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مالحظة
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تصدير

األِدلَّة مــــن سلســــلة الســــنني، مر على املتحدة، أصــــدرت األمــــم
تعدادات وتنفيذ ختطيط يف البلدان مساعدة التقنية تســــتهدف والتقارير
وقد واملساكن. للسكان التكلفة حيث من بالكفاءة ومتســــمة ــــنة ُمحسَّ
نشــــرها، كي وأعيد آلخر، وقت والتقارير من األدلَّة هذه تنقيح جرى
التعدادات. إجراء جمال يف الناشئة والقضايا املستجدة التطوُّرات تعكس
يف البلدان ملساعدة وضعها جرى أدلَّة من سلسلة جزء هو املنشور وهذا

األخرى  واألدلَّة املقبلة. والتعدادات ٢٠٠٠ عام تعداد جلوالت اإلعداد
تشمل: السلسلة تتضمنها اليت

واملساكــــن  السكـــان تعــدادات إلجراء إدارة التعداد دليل (أ)
 (Handbook on Census Management for Population and
لألمــــم  ٨٣ (منشــــور العــــــدد واو، (Housing Censuses، السلســــلة

املبيع: E.00.XVII.15؛ رقم املتحدة،
الرقمية اخلرائط ووضــــع اجلغرافية دليل ُنظــــم املعلومات (ب)

 (Handbook on Geographic Information Systems and Digital
رقم  املتحدة، لألمــــم ٧٩ (منشــــور العــــدد واو، Mapping، السلســــلة

E.00.XVII.12؛ املبيع:
السكان  تعدادات االقتصاديــة يف اخلصائـــص جلمـــع دليــــل (ج)
 (Guide for the collection of Economic Characteristics in

قريبًا). (سيصدر ،Population Censuses)

التنقيح واملساكن، السكان لتعدادات وتوصيات مبادئ ومنشــــور
ملراقبة اجلودة نظــــام تنفيذ مزايا ١٩٩٨) يبحــــث املتحــــدة، ١ (األمــــم
لنجاح بالنسبة هامة وهي مسألة التعداد، رة من مبكِّ مرحلة يف وحتسينها
توضع أن اليت ينبغي التنقيح خطــــة وأمهية جمملها، التعداد يف عمليــــات
واإلجراءات اخلطط مع ُتدَمــــج وأن العام للتعداد الربنامج كجــــزء مــــن
الســــكان تعدادات دليل تنقيح املتعلقة بالتعداد. وُمســــتخِدمو األخرى

منشور  إىل الرجوع خاصة بصفة املفيد من أنه جيدون سوف واملساكن
األساســــية املعلومات من كبريًا قدرًا الذي يوفِّر وتوصيات“ ”مبادئ
و ”رابعًا“ ”ثالثــــًا“ الفصول يف املبيَّنــــة التنقيــــح املتعلقــــة بإجــــراءات

و”خامسًا“.
منهجية على عامة بنظرة تزويد البلدان هو املنشور هذا والغرض من
املوظفني إىل معلومات وتقدمي واالستقصاءات التعدادات بيانات تنقيح
واملنشــــور التعدادات. لتنقيح الُنُهج املختلفة اســــتخدام املعنيني بشــــأن
خلرباهتا تارخيي بسجل االحتفاظ على البلدان تشجيع أيضًا إىل يهدف

البحث مادة فيما بــــني أخصائي االتصال وتشــــجيع بالتنقيح، املتعلقــــة
هبا ُيضَطلع اليت األنشــــطة وتوثيق البيانات، مبعاجلة املختصني واخلــــرباء
اجلهود يف ازدواج تفادي من أجل اجلاري االســــتقصاء، أو التعداد، يف

التايل. االستقصاء، أو إجراء التعداد،
باستخدام  والتنقيح اليدوي التنقيح وعيوب مزايا والدليل يستعرض
اليدوي للتصويب يكون ما نــــادرًا التعدادات الكبرية ففي احلاســــوب.
التصحيحات هذه مثل إجراء وظروف االقتصادية. الناحية من جدوى
آليًا جيري خصيصــــًا حبيث ُمصمَّمة حاســــوبية برامج عــــادًة يف د ُتحــــدَّ
تتعلق بنفس أخرى معلومات إىل اســــتنادًا واحتســــاهبا األخطاء تدقيق
أو ُأسر آخرين بأشخاص أو أو األســــرة املعيشية املعنية املعين الشــــخص
اآليل مسألة التصويب يتناول الدليل من األكرب واجلزء أخرى. معيشية

للبيانات.
األخطاء اكتشــــاف دورًا هامًا يف تلعب احلاســــوبية والتنقيحــــات
مراجعة عمليات إجراء ميكن احلاسويب التنقيح مرحلة ويف وتصحيحها.
مادة أخصائيي مع بالتشــــاور وذلك اتســــاق وجود من تفصيلية للتأكد
الربامج إىل بالرجوع إما تصحيحها ميكن املكَتشَفة واألخطاء البحث.
البيانات جتهيز سرعة من يزيد اآليل التنقيح حني أن ويف آليًا. أو األصلية

الواردة. البيانات نوعية بعناية تراَقب أن يتطلب فإنه
عملية املقدمة وتصف فصول. ومخسة مقدمة م إىل ُمقسَّ واملنشــــور
األول والفصل يف التعداد. حتدث اليت األخطاء أنواع وخمتَلــــف التعــــداد
”خامسًا“ إىل ”ثانيًا“ من الفصول أما التعداد. تنقيح أساسيات يشمل
يف التعدادات بيانات بتنقيح املتعلقة والتقنيات تعرض اإلجراءات فإهنــــا
التقنية، االعتبارات تغطي واملرفقات التجهيز. عملية من خمتلفة مراحل

بالربجمة. صلة هلا اليت االعتبارات وخاصة
فإن  واملساكن، تعداداتالسكان تنقيح على ز الدليليركِّ هذا أن ومع

عمليات االستقصاء. على أيضًا ينطبق والتقنيات املفاهيم من الكثري
الذي الواليات املتحدة، يف التعــــداد مكتب مه قدَّ الذي واإلســــهام
هي وضع مشروع الدليل، يف للمساعدة ج. ليفن، مايكل خدمات قدَّم
من للعديد التقدير عن أيضًا ُنعــــرب أن ونود الشــــديد. موضع للتقدير
يف خربة واســــعة لديهم تتوفر الذين وللمربجمني البحث مادة أخصائيي
لقيامهم العامل، مناطق مجيع ميثلون والذين واالســــتقصاءات، التعدادات

إجنازه. يف املساعدة املنشور وتقدمي مبراجعة
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فقط...............................................................  واحدة ٤٥زوجة
بتعدد األزواج/الزوجات  تسمح جمتمعات ال زوج/زوجة يف من أكثر هناك يكون عندما ٤٥(ب)
 ..................... األزواج/الزوجات بتعدد تسمح جمتمعات يف األزواج/الزوجات ٤٥(ج)

ز



الصفحة

 ............................................................................. وتاريخ امليالد العمر  - ٤٥حاء
 ........................................... والعمر ُمْغَفًال موجودًا امليالد تاريخ يكون عندما - ١٤٥
 ...................................... امليالد وتاريخ بني العمر اتفاق عدم هناك يكون عندما - ٢٤٥
 ........................................................................... املطابقة غري القيود عّد - ٤٥طاء
بنود السكان...............................................................................  تنقيحات - ٤٧رابعًا 
الدميغرافية.............................................................................  اخلصائص - ٤٨ألف
(س - ٢(أ)).................................................................  القرىب صلة - ١٤٨
 ............................................................ صلة القرىب تنقيحات  ( أ )٤٨
 ....................... أوًال املعيشية األسرة رب يظهر أن الضروري من يكون عندما ٤٨(ب)
 .................................... معكوسًا القرىب صالت ترميز اجتاه يكون عندما ٤٨(ج) 
 ................................. متعددات زوجات املعيشية األسرة يف تكون عندما ٤٩(د)
أب/أم......................................................  من أكثر يظهر عندما ٤٩(هـ)
جلنس معني....................................  قرىب صالت التعدادات عندما جتمع ٤٩(و)
 ........................ الزواجية واحلالة القرىب صلة تطابق بني هناك يكون ال عندما ٤٩(ز)
 ..................................................................... (س - ٣(أ)) اجلنس - ٢٤٩
نفس من مها والزوج/الزوجة املعيشية األسرة رب ولكن منطبقًا رمز اجلنس يكون عندما ( أ )
٥٠اجلنس.......................................................................... 
تتعلق تكــــون هناك معلومات لذكر أو/ال باخلصوبة تتعلق معلومــــات هناك تكون عندمــــا (ب) 
بالغة.............................................................  ألنثى ٥٠باخلصوبة
 .................... زوج/زوجة هناك وال يكون منطبق غري اجلنس رمز يكون عندما ٥٠(ج)
 ................................. منطبق غري للزوج/للزوجة اجلنس رمز يكون عندما ٥٠(د) 
عن أنثى.................  هناك معلومات وتكون منطبق اجلنس غري رمز يكون عندما ٥٠(هـ)
 ........... الزوجة زوج هو الشخص هذا ويكون منطبق غري اجلنس رمز يكون عندما ٥٠(و)
 ..... كافية غري اجلنس حتدد اليت املعلومات وتكون منطبق غري رمز اجلنس يكون عندما ٥٠(ز)
 ............................................. املحتسبة اجلنس نسب بشأن مالحظة ٥٠(ح)
(س - ٣(ب)).......................................................  والعمر امليالد تاريخ - ٣٥١
وتاريخ امليالد..............................................................  العمر  ( أ )٥١
 ................................................... والعمر امليالد تاريخ العالقة بني ٥١(ب)
 ........................................ األعلى يتجاوز العمر املحسوب احلد عندما ٥١(ج) 
 ..................................................................... العمر تنقيح ٥٢(د)
 ............. موجودين والزوج/الزوجة املعيشية األسرة رب يكون عندما العمر تنقيح ٥٢(هـ)
متغيبًا، املعيشية األسرة الزوج/الزوجة لرب يكون عندما املعيشية األسرة لرب العمر تنقيح (و)
 ..................................................... موجود يكون له طفل ٥٢ولكن
أبويه..........................  وجود أحد يف حالة املعيشية لرب األسرة العمر تنقيح ٥٢(ز)
موجودًا......................  أحفاده أحد كان إذا املعيشية العمر لرب األسرة تنقيح ٥٣(ح)
متوفرة................  أخرى أعمار تكون ال عندما املعيشية لرب األسرة العمر تنقيح ٥٣(ط) 
 .... بالفعل حدد قد املعيشية األسرة رب عندما يكون عمر للزوج/الزوجة العمر تنقيح ٥٣(ي)
الشخصني أحد يكون عمر عندما املعيشية يف األسرة آخرين متزوجني العمر لقرينني تنقيح (ك)
 .................................................................... معروف ٥٣غري

ح



الصفحة

بالفعل.............  حدد قد املعيشية األسرة رب عمر يكون لطفل عندما العمر تنقيح ٥٤(ل)
 ......... بالفعل حدد املعيشية قد األسرة رب يكون عمر عندما األب/األم تنقيح عمر ٥٤(م)
بالفعل.......  حدد املعيشية قد األسرة عمر رب عندما يكون حفيد/حفيدة عمر تنقيح ٥٤(ن)
 ............................................ اآلخرين األشخاص جلميع العمر تنقيح ٥٤(س)
 ............................................................ (س - ٣(ج)) الزواجية احلالة - ٤٥٤
الزواجية.............................................................  احلالة تنقيح ( أ )٥٤
 .................... الدينامي استخدام االحتساب يف حالة عدم الزواجية احلالة حتديد ٥٥(ب)
الدينامي.............................  استخدام االحتساب عند احلالة الزواجية حتديد ٥٥(ج)
 ............................ متزوجًا شخصًا الزوجة تكون الزوج/أن يكون أن جيب ٥٥(د)
 ................................................ متزوجني كقرينني والزوجة الزوج ٥٥(هـ)
متزوجًا.......................  جيب أن يكون فإنه األسرة زوجًا/زوجة كان رب إذا ٥٥(و) 
أطفال...........  يوجد وال زوج/زوجة وجود معيشية دون أسرة رب يوجد كان إذا ٥٥(ز)
 .................................. جيري االحتساب أخرى خطوات أية تنجح مل إذا ٥٥(ح)
 ............................................... للشبان باحلالة الزواجية العمر عالقة ٥٥(ط)
(س - ٤(و)).......................................................  زواج أول عند العمر  - ٥٥٥
 .. وقت خالية أي يتزوجوا يف الذين مل لألشخاص الزواجية احلالة تكون خانة ينبغي أن  ( ٥٦( أ
 ...................... ما وقت يف تزوجوا الذين لألشخاص قيد هناك يكون أن ينبغي ٥٦(ب)
احلـــياة عــلى قيــد واألطــفال الباقون (س - ٤(أ)) التعــــداد املولـودون حــىت األطفــــال اخلصوبـــــــة:  - ٦
٤(ب))..........................................................................  ٥٦(س -
اليت مجعت.........................................................  اخلصوبة بنود ( ٥٦( أ
اخلصوبة................................................  بيانات لتنقيح عامة قواعد ٥٦(ب)
 ......................... األحياء واألطفال التعداد حىت املولودين األطفال بني العالقة ٥٧(ج)
 .......................... التعداد حىت املولودين فقط عن األطفال يبلغ عندما التنقيح ٥٧(د)
 ..... األحياء واألطفال التعداد حىت األطفال املولودين عن أُبلِـغ قد عندما يكون التنقيح ٥٧(هـ)
واألطفال األحياء واألطفال التعداد حىت املولودين األطفال عن أُبلِـغ قد يكون عندما التنقيح (و)
 ..................................................................... ٥٩الذين توفوا
 ................................. مجيعها البنود الثالثة عن أُبلِـغ قد يكون عندما ‘٥٩’١
 .............................................. بندين عن قد أُبلِـغ عندما يكون ‘٥٩’٢
 .......................................... واحد بند عن أُبلِـغ قد عندما يكون ‘٥٩’٣
 ........................................ بند أي عن يـكون قـــد أُبلِـغ عندما ال  ‘٥٩’٤
الذين واألطفال التعداد، حــــىت املولودين األطفال بنود عن أُبلِـغ قد يكون عندمــــا التنقيــــح (ز) 
 .... توفوا الذين واألطفال املرتل، عن بعيدًا يعيشون الذين واألطفال املرتل، يف ٦٠يعشيون
 ................................ مجيعها البنود األربعة عن أُبلِـغ قد يكون عندما ‘٦٠’١
األربعة...............................  البنود من ثالثة عن أُبلِـغ قد يكون عندما ‘٦٠’٢
األربعة..............................  البنود من بندين عن يكون قد أُبلِـغ عندما ‘٦١’٣
فقط......................................  واحد أُبلِـغ عن بند قد عندما يكون ‘٦٢’٤
 ........................................ بند أي عن أُبلِـغ قــد يــكون عندما ال  ‘٦٢’٥
 ................................ اخلصوبة بنود جلميع واحد مانح مصدر وجود أمهية ٦٢(ح)

ط



الصفحة

 ...................................... (س - ٤(ج)) حي مولود آخر تاريخ ميالد اخلصوبة: - ٧٦٢
(س - ٤(ز))................................  حي مولود أول وضع عند األم عمر اخلصوبة: - ٨٦٣
 ................................................................... (س - ٤(د)) الوفيات  - ٩٦٣
 ............................... لألم السطر ورقم (س - ٤(هـ)) األب أو األم اليتم من ناحية - ١٠٦٤
 ................................................................................ اهلجرة خصائص - ٦٤بـــاء
 ................................................................ (س - ١(ج)) امليالد حمل  - ١٦٥
العيش يف احلي...............................  وسنوات القيود لبلد امليالد بني العالقة ( ٦٥( أ
 ................... املنطقبة غري حمل امليالد لقيود بالنسبة معروف“ ”غري القيمة حتديد ٦٥(ب)
امليالد.......................................  ملحل االستاتيكي االحتساب استخدام ٦٥(ج)
 ................................... امليالد حمل لتحديد الدينامي االحتساب استخدام ٦٥(د) 
 ................................ موجودة الشخص أم تكون عندما امليالد حمل حتديد ٦٥(هـ)
 ...................................... املعيشية رب األسرة ابن/ابنة ميالد حمل حتديد ٦٥(و) 
 ................... املعيشية رب األسرة ميالد حمل وليس االبن/االبنة ميالد حمل حتديد ٦٦(ز)
 .......................................... أزواج هلن بالغات إناث ميالد حمل حتديد ٦٦(ح)
 ..................................... أزواج هلن ليس ميالد إناث بالغات حمل حتديد ٦٦(ط)
للذكور.........................................................  امليالد حمل حتديد ٦٦(ي)
(س - ٣(د))....................................................................  املواطنة - ٢٦٦
 ................................................................... املواطنة تنقيح ( أ )٦٦
باملواطنة..............................................  العرقي/العنصر األصل عالقة ٦٦(ب)
 .......................................................... باملواطنة التجنس عالقة ٦٧(ج)
 ....................................................... باملواطنة اإلقامة فترة عالقة ٦٧(د)
 ................................................................ (س - ١(د)) اإلقامة مدة - ٣٦٧
 .......................................................... اإلقامة مدة لبند التنقيح ( أ )٦٧
 ..................................................... ومدهتا الفعلية/النظرية اإلقامة ٦٧(ب)
 .......................................................... اإلقامة مبدة العمر عالقة ٦٧(ج)
 ..................................................... اإلقامة مبدة امليالد حمل عالقة ٦٧(د)
املكان....................................  يف دائمًا عاشوا الذين بالنسبة لألشخاص ٦٧(هـ)
 ....................................... من مدة إقامة األم الشخص حتديد مدة إقامة ٦٧(و)
 ................................ االبن/االبنة إقامة مدة من الشخص إقامة مدة حتديد ٦٨(ز)
 ....................... أخرى معلومات توفر عدم حالة الشخص يف إقامة مدة حتديد ٦٨(ح)
(س - ١(هـ)).........................................................  السابق اإلقامة حمل - ٤٦٨
 ......................................................... السابق اإلقامة حمل تنقيح ( أ )٦٨
تغريت..................................  احلدود قد تكون عندما السابق اإلقامة حمل ٦٨(ب)
 ...................................... ميالده انتقل منذ قد الشخص يكون ال عندما ٦٩(ج)
 ...................................... السكنية الوحدة يف آخرين أشخاص استخدام ٦٩(د)
 ................... السابق اإلقامة لتنقيح حمل مالئم آخر شخص وجود عدم حالة يف ٦٩(هـ)
 ........................................ (س - ١(و)) املاضي يف يف تاريخ معني اإلقامة حمل - ٥٦٩
االجتماعية............................................................................  اخلصائص - ٦٩جيم
 .......................... (س - ٥(أ)) والكتابة) بالقراءة (اإلملام والكتابة على القراءة القدرة - ١٦٩

