
ورشة عمل حول

ولوجياالتخطيط الجراء تعدادات السكان والمساكن باستخدام التكن
في بلدان عربية مختارة

2018يوليو /تموز27–24بيروت 

ةاالتصال مع مستخدمي البيانات وضبط الجود: اليوم األول

أميمة األحمد: اعداد



االتصال مع مستخدمي البيانات

ومؤسساتوالجامعاتالوزاراتمعالمشاوراتاجراء
عرفللتمبكرةمرحلةفيوغيرهموالدارسينالبحث
اتوالتعريفالتعدادمواضيعمناحتياجاتهمعلى

.المتاحةالمواردحسبلها،المخططوالجداول

جهازبينالمشتركالتعاونتعزيزإلىأيضا  وتهدف
ضيروالتحالتخطيطفيالمختلفةوالجهاتاالحصاء

.الوعيونشرالتعداد،لتنفيذ

القرويةوالمجالسالبلدياتمعاخرىحواراتاجراء
ةأهميحولالوعيوزيادةالتعاونلتعزيزوالجمهور

همواشراكالمتوقعة،والمخرجاتمنه،والهدفالتعداد
.انجاحهفيوالمساهمةللتعدادالتحضيرفي

من عمليات 
التحضير 

الهامة للتعداد 
جات تلبية احتيا

المجتمع 
المحلي من 
اد بيانات التعد

وذلك من خالل



التجربة الفلسطينية

الحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتمعثنائيةاجتماعاتمستخدمينحوارسلسلةعقدتم
علىقوالتوافالتعداد،بياناتمنهماحتياجاتعلىلتعرفابهدف.(ثنائياجتماع22)والجامعات
.وغيرهاوالتصنيفاتالتعريفات

ةاستمارمحتوياتحوللمناقشتهماالخرىوالمؤسساتالوزاراتكافةتضمعملورشةعقدتم
.الثنائيةالحواراتونتائج2017التعداد

ن،السكوظروفاالسرةاستمارة)التعداداستماراتمتغيراتعلىالمستخدمينمعالتوافقتم
(المنشآتحصراستمارةالمباني،حصراستمارة

منهاألسباباعليهالتوافقيتململلمستخدميناخرىواحتياجات:

اداريةسجالتمسوح،أخرىمصادرمنعليهاالحصوليتم1.

حساسةأسئلة2.

المواردنقص3.

اخرىاسباب4.

20174pptx[1].pptxالعامالتعدادالفلسطينيللتعدادالثنائيةالحواراتنتائج5.

التعداد العام 2017 4pptx[1].pptx


معايير اختيار محتويات استمارة التعداد

.الوطنيةواألولوياتالحاجاتتلبية1)
.(السؤالحساسية)السؤالمةءمالمدى2)
.أخرى مصادرمنالمؤشرتوفر3)
.الدوليةالتوصيات4)
.والدوليةالوطنيةالمقارنات5)
.التمويل6)



التوافق عليهاأمثلة الحتياجات المستخدمين تم

مدى التوافقالبند

√الجئ مسجل، الجئ غير مسجل، ليس الجئ: حالة اللجوء 

لة خلقي، ظروف متعلقة بالوالدة، مرضي، سوء المعام: االعاقة/سبب الصعوبة
الجسدية والنفسية، كبر السن، اصابة عمل، حادث سير، حادث من نوع آخر،

.اجراءات اسرائيلية، حرب، أخرى 

√

√نعم، ال: هل يتوفر لدى الفرد تأمين صحي 

√نعم، ال: هل الفرد مصاب بمرض مزمن ويتلقى عالج بصورة مستمرة 

تقني / يال يوجد، تدريب مهن: التقني الذي حصل عليه الفرد/التأهيل المهني.42
الى اقل 6شهور، تدريب مهني 6قصير في موقع العمل، تدريب مهني اقل من 

، االلتحاق بمدرسة (دون خبرة)سنة 2-1شهر، تدريب مهني 12من 
، االلتحاق (مع خبرة)سنة 2-1، تدريب مهني (دون خبرة)مهنية / صناعية

