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أميمة األحمد: اعداد



للتعدادالتحضيرأدواتمنأداة1.

.تقديريةيةزمنفتراتتحديدمعالتعدادتنفيذلالرئيسيةالمراحلعلىيشتمل2.

للتعدادسيةالرئيللمراحلبالتفصيلأنشطةتوضع:التفصيليالزمنيالجدول3.

تقديريزمنيجدول.للمرحلةأوللحاجةوفقا ًزمنيةبفتراتمحددة



ةًتبينًتسلسلًالعملياتًواألنشط
مراحلًبتواريخًمحددةًللتنفيذ،ًضمنًال

لعد،ًماًماًقبلًالعد،ًا)الرئيسيةًللتعدادً
شرًالتجهيزًوالتقييم،ًالن)بعدًالعدً

(والتحليل

فيذًضبطًفيًتن
العملياتًفي
.الموعدًالمحدد

رصدًالتقدمً
الحاصلًفيً
كلًمرحلةًمنً
.مراحلًالتعداد

ضبطًالتأخيرً
يذًومعيقاتًالتنف

ضمنًالمواعيدً
اًالمحددةًوتأثيره
علىًالمراحلً
يةًالالحقةًالمتتال

والتعديلًعلىً
الجدولًالزمني





الزمنيالجدولاعدادفيآنذاكوالتقييم2007السابقللتعدادالزمنيالجدولمناالستفادةتم➢

.2017التقديري

.(ةاالحصائيالخدماتالجمهور،علىعبء).التعدادوقتنفسفياحصائيةانشطةتنفيذعدم➢

.العدبعدما،(التحضيريةالمرحلة)العدقبلمااألنشطةالعد،يومبتحديدالبدء➢

داماستخلدىطارئايواحتمالالميدانية،العملياتتداخلتجنب)الميدانيالعملفترةزيادة➢

التكنولوجيا

10111212345678910111212

تحديث الخرائط

تعداد تجريبي )حزم، حصر، عد، 

دراسة بعدية(

تحديد وحزم مناطق العد

حصر وترقيم المباني والمنشآت

24-1العد السكاني

10-2الدراسة البعدية

26نشر النتائج االولية

األنشطة
2018

16/9 - 31/10

15/7 - 7/8

2017 2016

راحلًتقديمًموعدًالتنفيذًالم

الميدانية
زيادةًمدةًالتنفيذ



الجدولوالخططووضعالتعدادفيالعاملةوالفرقاللجانتشكيل➢
.التعدادتنفيذفيألنشطتهاالزمني

مواعيدعلىوالحاسوبالمعلوماتأنظمةفريقمعالتوافق➢
التنفيذ

لتعدادلالسابقةالسنةفيعدمناطقوتقسيمهاالخرائطتحديث➢

(األنظمة،التطبيقاتفحصاالستمارة،فحص)قبليةتجاربتنفيذ➢
.عدادللتالتحضيريةالمرحلةفييلزمماوتعديلحدة،علىكل

.التعدادمراحللكافةللجانالتفصيليةباألنشطةالجدولاستكمال➢



وذلكيبيالتجرالتعدادتوصياتعلىبناءالزمنيالجدولعلىتعديلالتم
،البياناتجمعمراحللجميعالتجريبيالتعدادفيالفعلياالنجازنتائجواقعمن

منلةمرحلكلالميدانيالعملأياموعددالزمنيللجدولمقترحالحصولتموقد

:يليكناوهي2017الرئيسيالتعدادفيالميدانيالعملمراحل

يوم عمل2017/08/0721–2017/07/15مرحلةًالحزم1ًًً.

يوم عمل2017/10/3140–2017/09/16مرحلةًالحصر2ًًً.

يوم عمل2017/12/1714–2017/12/01مرحلةًالعد3ًًًًًًً.

ايام عمل2018/01/1310–2018/01/02مرحلةًالدراسةًالبعديه4ًً.

المقترحالجدولضمنالعملإنجازلضمانالبشريةالكوادرنقدير.

دولبالجااللتزاموضماناللوحيةاألجهزةمنالكافيالعددتوفرعدمظلوفي

يوم21الىيوم14منالعدفترةزيادةتمالعد،لمرحلةالزمني

.العدادينلبعضعدمنطقتينواسناد



رئيسيالالتعدادفيالميدانيالعمللطواقمالتدريبيةالدوراتمدةفيزيادة➢
.عدادالتوأنظمةتطبيقاتاستخدامعلىوعملينظريتدريبيشملبحيث

طواقمبتدريقبلاالجهزةوصيانةالفنيللدعمالميدانيةطواقمتدريبيتم➢
.التعدادلتنفيذالميدانيةالعمل

األنظمةوتحميلاالجهزةجهوزيةلضمانزمنيةفتراتتحديد➢
والتطبيقات

لتعداداألنشطةالزمنيالجدولتحديدفيالرسميةوالمناسباتاألعيادمراعاة➢

علىتعديليتبعهالزمنيالجدولعلىتعديلأوتأخيرأي➢
.(التكلفةزيادة)المواردعلىانعكاساتهولهالتالية،المراحل