ي



الصفحة

 ....................................................... (س - ٥(ب)) الدراسة يف االنتظام - ٢٧٠
 ........................................................ الدراسة يف االنتظام تنقيح  ( أ )٧٠
التفرغ........................................  عدم أو التفرغ أساس على االلتحاق ٧٠(ب)
االقتصادي...............................  والنشاط يف الدراسة االنتظام بني االتساق ٧٠(ج)
 ............ الدراسة لالنتظام يف غري املتسقة أو املنطبقة غري بالقيود املتعلقة القيم حتديد ٧٠(د)
(ج))...............  (س - ٥ استكمل) دراسي مستوى، أو صف، (أعلى الدراسي التحصيل  - ٣٧١
 ..................................................... الدراسي بند التحصيل تنقيح ( أ )٧١
 .............................................. الدراسي األدىن للعمر للتحصيل احلد ٧١(ب)
 .................................................. الدراسي بالتحصيل العمر عالقة ٧١(ج)
 ........................................... (س - ٥(د)) الدراسية واملؤهالت الدراسة جمال  - ٤٧١
(س - ٣(هـ))....................................................................  الديانة  - ٥٧١
الديانة...............................................................  متغري تنقيح ( أ )٧١
يف لشــــخص آخر بالنســــبة للديانة قيمة توجد ولكن املعيشــــية األســــرة لرب مل حتدد ديانة (ب) 
 ................................................................. السكنية ٧١الوحدة
 ........ حمددة غري السكنية، الوحدة يف شخص آخر أي املعيشية، أو األسرة رب ديانة ٧١(ج)
 ................... ديانة له حتدد مل املعيشية رب األسرة آخر خالف بالنسبة لشخص ٧٢(د) 
 ...................................................................... (س - ٣(و)) اللغة  - ٦٧٢
 ................................................................ متغري اللغة تنقيح ( أ )٧٢
 ......................................... املعيشية األسرة رب اللغة: متغري تنقيحات ٧٢(ب)
 ........................... املعيشية األسرة رب خالف األشخاص اللغة: متغري تنقيح ٧٢(ج) 
 ............................ امليالد حمل أو العرقي األصل استخدام اللغة: تنقيح متغري ٧٢(د)
األم.......................................................  اللغة متغري اللغة: تنقيح ٧٢(هـ)
 .................................... معينة بلغة التكلم على القدرة اللغة: تنقيح متغري ٧٢(و)
 ............................................................. (س - ٣(ز)) العرقي األصل - ٧٧٢
العرقي........................................................  متغري األصل تنقيح ( أ )٧٣
 ................................... املعيشية األسرة لرب العرقي: األصل متغري تنقيح ٧٣(ب)
 .................. املعيشية األسرة رب خالف األشخاص العرقي: األصل تنقيح متغري ٧٣(ج)
 .............................. امليالد استخدام اللغة وحمل العرقي: األصل متغري تنقيح ٧٣(د)
 ..................................................................... (س - ٨(أ)) العجز  - ٨٧٣
 ............................................................... متغري العجز تنقيح ( أ )٧٣
العجز..............................................................  تعدد حاالت ٧٤(ب)
 ........................................................... (س - ٨(ب)) واإلعاقة العاهة - ٩٧٤
اإلعاقة..................................................  ومتغري العاهة تنقيح متغري ( أ )٧٤
 ............................................................. (س - ٨(ج)) العجز أسباب  - ١٠٧٤
 ......................................................... سبب العجز متغري تنقيح ( أ )٧٤
 ............................................................................ االقتصادية اخلصائص - ٧٤دال
 ............................................................... (س - ٦(أ)) النشاط حالة  - ١٧٥
 .................................................. النشاط حبالة الصلة ذات الفئات  ( أ )٧٥
 ......................................... ((١- ٦(أ - (س املتعطلون السكان  ‘٧٥’١

ك



الصفحة

 ........................................... ((٢- ٦(أ - (س عن عمل يبحث ‘٧٦’٢
 ........................................... ((٣- ٦(أ - حاليًا (س ناشط غري ‘٧٦’٣
 ................................ ((٤- ٦(أ - عن عمل (س سبب عدم البحث ‘٧٦’٤
 .............................................. االقتصادي متغري حالة النشاط تنقيح ٧٦(ب)
 .................................................. بعمل امللتحقون األشخاص ‘٧٧’١
املتعطلني.......................................  لألشخاص االقتصادي النشاط ‘٧٧’٢
 ............................ املتقاعدين واألشخاص للطالب االقتصادي النشاط ‘٧٧’٣
تتعلق متغريات الشــــخص عن منطبق ويبلَّغ غري النشــــاط االقتصادي قيد يكون عندما  ‘٤’
 ............................................................ بعمل ٧٧بااللتحاق
باألشخاص تتعلق متغريات عن ويبلَّغ غري منطبق االقتصادي النشاط قيد يكون عندما ‘٥’
 ................................................................... ٧٧املتعطلني
متغري أي عن أُبلِـغ قــــد يكون منطبق وال غري االقتصادي النشــــاط عندمــــا يكــــون قيد  ‘٦’
٧٧اقتصادي................................................................... 
 ............................................................... (س - ٦(ب)) العمل مدة  - ٢٧٧
 ..................................................................... (س - ٦(ج)) املهنة - ٣٧٨
 ................................................................... (س - ٦(د)) الصناعة  - ٤٧٨
 ............................................................ (س - ٦(هـ)) الوظيفية احلالة - ٥٧٨
 .................................................................... (س - ٦(و)) الدخل  - ٦٧٩
 .................................................... (س - ٦(ز)) للعمل املؤسسي القطاع - ٧٧٩
 ................................................................ (س - ٦(ح)) العمل حمل - ٨٧٩
 ............................................................................ بيانات املساكن تنقيحات - ٨١خامسًا 
 ............................................................................ األساسية املوضوعات - ٨٢ألف
 ............................................................ (م - ١) املباين: وصف املباين - ١٨٢
 ................................................ (م - ٢) اخلارجية بناء اجلدران مواد املبىن: - ٢٨٢
(م - ٣).....................................................  اإلنشاء أو فترة، سنة، املبىن:  - ٣٨٢
 ........................................................ (م - ٤) املساكن موقع املساكن: - ٤٨٣
 ........................................................ (م - ٥) املساكن أنواع املساكن: - ٥٨٣
 .................................................................. (م - ٦) اإلشغال حالة - ٦٨٣
 ........................................................... (م - ٧) امللكية نوع املساكن: - ٧٨٤
 .......................................................... (م - ٨) املساكن: عدد الغرف - ٨٨٤
(م - ٩).......................................................  األرضية مساحة املساكن: - ٩٨٤
 ................................................. (م - ١٠) إمدادات املياه املساكن: شبكة - ١٠٨٥
 .................................... (م - ١١) والصرف الصحي مرافق املراحيض املساكن: - ١١٨٥
 ..................................................... (م - ١٢) االغتسال مرافق املساكن: - ١٢٨٦
 ........................................................ (م - ١٣) املساكن: مرافق الطهو - ١٣٨٦
 ........................................................ (م - ١٤) اإلضاءة نوع املساكن: - ١٤٨٧
(م - ١٥).........................................  الصلبة تصريف النفايات نوع املساكن: - ١٥٨٧
 ............................. (م - ١٦) ملسكن أو أكثر واحدة معيشية شغل أسرة املساكن: - ١٦٨٧
 ................................................. (م - ١٧) شاغلي املسكن املساكن: عدد - ١٧٨٧

ل
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(م - ١٨)..................................  املعيشية األسرة رب خصائص املساكن: شاغلو  - ١٨٨٨
 ........................................................ (١٩- (م احليازة املساكن: شاغلو  - ١٩٨٨
 (٢٠ - (م مالكوها اليت يشغلها واملساكن مستأجرون يشغلها اليت املساكن تكاليف املساكن: شاغلو  - ٢٠٨٨
مواضيع إضافية..................................................................................  - ٨٨بـــاء 
 ............................................................ (ض - ١) املنازل عدد املبىن:  - ١٨٨
 ............................................................ (٢- (ض املبىن: توافر املصعد - ٢٨٨
(ض - ٣)...............................................  زراعي غري أو زراعي مبىن املبىن: - ٣٨٩
 ..................................... (أ)) (ض - ٤ األسقف بناء يف املواد املستخدمة املبىن: - ٤٨٩
 .................................... (أ)) ٤- (ض األرضيات يف بناء املستخدمة املواد املبىن: - ٥٨٩
 ................................................................... (ض - ٥) املبىن حالة - ٦٨٩
 ..................................................... (ض - ٦) النوم غرف عدد املسكن: - ٧٩٠
 .......................................................... (٧- (ض املسكن: وقود الطهو - ٨٩٠
 ............................... (ض - ٨) توليدها يف املستعملة والطاقة نوع التدفئة املسكن:  - ٩٩٠
(ض - ٩)...................................................  الساخن توافر املاء املسكن: - ١٠٩١
 ......................................... (١٠- (ض باألنابيب املنقول الغاز توافر املساكن: - ١١٩١
(ض - ١١).......................................................  املساكن: توافر اهلاتف - ١٢٩١
 ...................................... (ض - ١٢) السكنية الوحدة استخدام وجه املسكن: - ١٣٩١
(ض - ١٣).............................................  السيارات املتاحة الشاغلون: عدد - ١٤٩١
 ...................................... (ض - ١٤) االستهالكية املعمرة األجهزة الشاغلون: - ١٥٩٢
 .............. (ض - ١٥) املعيشية األسرة الستعمال املرتل خارج املتاحة األماكن الشاغلون: - ١٦٩٢
 ............................................................... واخلالية املشغولة السكنية الوحدات - ٩٢جيم

املرفقات
 .................................................................................... املشتقة املتغريات - ٩٥األول
 ....................................................... املساكن تسجيل لصحائف املشتقة املتغريات - ٩٥ألف 
املعيشية....................................................................  دخل األسرة - ١٩٥
 ............................................................................ األسرة دخل - ٢٩٥
األسرة.............................................................................  نوع - ٣٩٥
 ................................................... قرىب صلة بينهم توجد الذين األشخاص  - ٤٩٦
 ...................................................................... األسرة يف العاملون - ٥٩٦
الكاملة...................................................................  السباكة أعمال - ٦٩٦
 ...................................................................... كامل مطبخ وجود - ٧٩٦
اإلمجايل..........................................................................  اإلجيار - ٨٩٧
تسجيل السكان........................................................  لصحائف املتغريات املشتقة - ٩٧بـــاء
 ................................................................. االقتصادي النشاط حالة - ١٩٧
 ............................ الفرعية األسرة يف القرىب ذو والشخص الفرعية األسرة أفراد عدد - ٢٩٧
 ....................................................................... الُصلب من األبناء - ٣٩٩
املرتل.........................................................................  يف األبوان  - ٤٩٩
 .................................................................. املدرسة احلالية يف السنة - ٥٩٩

م
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وإدخال البيانات..........................................................  شكل االستبيان بني العالقة - ١٠١الثاين
 ..................................................................... بإدخال البيانات تتعلق اعتبارات  - ١٠٥الثالث
البيانات..................................................................................  إدخال - ١٠٥ألف
 .................................................................................. املسح - ١١٠٥
املفاتيح.............................................  لوحة بواسطة املتواصل البيانات إدخال - ٢١٠٥
 .................................. أمناط ختطي بدون املتواصل البيانات إدخال عملية ( ١٠٥( أ
 ............................. التخطي أمناط على األبقاء مع املتواصل إدخال البيانات ١٠٦(ب) 
 ................................................................. إدخال البيانات التفاعلي - ٣١٠٦
 .................................................................. إدخال البيانات تعليمات اختبار  - ١٠٦بـــاء
 ......................................................................................... التحقق - ١٠٧جيم
التابع............................................................................  التحقق - ١١٠٧
املستقل..........................................................................  التحقق - ٢١٠٧
عينة رسومات بيانية لتتابع اخلطوات..................................................................  - ١٠٩الرابع 
 ................................................................................... االحتساب طرائق - ١١٥اخلامس
بواسطة احلاسوب.......................................................................  التنقيح ُحَزم ١١٩السادس -

  .............................................................................................. املصطلحات ١٢١مسرد
 ......................................................................................................... ١٢٥املراجــع

اجلداول
منقحـــة  غـــري بيانــات باستخــدام اجلـــنس ونــوع ســنة مــداها ١٥ عمــرية حســــب فئــات الســــكان مــن عيــنة توزيـــع  - ١
 ............................................................................................ منقحة ٧وبيانات

غري معروفة: عام ١٩٩٠  بيانات وجود مع سنة مداها ١٥ عمرية فئات حسب السكان عدد يف السكان والتغري توزيع - ٢
 .............................................................................................٢٠٠٠٠ ٨وعام

معروفة: عام  غري بيانات عدم وجود مع مداها ١٥ ســــنة عمرية فئات حســــب الســــكان عدد يف والتغري توزيع الســــكان  - ٣
 ...................................................................................... ١٩٩٠٨ وعام ٢٠٠٠ 

األشكال
 ........................ واجلنس ومعلومات اخلصوبة ألفرادها القرىب صالت تشمل منوذجية افتراضية معيشية أسرة  - ١١٥
 ............................... اجلنس نفس من املعيشية والزوج/الزوجة رب/ربة األسرة فيها معيشية ألسرة مثال - ٢١٦
 ..................................................... أفراد األسرة املعيشية بعض أعمار يبيِّن معيشية ألسرة مثال - ٣١٧
 ............................................... العمر عن اإلبالغ يف اتساق عدم وجود يبيِّن معيشية ألسرة مثال - ٤١٧
خمتارة...........................................................  سكانية خلصائص متغريات تنقيح لقواعد مثال - ٥١٩
 ...................... واحلّل منقحة، غري بيانات جمموعة يف اجلنس نفس من وزوج/زوجة معيشية أسرة لرب مثال - ٦٢٠
 .................................................. بترميز اختياري اجلنس، متغّير لتصحيح تنقيح ملواصفات مثال - ٧٢٠
 ......................................... أطفال ثالثة هلا السن صغرية ألرملة متعددة متغريات تنقيح لتحليل مثال - ٨٢١
منتقاة................................................................................  لبنود شائعة رموز أمثلة - ٩٢٢
الدينامي..............................................  االحتساب من أجل ملدخالت كمثال معيشية ألسرة عينة - ١٠٢٣
القرىب...................................................  وصلة اجلنس إىل تستند للعمر أّولية استاتيكية مصفوفة - ١١٢٤
واحد................................................................  تغيري بعد دينامي احتساب ملصفوفة - مثال ١٢٢٥

ن
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 ........................................................... متعددة تغيريات بعد دينامي احتساب ملصفوفة مثال - ١٣٢٥
 ............................................ هلما اللغة حتدد مل األسرة املعيشية رب وأب معيشية أسرة لرب مثال - ١٤٢٧
للغة...................................................................  دينامية احتساب ملصفوفة األصلية - القيم ١٥٢٨
 ..................................................................... لغة هلم حتدد مل أسرة معيشية ألفراد مثال - ١٦٢٨
 ................................................................... عمره ُأغفل وطفل معيشية أسرة لرب مثال - ١٧٢٩
دراسته...............................................  سنوات وعدد عمره وطفل ُأغفل معيشية أسرة لرب مثال - ١٨٣٠
احتساب.................................................  لرمز ومثال باردة بطاقات ملصفوفة قيم ملجموعة مثال - ١٩٣١
 .......................................................... خطأ االحتسابات لكل عدد عن ملخص لتقرير - مثال ٢٠٣٢
االستبيان.................................................................  يف املوجودة األخطاء عن تقرير عينة - ٢١٣٢
 ........................................ يشمل متغريات متعددة  مبا االستبيان حسب تكميلية أخطاء لقائمة مثال - ٢٢٣٣
للقيم املحتسبة....................................................  مع مؤشرات تسجيل السكان عينة لصحائف - ٢٣٣٤
مؤشر....................................  وأضيف خالية بالنسبة هلا اخلصوبة خانة السن صغرية ألنثى ملؤشر مثال - ٢٤٣٥
 ..................................... األول الشخص أنه على األسرة املعيشية رب فيها ُأدرج معيشية مثال ألسرة - ٢٥٤٣
اخلامس....................................  الشخص أنه على املعيشية األسرة رب ُأدرج فيها ألسرة معيشية - مثال ٢٦٤٤
 .................................................... عن اخلصوبة معلومات تتضمن معيشية أسرة عرض لبيانات - ٢٧٥٨
 ............... منطبقة التعداد املولودين حىت واألطفال قيم العمر تكون األحياء عندما األطفال لتحديد القيم األّولية - ٢٨٥٩
 ................................................. من املعلومات املعروفة ألزواج توضع احتساب ملصفوفات عينة - ٢٩٦٢

األطر
 ........................................................................... تنقيح التعدادات حيققه أن جيب ما - ١٦
لتصحيح البيانات.....................................................................  أساسية مبادئ توجيهية - ٢١٥
 ............................................................................ اهليكل لتنقيحات توجيهية مبادئ - ٣٣٧
للعمر...................................................................................  واالحتساب التنقيح - ٤٥٢

املرفقات أشكال
  ................................................................. ممتدة ألسرة معيشية بيان ألف-أوًال-١ ٩٧الشكل
فرعيتان.....................................................   أسرتان هبا معيشية ألسرة عينة ألف-أوًال-٢ ٩٨الشكل
  ................................................ به صفحات لألشخاص منوذج استبيان عينة ألف-ثانيًا-١ ١٠١الشكل
  ............................................. للشخص صفحات به استبيان للمسار يف مثال ألف-ثانيًا-٢ ١٠١الشكل
  ............... نفس الصفحة يف األشخاص مجيع إدراج معيشية مع أسرة صفحة استبيان، عينة ألف-ثانيًا-٣ ١٠٢الشكل
صفحة  كل يف متعددين إدراج أشخاص املعيشية مع لألسرة صفحات به يف استبيان للمسار مثال ألف-ثانيًا-٤  ١٠٢الشكل
 ............ البيانات إدخال يف مشكالت بدون متعددين ألشخاص معيشية أسرة لصفحة مثال ألف-ثانيًا-٥ ١٠٣الشكل
البيانات إدخال يف مشكالت حدوث احتمال مع متعددين ألشخاص املعيشية لصفحة األسرة مثال ألف-ثانيًا-٦ ١٠٤الشكل
 ................................... املعيشية األسرة حتديد رب خطوات لتتابع بياين رسم عينة ألف-رابعًا-١ ١١٠الشكل

املعيشية ........   األسرة زوج/زوجة يف يوجد كان ما إذا خطوات حتديد لتتابع بياين رسم عينة ألف-رابعًا-٢ ١١١الشكل
والزوج/الزوجة........   املعيشية األسرة لرب اجلنس خطوات تنقيح متغري لتتابع بياين رسم عينة ألف-رابعًا-٣ ١١٢الشكل
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١

�لغر� من �لدليل �لف - 
ــــم تصميم� جيد�  ُيعتَــــ� �لتعد��، �� �الســــتقصا�، �ُملصمَّ  - ١
��لذ6 ال يتضمن 4 شكله �لنهائي *ال �حلّد �أل�' من �ألخطا� َمو��� 
قيِّمــــ� ألية �مة. �للحصو< على نتائج �قيقة من �لتعد�� �� �الســــتقصا� 
Iب �G تكوG بياناE �لنتائج خالية، *D �قصى حد ممكن، من �ألخطا� 
���جه عدQ �التســــاO، �خاصة بعد مرحلة معاجلة �لبياناE. ��إلجر�� 
�ملتعلق باكتشاT �ألخطا� 4 سجالE �لبياناE، �بينها، خال< �بعد، 
عملية [ع �لبياناE �حصرها، �عند تعديل �لبنو� �لفر�ية، ُيعَرT بأنه 

