اقتصادية واجتماعية من  الم
و  السكنية.  الوحدة  مثل  مثلها  تصنيف  الم   غراض أل بذاتها  ينبغي  الدولية  وفقالمقارنة  السكني  مح ال للمًا  جمع 

 . وتصنيفه مع الوحدات السكنية وجودة فيهالمرافق  الم ساسية و األ
 

 التشييد أو فترة    التشييد سنة    - 24
 

 لى بتسجيل سنة البناء ع صىبنى الذي توجد فيه أماكن السكن. ويو المعمر    لى وضوع إ الم هذا    يريش .  4.535
وبالنسبة للمباني التي أقيمت قبل   . العشر سنوات السابقة للتعدادخالل فترة    وجه التحديد للمباني التي أقيمت 

باني. وقد تواجه المتقدير عمر في  ات التي تكون مفيدة  تر ينبغي جمع معلومات عنها من حيث الف  ، ذلك الوقت
 .يعرفون تاريخ التشييد  ال باني قد  الم   لي ن شاغأل في عدٍ  ميداني،    جمع بيانات عن هذا الموضوع في  صعوبات  

أي  مصادر بيانات ولكن، ُيرج ح أن  تكون المعلومات األدق  متاحًة في البلدان التي تستخدم سجالت اإلسكان أو  
 إدارية أخرى في التعداد. 

 
التعدادين فهي  بينالواقعة    األحدث  ة تر ل الف ال البيانات عن كل سنة من سنوات التشييد خ   أما جمع .  4.536

حصاءات اإل ساكن و المتعداد  بين  تغطية إحصاءات التشييد ولزيادة التكامل  في  طريقة للتحقق من أوجه النقص  
 . الجارية للمساكن

 
كان هذا األمر  ذاإ   خاصةً ، سنوات التشييد الفردية من بداًل يمكن جمع معلومات عن فترات التشييد  و  . 4.537

، ال أحداث ذات أهمية خاصة للبلد  لى ستناد إاالب  فترات تحديد ال   يمكن و   طرح عبئًا ثقياًل على كاهل المجيب.ي 
يتعلق   فيما  المساكنب سي ما  الفحالة  أمثلة ذلك  العاالم   ترة ، ومن  الحرب  الفلمنقضـية منذ  أو  الثـانية  بين   ترة ية 

من ذلك،   وبدالً   . هائل   حريق   أو فيضان أو ل  حدوث زلزا   التي تسبق   ترة والثـانية أو الف  لى و األ   تين يـلم العا  ين الحرب
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عشر تقع بين    ات فئ التقسيم إلى  ، مثل  الفاصلة بين تعدادينمساوية للفترات  اإلجابات  يمكن أن تكون نطاقات  
 في مختلفلفترات و نفس ا  خالل إجراء مقارنات  ذلك  ح  تييو التعداد.  معلومات  تواتر جمع  وفق    ، أو خمس سنوات

القليلة األولى من  أهمية كبرى    النطاق   الضيقة التشييد  فترات    وتكتسب التعدادات.   العقود   ، المسكنعمر  في 
العيوب في أنظمة المسكن، مثل األعطال تظهر  عندما يخضع المسكن لتغييرات مثل إعداد األساس، أو عندما  

متجانسة قدر اإلمكان للسماح على أن تبقى  سع النطاقات  يمكن أن تت    ، بعد ذلك و السباكة.  أعطال  الكهربائية أو  
عمار وعدد الفئات األ الكلية التي تغطيها فئـات    ترة وتتوقف الف   المساكن ذات فترات التشييد المشابهة. بتحليل  

 . باني عادةالم لها  ال عدد السـنوات التي تدوم خ   لىالبلد وع في  البناء  في  سـتخدمة  المواد والطرق  على الم  ، ميـزةالم 
 

بناء   لى ة التشييد إ تر سنة التشييد أو ف   يرأوقات مختلفة ينبغي أن تش في  بنى  الم حالة تشييد أجزاء    في و .  4.538
الرئي  تشتمل ع   سي الجزء  السكن  أماكن  تشتمل  )   أكثر من مبنى   لى منه، وإذا كانت  غرف على  أماكن سكن 

 . من أماكن السكن بر كاأل الجزء على بنى الذي يحتوى المل عمر  فيسج   ،(ثال المسبيل على  منفصلة  
 

 لى ع ) عيشية ببناء أماكن السكن التي يسكنون فيها  الم   األسر من    يرالبلدان التي يقوم فيها عدد كب  فيو .  4.539
يميز ما   في فيد إدراج سؤال إضاالم   ، قد يكون من ير( نقدي كب   ير ثال البلدان التي يوجد فيها قطاع غ الم سبيل  

معيشية التي تشغلها هي التي قامت بالتشييد أم األسرة الالعائلية أو  األسرة  إذا كانت    لما  أماكن السكن وفقاً   ين ب 
إالم هذه    ير وينبغي أن تش .  ال الف  لى علومات   شر التعدادين أو الع  ين ما ب   ترة أماكن السكن التي أنشئت أثناء 