(.مع خبرة)مهنية / بمدرسة صناعية

√



التوافق عليهااحتياجات للمستخدمين لم يتم 



ضبط النوعية وتحسينهابرنامج 



ضبط النوعية وتحسينهابرنامج 

راحلمجميعفيوتحسينها(واالجراءاتالبيانات)الجودةلضبطنظام➢
.التعدادتنفيذ

ءاألخطاعنالكشفخاللمن،الدقةمنمستوىأعلىلتحقيقيهدف➢
.لتصحيحهااالجراءاتواتخاذها،منالتقليلو

األخطاءأنواع➢

عدل في المسوح ناتجة عن أخطاء سحب العينة وت: أخطاء المعاينة1.
.باحتساب نسبة خطأ المعاينة

االجراءات،فيالتعدادفيحدوثهاممكن:معاينةغيروأخطاء2.
النوعيةضبطنظامانشاءخاللمنتعدل

تخدمينالمساحتياجاتتلبية،التعدادبياناتجودة:المتوقعةالمخرجات➢
النتائجعنورضاهم



ضبط النوعيةبرنامج : تابع

تمتاز بجودة البيانات

:صلته بالموضوع

اكتمال البيانات

الدقة البيانات

قابلية البيانات للمقارنة

االتساق

التوقيت

لنبالنشر في الموعد المعااللتزام

الوضوح

إمكانيـة الوصـول إلى البيانات

Meta data)أخرى البيانات 

جراءاتتمتاز بجودة اال

ر االلتزام بالمعايي: سالمة المنهجية
المتفق عليها دوليا  

عبء بأقل تكلفة، تخفيف ال: الكفاءة
على المستجيبين

، قانون االحصاءات العامة: القانونية
اصدار القرارات

يةالتخطيط الفعال للعمليات االحصائ

توفر موارد مادية، بشرية



برنامج ضبط النوعية

البياناتمستخدميمعالمشاورات:المواضيعاختيار1.

يموتصمالتعداداسئلةمنسؤالكلاختبار:واختبارهااالستماراتتصميم2.

ITفريقالنشر،فريقاالستمارةحولاألخرىالفرقبتوصياتيؤخذاالستمارة،

.الميدانيةالعملياتفريقالبيانات،ومعالجة

يقاتتطبفحصعد،مناطقإلىتقسيمالخرائط،تجهيز:الميدانيةالعمليات3.

ي،الميدانالعملطواقمعملمنالتأكدواضحة،تعليماتاصدارالتعداد،وانظمة

غطيةالتحجمالجمهور،استفساراتعلىللردآلياتالبعدية،الدراسةتنفيذ

.الجمهوراستجابةومدىاالعالمية

.المناسبالتوقيتالتعداد،نتائججميعنشرالدقة،علىالحفاظ:النشر4.

تقييميات،التوصوالضعف،القوةنقاطالتعداد،مراحللكافةتقييماجراء:التقييم5.

.اتساقمقارنات،اجراءالتعدادبياناتدقة



برنامج ضبط النوعية 

التعداد الفلسطيني

docx.برنامج ضبط النوعية

برنامج ضبط النوعية.docx


ضبط النوعية في المرحلة التحضيرية

اختيار المواضيع

االطالع على 
تجارب الدول

ت االطالع على التوصيا
الدولية المعيارية

التشاور مع 
مستخدمي البيانات



ضبط النوعية في المرحلة التحضيرية

ت تصميم االستمارا
واختبارها

تصميم استمارات 
لية تجربة قب)التعداد،

فحص استمارة 
(ورقي

تجهيز نماذج التعداد

وخطط التعداد

ادتحديث خرائط التعد

ظمة تجهيز تطبيقات أن
التعداد وفحصها 
مكتبي، ميداني

داد تنفيذ تع
تجرببي



يريةضبط النوعية في المرحلة التحض: تابع

للترميزشاشاتتصميم.

وفحصهالبعديةللدراسةتطبيقتصميم.

البعديةالدراسةلمطابقةشاشاتتصميم.

:الخرائط

 2017اعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية.