تنقيح تعد�� �لسكاG ��ملساكن.
 ��  Eلتعــــد����  Eبيانــــا  Gتكــــو G� بــــد�� �ال `ــــد_   - ٢
�الســــتقصا��E خالية من �ألخطا�. �قد �قــــرE �لبلد�G منذ عهد بعيد 
بأG �لبياناE �ملأخوbc من �لتعد���E ��الستقصا��E تكوG منطوية على 
 E4 �لبيانا Eتلفة ملعاجلة �لثغر�f ا �تبعت ُنُهج�hلذلك فإ� ،Eمشكال
 Eطويلة بني �لتعد��� bفتر �مر� D* نه بالنظر� oملتسقة. غ� oلر��� غ��
كث�o ما تكوG �إلجر���E �لt �سُتخِدَمت 4 تنقيح �لبياناE غo موثَّقة 
علــــى vو ســــليم. �نتيجة uــــذ� فإنه تعيَّن على �لبلــــد�G� G تعيد صياغة 
�لعملية �ملســــتخَدمة 4 �ألنشطة �لســــابقة جلمع �لبياناE عند �لتخطيط 

إلجر�� تعد��، �� �ستقصا�، جديد.
ليل تنقيح تعد��� �لســــكا� ��ملساكن ُمصمَّم yيث �  - ٣
 Eالستقصا���� Eلتعد���� Eملعرفة هذ} 4 منهجية تنقيح بيانا� bيسد ثغر
�يوفِّر معلوماE للموظفني �ملعنيني بشأG �ستخد�Q �لُنُهج �ملختلفة لتنقيح 
�لتعــــد���E. ��لدليل يهدT �يض� *D تشــــجيع �لبلد�G على �الحتفا{ 
بســــجل تا��ي خل��ִדا �ملتعلقة بالتنقيح �تعزيز �التصا< بني �خصائيي 
 tتوثيق �ألنشــــطة �ل� ،Eملختصني مبعاجلة �لبيانا� ���ما�b �لبحث ��خل
ُيضَطَلع ֲדا �ثنا� *جر�� �لتعد��، �� �الستقصا�، �جلا�6 من �جل تفا�6 

����� �جلهو� 4 �ملستقبل.�
 �����لدليــــل هو مرجع ألخصائيي مــــا�b �لبحث١ �للخ  - ٤
�ملختصني 4 جتهيز �لبياناE 4 �ألعما< �لt يقوموG ֲדا كأفرقة لوضع 
مو�صفــــاE �بر�مج لتنقيــــح �لتعد���E ��الســــتقصا��E. ��لدليل يتَّبع 
hــــج ”كتا� �لطهو“ �لذ6 يســــمح للبلد�G باتبــــا� �لتنقيحاE �ألكثر 
م  مال�مــــة للوضع �إلحصائــــي �لر�هن 4 بلد�hم. �هذ� �ملنشــــو� ُمصمَّ
�يض� لتشــــجيع �تصا< �فضل بني ��لئك �ألخصائيني 4 قيامهم بوضع، 

�تنفيذ، برنامج �لتنقيح �خلا� ֲדم.

��ملقدمة تصف عملية �لتعد�� ��ألنو�� �ملختلفة لألخطا�   - ٥
�لــــt حتــــد_ 4 �6 تعــــد�� ��ساســــياE تنقيح �لتعــــد���E. ��لفصو< 
 Eلتعد���� Eملتعلقة بتنقيح بيانا� Eلتقنيا�� Eلالحقــــة تعر� �إلجر����
ــــز على تنقيح  4 مر�حــــل �لتجهيــــز �ملختلفة. �مــــع �G هذ� �لدليل يركِّ
تعد���E �لســــكاG ��ملســــاكن فإG �لكثo من �ملفاهيم ��لتقنياE ينطبق 

�يض� على عملياE �الستقصا�.
عملية �لتعد� با� - 

 tملســــاكن هو �لعمليــــة �لكاملة �ل� ��/� Gتعد�� �لســــكا  - ٦
 Eملســــاكن �/�� �لبيانا� Eلدميغر�فية �/�� بيانا� Eتشــــمل [ع �لبيانــــا
�القتصا�ية ��الجتماعية �لu tا صلة �ميع �ألشــــخا� �مســــاكنهم، 
 .(١٩٩٨ ،bألمم �ملتحد�) Eجتميع �تقييم �حتليل �نشــــر تلك �لبيانا�
� منه. �4  � 4 بلد بكامله �� 4 جز� �دَّ �ُيجر� �لتعد�� 4 �قت �دَّ

هذ} �حلالة يوفِّر �لتعد�� لْقطة للسكاG ��ملساكن 4 �قت معيَّن.
��لغر� �ألساســــي أل6 تعد�� هــــو توفo معلوماE عن   - ٧
 Eبيانا Qيعهم �خصائصهم. �ُتستخد�عد� �لسكاG 4 بلد ما �عن تو
 ،b���* 4 كذلك� ،b�لتخطيــــط ��إل���� Eلتعد�� 4 �ضع �لسياســــا�
 Gإلسكا�� bلعاملة �تنظيم �ألسر� bمج �ملتعلقة بالتعليم ��لقو���تقييم، �ل
��لصحة ��لنقل ��لتنمية �لريفية. �هنا  �ستخد�Q *���6 �ساسي، �هو 
�ســــتخد�Q يتعلــــق بتعيني حــــد�� �لد��ئر �النتخابيــــة �تو�يع �لتمثيل 4 
�ألجهــــزb �حلكومية. �ُيعَت� �لتعد�� �يض� مو��� له قيمة كبbo بالنســــبة 
 Gإلجر�� �لتحليل �لعلمي لتكوين �لســــكا Eنه يوفِّر بيانا� c* _للبحــــو
�تو�يعهم �للنمـــا�c �إلحصائية �لt ُتستخَدQ 4 �لتنبؤ بالنمو �لسكا¡ 
 Eلبيانا� Eية ��لصناعا�يع �لتجا�4 �ملســــتقبل. �يوفِّر �لتعد�� للمشــــا
�ألساســــية �لt حتتاجها لتقييم �لطلب على �ملساكن ��ملد��£ ��ألثا_ 
��ألغذيــــة ��ملالبس �مر�فق �لتســــلية ��إلمد���E �لطبية �غc oلك من 

.Eلسلع ��خلدما�
��لتعد���E ��الستقصا��E تشتر  [يعها 4 خصائص   - ٨
�ئيســــية معيَّنة تشــــمل (�) �ألعما< �لتحضoيــــة؛ � (�) �لعّد؛ � (�) 
معاجلة �لبياناE، مبا c 4لك *�خا< �لبياناE �تنقيحها باستخد�Q لوحة 
�ملفاتيح �تبويبها؛ � (�) *نشــــا� قو�عد �لبياناE �نشــــر �لنتائج؛ � (هـ) 

تقييم �لنتائج؛ � (�) (حتليل �لنتائج).
��ألعما< �لتحضoية تشــــمل عناصــــر كثbo، مثل حتديد   - ٩
�ألســــا£ �لقانــــو¡ للتعد��؛ ��ضــــع �مليز�نية؛ �*عــــد�� �جلد�< �لزم§؛ 
��لتنظيم �إل���6؛ ��ضع �خلر�ئط؛ �*عد�� قائمة بالوحد�E �لسكنية؛ 
��ضع برنامج �جلد�لة؛ �*عد�� �الســــتقصا�؛ ��ضع �خلطط �تد�يب 

مقدمة

�خصائيو ما�b �لبحث، كما ُيعرفِّهم هذ� �لدليل، يشملوG �ألشخا� �لذين    ١

يعملوG 4 ©ا¨ �لسكاG ��إلسكاG �4 �ملجاالE �ألخر� E�c �لصلة.



٢

 Eملســــبقة �جتهيز �لبيانا� E��لعّد ��الختبا� Eملوظفــــني إلجر�� عمليا�
�نشرها.

�تعتمــــد عملية �لعّد على طريقــــة �لّعد �ملختا�b، �توقيت   - ١٠
 Qكانت ستســــتخَد �c* ما� ،Tلّعد، �مســــتو� �إلشــــر�� bطــــو< فتر�
عيِّنــــة، �كيفية �ســــتخد�Q تلــــك �لعيِّنة. �بعد �G ُتجَمــــع �لبياناI Eب 
ترميزهــــا �حصرها �تنقيحهــــا �تبويبها. �عملية جتهيــــز �لبياناE تنتج 
/Eكلَّية. �مكاتب �لتعد��� Eُصغرية �قو�عد بيانا Eعنها قو�عد بيانا

�إلحصا��E �لوطنية تســــتخِدQ قو�عد �لبياناE هذ} 4 *عد�� �جلد��<، 
�حتليل �لسالسل �لزمنية، �عملياE �سم �ألشكا< ��خلر�ئط، �4 ُنظم 
�ملعلوماE �جلغر�فية لوضع �خلر�ئط �ملوضوعية ��ساليب �لنشر �ألخر�. 
�Iر6 تقييم �لنتائج بالنســــبة للمضموG ��لشــــمولية باستخد�Q ©موعة 
 tل� Eتشــــمل �لتحليل �لدميغر�4 ��الستقصا�� tمتنوعة من �لطر�ئق �ل
ُتجر� بعد �لعّد. ��خ�o فإنه Iر6 حتليل �لنتائج بطر�ئق fتلفة تشمل 
 Eو �لسياساv هة *عد�� ملخصاE �صفية للنتائج �*جر�� حتليالE موجَّ
لنتائج �لتعد���E، �*جر�� ���ســــاE حتليلية تفصيلية جلانب، �� �كثر، 

من جو�نب �لوضع �لدميغر�4 ��الجتماعي 4 �لبلد.

�ألخطا� � عملية �لتعد� جيم - 
 bعديد �على �خطا� من مصا� Eلتعــــد���� Eحتتو6 بيانا  - ١١

.Gا �خطا� �لتغطية ��خطا� �ملضموh� ميكن تصنيفها، بصفة عامة، على

�خطا� �لتغطية  - ١
تنشــــأ �خطــــا� �لتغطية عن �حلذT �� �ال����� بالنســــبة   - ١٢
لألشــــخا� �� �لوحد�E �لســــكنية 4 عملية �لعّد 4 �لتعد��. �مصا�� 
�خطا� �لتغطية تشــــمل، ضمن ما تشــــمله، عدQ �كتما<، �� عدQ ِ�قَّة، 
�خلر�ئــــط �� قو�ئــــم مناطق �لعّد، �عــــدQ قياQ �لعد��ين بتمشــــيط [يع 
 Tلعّد، �حذ� �ــــم، �تكرu 4 �ملناطق �ملخصصة bملوجو�� Eلوحــــد��
 E4 عّد �نفســــهم؛ ��ملعاجلة �خلاطئة لفئا Gألشــــخا� �لذين ال يرغبو�
معيَّنة من �ألشــــخا�، مثل �لز�ئريــــن �� �ألجانب غo �ملقيمني؛ �فقد، 
�� تلف، ســــجالE �لتعــــد�� بعد *جر�� �لعّد. �ينبغــــي �G ُتَحل �خطا� 
�لتغطيــــة، *D �قصى حد ممكــــن، 4 �مليد�G. �عملية �لتنقيح �لt ُتجر� 
4 �ملكتــــب تزيل �لســــجالE �ملز��جــــة �لفعلية. غo �نــــه Iب توخي 
�لعناية لتحديد ما *�c كانت هذ} �لسجالE �ملز��جة تتعلق با����جية 
4 �ألشــــخا� �� 4 �ملســــاكن. فاملعلوماE �ملتعلقة بالتو�ئم، مثًال، قد 
 tقو�عد �لتنقيح �ل Gذ� فإu� .متطابقة فيما عد� �لرقم �ملسلســــل Gتكو
 tل� Eتطبَّــــق خال< هذ} �لعملية حتدِّ� م ُتقَبل، �م ُترَفض، �ملعلوما

تبد� مز��جة، �م ُتجر� تغيE�o عن طريق �الحتسا�.
�تنقيحاu� Eيكل، �ملوصوفة 4 �لفصل ”ثالث�“، تشمل   - ١٣
مر�جعة �ُألســــر �ملعيشــــية لتحديد �لعد� �لصحيح لسجالE �ألشخا� 

��لتسلسل �لصحيح �ما *�c كاG يوجد ������ 4 �ألشخا�.

�خطا� �ملضمو�  - ٢
 oعن �إلبال®، �� �لتســــجيل، غ Gتنشــــأ �خطــــا� �ملضمو  - ١٤
�لصحيح خلصائص �ألشــــخا� ��ألســــر �ملعيشية ��لوحد�E �لسكنية. 
 Qالنتظا� Qنتيجة لسو� تصميم �ألسئلة �� عد Gقد تنتج �خطا� �ملضمو�
4 تتابع �ألسئلة �� 4 �لعّد، �كذلك نتيجة ألخطا� 4 �لترميز �*�خا< 
�لبيانــــاE، ��خطــــا� 4 �لتنقيح �ليد�6 ��لتنقيح بو�ســــطة �حلاســــو�، 
 E��بِدقَّة مســــا � ��جــــو� �خطــــا� 4 تبويب �لنتائــــج. �Iب �G ُتحدَّ
�لتنقيح (�لt ُتعَرT �يض� بأhا مســــا��E �ملر�جعة) ��G ُتَخزGَّ عند كل 
مرحلــــة من مر�حل �لعمليــــة لضماG عدQ فقد �لبياناE. ��لفر�� �لتالية 

ح كل خطأ من �ألخطا� �ملذكو�b �عال}. توضِّ
�خطا� تصميم �الستبيا�  (�)

تعتَبر �ألسئلة �� �لتعليماE �لt تكوG صياغتها غo سليمة   - ١٥
مصد�� ألخطا� �ملضموG. �نو� �الستبياG �شكله، ��لصياغة ��لترتيب 
�لدقيقياG لبنو� �الســــتقصا�، تستحق �ك� قد� من �لعناية ألG �ألخطا� 
�لناجتة عن �لتصميم �لسيئ لالستبياG ال ميكن تالفيها من خال< �لعّد �� 
بعد}. �ينبغي �G ُيجر� �ختبا� ُمسَبق كي ُتقلَّل *D �حلد �أل�' �ألخطا� 
 �c* على سبيل �ملثا< فإنه� .Gقد تنشأ عن �لتصميم �لسيئ لالستبيا tل�
 oضحة، �� كانت موضوعة 4 غ�� oكانت �منا± °طي بعض �لبنو� غ
 Gلعّد�� قد يتخطى، خطًأ، �جز�� من �الستبيا� Gماكنها �لصحيحة، فإ�

�ال Iمع [يع �ملعلوماE�c E �لصلة.
�خطا� �لعد�ين  (�)

هنا  تفاعل بني �لعَّد��ين ��ملجيبني ما ³ يتم *جر�� �لتعد��   - ١٦
باســــتخــد�Q �ســــتبياG ُيجا� عليه �cتي�. �من �ملمكــــن �G �طئ �لعد�� 
 Qها �� لعدoصيغة �ألســــئلة �� تغي �لك باختصاc� ه �ألســــئلة عندما يوجِّ
�� �يض� �خطا� 4  شــــر¶ معµ �ألســــئلة متام� للمجيب. �قد يضيف �لعدَّ
 Gهاما Gا عنصر�· �� ��يــــن �تد�يب �لعدَّ تســــجيل �لر���. �نوعية �لعدَّ
��ين  D* Q �لعدَّ بالنســــبة لنوعيــــة �لبياناE �لt يتم [عها. �Iب �G يقــــدَّ
تد�يب مالئم 4 [يع جو�نب *جر���E �لتعد��؛ كما Iب �لتأكد من 
��يــــن يفهموG �لســــبب G� 4 ���هــــم 4 عملية �لتعد�� له �·ية  �G �لعدَّ
�كيف �G عملية �لعّد تتفق مع مر�حل �لتعد�� �ألخر�. �*ضافة *D هذ� 
 D*� ين�� فإنــــه بالنظــــر *G� D �جو� �ختالفاE كبــــbo 4 خلفياE �لعدَّ
�ختالT مستوياE تعليمهم فإنه Iب �G توضع �ل��مج �لتد�يبية �خلاصة 
ֲדم على vو يضمن معرفتهم بكيفية توجيه �ألســــئلة للحصو< على �ّ� 

مالئم.
�خطا� �ֱדيبني  (�)

 Gمتضمنة ألخطا� عندما يسي� �ملجيبو Eلبيانا� Gقد تكو  - ١٧
فهــــم بنو� معيَّنة. �قد حتد_ �خطا� �يض� نتيجة لإلبال® �خلطأ �ملتعمَّد 
Q شــــخص خالT �لشــــخص  Q بالوكالة (عندما يقدِّ �� �لر��� �لt ُتقدَّ
�لذ6 تتعلق به �ملعلوماE ����� على �الســــتبياG). �من �ملمكن حتسني 



٣

نوعية �لر��� �لفر�ية عن طريق �إلعالG عن �لتعد��؛ �كذلك عن طريق 
��ين كي يشرحو� �لغر� من �لتعد�� ��ألسبا� �لt �عت  تد�يب �لعدَّ
*D توجيه �ألســــئلة �ملختلفة. �بعض �لبلد�G تستخدQ �ستبياناE ُيجا� 
�� ��ملجيب. �بالنســــبة  عليها �cتي� yيث ال يكوG هنا  تفاعل بني �لعدَّ
للنما�c �لt ُتســــتو�c ¹تي� حتد_ �خطا� عندما يســــي� �ملجيبوG فهم 

.Eألسئلة �� �لتعليما�
��ين 4  �مــــن �ألفضــــل �G ُتعالَــــج �خطا� �ملجيبــــني ��لعدَّ  - ١٨
 G��� مرحلة �لعّد عندما تكوG �لنما�c موجو�b �يكوG �ملجيبوG ��لعدَّ
��يــــن.  موجو�ين. �Iب �G يكوG �ملشرفوG قا��ين على تد�يب �لعدَّ
�Iب �يضــ� �G يكوG �ملشرفوG قا��ين على مر�جعة �لبياناE �لI tمعها 
 Eين لتحيُّز��� ���G بانتظاQ �ثنا� عملية �لعد لضماG عدQ *���� �لعدَّ �لعدَّ
منهجية 4 �لبياناE. �ينبغي �G ُيعا« �ملشرفوG �خطا� �لعد��ين ��ملجيبني 

4 �مليد�G قبل *�سا< �الستبياD* G �ملكاتب �إلقليمية �� �ملركزية.