أماكن السكن   لى إ   ير وضع صيغة السؤال توضيح أنه يش في  فقط، ويجب    األخير التعداد    لى سنوات السابقة ع
باني الم   لى وليس إ  ( تها دون مساعدبأو    جتمع في الممعيشية أخرى    سر بمساعدة أ )عيشية  الم  األسرة التي أقامتها  

 . عيشيةاألسر الم نيابة عن   ين مقاولمن قِّب ل دت ُشي   التي
 

 عدد المساكن في المبنى  - 25
 

ت التي ال الحافي  وضوع وارد  الم بنى. وهذا  في المعتيادية  اال ساكن  المعدد    لى وضوع إ المهذا    يريش .  4.540
بنى وربطه الم ثال رقم  المسبيل  )على  التعداد  في  ف  عر ِّ الم ف وحيد للمبنى ذاته. فإذا تقرر هذا  يوجد فيها معر ِّ 

 . وضوعالم ففي هذه الحالة يمكن إدخال هذا   ( بالشارع
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 المسكن في المبنى   موقع - 26
 

قد ترغب بعض البلدان في جمع معلومات عن موقع المسكن أو الوحدة السكنية في المبنى. ويمكن   . 4.541
هذا   بشأناستخدام هذه المعلومات كمؤشر على إمكانية الوصول إلى المساكن، ربما باالقتران مع معلومات  

 . الموضوع
 

 موقعها في المبنى:   بحسب للمساكن  ى بالتصنيف التالي صيو   . 4.542
ن من . مسكن 1  طابق واحد فقط  مكو 

 مسكن تحت الطابق األرضي  .1.1 
 مسكن في الطابق األرضي من المبنى  .1.2 
 مسكن في الطابق األول أو الثاني من المبنى  .1.3 
 مسكن في الطابق الثالث أو الرابع من المبنى  .1.4 
 من المبنى وما فوق   الخامس مسكن في الطابق   .1.5 

ن من  ن . مسك 2  ر ثطابقين أو أك مكو 
 من المبنى أو تحت الطابق األرضي مسكن في الطابق األرضي   .2.1 
 مسكن في الطابق األول أو الثاني من المبنى  .2.2 
 مسكن في الطابق الثالث أو الرابع من المبنى  .2.3 
 مسكن في الطابق الخامس وما فوق من المبنى  .2.4 

 
نة من طابقين أو   . 4.543  السفلي أكثر، يجب توفير المعلومات مع اإلشارة إلى الطابق    بالنسبة للمساكن المكو 

 من المسكن. 
 
 
 



 
 

478  

 

  المسكن  إمكانية الوصول إلى  - 27
 

بناًء على ،  األمامي للمسكن أو الوحدة السكنيةباب  المكانية الوصول إلى  إل يوصى بالتصنيف التالي    . 4.544
  : عداج أو مصا در أأو    منحدرة ممرات وجود 

 أدراج أو ممرات منحدرة دون  بإمكانية الوصول إلى المبنى  .  1
 ممر  منحدر إمكانية الوصول إلى المبنى عن طريق .  2
 من ذوي اإلعاقة على الدرج لألشخاص  متحر ك مصعد إمكانية الوصول إلى المبنى عن طريق .  3
 مصعد فقط )مع أن  المبنى قد يكون مجه زًا بدرج أيضًا( ال إمكانية الوصول إلى المبنى عن طريق .  4
 درج فقط ال إمكانية الوصول إلى المبنى عن طريق .  5
 إمكانية الوصول إلى المبنى عن طريق المصعد والدرج .  6

 إحداها األخرى.بالضرورة     تستبعدالالفئات  وتجدر اإلشارة إلى أن  هذه  
 
 ( موضوع أساسي) لحوائط الخارجية  المستخدمة في ا مواد البناء   - 28

 
الحوائط الخارجية للمبنى الذي توجد فيه مجموعات في  ستخدمة  الم مواد البناء    لى وضوع إالمهذا    ير يش .  4.545

البناء. على  أماكن السكن. وإذا كانت الحوائط مبنية من أكثر من نوع من مواد البناء فيسجل النوع الغالب  
أهميتها من حيث دوام البناء   لى وعالبلد  في  الغالب  في  ستعملة  الممواد البناء    لى عالمواد  نواع  أ ويتوقف توزيع  

 ويوصى بالتصنيف التالي لمواد البناء:   . متانتهأو تقدير 
 سمنت ، واإل حجاراأل، و واأللواح( ل ِّبِّن ل االطين المحروق )الطوب و  . 2.2.4
 الطين غير المحروق، والوحل، والتراب  . 2.2.5
 الخشب  . 2.2.6
 الخيزران  . 2.2.7
 الصفائح الممو جة . 2.2.8
 الوحدات الجاهزة  . 2.2.9
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 مواد أخرى  . 2.2.10
 

تقدير في  رضيات أهمية خاصة األسقف أو  ال بناء  في  ستخدمة الم بعض البلدان قد يكون للمواد  في  و .  4.546
واد الم علومات عن  الم  لىضافة إاإل وري جمع معلومات بهذا الشأن ب ضر هذه الحالة قد يكون من الفي  تانة، و الم 
ط وجود شر للسـكن، ب اًل  التي يظل البناء فيها قاب   الزمنية ة  تر الف  لى تانة إ الم  ير بناء الجدران. وتش في  ستخدمة  الم