وقبلًالتنفيذقبلًالتدريب



1011121234567891011121

تحديث الخرائط

تعداد تجريبي )حزم، حصر، عد، دراسة بعدية(

تدريب مدراء التعداد والمساعدين والمدربين 

22-2على األمور اإلدارية والفنية والتطبيقات

تجهيزاالنظمة الميدانية لألجهزة اللوحية لتنفيذ 

15عملية الحزم

تدريب المشرفين من كوادر الجهاز على أعمال 

1710الحزم

تحميل الملفات، اختيار المشرفين، واسناد 

13-11مناطق العمل للحزم

تحديد وحزم مناطق العد

شحن وفحص االجهزة وتوزيعها على المكاتب
14-17

تدريب المراقبين من كوادر الجهاز على أعمال 

31-19الحصر

اختيار المراقبين، تحميل الملفات، واسناد مناطق 

14-2العمل لمرحلة الحصر

حصر وترقيم المباني والمنشآت

9-5شحن وتوزيع وفحص اجهزة العدادين

23-11تدريب العدادين من كوادر الجهاز على أعمال العد

اختيار العدادين، تحميل الملفات واسناد مناطق 

30-25العمل لمرحلة العد

24-1العد السكاني

10-2الدراسة البعدية

نشر النتائج االولية

تنفيذ ميدانيتدريبتجهيز األجهزة واألنظمة والتطبيقات 

عيد الفطر 8/26-25

األنشطة
2018

16/9 - 31/10

15/7 - 7/8

2017

عيد االضحى 9/5-1

عيد العمال 1/5/2017

2016





الجدولًالزمنيًتفصيليًنهائي.docx

الجدول الزمني تفصيلي نهائي.docx


التنظيمًاإلداري



يشتمل التنظيم اإلداري للتعداد في أي دولة

على التالي

لتعداد  لتنفيذ ا: مكاتب اقليمية
شروط اختيار)في المناطق 

المدير، مهامه، اشرافية، 
(فنية، ترويجية

اشراك: لجان وطنية ومحلية
المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية في التخطيط  
للتعداد والتحضير له من 
خالل عضوية، مهامها 

التخطيط، التحضير، )
(االستشارة، والترويج

مكتب احصائي، جزء من 
النظام االحصائي، مسؤول 
دائم عن التعداد، ضمان 

االستمرارية 

مهامه، شروط العاملين فيه،)
ر الخرائط، كل ما يستجد، النش
والتحليل، وتوفير طلبات 

الجمهور



التنظيم اإلداري 

تجربة فلسطين



حكوميةًلجنةًوطنيةًبعضويةًممثلينًمنًالمؤسساتًال: اللجنة االستشارية

.روغيرًالحكومية،ًدورًفعالًفيًتنفيذًالتعداد،ًالتخطيط،ًالتحضي

نًعنًكافةًبرئاسةًالمحافظًوعضويةًممثلي: اللجان التنفيذية في المحافظات

.افظةالوزاراتًفيًالمحافظةًباإلضافةًإلىًعضويةًمديرًالتعدادًفيًالمح

واإلعالميينالوزاراتكافةعنممثلينيشمل:مصغراعالميمجلس

المساعدةوللتعداداالعالميةالحملةفيأساسيينمشاركينالمحافظ،برعاية

.التعدادانجاحفي





التعداداتتنفيذفيمستمرفلسطين،فياإلحصائيالنظاممنيتجزأالجزء
.(الزراعيالمنشآت،تعدادومساكن،سكان)

:  مهام دائرة العمليات الفنية. 1
للتعدادوالتحضيرالتعداد،تنفيذقراراستصدار.
فيبيوالمكتالميدانيللعملالالزمةالبشريةالكوادرتدريبعلىاإلشراف

.التعدادات
البياناتوتقييم،البياناتعالجةمالبيانات،وجمعالتعدادتنفيذ.
للنشروتجهيزهاالتعداداتبياناتتبويب.
داداتالتعبياناتاستخدامعلىالمستفيدةالفئاتتدريبفيالمشاركة.
مستمروالاألمثلاالستخداملضمانالتعدادبياناتمنالجمهورطلباتتلبية

.التعدادلبيانات
ذابهالدوليةوالتوصياتالتعداداتتنفيذفيجديدهوماكلومتابعة

.الخصوص



:الجغرافيةالمعلوماتونظمالخرائطدائرةمهام.2

السكانيةللتجمعاتالخرائطحوسبة

أنواعهابمختلفالخرائطتحديث.

الجغرافيةللبياناتقواعدانشاء.

الخرائطعلىاإلحصائيةالبياناتنشر

السنويةالكتبدائرةمهام.3

والمسوحالتعداداتنتائجواقعمنالسنويةالكتبنشر.



محافظة،11الشماليةالمحافظات:محافظة16علىفلسطينتشتمل

.محافظات5الحنوبيةالمحافظات

المحافظةحجمحسبالمساعدينمنوعددمحافظةلكلتعدادمدير
شروط التعيين، حضور التدريب المركزي

تدريب المشرفين

توفير مقرات التدريب 

استالم وتسليم لوازم العمل
واالجهزة ونماذج التعداد

ت تأمين االحتياجا
ةالمادية والبشري

األمور المالية، 
اإلدارية، الحملة 

اإلعالمية

ة، تنفيذ التعداد في المحافظ
ومراقبة العمل في الميدان