�خطا� �لترميز  (�)
قد تنشــــأ �خطا� خال< عملية �لترميز ألG �لقائم بالترميز   - ١٩
 Eقد يؤ�6 �خلطــــأ 4 *�خا< �لبيانا� .Eقــــد �طئ 4 ترميــــز �ملعلوما
 Tجو� *شــــر�� Qبصفة عامة، قد يؤ�6 عد� .Eخطــــا� 4 �لبيانــــا� D*
�حتقُّق 4 هذ} �ملرحلة *D تأخo نشــــر �لبياناE ألG �كتشــــاT �ألخطا� 
�تصحيحها فيما بعد يصبح �كثر صعوبة. �4 كثo من �ألحياG ُتجر� 

تنقيحاE يد�ية قبل، �� خال<، عملية �لترميز.

�خطا� /خا. �لبيانا� (هـ) 
 Eمر�جعة �ملد� �عمليا Eعمليا Gتكــــو G� من �ملمكن  - ٢٠
معيَّنة �ساســــية ملر�جعة �التساO جزً�� من بر�©ياE *�خا< �لبياناE ملنع 
 Eكي إل�خــــا< �لبياناc Qنظا Qصحيحة. ��ســــتخد� oقيــــو� غــــ ����*
يضمن �G تكوG �لقيمة لكل ©ا< �� بند للبياناE 4 حد�� مد� �لِقَيم 
�ملســــمو¶ ֲדا لذلك �لبند. �هذ� �لنظاQ يزيد �حتما< �G يقوQ �لشخص 
�لذ6 يتوD *�خا< �لبياناE بإ�خا< بياناE معقولة ��فِّف بعض �لعب� 
 oغ .E4 مر�حل الحقة من عملية *عد�� �لبيانا Eبالنسبة لتنقيح �لبيانا
 .Eبطا� ســــرعة *�خا< �لبيانا* D* 6ملر�جعة هذ} قد تؤ�� Eعمليا G�
�uــــذ� فإنــــه Iب �G يوَ�G بعناية مد� مر�جعة �التســــاO خال< عملية 
*�خا< �لبياناE مقابل �حلاجة *D �ملحافظة على سرعة معقولة إل�خا< 
�لبياناE. �هنا  حاجة *D حتقيق �لتو��G مســــبق� yيث ال يقضي كتبة 
*�خا< �لبياناE �قت� طويًال 4 �لقياQ ֲדذ} �جلهو�. ��لتحقق من *�خا< 
 �cميكن �لتحقق من �لنما� .Eن نوعية �لبيانا �لبياناE ال بد ��G ُيحسِّ
�لt يتم *�خا< بياناִדا بإعا�b *�خا< نفس �ملعلوماc� Eلك على �سا£ 

.Eمن �حلاال oلعيِّنة 4 كث�

�خطا� �لتنقيح �حلاسو0  (�)
 Eامة 4 جتهيــــز بياناu� Eُيعتبَــــر �لتنقيــــح �حد �خلطــــو�  - ٢١
ح، �لبياناE غo �لصحيحة  �لتعــــد���E. �عملية �لتنقيح ُتَغيِّــــر، �� تصحِّ

 Eعنها *جابا Q �� غo �ملتســــقة باحتســــا� ���� �ألســــئلة �لt ³ ُتقدَّ
�� �ملعلومــــاE غo �ملتســــقة عن طريق �ســــتخد�Q بيانــــاE مقبولة. �من 
 D* 6تؤ� G� لتنقيح هذ} ميكن� Eيــــة عملية من عمليــــا� G� Eقــــا�ملفا�

.bخطا� جديد�

�خطا� �لتبويب  (�)
مــــن �ملمكن �G حتد_ �خطا� 4 مرحلــــة �لتبويب نتيجة   - ٢٢
ألخطــــا� 4 عمليــــة �لتجهيز �� الســــتخد�Q معلومــــاE ”غo معر�فة“ 
Q). �يصعــــب 4 هذ} �ملرحلة تصحيــــح �ألخطا� بد�G *�خا<  (³ ُتقــــدَّ
�خطا� جديدb. �عدQ *جر�� مر�جعة 4 عملية �جلد�لة ��جو� �خطا� 
طباعة تنتج عنهما �خطا� 4 مرحلة �لنشــــر. �بدًال من �ا�لة تصحيح 
�جلــــد��< نفســــها، من �ملهم �ملحافظة على نظــــاQ �لتجهيز yيث ُيجر� 
�لتنقيح �إلضا4 عندما تظهر 4 �جلد��< بنو� غo متسقة. �*�c �نتقلت 
 Gضحة �ستكو�� Gا ستكوhيع مر�حل عملية �لنشر فإ] D* ألخطا��
قيمة �لنتائج موضع� للتسا¼<. �قبل نشر �جلد��<، من �لضر��6 *جر�� 
عمليــــة مر�جعة شــــاملة لضماG� G تكوG [يــــع �لتبويباE �ملخططة قد 
ُ�عدE بالنســــبة جلميع �لوحد�E �جلغر�فية �ملقصو�b. �4 حني �نه من 
�ملمكن �G تؤ�6 عملياE مر�جعة �ملد� �مر�جعة �التساO �لt ُتجر� 
4 مرحلــــة �لتنقيــــح *D تقليل غالبية �ألخطا�، من �لضر��G� 6 ُتجر� 
 Gَّبو�شخا� ُمد� Qيقو G� عملية مر�جعة شــــاملة بعد �لتبويب. �ينبغي
 Qقا�كانت �أل �c* مبر�جعــــة �جلــــد��< �ملختلفة للتأكد ممــــا Gمتمرســــو�
�ُملد�َجة 4 خاناf Eتلفة متسقة مع �لوضع �ملحلي �ملعر�T. �4 عد� 
�د�� من �حلاالE قد يبيِّن �لرجو� بسرعة *D جد��< �لتعد�� �جو� 
�خطا� 4 �لترميز. �حســــا� ِنَســــب �معدالE منو fتــــا�b �مقا�نتها 
بأ�قاQ تعد���E ســــابقة �� بأ�قاQ �خر� منشــــو�b 4 تعد���E بالعيِّنة 
 Eنا�جر�� مقا* Qنــــه ينبغي عد� oغ .bما فائدu Gتكو G� ميكــــن �يضــــ�
مع ��قاQ �خر� تســــتند *D �ســــتقصا��E *ال *�c كاG هنا  تشــــابه بني 
�ملفاهيم �ملســــتخَدمة. �*�c تبيَّن �جو� �خطا� 4 �لتبويباE �لنهائية فإنه 

.Eملجموعة �لبيانا Eُتجر� ��ًال تصحيحا G� ينبغي
 G� Eمــــن �ملهم للغاية بالنســــبة للقائمني مبعاجلــــة �لبيانا�  - ٢٣
 .E4 ©موعة �لبيانا Eبر�مج �لتبويب لتصحيح مشكال oيتحاشو� تغي
�هــــذ} �لتغيــــE�o لن تظهر 4 �لبياناE �لصغِريَّة، �لذلك فإhا لن تظهر 
من جديد عند �ضع، �تشغيل، بر�مج �خر�. �ينبغي �G يقوQ �لفريق 
بإ�خــــا< [يع �لتغيE�o على ©موعة �لبياناE �لُصغريَّة �cلك، جزئي�، 
/Eآلخرين 4 مكتــــب �لتعد���� Eللســــما¶ للقائمــــني مبعاجلة �لبيانــــا

�إلحصا��E �لوط§ بإعد�� جد��< مماثلة. �باإلضافة *D هذ� فإنه بالنظر 
 Gلوطنية تنشــــر 4 بعض �ألحيا� Eإلحصا���/Eمكاتب �لتعد��� G� D*
�جــــز�� من ملفــــاE �لبياناE �لُصغريَّة من �جل �لباحثني ��ملســــتخِدمني 
 Gتكو G� D* هنا  حاجــــة Gخلا� فإ�� Qآلخريــــن 4 �لقطاعــــني �لعــــا�

�جلد��< قابلة لالستنسا¾.
�كمــــا هــــــو ُمبيَّن �عال} فإG عمليــــة �لتعد�� تنطو6 على   - ٢٤



٤

عــــد� من �لعملياE �لتتابعية �ملتر�بطــــة، �من �ملحتمل �G حتد_ �خطا� 
ــــر �G �لتنقيحاE �حلاســــــوبية هــي  4 كل عمــليــــة. �مــــن �ملهم تـــذكُّ
جـــز� من نظاQ �لتغذية �لعكسية ��G �لتنقيح �حلاسو¿ ال ُيقدQِّ فحسب 
بياناE لعملياE �لتبويب �لكنه يرتبط �يض� 4 �الجتا} �لعكســــي �مع 
/Eبالتجهيز �مليد�¡. ��فضل طريقة ميكن ֲדا ملكتب �لتعد���� Eلبيانا�
�إلحصــــا��E �لوطــــ§، �G مينــــع حد�_ مشــــكالE بالنســــبة للتنقيح 
�حلاســــو¿ هي �يا�b �لتنقيــــح �مليد�¡ *D �حلد �ألقصــــى. �يتعيَّن �يض� 
�G يتأكد مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ من �G عمليt �لترميز 
�*�خا< �لبياناE تتسماG بالِدقَّة ��G تكوG هنا  عملية تغذية عكسية 
مســــتمرb فيما بني [يــــع �لعملياE، مبا فيها *�خــــا< �لبياناE ��لتنقيح 

.Eلتبويبا��

هيكل �لدليل  - "�
 Eلتنقيــــح 4 �لتعــــد���� �يبحــــث �لفصــــل ”��ًال“ ��  - ٢٥
��الستقصا��E. �تغطي �لفصـو< �ألخر� موضـــوعاE معيَّنة. فالفصل 
”ثاني�“ يعر� تطبيقاE عملية للتنقيح ��الحتسا�. ��لفصل ”ثالث�“ 
هة vو بنو� �ملســــاكن  يعــــر� تنقيحــــاE هيكلية، �هي تنقيحاE موجَّ
��لسكاG 4 نفس �لوقت، �vــو *جــر���E معيَّنة للمساعدb 4 *جـــــر�� 
�لتنقيحــــاE �ألخر�، مثــل حتديد ما *�c كاG يوجـــد 4 �ألسرb �ملعيشية 
 Eبع�“ يستعر� �لتنقيحا��معيشية ��حد فقط. ��لفصل ” bســــر� ��
�ملتعلقــــة بالســــكاG، �يغطــــي �لفصل ”خامســــ�“ �لتنقيحــــاE �ملتعلقة 
باملســــاكن. ��خ�o، فإG سلســــلة من �ملرفقاE تبحث مسائل �دu b�َّا 

صلة بالتنقيح ��الحتسا� لتعد���E �لسكاG ��ملساكن.



٥

�لتنقيح � �الستعر�� �لتا%$ي �لف - 

 E4 غالبية �لتعد��� Gُيستعا Gحلو�ســــيب كا� �قبل ظهو  - ٢٦
بأعــــد�� كبbo من �لكتبة شــــبه �ملَهرbَ لتنقيح �لنمــــا�c �لفر�ية. غo �نه 
بالنظــــر *D تعقُّــــد �لعالقاE بني �لبنو� ح *G كانت قليلة، ³ يكن من 
�ملمكن �لبد� 4 *جر�� عملياE مر�جعة بســــيطة تشــــمل [ـــــيع ��جه 
 Gــــر� عدQ �التســــاO �ملحتملة 4 �لبياناE. �كاG �لكتبة �ملختلفوG ُيفسِّ
 Gلكاتب نفســــه قد ال تكو� E�oتفســــ G� تلفة، بلf لقو�عد بطر�ئق�

متسقة.

�تنقيــــح �لتعــــد���E تغيَّــــر بشــــكل ملحو{ مــــع *�خا<   - ٢٧
�حلو�ســــيب؛ ��صبحت حاالE عدQ �التساO �لt تكتشفها �حلو�سيب 
تزيد كث�o عن حاالE عدQ �التســــاO �لt يكتشــــفها �لتنقيح �ليد�6. 
�مو�صفــــاE �لتنقيــــح �صبحــــت متقدمة �معّقدb بشــــكل متز�يد. �قد 
�صبــــح من �ملمكن *جــــر�� عملياE �حتســــا� Àلية باالقتــــر�G بقو�عد 
للعمليـــــة (Nordbotten, 1963; Naus, 1975). �4 �لوقــــت نفســــه، 
�تاحت �لعملية *جر�� مزيد من �التصا< مع �ملجيبني، �� على �ألقل مع 
 bفرقة تنقيح عديد� Eملستكَملة أل�لئك �ملجيبني. �قد بد�� Eالستبيانا�
تشــــعر بأنه كلما ��� �لتنقيح كاc Gلــــك �فضل �بأنه كلما ��� �لتنقيح 
تعقد� ���E ِ�قَّة �لنتائج. �قد نتجت عن �ل��مج ÀالT �سائل �ألخطا� 
 ،Eألصلية ��، 4 بعض �الستقصا��� �cتتطلب فحص� يد�ي� للنما tل�

مقابلة �ملجيبني من جديد.

�مع �ستخد�Q �حلو�سيب �صبح من �ألسهل بشكل متز�يد   - ٢٨
*�خــــا< تغيــــE�o 4 ©موعة �لبياناE. �4 بعــــض �ألحياG تؤ�6 هذ} 
 bعديد Eســــجال Eَّبنو�. �قد مر �� Eتصحيح ســــجال D* E�oلتغي�
 Gيقومو Gتلفوf شخا�� bَّ4 كل مر Gكا� ،Eمر� b4 �حلاسو� عد
 Boucher 1991; Granquist,) Oالتسا� Qمبر�جعة �ألخطا� ���جه عد

.(1997

�نتــــج عــــن هذ} �لعمليــــة بكاملها عد� من �ُحلــــَزQ �لعامة   - ٢٩
لتنقيــــح �لتعــــد���E، �ال يز�< بعضها ُمســــتخَدم� �ليــــوQ. �كانت هذ} 
 G� ؛ كماboقــــد ُ�ِضَعــــت 4 �لبد�ية من �جل �حلو�ســــيب �لكبــــ Qُحلــــَز�
بعضها قد ُنقِّح فيما بعد كي ُيستخَدQ 4 �حلو�سيب �لشخصية. �خال< 
هــــذ} �لفترb، َ�ضع فليغي �هولت (Fellegi and Holt, 1976)  طريقة 
 bللتنقيــــح ��الحتســــا� �لعامني، �هي طريقة ³ ُتطبَّق مباشــــر bجديــــد
 E4 تعقد عمليا bبشــــكل متز�يــــد مع �لزيا� Qر6 �تباعها �ليوI لكن�

�لتنقيح �لt جتريها مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية.

Q كبo 4 تنقيح �لتعد���E عندما  �4 �لثمانيناE حتقق تقدُّ  - ٣٠
بد�E مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية 4 �ســــتخد�Q �حلو�سيب 
�لشخصية إل�خا< بياناִדا �تنقيحها �جد�لتها. �فجأb، �صبح ُمجهِّز� 
�لبياناE قا��ين على *جر�� عملياE �لتنقيح مباشــــرb 4 مرحلة *�خا< 
 Gصبح �ملوظفو� ،Eبالنســــبة لالستقصا��� .bبعدها مباشــــر �� Eلبيانا�
 �� Eألخطا� خال< [ع �لبيانا� Tيــــن على �ضع بر�مج الكتشــــا�قا�
عند *�خا< �لبياناE مباشرb 4 �آللة. �قد �تاحت �لتنقيحاE �حلاسوبية 
 T�َُتصا tل� Eملزيد، �هو �التصا< �ملستمر مع �ملجيبني حلل �ملشكال�

.(Pierzchala, 1995) 4 عمليـة �لتنقيح
 Eعملية *جــــر�� مر�جعا G� بــــد� ،Dأل�� E4 �لســــنو��  - ٣١
متز�يــــدb �لتعقد ��الكتمــــا< لبياناE �لتعد���E ��الســــتقصا��E حتقق 
جناح� كب�o. فقد حدE�َّ �فرقة �لتنقيح مو�صفاE للتنقيح �كثر تعقيد� 
علــــى vو ³ يســــبق له مثيــــل، كما �G �خصائيي جتهيــــز �لبياناE قضو� 
شــــهو�� 4 *عد�� �ســــوماE تتابع �خلطو�E �مد�َّنة لل�نامج. �نا��� 
مــــا كاG �ملحلِّلــــوG يقوموG بتقييم �ُحلَزQ. �بد� �نه من �ملمكن �G يؤ�6 
 Eتنشأ من مر�حل سابقة جلمع �لبيانا Eتصحيح �ية مشكال D* لتنقيح�
�ترميزها �*�خاuا. �مع cلك �صبح ��ضح� �يض� للكثo من �ملحللني 
 D* لتنقيــــح �إلضافية هذ} [يعها� Eعمليا Eَّ�� boكث Eنــــه 4 حاال�
 D* Eَّ�� اh� �� ،لنتائج� oتأخــــ D* على �ألقل �� ،Eبالبيانــــا �إلضــــر��
 Eنامج مير على �لبيانا�حتيُّــــز�E 4 �لنتائــــج. �4 بعض �ألحياG كاG �ل
ح بند� ��حــــد� 4 �لبد�ية، Â بند� Àخر، لد�جة  مــــر�E عديدb، �يصحِّ

�G �لنتائج ³ تعد مشاֲדة للبياناE �ألصلية غo �ملنقَّحة.
 boلكب� Eالســــتقصا���� Eمن �لتعد��� oبالنســــبة للكث�  - ٣٢
��E عملياE �ملر�جعة �ملســــتفيضة هذ} *D تأخo عملية *جر�� �لتعد�� 
�� �الســــتقصا� لوقــــت طويــــل. �قــــد كاG �لكتبة ميضــــوG �قت� طويًال 
 4 Eيد�ي�؛ ��ســــتمر �خصائيـــــو جتهيز �لبيانا �c4 �لبحــــث عن �لنما
 oيشــــ� .Eللغايـة مـن �لـحـاال boتبحــــث �عد��� صغ Eضــــع تطبيقا�
غر�نكويست G� D*  (Granquist, 1997) ���ساE عديدb قد بيَّنت �نه 
بالنسبة جلز� كبo من هذ� �لعمل �إلضا4 ”ُتعَت� �لتحسيناE 4 �لنوعية 
*ما هامشية �� غo موجو�b، بل �سلبية؛ كما �نه ليس من �ملمكن حتديد 

�نو�� من �ألخطا� �ملنهجية �خلطbo عن طريق �لتنقيح“.
�مع �ستمر�� منظماE �لتعد���E ��الستقصا��E �لوطنية   - ٣٣
4 تطويــــر �لتعــــد���E ��الســــتقصا��E �صبح *جر�� تنقيح حاســــو¿ 
 G� بI tملســــألة �ل� Gح�. �بالتا¨ فإ مســــتفيض �مر� ممكن�، بل �مرجَّ
يو�جهها كل مكتب �ط§ للتعد���E/�إلحصا��E هي حتديد مستو� 

�لتنقيح �حلاسو¿ �ملالئم لغرضه.