تجهيز خرائط محوسبة لجميع التجمعات السكانية   .

تجهيز تطبيق تحديث الخرائط وفحصه مكتبي وميداني.

ى مناطق عدتنفيذ مشروع تحديث الخرائط، وتقسيم الخرائط المحدثة مكتبيا  ال.



ضبط الجودة في مرحلة العمل الميداني

المتدربيناختيار

والتعداداتالمسوحفيالخبرةذويمنالكفاءاتأحسناختيارأولوية

فأعلىمتوسطدبلومعلميةمؤهالتعلىالحاصلين.

ستداللواالالمنطقةعلىالتعرفلسهولةالتجمعنفسمنالميدانيينالعامليناختيارضرورة
.الجدارخلفالمناطقفيالعملوسهولة،واألسروالمنشآتالمبانيجميععلى

والتعيينالتدريب

ميعجفيوالتعليماتالمفاهيمتوحيدبهدفالعملطواقملتدريبمعياريةعروضتصميم
.والقاعاتالمحافظات

اهيمالمفمنالمدربينتمكنلضمانرئيسيةتدريبمرحلةكلقبلمدربينتدريبدورةعقد.

االسئلةطرحوالتطبيقاتمعالمرنالتعاملمنالمتدربينوتمكنللتدريباضافيوقتتخصيص
.صحيحبشكل

بالتدريفيالعملسيرحولكثبعنلالطالعالتدريبلقاعاتميدانيةزياراتتنفيذ.

التعاميمواصدارالتدريبقاعاتمنالواردةاستفساراتعلىالرد.



ضبط الجودة في مرحلة العمل الميداني

غرفة 
العمليات 
المركزية

فريق 
الشؤون 
اللوجستية

غرفة 
العملبات 

الفنية

غرفة 
عمليات 
العمل 
الميداني

غرفة 
عمليات

تكنولوجيا 
المعلومات

الفنيالدعمفريق

الميدانفي
العملطواقم

الميداني



انيضبط الجودة في مرحلة العمل الميد: تابع

غرفة العمليات الفنية

المهام

.االنجازومراقبةالميدانفيالعملمتابعة•

،المشرفين)الميدانيالعمللطواقموالتعميماتالتعليماتاصدار•
(العدادينالمراقبين،

.للتعديلللميداناالخطاءوارجاعواتساقهاالبياناتفحص•

.الرفضوحاالتالتجاوبعدمحاالتمعالجة•

.احتياجاتهموتلبيةالميدانفيالعامليناستفساراتعلىالرد•

خلوالتدالميدانفياليوميواالنجازاالداءمؤشراتوتحليلتقييم•
السريع



انيضبط الجودة في مرحلة العمل الميد: تابع

غرفة عمليات الدعم الفني

المهام الرئيسية

اصدار التعليمات لطواقم -

الدعم الفني والعدادين في

الميدان

صيانة اجهزة، وحل -

المشاكل الفنية الخاصة 

بالتراسل

فريق دعم فني ( 104)-

مكتب( 251)موزعين على 

المهام الرئيسية

دادين توفير الدعم الفني للع1.

في الميدان

صيانة وحل المشاكل 2.

االجهزة اللوحية والتناقل

.في الميدان

.الميدانفياللوحيةاألجهزةلجميعالبياناتلتناقلSimتوفير1.

.الميدانفيالعاملةالعملطواقملجميعاتصالشرائحتوفير2.

.الميدانفيالتدريبوقاعاتالمقراتجميعفياالنترنتخدمةتوفير3.