تحديد طول في ة طويلة من الزمن. وقد ترغب البلدان تر لفسليمًا  يتوقع أن يظل  ين تالمصـيانة منتظمة. فالبناء 
ًا أيض  التشييد وإنما تتأثر في ستخدمة الممواد البناء  على  تتوقف فقط    ال تانة المو سنة.  20أو  15بـ اًل  ة، مثتر الف

 وقواعد البناء. وقد أدت التطورات التكنولوجية   يرعايامًا وفقًا لم بنى مقالمبنى، أي ما إذا كان  بطريقة تشييد الم 
مواد   بروتعت  .واد لعقود طويلةالم زيادة متانة تلك    لى مثل الخيزران، إ ًا،  معالجة مواد البناء التقليدية مؤخر في  

ساكن الم جل تقييم نوعية  أ   متانة البناء. لذلك، ومن شرًا على  خارجية مؤ تشييد الحوائط الفي  ستخدمة  المالبناء  
البناء. وينبغي   يرستعملة وكذلك من حيث تطبيق معايالمتانة من حيث مواد البناء  الم البلد، يمكن قياس    في 

 . البناءفي مارسات الوطنية الم أساس على مستوى البلد على  ادين  وضع تعليمات محددة للعدَّ 
 

عن أنواع أماكن   إضافة مفيدة للبيانات التي يجري جمعها  بر علومات عن مواد البناء تعت الم ومع أن  .  4.547
في ستخدمة  المادة  الميكون    يمكن أناًل  فالخشب مث   .عن نوع مكان السكن اًل  يجب اعتبارها بدي   الالسكن فإنه  

 جمع   يؤدي  ،ت الهذه الحا  في و   .ين سكن متلمبناء جيد  في    كذلك و ستقطنات  الم إحدى  في  بناء ضعيف لكوخ  
  اد في تقييم نوعية مساكن بلٍد ما.د أهمية التعإلى تعزيز   أنواع أماكن السكنعلومات عن الم 
 

 فو والسق  ات رضياأل مواد البناء المستخدمة في   - 29
 

الحا. في  4.548 تكون  ال بعض  قد  السقفي  ستخدمة  الم واد  الم ت  مية خاصة، أه   ذات ضيات  األر و ف  و بناء 
في ستعملة  المواد  الم  لى إ  وضوعالم هذا    ير بنى. ويش في الم ساكن  المآخر لتقييم نوعية    راً ويمكن استعمالها معيا

الذي   بنىالم أجزاء أخرى من    لى إ   ينظروف احتياجات بلد معفي  أيضًا    ير ولو أنه قد يش ) رضية  األ بناء السقف و 
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في البناء   الغالبة وينبغي جمع المعلومات عن المواد  (.  ساساأل مثل الهيكل الخارجي أو    تقع فيه الوحدة السكنية 
 . ويوصى بالتصنيف التالي لمواد البناء: فقط

 القرميد .  1
 سمنت . اإل 2
 الصفائح المعدنية .  3
 . الخشب 4
 . الخيزران 5
 نخيل والقش  . ال 6
 الطين .  7
 البالستيكية   األلواح .  8
 . مواد أخرى 9

 
 وجود مصعد  - 30

 
إالمهذا    ير يش .  4.549 الم وجود مصعد    لى وضوع  الطوابق  تعد  الم بنى  في  من   2.2.4و  2.2.3الفئتان  ) د 

ستخدم معظم الوقت وتجري عليه صيانة يُ ويوصى بجمع المعلومات عن وجود مصعد    . (بانيأنواع المتصنيف  
 . منتظمة 

 
إمكانية الوصـول إلى المبنى أو    بشـأنمزيد من المعلومات    لتقديم  هذا الموضـوع مفيداً يمكن أن يكون    .4.550

وفي هذا السـياق، قد   هذا األمر أهمية خاصـة بالنسـبة لكبار السـن واألشـخاص ذوي اإلعاقة.ول   الوحدة السـكنية.
إلسـعاف(،  بسـيارات ا نقل  ال و   ذوي اإلعاقةجمع معلومات عن حجم المصـعد )لألشـخاص    يكون من المفيد أيضـاً 
 فيه المسكن.  يقعيتوقف في الطابق الذي  وما إذا كان    ،إلى الطابق األرضي  يصل وما إذا كان المصعد  
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 مبنى المزرعة  - 31
 

مزرعة. ضمن  قد تجمع بعض التعدادات الوطنية معلومات لتحديد ما إذا كان المبنى أو المسكن يقع    . 4.551
 ستخدم ألغراض كان يُ بمعنى أن ه إن  أم ال،    من حيازة زراعية سواء كان سكنياً   مبنى المزرعة جزءاً وقد ُيعد   

 . لمساكن األخرى المعلومات ذات الصلة بالمباني وا كل  جمع  يجب أيضاً و زراعية أو سكنية. 
 