�لتنقيح � �لتعد��* ,�الستقصا��* �,ًال - 
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فريق �لتنقيح با� - 
مع قيــــاQ مكاتب �إلحصا��E �لوطنيــــة باإلعد�� إلجر��   - ٣٤
تعــــد�� حتتــــا� تلــــك �ملكاتــــب *G� D تنظر 4 *�خا< حتســــيناE ممكنة 
متنوعة على نوعية �عماuا. �يتمثل �حد هذ} �لتحسيناE 4 *نشا� فريق 
للتنقيــــح. �ينبغي �G يتوD مســــؤ�لية عمليــــة �لتنقيح فريق للتنقيح يضم 
 G� ينبغي� .Eلبحث �معاجلة �لبيانا� bخصائيي ما��� Eمدير6 تعد���
ل هذ� �لفريق فو� �لبد� 4 تنفيذ �ألعما< �لتحضرية للتعد�، �من  ُيشكَّ
�ملفضل �G يتم cلك �ثنا� �ضع صيغة �الستبياG. �فريق �لتنقيح له �·ية 
منــــذ �لبد�يــــة، �تظل له �·يــــة طو�< عملية �لتنقيــــح. �توخي �لعناية 4 
تشــــكيل �لفريق �4 �ضع، �تنفيذ، قو�عد �لتنقيح ��الحتسا� يضمن 

.bجر�� تعد�� �كثر سرعة �كفا�*
�عقــــد �جتماعــــاE بني �ملوظفني �ملســــؤ�لني عن �لتعد��   - ٣٥
�©تمع �ملســــتخِدمني بشأG *عد�� �جلد��< �منتجاE �لبياناE �ألخر� 
 D* تا� �ألمر  ̀tلتنقيــــح �ل� Eضحة لعمليا�� b�يعطــــي صو G� ميكــــن
*جر�ئها. ففي كثo من �ألحياG يطلب �ملســــتخِدموG جد�ًال معيَّن�، �� 
 Oالتســــا� Qلة ��جه عد��نوع� من �جلد��<، `تا� *D تنقيح *ضا4 إل
�ملحتملة. �ينبغي �G يضع فريق �لتنقيح خطة لتنفيذ هذ} �جلد��< خال< 
 Eلية بدًال من تنفيذها كجد��< خاصة بعد معاجلة بيانا فترb �لتنقيح �أل�َّ
�لتعد��. ��ضع قو�عد �لتنقيح �بر�مج �حلاسو� خال< �ختبا� مسبق �� 
تد�يب جتريبـي Iعل من �ملمكن �ختبا� �ل��مج نفسها، كما �نه يؤ�6 
*D �إلســــر�� بإجر�� �ألجز�� �ملختلفة من عملية �لتنقيح ��الحتســــا�. 
�بعــــد cلك يتأكد فريــــق �لتنقيح من �ثر هذ} �لعملياE �ملختلفة �يتخذ 

�إلجر���E �لتصحيحية �لضر��ية *�c �عت �حلاجة.
�ينبغي �G يعمل �خصائّيو ما�b �لبحث ��خصائّيو جتهيز   - ٣٦
�لبياناE مع� من �جل �ضع قو�عد �لتنقيح ��الحتســــا�. �يقوQ فريق 
لية  �لتنقيح بوضع تفاصيل خطة تدقيق �ألخطا� ��لتنقيح 4 �ملر�حل �أل�َّ
من �ألعما< �لتحضoية للتعد��. �يقوQ فريق تنقيح �لتعد�� �� �الستقصا� 

.Eللتصحيحا� Oمكتوبة لقو�عد �التسا Eبوضع ©موعا
 G� بI ضع قو�عد �لتنقيح ��الحتسا�� D* باإلضافة�  - ٣٧
يعمــــل �خصائيّــــو ما�b �لبحث ��خصائّيو جتهيــــز �لبياناE مع� 4 [يع 
 bاطر �ملغاالf� .مر�حل �لتعد�� �� �الستقصا�، مبا يشمل مرحلة �لتحليل
4 *جــــر�� �لتنقيــــح هي fاطر كبbo كمخاطــــر *جر�� قد� ضئيل للغاية 
 .Eئفة 4 ©موعة �لبيانا��من �لتنقيح ��جو� معلوماE غo منقَّحة �� 
 Eمســــؤ�لية صيانة قو�عــــد �لبيانا Gلفريقا� Dيتو G� ــــبI ــــذ� فإنهu�
�ملتغيَّرb �خلاصة ֲדما على vو صحيح. �Iب �يض� �G يســــتخدQ فريق 
�لتنقيح �ملصا�� �إل���ية �سجالE �الستقصا��E �ملتاحة على vو يتسم 
 Eالستقصا��� �� Eلتعد���� Eلك من �جل حتســــني عملياc� bبالكفا�

�لالحقة.

�عندما كانت مكاتــــب �إلحصا��E/�لتعد���E �لوطنية   - ٣٨
تســــتخدQ �حلو�ســــيب �لكبbo كاG �التصا< بني �خصائّيي ما�b �لبحث 
��خصائّيي جتهيز �لبياناE �د���. �قد �ســــتمر هذ� �النقســــاQ لبعض 
�لوقت بعد ظهو� �حلو�ســــيب �لصغbo، غG� o �ســــتخد�Q ُحَزQ بر�مج 
�حلو�ســــيب �صبح �كثر ســــهولة، ��صبح من �ملمكــــن �آلG للكثo من 
�ألفــــر�� �لعاملني 4 ما�b �لبحث �G يضعــــو�، ��ت���، خطط �جلد�لة 
 Gلبحث ال يقومو� bخصائّيي ما�� G� خلاصة ֲדم. �4 حني� Eلتنقيحا��
 tل� Eخلطو�� Gمن �ألحيا o4 كث Gم يفهموhفإ Eبتجهيز �لبيانا bعا�

يتخذها �خصائّيو جتهيز �لبياناE 4 عملهم.

مما%سا* �لتنقيح: مقاَ%نة بني �لبيانا* �ملنقَّحة جيم - 
,�لبيانا* غ; �ملنقَّحة

تقــــوQ �لبلد�G بإجر�� عملياE لتنقيح �لتعد���E من �جل   - ٣٩
� �لدليل مشــــكلة تو�جه �حتســــني �لبياناE �عرضها. �4 هذ� �لفر� ُي
 oغ Eتعد��� Eلوطنية عند نشر بيانا� Eإلحصا���/Eمكاتب �لتعد���

حة باستخد�Q ©موعة بياناE �فتر�ضية. منقَّحة. ��ملسائل موضَّ

*�ما Bب �@ ?ققه تنقيح �لتعد� �إلطا% ١ - 
Iب �G `قق تنقيح �لتعد���E ما يلي:

تز�يد �ملستخِدمني ببياناE تعد���E�c E نوعية عالية؛  (١)
حتديد �نو�� �خلطأ �مصا��}؛  (٢)
.Eنتائج منقَّحة للتعد��� oتوف  (٣)

�مكتــــب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطــــ§ �لتابع لد�لة   - ٤٠
ا�< �G �دQ مستخدمني متعد�ين.  °يُّلية يو�جه �ملعضلة �ملتمثلة 4 �نه̀ 
فبعض �ملستخِدمني قد يرغبوG� 4 G ُتد�� قيو� غo معر�فة من �جل 
�لتحليل �� �لبحث، 4 حني قد يرغب مستخدموÀ Gخر�G 4 �حلصو< 
علــــى بياناE تقترG باحلد �أل�' من �لضجيج (�خلطأ �ملمكن) من �جل 
/Eمكتب �لتعد��� Qقا �c*� .Eغر�ضهم �ملتعلقة بالتخطيط �� �لسياسا�

�إلحصا��E �لوط§ بنشــــر جد�< غo ُمنقَّح، مثل �جلد�< �ملوجو� 4 
�جلانــــب �ألميــــن من �جلد�< ١، فإنه ســــيتعني علــــى �ملحلِّلني ���ضعي 
�لسياســــاG� E يضعو� �فتر�ضاE عند �ســــتخد�Q �لبياناE. ��جلد�< ١ 
يبيِّــــن هــــذ} �لنقطة بعد� صغo فقط من �ألشــــخا�. �يبيِّن �جلد�< �نه 
 D* ٢٣ شخص� 4 �لبلد ³ ُيبلَّغ عن نو� �جلنس، �بالنسبة D* بالنسبة
١٥ شخص� ³ ُيبلَّغ عن �لعمر. �هذ} �إلغفاالE �مبا تكوG قد نتجت 
عن عدQ �حلصو< على *جاباE �� عن �خطا� 4 *�خا< �لبياناE. �من 

بني هذ} �إلغفاالE ³ ُيبلَّغ 4 حالتني عن نو� �جلنس �� �لعمر.
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 Gخلاصة ֲדم بشأ� E��لقر�� Gمعظم �ملستخِدمني يتخذ��  - ٤١
ما Iب عليهم عمله بالنســــبة للقيم غــــo �ملعر�فة. �هنا  hج منطقي، 
��مبا يتسم بالبساطة، �هو hج يتمثل 4 تو�يع �لقيم غo �ملعر�فة بنفس 
ِنَسب �لقيم �ملعر�فة. �*�c �ختا� مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ 
�G ُيجــــر6 عملية �حتســــا� للقيــــم غo �ملعر�فة فإG فريــــق �لتنقيح قد 
ُيقــــرِّ� �نه يوجد ١٢ cكر� � ١١ �نثى �هو �قم يعا�< �لنصف تقريب�، 
� إلنا_ �كثر. �بذلك  �لكنه ينطو6 على *لتو�� ألG �لتعد�� تضمَّن عدَّ
ستكوG �لنتائج متسقة مع �لبياناE �ملنقَّحة �ملبيَّنة 4 �جلانب �أليسر من 

�جلد�< ١.

�هنــــا  خيا��E �خر� متاحة ملعاجلة �لِقَيم غo �ملعر�فة.   - ٤٢
�على ســــبيل �ملثــــا< فإG فريق �لتنقيح قد ُيقرِّ� *جر�� عملية �حتســــا� 
�ســــتنا�� *D تو�يــــع �جلنس �حــــد} مع جتاهل معلومــــاE �خر�، مثل 
 Tمعر� oشــــخص ما غ Gكا �c* ما� ،Eلز�جا�� �����لعالقة بني �أل
 oشــــخص غ Gكا �c* خر �� ماÀ لشــــخص Qجنســــه قــــد �ُبِلــــغ عنه كأ
معر�T جنســــه له قيد موجب لعد� �ألطفــــا< �ملولو�ين ح �لتعد��. 
�هنا  �ستر�تيجية �حتسا� بديلة �هي �ستر�تيجية تتمثل 4 �خذ ��حٍد 

�� �كثر من هذ} �ملتغيِّر�E �ألخر� 4 �العتبا�.

/E} مكتــــب �لتعد����تا� G� خــــر ميكنÀ هنــــا  بديل�  - ٤٣
 D* ُتجر� عملية �الحتســــا� باالســــتنا� G� لوط§ �هو� Eإلحصا���
�لتو�يع �لعمر6. �بالنسبة لعيِّنة �لسكاG �ملبيَّنة 4 �جلد�< ١ فإG ©مو� 
�حلاالE �لt حدثت �³ ُيبلَّغ عن �لسن بالنسبة uا كاG ١٥ حالة. �من 
�ملمكن �يض� �G ُتو�َّ� هذ} �لبياناE بنفس ِنَسب تو�يع �لِقَيم �ملعر�فة، 
�هو ما ميثل، مرbَّ �خر�، �ســــتر�تيجية منطقية لالحتســــا�. �مع cلك 
فإنه من �ملحتمل �G `صل فريق �لتنقيح على نتائج �فضل بأG يأخذ 4 
�العتبا� متغيِّر�E �جتميعاE �خر�، مثل �لعمر �لنسÆ للز�� ��لز�جة، 
�� لأل�/�ألQ ��لطفل، �� �جلد/�جلدb ��لطفل �حلفيد، �� بوجو� �طفا< 

 b£ ��شــــخا� متقاعدين ��شــــخا� 4 قو�باملد� O4 ســــن �اللتحا
�لعمل.

��لبياناE �ملنقَّحة �ملوجو�b 4 �جلانب �أليسر من �جلد�<   - ٤٤
 b(�نظر �ألعمد ��ملعر�فة ³ ُتد� oلقيم غ� Gنظف“ أل�” E١ هي بيانا
�ملوجو�b حتت ”بياناE منقَّحة“). �هذ� �جلانب من �جلد�< ال توجد 
فيــــه ِقَيم غo معر�فــــة ألG �ل�نامج يو�ِّ� هذ} �لِقَيم على ���� �خر�. 
 ،Gلبحث يرغبو� bلعديد من �لدميغر�فيني ��خصائّيي ما�� Gمع هذ� فإ�
مــــن �لناحيــــة �لتقليدية G� 4 تكوG �لِقَيم غــــo �ملعر�فة مبيَّنة 4 �جلد�< 
كمــــا هي مبيَّنــــة 4 �لبياناE غo �ملنقَّحة �لو���b 4 �جلد�< ١. �هؤال� 
�لدميغر�فيــــوG ��ألخصائيوG يعتقد�G بــــأG هذ� �إلجر�� يتيح uم *جر�� 
 Eلقيا£ مد� فعالية *جر��� Qقا�علــــى �أل Eتلفة من �لتقييماf نــــو���
�لتعد�� �للمساعدb 4 �لتخطيط للتعد���E ��الستقصا��E �ملقبلة. �من 
�ملمكن حتقيق �uدفني - جد�< ُمنقَّح للمســــتخدِمني �لو�قعيني �جد�< 
 oلك بإجر�� عملية جد�لة مــــع �جو� �لِقَيم غc� ،ُمنقَّــــح للتقييم oغــــ

�ملعر�فة �مع عدQ �جو� تلك �لِقَيم.
�هنا  مشكلة �خر� تتعلق باستخد�Q �لِقَيم غo �ملعر�فة   - ٤٥
4 �جلــــد��< �ملنشــــو�b �هي �G �لِقَيم غo �ملعر�فــــة قد تؤثر على حتليل 
 Gمما كا �oجتعل �لتحليل �ســــهل كث bلتكنولوجيا �جلديد�� .Eالجتاها�
عليــــه. �على ســــبيل �ملثا< فــــإG �جلد�< ٢ يبيِّن تو�يع� حســــب �لعمر 
مــــن تعد��يــــن متتاليني. �قد �Çفض عد� �لقيم غــــo �ملعر�فة uذ� �لبلد 
�لصغــــo مــــن ٢١٧، �� حو�¨ ٦,٥ 4 �ملائة من �لــــر��� �ملُبلَّغ عنها 4 
 Q١٥ فقــــط، �� �قــــل من ١ 4 �ملائة من �لر��� 4 عا D* ،١٩٩٠ Qعــــا

.٢٠٠٠
/Eُيعالِــــج مكتب �لتعــــد��� G� ــــب 4 هــــذ} �حلالــــةI�  - ٤٦
 oملتســــقة للِقَيم غ� oغ Qقا�تؤثر ֲדا �أل tلوط§ �لكيفية �ل� Eإلحصا���
�ملعر�فــــة على كل تعد�� �على �لتغيُّر بني تعد��ين. �على ســــبيل �ملثا< 
فإG نسبة �لقيم غo �ملعر�فة لتعد�� عاQ ١٩٩٠ �هي ٦,٥ 4 �ملائة جتعل 

توOيع عينة من �لسكا@ حسب فئا* عمرية مد�ها ١٥ سنة ,نوH �جلنس �جلد," ١ – 
باستخد�P بيانا* غ; منقحة ,بيانا* منقحة

�لفئة �لعمرية
قحة قحةبيانا� غ7 منَّ بيانا� منَّ

غ�نثى;كر�ֱדمو: �نثى;كر�ֱדمو:@ يبلَّ
١٠٢ ٠٤٥٢ ١٤٧٢ ٠٩١٢٣٤ ٠٣٣٢ ١٤٧٢ �٤ملجمو�

٧٤٣٨٥٥٨٨٨ ٦٣٩٧٩٩٨٢٥١٥١ �١قل من ١٥ سنة
٢١٧٦٠٣٦١٤ ٢٥٦٦١٢٦٤٣١١ ١٥١ سنة *D ٢٩ سنة
٣٠٧٢٧٣٥٦٣٦٩٢٦٩٥٣٣٨٣٥٧ سنة *D ٤٤ سنة
٣٤١١٨٢١٥٩صفر٤٥٣٦٠١٩٤١٦٦ سنة *D ٥٩ سنة
٦٠١١٦٥٤٥٩٣١١٤٥٣٦١ سنة *D ٧٤ سنة

٣٧١٤٢٣صفر٧٥٣٤١٢٢٢ سنة ��كثر
³١٥٦٧٢ يبلَّغ
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من �لصعب مقا�نة �لتغيُّر 4 �لتو�يعاE بالنســــبة �ملئوية للفئاE �لعمرية 
�لt مد�ها ١٥ ســــنة 4 �لتعد��ين. �يبد� �G �لنســــبة �ملئوية لألشخا� 
�لذيــــن تتــــر��¶ �عما�هم بني ١٥ ســــنة � ٢٩ ســــنة قد ���E من ٢٧ 

4 �ملائــــة فقــــط *D ٣٠ 4 �ملائة خال< �لعقد، غG� o �لِقَيم غo �ملعر�فة 
�ملو�َّعة ميكن �G ُتغيِّر �لتحليل.

توOيع �لسكا@ ,�لتغ; � عد �لسكا@ حسب فئا* عمرية مد�ها ١٥ سنة �جلد," ٢ – 
٢٠٠٠ P١٩٩٠ ,عا Pبيانا* غ; معر,فة:عا مع ,جو

�لفئة �لعمرية
�لنسبة �ملئوية �ألعد�

٢٠٠٠١٩٩٠�٢٠٠٠١٩٩٠لنسبة �ملئوية للتغ�7لتغG 7 �لعد
٣١٩٨٢٨٢٤,٩١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٤٧٣ �٤ملجمو�

٣٤٨٢٩١٢١,٦٣٩,٥٤٠,٦ ٦٣٩١ �١قل من ١٥ سنة
٢٥٦٩٠٢٣٥٤٣٩,٢٣٠,٣٢٧,٢ ١٥١ سنة *D ٢٩ سنة
٣٠٧٢٧٥٣٨١٨٩٣٥,١١٧,٥١٦,٢ سنة *D ٤٤ سنة
٤٥٣٦٠٢٠٠١٦٠٨٠,٠٨,٧٦,٠ سنة *D ٥٩ سنة
٦٠١١٦٨٩٢٧٣٠,٣٢,٨٢,٧ سنة *D ٧٤ سنة

٧٥٣٤٢٥٩٣٦,٠٠,٨٠,٨ سنة فأكثر
٠,٤٦,٥-٩٣,١-³١٥٢١٧٢٠٢ يبلَّغ

��جلد�< �ملُنقَّح، �هو �جلد�< ٣، يبيِّن �لِقَيم غo �ملعر�فة   - ٤٧
�ملو�َّعة، ســــو�ً� بالتناسب �� باستخد�Q *حد� طر�ئق �الحتسا�. �من 
�ألســــهل كث�o هنا مالحظــــة �لتغيE�o 4 �أل�قاQ �4 �لنســــبة �ملئوية، 
�كذلــــك �لتو�يع للفئاE �لعمرية 4 �لتعد��ين. �بالطبع فإنه للحصو< 

 G� تتأكد �فرقــــة �لتنقيح من G� بI فيها Oعلــــى نتائــــج �قيقة �موثــــو
�لتنقيحاE متســــقة بني �لتعد��ين �/�� �الســــتقصا�ين �من �hا متســــقة 

��خلي� �يض�. �قد �ُلِغي صف ”³ ُيَبلَّغ“.