ضبط الجودة في مرحلة العمل الميداني: تابع

فريق اللوجستيات

المهام الرئيسية

ياجات احتاتصال،شرائح ،توفير جميع اللوجستيات من سيارت-
أخرىمادية 

غرفة العمليات المركزية

.اجتماعات يومية-

متابعة يومية لالنجاز، والمشاكل الفنية واللوجستية-

تخاذ القرارات والتدخل السريعا-

التعليمات لتسهيل العملصدارا-

عضو11وبرئاسة المدير الوطني للتعداد والمدير التنفيذي



مراقبة العمل في الميدان ومتابعة االنجازغرفة عمليات العمل الميداني، 



ضبط النوعية في مرحلة العمل الميداني: تابع

صفحالبيانات،تناقلعد،مناطقاسناد)فيودورهالميدانيالعملإدارةنظام
ؤشرات،الملبعضرصداالنجاز،والتتبع،المراقبةنظامالنظام،علىالبيانات
.(اإلداريةالمستوياتمختلفعلىاالنجازالتقاريراعداد

منواردةالاالستفساراتعلىبناءا  التعاميماصداروالميدانيةزياراتتنفيذ
.الزائربنومالحظاتالميدان

إعادةلمراقبولالحصر،فيالمراقبأنجزهمما%3مقابلةعادةباالمشرفقام
.البياناتجودةمنللتأكدالعدادانجزهمما%2مقابلة

فيخصصينمتفنيينقبلمنمركزيا  يوميبشكلالمدخلةالتعدادبياناتفحص
.والتعديلللميداناالخطاءوارجاعالمختلفةمواضيع

الرفضحاالتمعالجة

ملتشمتصاعدةإعالميةحملةالتعدادنشاطاتجميعرافق:االعالميةالحملة
.العدموعداقتربكلمااإلعالنووسائلاإلعالموسائلكافةاستخدام



GPSضبط النوعية باستخدام األجهزة اللوحية و

خريطة ال)العمل في أكثر من منطقة عد تداخل استدالل العاملين في الميدان، ومنع 
(GPSونقطة 

في وحدات العدتكرار أو اسقاط منع 

اآللي المباشرقواعد التدقيق تطبيق 

ة لحالة ودالئل لوني( أرقام، اسماء)بيانات المباني على الخرائط االلكرونية عرض 
االستمارة

(غالبية مناطق العد)م 25على جمع البيانات في منطقة العد ضمان 

(ساعتينكل)دوري وبشكل تناقل البياناتاجراء 

جمعمراحلفيالخريطةعلىمبنىحذفاواضافةامكانية:الخرائطتحديث
(بنقطةممثلة).البيانات

تتبادل البيانا



ضبط النوعية في النشر

شمولهاوفحصالبياناتقواعداكتمالمنالتأكد.

الشمولنقصنسبواحتسابالبعديةالدراسةمطابقةتنفيذ.

ابات،االجمدىدقتها،شموليتها،)فحصالتعدادالبياناتقواعدتجهيز
(للبياناتاخرىفحوصالمفقودة،الحاالتاكتمالها،القفزات،

2018/2/26االوليةالنتائجكراستجهيز.

النشربمواعيدااللتزام

2018/5األساسيةالنتائجتقريرنشر.

مستمربشكلالجمهورخدماتتلبية.

التفصيليةالتقاريراعدادعلىالعملجاري.

2018عامالنهايةالتحليليةالتقاريرالعدادالباحثينمعالتعاقدسيتم.



وعمليات التعدادتقييم البيانات

%1.7ل منطقة عد لتقييم البيانات، واجراء المطابقة واحتساب نسبة نقص الشمو288لـالدراسة البعديةتنفيذ 

.سابقةوتعدادات مسوح التعداد مع بيانات لمقارنة اتساق وفحص

استخراج الجداولبين المتغيرات ذات العالقةاالتساق الداخلي فحص 

التعامل مع حاالت غير المبين في اسئلة االستمارات

المفضلةلعمراوآحادالعمربياناتدقةلقياسالقياسيةاألرقامبعضواحتسابالديموغرافيةالتحليالتإجراء
منطقيةالنتائجوكانتالجنس،ونسبالعمرنسبوفحص(المتحدةاألممسكرتاريةباتشي،مايرز،رقم)

.والتوصياتالمعاييرضمنومقبولة

.واعمال اللجان وغيرهاتوثيق كامل لجميع الوثائق ونماذج التعداد 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات ونقاط الضعف2017في تنفيذ التعداد العام توثيق تقارير تجربة 
.والقوة وتوصياتهم،للتعدادات القادمة