 حالة الصيانة  - 32
 

يحتاج   الذي تقع فيه الوحدة السكنية   بنى الم الوحدة السكنية أو    ت ما إذا كان   لى وضوع إالمهذا    ير يش .  4.552
 ويوصى بالتصنيف التالي: ميم الذي يحتاجه. تر نوع ال   لى وإ  ، ترميم  لى إ 

 ترميم  لى يحتاج إ . ال1
 ترميم  لىيحتاج إ.  2
 بسيط . ترميم  3
 متوسط . ترميم 4
 ير كب ترميم .  5
 ح ال صلإل قابل   ير غ .  6

 
نهو   الصيانة العادية للمبنى  لىالغالب إفي  ميمات البسيطة  تر ال ير وتش  .  4.553 ، مثل لوحدات السكن التي تكو 

نافذة متشققة. وتش ال إص إالم ميمات  تر ال   يرح  في فقودة  الم زاريب  الم ح عيوب متوسطة مثل  ال إص  لىتوسطة 
درابزين أمن مثبت. ويحتاج   لى لم إال وافتقار الس   ،مساحات واسعة من الجدرانعلى  الجص  سر  وتك  ، السطح

ط ال ألواح التسقيف أو بعض ب   ة مثل سقوط بعض ير هيكلية خط  عيوب فيه    ت إن كان  يرة ترميمات كب  لى بنى إ الم 
 " ح ال صلإل قابل    "غير   ير لم. ويستخدم تعب ال وعدم وجود س   ، الجدران الخارجيةفي  ووجود صدوع أو ثقوب    ، السقف

نسب هدم األ من العيوب الهيكلية التي تجعل من    ير يمكن ترميمها، أي أن بها الكث   الاني التي  المب لوصف  
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فيها سوى هياكلها،  قائماً  عادة للمباني التي لم يبق   ير ويستخدم هذا التعب  . إجراء ترميمات عليهمن  الً بد بنى  الم 
 . خارجية كاملة أو سقوف  ست لها جدران ولي 
 

 ( موضوع أساسي ) سرة المعيشية ونوع الجنس  األ خر المرجع في اآلعمر الشخص   - 33
 

 سكن. الم ها فيما يتعلق بأحوال  العمر أهم    بر عت تعداد السكان، يُ في  بإدراجها    صى و الم واضيع  بين الم من  .  4.554
، عادًة إال  بالوحدات السكانية أو المباني التي تضم  الوحدات السكانيةط البيانات  ترتبال  ،  اإلسكانوفي تعدادات  

 عمر على نحٍو مفيد، بحسب  ويمكن تقديمها    سكنممرتبطة بحالة التكون  ألسر المعيشية  ل خصائص    ثم ة ولكن  
 المرجع في األسرة المعيشية. اآلخر  ونوع جنس رب  األسرة أو الشخص 

 
كان تعداد السكان وتعداد وإذا  جمع عادًة في تعدادات السكان في بلٍد ما،  أن  هذه المعلومات تُ   ومع   . 4.555

يجريان  الم كما هو  في  ساكن  واحد،  فإن  في  عتاد  الم وقت  البلدان،  األسرة علومات عن عمر رب  الم معظم 
الديمغرافيةمع    ُتجمع رجع  المخر  اآل عيشية أو الشخص  الم  الخاص   في   ذات الصلة   سائر الخصائص  الجزء 

 نص  ال بد  أن يكون هناك ف ، عن تعداد السكان  مستقل   ساكن يجري بشكلٍ الم بتعداد السكان. أما إذا كان تعداد 
 . تعلوماالم جمع هذه ل منفصل 

 
 الحيازة )موضوع أساسي( نوع   - 34

 
ا منها. السكنية أو جزءً عيشية بموجبها كل الوحدة  الم   األسرة تيبات التي تشغل  تر ال   لى الحيازة إ   ير تش .  4.556

 : عيشية حسب الحيازة فهوالم   األسر ا تصنيف عيشية التي تشغل وحدة سكنية. أم  الم  األسرة هي  ووحدة العد  
 متلك الوحدة السكنية تعيشية  األسرة الم .  1
 ا منها ستأجر الوحدة السكنية كلها أو جزءً ت عيشية  الم  . األسرة 2
 سي كمستأجر رئي. 2.1  
 كمستأجر من الباطن . 2.2  
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  بدون دفع رسوم إيجار دة السكنية  ح الو جزءًا من األسرة المعيشية تشغل    . 3
 بدون دفع رسوم إيجار   كل ها األسرة المعيشية تشغل الوحدة السكنية   . 4
 األسرة المعيشية تشغل الوحدة السكنية بموجب ترتيبات أخرى .  5

 
د يتحدل سكنية مجانًا    عيشية التي تشغل وحدة األسر الم ورة تقدير عدد  ضر ظروف البلد    ضي وقد تقت.  4.557

الك الم تعلقة بموافقة  المعلومات  الم فإن    ، دون موافقته. ومع ذلك ب الك أو  المتيب قد تم بموافقة  تر ما إذا كان هذا ال 
لكية الم يع فيها  ففي البلدان التي تش   ، ذلك   لى عتماد عليها. وإضافة إاال تزال قيد الفحص من حيث إمكانية    ال 