توOيع �لسكا@ ,�لتغ; � عد �لسكا@ حسب فئا* عمرية مد�ها ١٥ سنة �جلد," ٣ - 
٢٠٠٠ P١٩٩٠ ,عا Pبيانا* غ; معر,فة:عا مع عدP ,جو

�لفئة �لعمرية
�لنسبة �ملئوية�ألعد�

٢٠٠٠١٩٩٠�٢٠٠٠١٩٩٠لنسبة �ملئوية للتغ�7لتغG 7 �لعد
٣١٩٨٢٨٢٤,٩١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٤٧٣ �٤ملجمو�

٤٠٨٣٣٥٢٣,٨٤٢,٠٤٢,٤ ٧٤٣١ �١قل من ١٥ سنة
٢١٧٩٥٢٢٦٥٢٧,٨٢٩,٣٢٨,٧ ١٥١ سنة *D ٢٩ سنة
٣٠٦٩٥٥٧٨١١٧٢٠,٢١٦,٨١٧,٤ سنة *D ٤٤ سنة
٤٥٣٤١٢٣٠١١١٤٨,٣٨,٢٦,٩ سنة *D ٥٩ سنة
٦٠١١٤١٠٩٥٤,٦٢,٧٣,٣ سنة *D ٧٤ سنة

٠,٩١,٣-١١,٩-٧٥٣٧٤٢٥ سنة فأكثر

�ساسيا* �لتنقيح  - "�
 Gملنهجيا� (oلتغي� ��) لتنقيح هــــو �لفحص ��لتصويــــب�  - ٤٨
�b مسبق�. �بعض عملياE �لتنقيح تنطو6 على  للر��� �فق� لقو�عد �دَّ
 Eُيجريها َبَشر. �هنا  عمليا Eيد�ية، �هي تصويبا Eجر�� تصويبا*
 Qلكتر�نية باســــتخد�* Eتنقيــــح �خــــر� تنطو6 علــــى *جر�� تصويبــــا
ح �G تتضمَّن منشــــو��E �لتعد���E قد�� معيَّن�  �حلو�ســــيب. �من �ملرجَّ
 Eإلحصا���/E³ تقم مكاتب �لتعد��� �c* µا معu ليس tل� Eمن �لبيانا
�لوطنية بتنقيح نتائج �لتعد�� �� �الســــتقصا�. ��لتنقيح يؤ�D* 6 تقليل 

�لتقدير�E �ملشــــوََّهة �تســــهيل عملية �لتجهيز ��يا�b ثقة �ملستخِدمني. 
 Pullum,) oسيف���� Qفا�ها� Gبوملا bَكرcَ هذ� فإنه �فق� ملا D* ضافة*�
لية للتنقيح ��  Harpham and Ozsever, 1986) فــــإG ”�إلجنا��E �أل�َّ

�لتنظيف هي، ��ًال، �كتشــــاT ما *�c كانت �لر��� �ملختلفة متسقة مع 
بعضها �لبعض �مع �لصيغة �ألساسية أل��b �الستقصا�“.

 b4 �6 تعد�� تتضمَّن �نو�ع� عديد Qخلا� Eلبيانا� Eملفا�  - ٤٩
 tُيصنِّف �ألخطا� 4 نوعني: �ألخطا� �ل Eمن �ألخطا�. �جتهيز �لبيانا
 D* 6تؤ� tجر�� مزيد من �ملعاجلة، ��ألخطا� �ل* G�� >حتو G� ُيحَتَمل
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 Eعاقة �لتسلسل �ملنطقي لعمليا* G�� متســــقة oمنطبقة �� غ oنتائج غ
 Eلتعد��� Eتوصيا� Éمبا� �4 منشــــو oملعاجلة �لالحقة. �كما ُ�شــــ�
 (١٩٥ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) ملساكن، �لتنقيح ١�� Gلســــكا�
فإنــــه Iــــب تصحيــــح كل �ألخطا� من �لنــــو� �أل�< ��ك� عد� ممكن 
من �ألخطا� من �لنو� �لثا¡. �على هذ� فإG �لغر� �ألساســــي لتنقيح 
�لتعــــد�� 4 مرحلــــة �ملعاجلــــة هو حتديــــد �ك� عد� ممكــــن من �ألخطا� 
 Eيث تصبح بنــــو� �لبياناy Eعلى ©موعــــة �لبيانا E�oخــــا< تغيــــ�*�
منطبقة �متسقة. �مع هذ� فإنه ليس من �ملمكن �G تؤ�6 عملية �ملعاجلة 
مة على  *D تصحيــــح [يــــع �خطا� �لتعد��، مبــــا c 4لك �لــــر��� �ملقدَّ
 Eمتسقة ��خلي� �لكنها متثل 4 �لو�قع حاال oغ Gتكو tل� Gالســــتبيا�
تنطو6 على �جو� خطأ 4 �إلبال® من جانب �ملجيبني �� 4 �لتسجيل 

��ين. من جانب �لعدَّ
�متيــــل عمليــــاE �لتنقيــــح *G� D تدخــــل 4 فئتني: (١)   - ٥٠
تنقيحــــا* Vتومــــة، �هــــي تنقيحاE حتــــدِّ� �جو� �خطــــا� على �جه 
�ليقني، � (٢) تنقيحا* تساW"، �هي تنقيحاE تشD* o �جو� بنو� 
 .(Granquist, L. and Kovar, 1997, P. 420) مشــــكو  فيها Eبيانا
� بنو� بياناE توجــــد فيها �خطا� بالتأكيد.  ��لتنقيحــــاE �ملحتومة حتدِّ
 Gتكو G� من �ملحتمل Eبيانا D* oلتســــا¼< تشــــ� Eتنقيحا G� 4 حني
 tمتســــقة. ��ألخطا� �ملحتومة، �هــــي �ألخطا� �ل oمنطبقة �� غ oغــــ
ُتكَتَشــــف 4 عمليــــاE �لتنقيح �ملحتومة، تتضمــــن قيو�� غo منطبقة �� 
 Gعلى �لعكس فإ� .Eبا�جو� تضا� D* ُمْغَفَلة، �كذلك �خطا� ترجع
� بنو� بياناE °ر� عن نطــــاO �لتنقيح �لذ6  تنقيحاE �لتســــا¼< حتــــدِّ
يغلــــب عليه �لطابع �لشــــخصي، �هــــي بنو� تكوG قيمهــــا مرتفعة، �� 
 ،Gخر� تتعلق بنفس �الســــتبيا� Eنة بقيم بيانا�منخفضــــة، نســــبي� مقا
�كذلك قيو� �خر� مثbo للشــــك. �للمحافظة على �لثقة 4 �لتعد��، 
 Eلوط§ نشر بيانا� Eإلحصا���/Eمكتب �لتعد��� �خاصة عندما يقرِّ�
 D* جو� حاجة� Tكتشــــا� D* تؤ�6 عملية �لتنقيح G� بI ،ُصْغرية
*جر�� تنقيحاE �تومة �معاجلة تلك �لتنقيحاE. �تنقيحاE �لتســــا¼< 
تكــــوG �كثــــر صعوبة 4 تصويبها، كمــــا �G �لفو�ئد �لt حتققها �قل من 
�لفو�ئد �لناجتة عن �كتشاT �لتنقيحاE �ملحتومة �حلها، كما �hا تزيد 

من تكلفة �لعملية بكاملها.
�بالنظر *G� D [يع �لبنو� �لt يشــــملها �6 تعد�� ُتدَ��   - ٥١
حتديــــد� ألG �ملخططني ���ضعي �لسياســــاE يكونوy Gاجة *ليها فإنه 
Iــــب �G تكــــوG تنقيحاE �لتســــا¼< �لــــt ُتَحل خال< عمليــــة �لتنقيح 
��الحتســــا� للتعد�� �كثر مما هي بالنسبة لالستقصا��E. �على �لرغم 
 Qيقو G� لنهائية لتعــــد�� ما� Eمــــن هــــذ� فإنه ينبغي 4 حتديــــد �لتنقيحا
 Eتوضع للتعد��� tل� Eلبحث ببحث �لتنقيحا� bمبا� Gألفر�� �ملختصو�
�لتجريبيــــة �تلــــك �لt توضــــع خال< عملية �ملعاجلة �cلــــك للتأكد من 
�G تكلفــــة �لفو�ئــــد �ملحققة من �لتنقيحاE �لفر�ية ³ تتجا�� �ملســــتو� 
�ملتوقع. �هنا  حاجة *G� D تكوG �عما< �لبحث هذ} جزً�� من تقييم 
 Granquist and Kovar,) غر�نكويســــت �كوفر �لتعد��. �كما �شــــا�

 P. 422 ,1997) فإG �لبياناE ”�ملتعلقة مبعدالE �كتشــــاT �ألخطا�، 
�6 عد� �لشــــا��E �لt تؤ�D* 6 *جر�� تغيE�o 4 �لبياناE �ألصلية، 
نا��� ما ُتذَكر 4 �لتقييماE �� �لد��ساE �ملتعلقة بعملياE �لتنقيح“.

�تتعلق ©موعة �خر� من �لتقنياE ��ملصطلحاE بالتنقيح   - ٥٢
�لُصغر6 ��لتنقيح �لكلي. �كما �شــــo فإG تنقيح �لتعد�� ��الســــتقصا� 
يكشــــف عن �جو� �خطا� 4 ســــجالE �لبياناE �فيمــــا بينها. �هذ� 
�لدليــــل يصف �لتنقيح �لُصْغر� �لذ6 يتعلق بالطر�ئق �لt تضمن تطابق 
 b4 �سر Eبني �لسجال Eلفر�ية ��تساقها ��لعالقا� Eلبيانا� Eسجال
معيشــــية. �هنا  طريقة �خر�، �هي طريقة �لتنقيح �لكلي �لt تتضمن 
عة للتأكد من �hا، هــــي �يض�، معقولة. �على  مر�جعــــة �لبيانــــاE �ملجمَّ
ســــبيل �ملثا< فإG �لنسبة �ملئوية لألشخا� �لذين ³ ُيَبلَّغ عن عمرهم قد 
تكــــوG كبbo للغايــــة 4 بلد ما. �بعد �حتســــا� �لعمر للحصو< على 
©موعــــة بياناE كاملة ميكــــن بإجر�� عملياE مر�جعة على �ملســــتو� 
�لكلــــي، �� �ملســــتو� �لتجميعي، للتأكد مــــن �G �لنقص �الختيا�6 4 
�إلبال® من جانب �ألشــــخا� كبا� �لســــن ال يؤ�D* 6 �لتو�� 4 �لِقَيم 
�ملحتســــبة. �قد �تا� فريق �لتنقيح �°اc تد�بo لتقليل �حتما< حد�_ 

�لتو��، �cلك على حسب نتائج �لتحليل.
 Eملحافظة علــــى �لبيانا� D* يــــؤ�6 �لتنقيــــح G� ينبغــــي�  - ٥٣
 Eتتوفر لديه بيانا G� D* تا� فريق �لتنقيح`� .Gإلمكا� �ألصليــــة بقد�
تا� �يض� *D �ملحافظة على ما  ”نظيفــــة“ E�c نوعيــــة عالية، غo �نه̀ 
 Eملحافظة على �لبيانا� D* هنا  حاجة� .Gملنظمة �معه 4 �مليد�� Qتقو
�ألصلية 4 [يع مر�حل عملية �لتجهيز �حلاســــوبية 4 حالة ما *�c قر� 
فريــــق �لتنقيح �G هنا  حاجة *D *عا�y bث عملية �لتنقيح. �4 بعض 
�ألحياG ُينَظر من جديد 4 �لبياناE �ألصلية عندما يكتشف �لفريق �نه 
قــــد حد_ خطأ منهجي 4 عمليــــة �لتنقيح. �4 بعض �ألحياG ُتجر� 
عمليــــة مر�جعــــة 4 حالة �كتشــــاG� T جزً�� من ©موعــــة �لبياناE قد 
ُفِقــــد �� َتكــــرَّ�، �يتعيَّن 4 هذ} �حلالة �G ُيعــــا� تكوين �تنقيح ©موعة 

.Eلبيانا�
 Oج� عن نطا�خلطأ خا� �مصد Gيكو G4 بعض �ألحيا�  - ٥٤
 �c* نه� D* (Banister, 1980, p. 2) بانيســــتر oمكتب �ملعاجلة. �تشــــ
”كنا نعرG� T نســــبة كبbo من ©موعة فرعية ³ ُتجب على ســــؤ�< 
معيَّــــن 4 �لتعــــد�� فــــإG هذ� يع§ �G �فــــر�� تلك �ملجموعــــة �لفرعية ³ 
يفهمو� �لســــؤ�<، �� �hم كانو� ميانعوG 4 �لر� عليه، �� �G مشــــاعرهم 
بالنســــبة للتعا�G مع �لتعد�� كانت فاترu� .“bذ� فإG بانيســــتر حتاجي 
بأG معدالE عدQ �لرّ� بالنســــبة للمجموعاE �لفرعية ينبغي �G ُتدَ�� 
4 �ســــائط �لتخزين �خلاصة بالتعد�� �4 �جلد��< �ملنشــــو�b. �مكاتب 
�لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية �صبحت �آلG �كثر ميًال لالحتفا{ ֲדذ} 

�لبياناE على �قر�� مد©ة �� �سائط �خر� من �جل �لباحثني.
�هنا  ��لة متز�يدb على �نه ليس من �ملمكن �G `ّل �6   - ٥٥
 E�c Gلتعد�� تكو� Eمن �لتنقيح �حلاســــو¿ �ل عملية جلمع بيانا �قد
نوعيــــة �فضل. �مكاتب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنية تعلم �نه عند 
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قق  نقطــــة معيَّنة ال يكوG �لتنقيح �حلاســــو¿ �د��� فحســــب بل *نه̀ 
نتائج عكســــية: فالتنقيح يضيــــف *D ©موعة �لبياناE �خطا� تزيد عن 
حهــــا. �تغيo بند 4 تعد�� ال يعا�< تصحيح �لبند.  �ألخطــــا� �لt يصحِّ
�uــــذ� فإنه Iب �G يعمل �فر�� فريــــق �لتنقيح مع� لتحديد بد�ية عملية 

�لتنقيح �مرحلتها �ملتوسطة �hايتها.
 D* ،Gال يؤ�يا �� ،Gلتنقيــــح ��الحتســــا� قــــد يؤ�يــــا��  - ٥٦
حتسني نوعية �لبياناE، غG� o �جو� ©موعة بياناE ”نظيفة“ ُيسهِّل 
بد�جــــة كبbo *جر�� �لتحليل. �تبد� �لعملية بتصميم �ســــتبياG �لتعد��. 
 Gبتحديد مضمو Gلبحث �آلخر�� bخصائّيو ما��� Gلدميغر�فيو� Qيقــــو�
 Eمع ©موعا �بالتشــــا� Gمن �ألحيا oلك 4 كثــــc يتــــم� ،Gالســــتبيا�
�ملســــتخِدمني. �h 4اية �ألمر ال ُتنَتج بياناE �لتعد�� ”�ساس� من �جل 
�لدميغر�فيني �ملتزمتني، �لكن من �جل [هو� ��ســــع نطاق� من �لباحثني 
 .(Banister, 1980, p. 17) “ضعي �لسياســــة ��ألشخا� �لعا�يني���
 Gمتســــقة يكو oمنطبقة �غ oجــــر�� تعد�� ال يتضمَّن قيو�� غ* G� oغــــ
 Eإلحصا���/Eمصد�قية �لتعد�� �مكتب �لتعد��� Gي� عندما تكو�ضر�
�لوط§ معرَّضة للخطر. �كما تشo بانيستر فإنه ”من �ملمكن �G تذكر 
 Eمقاال Gلصحفيــــني يكتبو Eحاال Eُتجر6 تعــــد��� tل� Eملنظمــــا�
فكاهيــــة �� مو�طنني يكتبوG بتهكــــم *D موظفي تعد���E عن جد��< 
منشــــو�b تبيِّن �جو� �جد�� عمرهم ٣ ســــنو�E �مستخِدمني لوسائل 

.“bموجو� oغ E��قطا Gيركبو Eملو�صال�
�تتمثل �ملشكلة 4 حتديد طو< �لشو± �لذ6 ينبغي قطعه   - ٥٧
 oش� G� كما ســــبق� .bنوعية جيد E�c Eللحصو< على ©موعة بيانا
 ،boحلو�سيب �لصغ� Â ًال�� boحلو�ســــيب، �حلو�سيب �لكب� �ظهو Gفإ
قــــد �تــــا¶ �إلمكانية جلعل عمليــــة �لتنقيح عملية Àليــــة بكاملها تقريب�. 
�4 �لعديد من مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية �صبح �خصائّيو 
ما�b �لبحث، 4 �لو�قع، متحمســــني للتنقيــــح. �uذ� فإG هذ} �ملكاتب 
ُتجر6 �آلG �لعديد من �ختبا��E �التساO �لt كاG يصعب *جر�¼ها 4 
�ملاضــــي، �خاصة �الختبا��E �لt تنطو6 على *جر�� عملياE مر�جعة 
��خل �لسجالE ���خل �ألسر �ملعيشية. �لسو� �حلظ فإG هذ} �خلاصية 
 Eحد�_ مشكال D* يض�� Eَّ�� قد boتتصف ֲדا �حلو�سيب �لصغ tل�

عديدb �ك�ها مشكلة �ملغاالb 4 �لتنقيح.

مضاI �ملغاالG H �لتنقيح  -١
تؤثــــر �ملغاالb 4 �لتنقيح تأث�o ســــلبي� على عملية �لتنقيح   - ٥٨
بطر�ئق متعد�b تشــــمل ُحسن �لتوقيت ��لتكلفة �تشوُّ} �لِقَيم �حلقيقية. 
��ملغاالb 4 �لتنقيح تعطي �يض� شعو�� ��ئف� باألماG فيما يتعلق بنوعية 

�لبياناE. �هذ} �جلو�نب �ملثbo للقلق Iر6 �ستعر�ضها ��نا}.
ُحسن �لتوقيت  (�)

/Eلتنقيــــح �لــــذ6 ُيجريــــه مكتب �لتعــــد���� ���كلمــــا   - ٥٩
�إلحصــــا��E �لوطــــ§ ��� �لوقت �لذ6 ستســــتغرقه �لعمليــــة بكاملها. 
��ملسألة �ألساسية هي حتديد مقد�� �لزيا�b 4 قيمة ُمنَتج �لتعد�� نتيجة 

لزيا�b �لوقت �لذ6 يســــتغرقه �لتنقيح. �Iب �G ُيَقيِّم كل فريق تنقيح، 
بشكل مستمر �بعد *جر�� �لتنقيح، �لفو�ئد �لصافية �لt حتققت بالنسبة 
 Gمن �ألحيا o. �4 كث��لوقت ��ملو�� bللتعد�� نتيجة لزيا� Qللُمنَتج �لعا
تكوG �لعائد�E صغbo من حيث �لوقت �ملستثَمر مبا Iعل من �ألفضل 
�G يكوG هنا  ”خلل“ بسيط 4 �لبياناE بدًال من حرماG �ملستخِدمني 

�لرئيسيني من �حلصو< على �ملعلوماE 4 مو�عيد منتظمة.
�جلو�نب �ملالية  (�)

باملثــــل، تزيد تكاليــــف عملية �لتعد�� مــــع �يا�b �لوقت.   - ٦٠
�يتعيَّــــن على كل مكتب من مكاتــــب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية 
�G يقــــرِّ�، عنــــد �يا�ته حلجم �لتنقيحاE ���جة تعقُّدها، ما *�c كانت 
 Gكا �c* 4 �لتكلفة تســــتحق ما ُيبَذ< من جهو� *ضافية، �ما Eلزيا���

�ملكتب يستطيع �G يتحمل هذ} �لتكاليف �إلضافية.
Q �لقَِيم �حلقيقية تشوُّ  (�)

علــــى �لرغــــم من �u� GدT من عمليــــة �لتنقيح هو حتقيق   - ٦١
�ثر *Iا¿ على نوعية �لبياناE فإG �لزيا��E 4 عد� �لتنقيحاE ���جة 
تعقُّدهــــا قــــد يكوu Gا �يض� �ثر ســــلÆ. �4 بعض �ألحيــــاG ُتغيِّر �فرقة 
�لتنقيح بنو�� بشكل خاطئ ألسبا� fتلفة منها: �التصا< �خلاطئ بني 
�خصائيّــــي ما�b �لبحــــث ��خصائيِّي جتهيز �لبياناE؛ �� حد�_ �خطا� 
4 برنامــــج يكوG ُمعقَّد� �متقدمــــ� بد�جة كبbo؛ �� معاجلة �حد بنو� 
 Eإلحصا���/E4 تنقيح ما. �مكاتــــب �لتعد��� bعديد Eلتعــــد�� مر��
�لوطنيــــة ترغــــب 4 تفا�6 هذ� �لنو� من �ملشــــكالE كلما كاc Gلك 
 Granquist) �غر�نكويست �كوفا oي�. �على سبيل �ملثا<، يش�ضر�
 Qجة باســــتخد���� ���G� D* (and Kovar, 1997 �حتســــا� عمر 
 D* 6مفيد� �لكنه قد يؤ� Gيكو G� معيَّــــن 4 �لعمر بينهما ميكن Oفــــر
حد�_ �vر�T مصطنع 4 �لبياناE عندما يكوG هنا  �لعديد من مثل 

.Eهذ} �حلاال
�جو شعو�V Iئف باألما�  (�)

/E4 �لتنقيــــح تعطي موظفي مكتب �لتعد��� bملغاال� G*  - ٦٢
 ،Gئفــــ� باألما���إلحصــــا��E �لوط§ ��ملســــتخِدمني �آلخرين شــــعو�� 
�خاصــــة عندما ال تقــــوQ �ملكاتب بتنفيذ �توثيق تد�بo لضماG �لنوعية. 
�*ضافة *D هذ�، ســــتظهر 4 جد��< �لتعد�� نتائج شــــاbc بغض �لنظر 
عــــن مقــــد�� �لتنقيح �لذI 6ريــــه �لفريق، �لذلك فإنــــه من �ملهم حتذير 
�ملســــتخِدمني من �حتما< حد�_ �خطا� بســــيطة. �هذ� صحيح بصفة 
خاصة 4 �لوقت �حلا¨، �هو ما Iعل بلد�ن� عديدb تصِد� عيناE من 
بيانــــاE ُصْغريــــة. �لن تكوG مكاتــــب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية 
��غبة 4 نشــــر بياناE تضر بعملية �لتخطيط، �لذلك فإنه Iب توخي 
�لعناية �لشــــديدb لضماG� G [يع �ملتغيِّــــر�u� Eامة قد ُنقَِّحت على vو 
 6� Gسليم �ميكن �ستخد�مها ألغر�� �لتخطيط. �على سبيل �ملثا< فإ
مكتــــب من مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية لن يكوG ��غب� 4 
نشــــر بياناE ُصْغرية �� جد��< تتضمن بياناE غo معر�فة عن �جلنس 
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 Qمثل �لعجز �� �إلملا ،Eهنا  متغيِّر� Gلســــن. �من ناحية �خر� فإ� ��
بالقر��b ��لكتابة، ُتســــتخَدQ على vو ســــليم بقد� �قل من �لتنقيح. �4 
حني �نه قد يظهر بعض من ��جه عدQ �التساO 4 �لتبويباE �ملتقاطعة، 
ألG مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية ال ميكن uا �G ُتنقِّح [يع 
 Eفرقة �لتنقيح مبر�جعة �ملجموعا� Qتقو G� فإنه ينبغي ،Eملتغيِّر�� �����
 Oتسا� Qألكثر �·ية. �عندما يتبيَّن ألفرقة �لتنقيح �نه توجد جو�نب عد�

.bلتصحيح متوفر� Eجر���* Gتكو G� فإنه ينبغي

معاجلة �لقَِيم غ7 �ملعر�فة  - ٢
Iــــب �G يقرِّ� فريــــق �لتنقيح 4 �قت مبكــــر من عملية   - ٦٣
°طيــــط �لتعد�� كيفية معاجلة حاالE ”غo مذكو�“ �� حاالE �لِقَيم 
 oلِقَيم غ� ،Tصفو �� ،bعمد� Gفإ oُ�شــــ G� ملعر�فة. �كما ســــبق� oغ
�ملعر�فــــة 4 �جلــــد��< ال تتضمن معلوماE �ليســــت uــــا فائدu� ،bذ� 
 .Eحتســــا� هــــذ} �لبيانا� Gيفضلو Gملخططــــني 4 غالبية �لبلد�� Gفــــإ
���G معاجلــــة �لِقيَــــم غــــo �ملعر�فة يقوQ مســــتخدموG كثG�o بتو�يع 
�لِقيَــــم غــــo �ملعر�فة 4 �جلد��< �لناجتة بنفس ِنَســــب �لبياناE �ملعر�فة، 
�بالتا¨ �حتسا� �لِقَيم غo �ملعر�فة بعد حد�_ �لو�قعة. �`تا� فريق 
�لتنقيــــح *G� D ُيقرِّ� �لكيفية �لt ســــيعاِلج ֲדا �لقيم غo �ملعر�فة معاجلة 

منهجية.

�لتغي�7� �لشكلية  - ٣
 bلوطنية عا�� Eإلحصا���/Eال تتعامل مكاتــــب �لتعد���  - ٦٤
 G� بوضــــع قو�عد �لتنقيح �خلاصة ֲדــــا. �ينبغي Qعندما تقو �cمــــع منــــا
 Gمع �خلصائص �لفعلية للســــكا Qتتال� tتضــــع �فرقة �لتنقيح �لقو�عد �ل
�� �ملساكن. �ينبغي �G ُتطبَّق قو�عد �لتنقيح على [يع �لبياناE. �على 
ســــبيل �ملثــــا< فإG ©موعة ما مــــن �لقو�عد قد تتطلــــب �G يكوG طفل 
�� �ألسرb �ملعيشية �صغر من �� �ألسرb �ملعيشية مبا ال يقل عن ١٥ 
سنة. غo �نه قد `د_ فعلي� �G يكوG طفل �� �ألسرb �ملعيشية طفًال 
�جتماعيــــ� �ليــــس طفًال بيولوجي�: قد يكــــوG �لطفل �لبيولوجي للز�� 
�� �لز�جة �ليس لر� �ألســــرb �ملعيشــــية. �على هذ� فإG فرO �لسن قد 
يكوG �قل من ١٥ سنة. �بالنظر *G� D �ملخططني 4 غالبية �لبلد�G ال 
�ططوG بشــــكل منفصل لألطفا< �لألطفا< بالتب§ فإنه *�c حد_، 4 
ظل �لظر�T �ملبيَّنة �عال}، �G تطلبت قو�عد �لتنقيح تغيo ســــن �لطفل 
قد تظهر ��جه عدQ تناســــق 4 ��جة �لتحصيل �لتعليمي ��ملشا�كة 4 
 bُتخَتَبر هذ} �لقاعد G� ذ� فإنه ينبغيu� .خر�� Eلعاملة �©اال� bلقــــو�

ملعرفة �لنتائج قبل تنفيذها بالكامل.

حتديد �لتساZا�  - ٤
Iب �G يضع فريق �لتنقيح ”مســــتوياE تســــامح“ لكل   - ٦٥
بند، �4 بعض �ألحياG ملجموعاE من �لبنو�. �مســــتوياE �لتســــامح 
تبيِّن عد� �لر��� غo �ملنطبقة �غo �ملتســــقة �ملســــمو¶ ֲדا قبل �G تتخذ 
�فرقة �لتنقيح *جر���E تصحيحية. �على سبيل �ملثا< فإنه بالنسبة لغالبية 

�لبنــــو� 4 �6 تعــــد�� لن تقدQ نســــبة مئوية صغbo مــــن �ملجيبني ����� 
 tمقبولة“ لســــبب ما. �بالنسبة لبعض �لبنو�، مثل �لسن ��جلنس، �ل”
 Gمن �جــــل �لتخطيط، قد يكو bمقترنــــة ببنو� �خــــر� عديد Qُتســــتخَد
مســــتو� �لتسامح منخفض� بد�جة كبbo. �عندما تكوG �لنسبة �ملئوية 
للــــر��� �ملُْغَفَلة �� غo �ملتســــقة منخفضة (�قــــل من ١ 4 �ملائة �� ٢ 4 
 Qتؤثر �ية قو�عد تنقيح مقبولة على �ستخد� G� ح �ملائة)، ليس من �ملرجَّ
 4 ١٠ D* لنســــبة �ملئوية مرتفعة (٥ 4 �ملائة� Gعندما تكو� .Eلبيانــــا�
�ملائة، �� �كثر، على حسب �لوضع)، قد يؤ�6 �الحتسا� �لبسيط، �� 

ح �ملعقَّد، *D تشويه نتائج �لتعد��.

�لتقليــــل �لــــر��� �ملُْغَفَلة *D �حلــــد �أل�' ينبغي �G تتأكد   - ٦٦
 Eلعاملني 4 �لتعد���� G� لوطنية من� Eإلحصــــا���/Eمكاتب �لتعد���
يبذلــــوG كل جهد ممكن للحصو< على �ملعلوماE 4 �مليد��c*� .G قر� 
 bبعض �لبنــــو�، مثل معرفة �لقر�� Gتكو G� D* اجةy بلــــد مــــا �نه ليس
��لكتابة �� �لعجز، على ��جة كبbo من �لِدقَّة فإG مســــتو� �لتســــامح 
بالنســــبة لتلــــك �لبنو� قد يكوG �على كثــــ�o. �4 بعض �ألحياG ميكن 
 bلك بإعا�c� ،boح بنو�� تتضمــــن �خطاً� كث ألفرقــــة �لتنقيح �G تصحِّ
��ين *D �مليد�G، �� بإعا�b �ملقابالE هاتفي�، �� باستخد�Q معرفتهم  �لعدَّ
 Gمليد�� D* bلعــــو�� Gتكو Gمن �ألحيا oنــــه 4 كث� oمبنطقــــة معيَّنــــة. غ
�� *جــــر�� عمليــــاE متابعة �خر� �مر� باهــــظ �لتكلفة، كما �G مكتب 
�لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطــــ§ قــــد يقرِّ� *ما عدQ �ســــتخد�Q �لبند �� 

�ستخد�مه مع *ضافة مالحظاE حتذيرية.

�يثو� سؤ�< بشأG حتديد �جلهة �لt ُتقرِّ� مستو� �لتسامح   - ٦٧
لبنــــد ما. �فريق �لتنقيح، �لذ6 يضم �خصائّيي ما�b �لبحث ��خصائّيي 
معاجلة �لبياناE، قد يتعني عليه �G يتخذ قر��� بشأG مستوياE �لتسامح. 
�Iب على �ألفر�� �ملعنيني مبا�b �لبحث �G يســــتخدمو� �لبنو� مع مر�� 
�لوقت، �لذلك فإu Gم مصلحة مهنية 4 �لتأكد من �hم `صلوG على 
�لبيانــــاE �لu tــــا �على ��جاE �لنوعية. غo �نه قــــد يتبيَّن ألخصائّيي 
معاجلة �لبياناh� Eم غo قا��ين بالفعل على �ضع بر�مج تنقيح مالئمة 
لتقليل �لتســــامح *D مستوياE مقبولة �� �G �لبياناE نفسها قد ال تتيح 

أل6 برنامج �G يكوG ناجح� 4 حد�� �لتسامح �ملعيَّنة.

م من عملية �لتنقيح �لتعلُّ  - ٥

 D* هنا  حاجة Gتكو Eبعملية تنقيــــح �لبيانا Qمــــع �لقيا  - ٦٨
تسجيل �لتحليالE �لتفصيلية لبياناE �لتغذية �لعكسية �ملوجبة ��لسالبة 
 ،E6 ��لتعد����مــــن �جل حتســــني نوعية �لتعــــد��، �� �إلحصا�، �جلــــا
��إلحصا��E، �ملقبلة. �يتعيَّن �G يعمل فريق �لتنقيح بشــــكل مســــتمر 
لتحديد �جلو�نب �لt تســــo، ��جلو�نب �لt ال تســــo، على vو سليم. 
� فريق �لتنقيــــح �يض� ما *�c كاG من �ملمكن حتســــني،  ــــدِّ  ̀G� ــــبI�
�تبســــيط، جو�نب �لعملية �لt تســــo على vو ســــليم yيث يكوG من 
 Tملستخِدمني مبزيد من �لسرعة. ��كتشا� D* Eتصل �لبيانا G� ملمكن�



١٢

مكاتــــب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنية لألخطــــا� 4 �قت مبكر 4 
ح�. عملية �لتعد�� Iعل تصحيح تلك �ألخطا� �مر� مرجَّ

ضما� �لنوعية  - ٦
ضماG �لنوعية له �·ية 4 [يع عملياE �لتعد��. �بالتا¨   - ٦٩
فإنــــه ينبغــــي �G تتوفر بكل تأكيد Àليا E�Ëية لضماG �لنوعية من �جل 
Q �لذ6 `د_ 4 �لتنقيح �حلاسو¿ �4 مرحلة �الحتسا�.  �صد �لتقدُّ
�مســــا��E �ملر�جعة �مقاييس �أل��� ��إلحصا��E �لتشخيصية uا �·ية 
 Granquist and) ســــرعة �ملعاجلــــة� Eبالنســــبة لتحليل نوعية �لتنقيحا

.(Kovar 1997; Statistics Canada, 1998

تكاليف �لتنقيح  - ٧
من �ملمكن �G يساعد هذ� �لدليل �لبلد�G 4 تقليل �لتكاليف   - ٧٠
�لعاليــــة �لt ُتنَفق من حيث �لوقت ��ملو��� الســــتكما<، ��حتســــا�، 
بياناE �لتعد���E �� �الستقصا��E. �كما يشo غر�نكويست �كوفا�  
 Eفإنــــه ح ”4 �لتســــعينيا (Granquist and Kovar, 1997, p.418)
 Eُتعتبَــــر تكلفــــة �لتنقيح 4 �ألســــا£ باهظة كما كانت 4 �لســــبعينيا
�cلــــك علــــى �لرغم من �نه قد جر� *D حٍد كبo ترشــــيد �لعملية عن 
طريق �الستفا�b بشكل مستمر من �لتطوُّ��E �لتكنولوجية“. �بالنسبة 
لغالبية �لبلد�G تســــتغرO �نشــــطة �لتنقيح قد�� غo متناســــب من �لوقت 
��لتمويل، �لذلك فإنه Iب �G `دِّ� كل بلد عائد �الســــتثما�. ��فق� 
 Gفإ (Granquist and Kovar, 1997) �كر} غر�نكويســــت �كوفاcَ ملا
ل تقريب� نسبة  تكلفة تنقيح �ســــتقصا��E �ألســــر �ملعيشية كانت ُتشــــكِّ
٢٠ 4 �ملائة من *[ا¨ ميز�نية �لتعد���E 4 [يع �vا� �لعا³ 4 ���ئل 

.Eلتسعينيا�
�من �ملمكن �G يؤ�6 �لتنقيح �لز�ئد *D تأخo ظهو� نتائج   - ٧١
/Eمتوفر� ملوظفي مكاتب �لتعد��� G4 حني �نه قد ال يكو� .Eلتعد����
�الســــتقصا��E �لوطنية *ال ��لة كالمية uذ} �خل�b 4 �لتعد���E، فقد 
 Pullum, Harpham, and Ozsever,) oسيف���� Qֲדا�ها� Gجد بوملا�
 oلتنقيح �آل¨ الســــتقصا� �خلصوبة �لعاملي قد �سهم 4 تأخ� G� (1986
 G� من �ألفضل Gتقريب�. �قد يكو bمدִדا سنة ��حد bنشــــر �لنتائج لفتر
ُتنِفق مكاتب �لتعد���E/�الســــتقصا��E �لوطنية متويلها على �حلصو<، 
4 �ملقاQ �أل�<، على عّد 4 �لتعد���E �� �الستقصا��E يكوG متسم� 

بنوعية عالية.
�الحتسا[  - ٨

 Eها حل �ملشكال�يتم 4 *طا tالحتسا� هو �لعملية �ل�  - ٧٢
�ملتعلقة بالر��� �ملُْغَفَلة �� غo �ملنطبقة �� غo �ملتسقة �لt ُتكَتَشف خال< 
قق �هد�فه بتغيo ��حد �� �كثر من  �لقياQ بعملية �لتنقيح. ��الحتسا�̀ 
 Eر6 تنقيحه، �� عد� من �لسجالI لر��� �� �لِقَيم �ملُْغَفَلة 4 سجل�

Iر6 تنقيحها، لضماG� G تكوG �لســــجالE �لناجتة مقبولة �متماسكة 
 Gســــة يد�ية على �الســــتبيا��خلي�. ��التصا< مع �ملجيب �� *جر�� ���
من شأنه �G يزيل بعض �ملشكالE 4 �قت مبكر من �لعملية. غo �نه 
يتعذ� بصفة عامة حل [يع �ملشكالE 4 هذ} �ملر�حل �ملبكرb لوجو� 
��جه قلق بالنســــبة لعب� �لر� ��لتكلفة �ُحسن �لتوقيت. ��الحتسا� 
يعالِــــج بعــــد cلك �خطــــا� �لتنقيح �لباقية، *c �نه من �ملســــتصو� *نتا� 
ملف كامل �متســــق يتضمن بياناE �تسبة. ��فر�� �لفريق �لذين ميكن 
uــــم �لوصو< *D �لبياناE �لصْغرية بشــــكل كامل ��لذين تتوفر لديهم 
معلوماE *ضافية سليمة مبقد��هم �G يقومو� بإجر�� عملية �الحتسا� 

على �فضل vو.
ينبغي �G يكوG �لســــجل �ملحتســــب مشاֲדا بِدقَّة لسجل   (�)
�لتنقيح �خلاطئ. �من �ملفضل عا�G� bً يكوG عد� �ملتغيِّر�E �ملحتســــبة 
عنــــد �حلد �أل�'، �هو ما `فظ �كــــ� قد� ممكن من بياناE �ملجيبني. 
��الفتر�� �لذ6 يقوQ عليه cلك (�هو �فتر�� ال يكوG ��ئم� صحيح� 
ح �G يرتكب �6 ©يــــب خطًأ ��حد� ��  4 �لو�قــــع) هــــو �نــــه من �ملرجَّ

خطأين فقط، �ليس عدb �خطا�؛
ينبغــــي �G يكــــوG �لســــجل �ملحتســــب متفقــــ� مع [يع   (�)

�لتنقيحاE؛
 Qلِقَيم �ملحتسبة باستخد�� D* فرقة �لتنقيح� oتش G� ينبغي  (�)
� بوضو¶ طر�ئق �الحتســــا� �مصا��}.  شــــا��E، كما ينبغي �G ُتحدَّ
�ينبغي �G ُيبقي فريق �لتنقيح على �لِقَيم غo �ملحتســــبة ��لقيم �ملحتسبة 

حلقو< �لسجل من �جل تقييم ��جة �الحتسا� �Àثا�}.