 ساكنالم وضوع الخاص بالحيازة من أجل معرفة ترتيبات الحيازة الخاصة بالمهذا    توسيع نطاق   ، يمكنالجماعية
أنواع من الحيازة تكون   صر من أجل ح   توسيع نطاقها  يمكن   "ترتيبات أخرى " ملوكة للمجتمع. كذلك فإن فئة  الم 

 . بلدان معينةفي شائعة 
 

المعلومات    . 4.558 بين  بوضوح  التمييز  من  بد   جهة، وال  من  التعداد  في  ُجمعت  والتي  بالحيازة  المتعل قة 
؛ وهو سؤال يجب أن ُيطرح (4.481إلى    4.476فقرات  )انظر ال   أخرى من جهة    المتعل قة بالملكية والمعلومات  

معيشية   سرة فيها أكثر من أ  التي تشغل ت  ال الحافي  ة لحذفه  ر يفهناك فرصة كب ال   وإ  على كل  األسر المعيشية،
ا عيشية التي تستأجر جزءً الم  ألسرة فيد تمييز االمقد يكون من   ، بعض الظروف في واحدة وحدة سكنية واحدة. و 

يجار من شاغل اإلمكان آخر ولكنها ليسـت مسـتأجرة من الباطن بمعنى  في  من وحدة سكنية من مالك يسكن  
ستأجرة الم عيشية  الم  األسرعيشية و الم   األسر علومات عن  الم الك. وهذه  الماغل  أو الش   سي ستأجر الرئيالم آخر هو  

العكس من ذلك ففي البلدان   على سكان. و اإل وضع برامج  في  من الباطن يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص  
في يجار من الباطن مطلوبة  اإل علومات عن  المتكون    اليجار من الباطن، قد  اإلالتي ليس من الشائع فيها  

 . ناطق مختارة من البلدلم التعداد، أو يمكن، عند جمعها، تبويبها 
 

رض والسكن بموجب حيازة منفصلة، يمكن التوسع األالبلدان التي يكون من الشائع فيها شغل  في  و .  4.559
سكن والحيازة المعيشية  الم   األسرة وضوع من أجل جمع معلومات منفصلة عن الحيازة التي بموجبها تشغل  في الم

 . سكنالم قام عليها المرض األاصة ب الخ 
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 يجار وتكاليف المسكن اإلتكاليف   - 35
 

 سرة كان الذي تشغله أ الم أو شهريًا أو نحو ذلك( مقابل   )أسبوعيًا  بلغ الذي يدفع دورياً الم يجار هو  . اإل4.560
وجه التحديد.   لى دفوعة ع الممن القيمة    الً يجار بد اإلأساس نطاقات من  على  علومات  الم معيشية. ويمكن جمع  

قتها بخصائص ال عيشية أو من حيث عالم   األسرة قتها بخصائص  ال ا من حيث عالبيانات إم   لى ويمكن النظر إ
مجموعة واحدة من أماكن في  معيشية    سرة تسكن أكثر من أ   ينمر ح األيحتاج    يرة خ األ الحالة    في ساكن، و الم

يجار اإلمجموع    لى عيشية من أجل الحصول ع األسر الم يجارات التي تدفعها جميع  اإل السكن، معرفة مبالغ  
يجار اإلوري احتساب  ضر قد يكون من الًا ومملوكة جزئيًا،  السكن التي هي مؤجرة جزئي   ماكن أل للمسكن. وبالنسبة  

 . الك المالذي يشغله  للجزء 
 

 ُأقيمت عن إيجار األرض التي    منفصلٍ على نحٍو  إيجار الوحدة السكنية    فيها  دفع يُ في البلدان التي  و   . 4.561
 إيجار األرض المدفوع.  رسم الوحدة السكنية، قد يلزم جمع معلومات منفصلة تعكس  هذه  عليها 

 
فيد جمع معلومات المستأجرة، قد يكون من  المعيشية األسر الم جار الذي تدفعه ي اإل رسم لىوإضافة إ.  4.562

ائب ضر وال  (للمالك الشاغل )   يمكن أن تشمل معلومات عن مدفوعات الرهن الشهريةالتي  عن تكاليف السكن  
 . نافعالم وتكلفة 

 
 ث/غير مؤثث مؤثّ  - 36

 
ثة يجار مؤث  اإلشمولة بالملبيان ما إذا كانت الوحدات السكنية  بلدان بوضع بعض األحكام  القد ترغب  .  4.563

 . يجاراإلب  اء مشـمولة الم نافع كالغاز والكهرباء والتدفئة و الم ثة، وما إذا كانت مؤث   ير أو غ
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 ( موضوع أساسي) ت  ال تصا اال وجود أجهزة تكنولوجيا المعلومات و  - 37
 

تكنولوجيـا  صر عاالم جتمعات  الم في  تزايدت  .  4.564 أجهزة  وجود  أهميـة  م   .ت ال تصااال و   علوماتالمة   وتقد 
الحديثة   تغيير األجهزة  من    مجموعةً التكنولوجيا  إلى  باستمرار  وأنماط    تؤدي  االهياكل   جتماعي التواصل 

اختيار   فيعيشية. وينبغي  الم   في األسر جهزة  األ   تعداد فرصة ذهبية لتقدير مدى وجود هذه ال ر  ويوف ِّ   واالتصاالت. 
بما يلبي في األسرة  ت  ال تصااالعلومات و الم استقصاء ما يكفي من معلومات لفهم موضع تكنولوجيا  األجهزة  

من تقديم خدمات أوسع وأفضل،   ين حاجات أغراض التخطيط الذي تقوم به الحكومة والقطاع الخاص للتمك 
 : به هو صى و الم جتمع. والتصنيف الم  لى ها ع ير وتقييم تأث
 يشية عالم  األسرةفي  وجود مذياع  .  1
 عيشية في األسرة الم وجود جهاز تلفزيون .  2
 عيشية في األسرة الم وجود هاتف بخط ثابت   .  3
 عيشية الم   في األسرة واحد أو أكثر  ال وجود هاتف جو  .  4
 عيشية في األسرة الم   صي وجود حاسوب شخ .  5
 عيشية األسرة الم نزل لدى  في المنت  تر وجود وصلة إن .  6
 الخط الثابت شبكة  نترنت عبر  باإل  اتصال . 6.1  
 الجو ال   شبكة عبر   نترنت باإل  اتصال . 6.2  
 عيشية الم  لألسرة نزل الم نت من مكان خارج تر ن إل وجود اتصال با.  7
 عيشية األسرة الم نت لدى تر نإلاتصال باأي عدم وجود .  8

 
جدًا ال بد  من مهمًا    موضوعاً في األسرة المعيشية    ت ال تصااال و   علومات الم وجود أجهزة تكنولوجيـا  ُيعد     . 4.565

 صي" نت والحاسوب الشخ تر ن"اإليمكن لبلد ما وضع فئة عن    ، ثال المسبيل    لى فعإدراجه في أي  تعداد حديث.  
جتماعيـة اال قتصـادية  اال ات ير تغالم ب   يتعلقفيما   صي نت والحاسـوب الشـخ تر ناإل  لىبتحديد حالة الوصـول إ ُتعنى 

عيشية الم   األسر بتحديد    ُتعنى   "جهزةاأل تصال و االوسيلة  "خرى، بينما يمكن وضع فئة أخرى عن  األ فية  أو الجغرا
بين السطح البيني  ر  عدات التي توف ِّ الم و   (ال الجوَّ   الخط الثابت والهاتف)وني  تر لكاإل تصال  االالتي لديها وسائل  
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والشبكة  الم الشخ ) ستعمل  فيماصي(الحاسوب  متغ   يتعلق   ،  التصنيف  ر ي  بسائر  و اال ات  جتماعية اال قتصادية 
 . والجغرافية 

 
وجود أجهزة   ( أ ) هما    ين وجهتي نظر متغايرتبين  التعداد التمييز    ميمصم  ل سئلة ينبغي  األ تصميم  في  و .  4.566

 ت ال تصااال علومات و الم تكنولوجيا    لى الوصول إ   ( ب) عيشية، وفي األسرة الم ت  ال تصااال علومات و الم تكنولوجيا  
تمتلك ولكنها تستعمل  ال عيشية قد  األسرة الم ن أل عيشية. وهذا التمييز مهم  األسرة الم ب ل أفراد  واستخدامها من قِّ 

الشخ  أو مراكز    درسة الم نت عن طريق  تر ناإل و   صي الحاسوب  الجامعة  أ المأو  أو  العمومية  معيشـية   سر نافذ 
ت، ال تصـااالعلومات و الم تمة بجمع معلومات عن اسـتعمال تكنولوجيا  المه أن البلدان  أخرى. وهذا يعني أيضـاً 

لتبـني   نطقيالمسـاس  األاسـتمارات التعداد الفردية. و في  وضـوع  الم حول  اًل  يهمها أن تدرج سـؤا  نت، تر ن اإل وخاصـة  
لظروف با  بر بشـكل أك  ورة فقط، ولكنه يتصل ضر بالًا  من وجهتي النظر، أو حتى مزيج منهما، ليس تقني  أٍي 

جتماعية االقتصادية و اال مح  المال تحديد خصـائص  في  علومات  الم سـتعمل بها  جتمع والطريقة التي تُ في الم السـائدة  
ونطاق   (ستعمال االة  تير و ) ستعمال  اال ذلك كثافة    في ستعمال، بما  االالبلد. أما إحصاءات  في  عيشية  الم  لألسر 

 . عيشيةالم األسرفضل الحصول عليها باستعمال مسح  األ ، فمن األسرةنشطة التي يقوم بها أفراد األ
 

ًا العالم. وهما أيض في  استعمااًل  ت  ال تصااالعلومات و الم ذاعة والتلفزيون هما أكثر وسائل تكنولوجيا  اإل و .  4.567
تزال تكنولوجيا ال  العالم التي    من أجزاء   يركثفي  عليها    ت اعتماداً ال تصااالعلومات و الم أكثر وسائل تكنولوجيا  

متاحة. وإذا نظرنا غير  ين، أو  ير نت فوق طاقة الكث تر ن اإل أساس    لى ت الحديثة القائمة ع ال تصااال علومات و الم 
الضيق والعريض   ين النطاق على  ت  ال تصااال علومات و الم ذاعة والتلفزيون هما تكنولوجيا  اإلالوراء نجد أن    لى إ 

ذاعة والتلفزيون، ولذلك فإن اإلوقليل من البلدان هي التي تجمع معلومات عن عدد أجهزة    يام الخالية.في األ 
تقديرات هي  البيانات  الراديو  الم و .  معظم  إشارات  تلقي  طريقه  عن  يمكن  هو جهاز  باستخدام اإل ذياع  ذاعية 

 قائمًا بذاته ذياع قد يكون جهازاً الم ة. و ير وجة القصالموجة الطويلة و المو   AMو   FM  النطاقات في    ددات الشائعة تر ال
جهاز يمكن  . وجهاز التلفزيون هو وحدات إلكترونية أخرى، بما في ذلك األجهزة المحمولة مدمجًا فيأو يكون  

والكابل والساتل.   ير ث األ تصال الشائعة مثل  اال ذاعة، باستخدام وسائط  المعن طريقه استقبال إشارات التلفزيون  
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جهاز آخر في أي يكون مدمجًا أيضًا   الغالب جهاز قائم بذاته، ولكنه يمكن أن  في  أيضاً وجهاز التلفزيون هو  
 . مثل الحاسوب أو جهاز متنقل 

 
الهاتف  .  4.568 أس على  وأجهزة  تكون عادة من  هاتف  الثابت هي خطوط  النحاس ال الخط  األلياف أو    ك 

أو  الهاتف جهاز مثل  للمستهلك،   في الجهاز الطر بين تربط  وهي  البصرية التي باتت شائعة في اآلونة األخيرة، 
الثابت قد   فاكس، وشبكة عمومية لتبديل الهاتف، وله مدخل مخصص للتبادل الهاتفي. ومع أن خطوط الهاتف 

ين، ير حدود الطاقة للكث  في تزال واسطة اتصال هامة و   الفإنها  ،  ياً لمال عان تكنولوجيا الهاتف الجو  اآل تجاوزتها  
طريق وصلة الهاتف أو سواًء عن    قتصادات، االمعظم  في  نت  تر ناإل  لىساس للنفاذ إاألتوفر  عن أنها  اًل  فض 

 . (DSL)ك الرقميةتر ش الم أو خدمات خطوط ( ISDNsة )تكامل الم شبكات الخدمة الرقمية 
 

من البلدان. ولذلك فإن  ير كث في  تصال الشائعة  االن هي وسيلة  اآل الة  وأصبحت الهواتف الخلوية الجو  .  4.569
علومات. والهواتف الخلوية الجوالة المجتمع  لمات أساسية بالنسبة  شر تعلقة بالهاتف الجوال هي مؤ المات  شر ؤ الم 

كو تر شبكة الهاتف العمومية التبديلية. ومش   لىإتوف ِّر نفاذًا    هي هواتف محمولة تستخدم التكنولوجيا الخلوية التي
  أو مؤخرًا. اك يدفع مقدماً تر مستعملو هذا النوع من الهواتف باش  ال هم خدمة الهاتف الخلوي الجو  

 
الشخ .  4.570 الحاسوب  تعب   صيوأما  مصمم  لىإ  ير يش د  مولَّ   ير فهو  ستعمال ال أساسًا    أي جهاز حاسوب 

أو   كانت مكتبيةالشخصية، سواًء    درسـة. والحواسيب المكتب أو  لماالبيت أو  في  نفس الوقت  في  شـخص واحد  
خرجات ومحركات التخزين وبطاقات الت/المدخ المعالجات وأجهزة  المأو متنقلة، تشمل أي مجموعة من    محمولة 

تشغَّ  وهي  الشبكات،  مع  البيني  باستعمال السطح  نُ   ل  من  مختلفة  متصلة ظم  مجموعة  تكون  وقد  التشغيل، 
تصلة بشبكات الحاسوب الم حطات الطرفية  المهذه الفئة  في  يدخل  ال و . نتتر ن اإل بحواسيب شخصية أخرى أو ب 

البيانات، األ لتجهيز  ُنظم    ساسية  الوسطى  الم وال  أساساً الم   ين ستعمل المتعددة  الم رحلة  بها  ستخدام اال  قصود 
 عادة حواسيب   بر تعت ال  اتف الذكية فهي  والهو (  PDAsصي ) ساعد الرقمي الشخ الم من نوع    جهزةاألا  ك. أم  تر ش الم

فاتيح القياسية الم   وليس كلها، مثل لوحة   صي بعض مكونات الحاسوب الشخ على  ال   تحتوي إ  ال نها  أل شخصية،  
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خدمات مشابهة وهي تؤدي أساسًا    نت، تر ن على اإل الهواتف التي تعمل    حواسيب أيضاً   بر تعت  ال . و يرة والشاشة الكب
 المتنقلة.  شبكات الخدمة على  ولكن   صي يؤديه الحاسوب الشخ   لما
 

نت تر ناإلبشبكة    تصال على اال عيشية  الم  األسرةقدرة    لىنزل إالم نت من  تر ن اإل   لىالوصول إ  ير ويش .  4.571
ستعملة الم جهزة  األستخدمة و الم  للتكنولوجيا  وفقاً   اإلنترنت ت  ال . ويمكن تصنيف وصاإلنترنتباستخدام بروتوكول  

ت ال نزل يقصد به الوصالممن    اإلنترنت   لى . والوصول إ(عة سر ال )تصال  لال تصال أو عرض النطاق  االوواسطة  
النطاق العريض. ويمكن تعريف النطاق العريض بشكل عام بأنه قدرة نقل ذات   لى النطاق الضيق وع   لى ع

أدنى   ت حداً التصالال   لي اد الدو تح اال والبيانات والصورة. وقد حدد    نطاق عريض يكفي لتقديم خدمة الصوت 
الوصلة. ويتم تنفيذ على  كيلو بت/ثانية كمجموع لقدرات التحميل والتنزيل    256  النطاق العريض قدره   لى للنفاذ إ

أو   (سلكي   )ال حلية  الم نطقة  المتصال الرقمي أو الكابل أو شبكة  االعن طريق خط  أساسًا    النطاق العريض 
. لياف الضوئيةاألنزل عن طريق  الم   لىإاإلنترنت  النطاق العريض عن طريق الساتل، أو وصلة  على    اإلنترنت 

ك الرقمي، تر ش المباستعمال خط الهاتف أو خط    (مودم) النطاق الضيق فيتم عادة عن طريق  على  ا النفاذ  أم  
ا كانت أيًّ باإلنترنت  تصال  االال من الجيل الثاني. ويقاس  وكذلك عن طريق معظم أجهزة الهاتف الخلوي الجو  

 .أو طريقة الدفع اإلنترنت تصال بفي اال ستعملة  المجهزة  األتصال أو  اال واسطة  
 

 متاحة ال   عدد السيارات  - 38
 

تاحة "الم   يرتعب   يرويش األسرة.  فراد  ألتاحة عادة  المعدد سيارات الركوب والنقل    لى وضوع إ المهذا    يريش .  4.572
تاحة لهم بموجب ترتيب دائم أو شبه الم الوحدة السكنية أو   لي ملوكة لشاغ الم سـيارات الركوب والنقل    لىإ "عادة 

األسرة ستخدام أفراد  الالسيارات التي يقدمها صاحب العمل إذا كانت متاحة  يتضمن  يجار والتمليك، و اإل دائم مثل  
 . أو ألهداف تجارية أخرى  ضائع عيشية، ولكن يستبعد منها السيارات التي تستخدم فقط لحمل البالم 
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  سرة المعيشية األ رة في  وجود أجهزة معّمِّ - - 39
 

علومات عن مدى وجود الم عيشـية التي تشـغل وحدة سـكنية. ويمكن جمع  األسرة الم هي    دة العد  . وح 4.573
جمدات المجات و ال طباق والث األ ت  ال بس وغساالمال ت الرة داخل الوحدة السكنية مثل غساكية معم ِّ ال أجهزة استه

 . ، حسب ظروف كل بلدالدقيقة بالموجات  الطهي   وأفران 
 

 تاحة مُ الخارجية ال مساحة  ال  - 40
 

فيهية تر نشطة اللأل ة  سكن معد  الممساحة خارج  إلى    إمكانية الوصول بطريقة مقبولة   لى وضوع إ الم  ير يش .  4.574
 : تاحةم ساحة خارجية  أي م  لى التصنيف إ   ير يش عيشية الذين يشغلون الوحدة السكنية. ويمكن أن  الم   األسرة فراد  أل

 . (ساحة خلفية  أو حديقة مثل  ) كجزء من الوحدة السكنية    . 1
 . (وجود بجوار مبنى الشقق السكنية الملعب  الممثل ) جاورة للمبنى  م   . 2
 يمكن اجتيازها مشيًا على األقدام   من الوحدة السكنية  ضمن مسافةفيه العمومية  تر كجزء من مناطق ال  .3
 . (راكز الرياضية وما إليها المو والبحيرات تنزهات الم مثل )
 . دقائق  شر ع على مسافة يتطلب اجتيازها مشيًا على األقدام أكثر من    . 4
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 .. نيويورك الوطني للسكان والمساكن
التعداد مكتب  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  التجارة  والمساكن.  (1985)  وزارة  السكان  تعدادات  للتدريب  تقييم  وثيقة   .

 اإلحصائي. العاصمة واشنطن.

 . جنيف. لصحة التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة وا(. 2001)منظمة الصحة العالمية 

 . جنيف. إرشادات منظمة الصحة العالمية لقياس وفيات األمهات من التعداد السكاني(. 2013) ______
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