�ألIشفة  - ٩
يتمثل جز� من عملية ضماG �لنوعية للتعد�� �� �الستقصا�   - ٧٣
4 توثيق [يع �لعملياÂ E ��شفة �لوثائق. �هنا  حاجة *G� D حتتفظ 
 oملنقَّحة �غ� Eلبيانا� Eلوطنية مبلفا� Eالستقصا���/Eمكاتب �لتعد���
�ملنقَّحــــة إلجــــر�� حتليالE على تلك �لبيانــــاE 4 �قت الحق. �بعض 
�إلجر���E، مثل �ملســــح، ُتبقي Àلي� على �لصو�b �ألصلية. �باملثل فإنه 
 Eُتسلَسل �لبيانا G� ،Eلبيانا� Eالنتها� من *�خا< ©موعا� �ينبغي، فو

�ُتحَفظ من �جل حتليلها مستقبًال.
�ينبغــــي �G تكــــوG �لوثائــــق كاملة بد�جــــة تكفي جلعل   - ٧٤
fططــــي �لتعــــد���E �� �الســــتقصا��E قا��يــــن على *عا�b تشــــكيل 
�لعملياE نفســــها فيما بعد لضماG �تســــاقها مع �لتعد�� �� �الســــتقصا� 
 ،ً�o. ��خ�لنتائج قابلة للتكر��� Eلعمليا� Gتكو G� بI� .قيد �لبحث
 bملنقحة، 4 عد� Eملنقحة، �كذلك �لبيانا� oغ Eلبيانا� Gز° G� بI
�ماكن، مع �°اc تد�بo مالئمة لضماG توفرها بشكل مستمر مع مر�� 

�لوقت.



١٣

Q �لفصل ”ثاني�“ صو�b عامة لتطبيقاE عملية �لتنقيح  يقدِّ  - ٧٥
 tل� Eلتوضيح �نو�� �ملشكال bالحتسا�. �يعطي �لفصل �مثلة منتقا��
قد متثلها �لبياناE غo �ملنقحة بالنســــبة للمســــتخِدمني، �كذلك �لسبب 
G� 4 �لبياناE �ملنقَّحة uا فائدb �ك�. �يبحث �لفصل مســــألَتي *�خا< 
ليــــة. �يعر� �لفصل  �لبيانــــاE ��لترميز كجــــز� من عملية �لتنقيح �أل�َّ
�يض� مسائل عامة تتعلق بالتنقيح �حلاسو¿، *ضافة *D مبا�É توجيهية 
بشــــأG موضوعاE مثل �لتأكد من �النطباO ��التســــاO. �يســــتعر� 
�لفصل بالتفصيل �لنوعني �ألساســــيني للتنقيح �حلاســــو¿، �·ا �سلو� 
�الحتســــا� �الســــتاتيكي (�لبطاقاE �لبا��b) ��ســــلو� �الحتســــا� 

�لدينامي (�لبطاقاE �لساخنة).

��لغــــر� مــــن تنقيــــح �لتعــــد���E ��الســــتقصا��E هو   - ٧٦
 Q؛ ��ستخد�Eلبيانا� Eملتسقة 4 سجال� oلبنو� �ملُْغَفَلة �غ� Tكتشــــا�
ِّ̀د� *جر���E معيَّنــــة للتعامل مع  �الحتســــا� لتصحيحها. ��لتنقيــــح 
�إلغفاالE �مع �ألنو�� �ملختلفة للقيو� غo �ملقبولة. ��الحتسا� ُيغيِّر 
ّ̀ل ��جه عدQ �التســــاO �لــــt تظهر 4 ©موعة  �لقيــــو� غــــo �ملنطبقة �
 Qُصْغرية منقَّحة ُيستخَد Eعن ملف لبيانا b�لناتج عبا� G؛ �يكوEلبيانا�
4 �ضع �جلد��< �يتضمن قيو�� مقبولة �متســــقة بالنســــبة جلميع بنو� 
�لبياناE �ملنطبقة لكل �حدb ســــكنية جر� عّدها �لكل شخص جر� 

عّد}.

�مــــن �ملهــــم �G ُيالَحظ، مــــن جديد، �نــــه ال ميكن أل6   - ٧٧
ّل �ّل عــــّد 6c نوعية عاليــــة. �عملية �لتنقيح   ̀G� مــــن �لتنقيــــح �قــــد
تسo بشكل سليم عندما ُتستخدQ �الحتساباE ملعاجلة حاالE �إلغفا< 
�عدQ �التســــاO �لعشــــو�ئية. غo �نه *�c حدثت �خطا� منهجية خال< 
�لقياQ �مع �لبياناE فإنه ليس من �ملمكن �G يؤ�6 �لتنقيح *D حتســــني 
نوعيــــة �لبيانــــاE بغــــض �لنظر عن ��جــــة تعقُّد �إلجــــر���E. ��ختيا� 
 Eثها له �·ية �ساســــية بالنســــبة لنوعية �لبياناy ينبغي tل� Eملوضوعا�
 G� بI مع �ملجيبني Eيتــــم �حلصو< عليها. �عند *جر�� مقابــــال tلــــ�
يكــــوG ��لئك �ملجيبوG ��غبني 4 تقدمي معلوماE كافية �قا��ين على 
 tل� E6 تفا�6 �ملوضوعا�من �لضر� Gلك. �على هذ� فإنه قد يكوc
 ،Q¼ملحلية �� �لتشــــا� Eلتحيُّز�� �� Tخلو� oتثــــ G� ح يكــــوG مــــن �ملرجَّ
�كذلك �ألسئلة �لt تكوG ُمعقَّدb بد�جة كبbo �يصعب على �ملجيب 
�ملتوسط �G ير� عليها بسهولة 4 سياO تعد�� سكا¡. ��لصياغة �لدقيقة 
أل6 ســــؤ�< تكوG هنا  حاجة *ليه من �جل �حلصو< على �لرّ� �ألكثر 
موثوقية ســــتعتمد بالضر��b على �لظر�T �لوطنيــــة، �ينبغي �G ُتخَتَبر 
ص  على vو سليم قبل بد� �لتعد��. �uذ� فإG مما له �·ية بالغة �G °صِّ

مكاتب �لتعد���E/�الســــتقصا��E �لوطنية مو��� كافية للحصو< على 
بياناE تعد�� E�c نوعية �على.

�لتنفيــــذ مرحلــــة �لتنقيح �حلاســــو¿ للعمليــــة يقوQ فريق   - ٧٨
 E��تنقيح مكتوبة �جد��< قر� ،Eمو�صفا �� ،Eلتنقيح بإعد�� تعليما�
 Eسوما�ية٢. ��ختيا� ���سوماE تتابع خطو�E سo �لعملياE ��مو
مسا� �لعملياE تساعد �خصائّيي ما�b �لبحث 4 فهم �لر��بط �ملختلفة 
�لt تربط بني �ملتغيِّر�E �تسهِّل كتابة تعليماE �لتنقيح. �تر� 4 �ملرفق 
�لر�بع عيِّنة لرســــوماE تتابع خطو�E ســــo �لعملياE. �يقوQ �خصائيُّو 
ما�b �لبحث بكتابة تعليماE �لتنقيح بالتعا�G مع �خصائّيي �حلو�سيب، 
 G� ينبغي� .Eمبا يتضمن �صف� لإلجر�� �ملتعلق بكل بند من بنو� �لبيانا
تكوG تعليماE �لتنقيح ��ضحة ��قيقة �غo غامضة ألhا متثل �ألسا£ 

ُحلزمة برنامج �لتنقيح.
�ينبغــــي �G يكــــوG لد� �لفريق �لكامــــل لتنقيح �لتعد��،   - ٧٩
�6 لــــد� �لدميغر�فيني ��لقائمني مبعاجلة �لبياناE، ���ية ��ســــعة مبعاجلة 
�لبياناE �لدميغر�فية �حتليلها �قد يتسبب �فر�� غo مؤهلني، ��G قصد، 

4 *�خا< �خطا� �حتيُّز�E *ضافية 4 �لتعد��.
Xمقابل �لتصحيح �آل Z,لتصحيح �ليد� �لف - 

قد يســــتغرO �لتنقيح �ليد�6 �شــــهر� �� سنو�E، �هو ما   - ٨٠
`مل معه *مكاناE عديدb حلد�_ �خطا� بشرية. ��لتنقيح �ليد�6 هو 
بديل ضعيف للتنقيح �حلاسو¿، �هو ما يرجع جزئي� *D تعذ� *Iا�، �� 
*عا�b *نشا�، مسا� للتنقيح بالنسبة لعملياE �لتصحيح �ليد�ية. ��لتنقيح 
 Eحلاســــو¿، �� �آل¨، يقلــــل �لوقــــت �ملطلو�، كما يقلِّــــل �حتماال�
 Gحد�_ �خطا� بشــــرية. ��لتنقيح �حلاســــو¿ ��لتنقيح �ليد�6 يشمال
 oلتأكد من مد� مطابقة قيد ما عن طريق �لبحث عن قيمة مقبولة، غ�
�G �ل��مج �حلاســــوبية ُتر�جع �يض� قيمة �لقيد مقابل �لقيو� E�c �لصلة 
للتأكد من �جو� �تســــاO بينها. ��خ�o، �هو �ألهم، فإG �لتنقيح �آل¨ 
يسمح بإIا� مسا� للتنقيح، �لذلك فإنه ميكن *عا�b *جر�ئه، �هو �ألمر 

�لذ6 ال `ققه �لتنقيح �ليد�6.
 E4 �لتعد��� Eمن �لبيانا boعندمــــا ُتجَمع مقا�ير كبــــ�  - ٨١
 D* ين ��ئمــــ� على �لرجو��قا� Gملوظفو� Gال يكــــو Eالســــتقصا����
 Eكانت �الستبيانا �c* لوثائق �ألصلية من �جل تصحيح �ألخطا�. �ح�
 G4 بعض �ألحيا Gلة فيها قد تكو �ألصلية متوفرb فإG �لبياناE �ملســــجَّ

تطبيقا* �لتنقيح ثاني] - 

�لرمو� �الختيا�ية هي ©موعة من تعليماE، �� مو�صفاE، �لتنقيح �ملكتوبة    ٢

كما هو مبني 4 �لشكل ٧.



١٤

خاطئة �� غo متســــقة. �ميكن باســــتخد�Q نظاQ للتنقيح ��الحتســــا� 
�حلاسو¿ تصحيح، �� تغيo، �لبياناE �خلاطئة على �لفو� ��ضع تقا�ير 
جلميع �ألخطا� �لt يتم �لعثو� عليها، مع *جر�� [يع �لتغيE�o. �ينبغي 
ــــط �لتنقيحاE �حلاســــوبية بعناية من �جل توفo �قت �ملوظفني  �G ُتخطَّ
كــــي يقومو� بأنشــــطة �خر� لتجهيــــز �لبياناE. �4 حــــني �G *�خا< 
كمياE كبbo من �لبياناE 4 نظاQ �حلاســــو� ميكن �G يســــتغرO �قت� 

فإG هذ� ال يستغرO نفس �لوقت �لذ6 يستغرقه �لتصحيح �ليد�6.
��لتصحيــــح �ليد�6 يأخذ �شــــكاًال متعد�b. �ميكن �خذ   - ٨٢
�لّر� على ســــؤ�< �جلنس كمثا< بســــيط: يقوQ �ملشــــرT مبر�جعة �لعمل 
�� �Iد خطًأ ��ضح� مثل *عطــــا� �صف ”cكر“  �لــــذ6 قــــاQ به �لعــــدَّ
 Tملشــــر� Qنثى“ يقو�” D* جلنس� o6. �عنــــد تغي�ه ماË� لشــــخص
ح �ملشــــرT �الستبياG ���سله، بدًال  بعملية تنقيح يد��c*� .6 ³ ُيصحِّ
 Gلعاملــــني 4 �ملكتب قد يالحظو� Gملكتب �مليد�¡ فإ� D* ،لــــكc مــــن
�ملشــــكلة �يقومــــوG بتصحيحها يد�ي�. �4 �ملكتــــب �ملركز6، خال< 
عمليــــة �لترميز، قد يالِحــــظ �لقائموG بالترميز �جــــو� عدQ تطابق بني 
�الســــم ��جلنس �يقومــــوG عندئذ بإجر�� �لتصحيــــح �ليد�6. ��مبا ال 
 Gبالترميز �جو� مشــــكلة، �لكن �ألشــــخا� �ملعنيو Gيالحظ �لقائمو
بإ�خــــا< �لبياناE قد يالحظوG �جو� عدQ تطابق بني �الســــم ��جلنس 

.Eلتصحيح �ليد�6 قبل *�خا< �لبيانا� Gر�I�
غo �نه *�c ³ ُيالَحظ �خلطأ �يقوQ �ملسؤ�لوG عن *�خا<   - ٨٣
�لبيانــــاE بإ�خــــا< �لرمز �لذ6 ُيناِظر ”cكر“ قــــد ُيتََّبع 4 هذ} �ملرحلة 
عد� من �إلجر���E �ملختلفة. فبالنسبة للبنو� �لu tا صلة بنو� �جلنس، 
مثل خانة �خلصوبة، قد يشــــo برنامج �لتنقيح *D حقيقة �G �لشــــخص 
�ملعــــ§ cكر �ترتبــــط به معلوماE تتعلق باخلصوبة �يعطي �ســــالة ֲדذ� 
�ملعµ �ثنا� قياQ �لشــــخص �ملســــؤ�< عن *�خا< �لبياناE بعمله. �ميكن 
 Gالستبيا� D* Eينظر �لشــــخص �ملســــؤ�< عن *�خا< �لبيانا G� عندئذ
�Iد �G �لشــــخص هو بالفعل �نثى �Iر6 �لتصحيح يد�ي�. �كبديل، 
*�c كاG مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ يستخدQ برنا©� للتنقيح 
 D* oبرنامج �حلاســــو� قد يش Gفإ Eمســــتقل عن عملية *�خا< �لبيانا
هــــذ� �لشــــخص على �نه cكــــر �ترتبط به معلومــــاE تتعلق باخلصوبة. 
 G� ،جلغر�فية� Eملعلوما� Qميكن للعاملني 4 �ملكتب عندئذ، باســــتخد��
Iد�� �الستبياG �ألصلي 4 صنا�يق �خلزG�� G يقومو� بإخر�جه �حتديد 
�G �ملجيــــب، �لذË� 6ه ”ما�6“ قــــد �ُبِلغ عنه خطًأ على �نه ”cكر“ 
 D* Eيعيد هــــذ} �ملعلوما G� 4 هــــذ} �ملرحلــــة ميكن ملوظــــف �ملكتب�
�لشــــخص �ملســــؤ�< عن *�خا< �لبياناE �لذ6 ميكن له �G يســــتخر� 

�لسجل �ُيجر6 �لتصحيح �ليد�6.
�هذ� �ملثا< يبيِّن مز�ي� �مسا�É �لتنقيح �ليد�6 مع�. �4   - ٨٤
 G� ملبيَّنة �عال} ميكن لشخص يعمل 4 �لتعد��� Eمن �خلطو� b6 خطو�
يالحظ �جو� �خلطأ - �هو �جو� عدQ تطابق بني �الســــم ��جلنس - 
��G ُيجر6 �لتصحيح. غG� o مكاتب �لتعد���E/�الستقصا��E �لوطنية 
 Gيتأكد� Gلديها موظفــــو Gلتنقيح �ليـد�6 قــــد يكو� Qتســــتخـِد tلــــ�

 �oكب ��من هذ} �لعالقة عند كل مرحلة. �هذ� �لنشــــا± يســــتهلك قد
مــــن �لطاقــــة، �من �ملحتمل �ال تكوG �لنتائــــج fتلفة كث�o، �خاصة 4 
�لتجميــــع، مقَا�نَــــًة مبا *�c كاG قد ُطِلب مــــن �ملوظفني �ال Iر�� تنقيح� 

يد�ي�.
�حــــ �قت قريــــب كانــــت �لطريقة �لوحيــــدb إلجر��   - ٨٥
تصحيحــــاE 4 ©موعــــة بياناE تتمثــــل 4 *جر�� هــــذ� �لتغيo يد�ي�. 
 Qمرتاحة الســــتخد� oال تــــز�< غ tل� Gمــــن �لبلد� oهنــــا  عــــد� كب�
�لتصحيــــح �آل¨، �لذلك فإhا تســــتخدQ �لتصحيــــح �ليد�6 4 مرحلة 
 Gفإ boصغ Eكانت ©موعة �لبيانا �c*� .{مــــن �ملر�حل �ملوصوفة �عــــال
 4 bمليز�� .Eمــــن �حلاال oلتصحيــــح �ليد�6 ســــيحقق �غر�ضه 4 كث�
 ،Gكاملة ��قيقة 4 �الســــتبيا Eكانت �ملعلوما �c* هــــذ} �حلالــــة هي �نه
 �cفعلي� باالطال� على �لنمو Oالتســــا� Qمن �ملمكن معاجلة عد Gكا�
ــــن هامشي (يتعيَّن  فإG نوعية �لتعد�� �� �الســــتقصا� قد يطر� عليها حتسُّ
�G يفتــــر� فريق �لتنقيح، مثًال، �G ”ما�6“ ليســــت ”غا�6“؛ ��نه 
*�c ظهــــرE �خلصوبة فإنه قد �فُتِر� فعلي� �hا ُجِمَعت uذ� �لشــــخص؛ 
��hــــا ³ ُتجَمــــع خطــــأ. �4 �لو�قع، نا��� ما تؤ�6 *جــــر���E �لتنقيح 
��الحتســــا� *D حتســــني نوعية [ع �لبياناE. �هذ} �إلجر���E ُتغيِّر 

عناصر معيَّنة فقط.
�4 بعض �ألحياG يكوG �الطال� على �ســــتبياG إلجر��   - ٨٦
تصحيــــح يــــد�6 غo ُمْجد. فاملعلوماE ال تكوG موجو�b فيه لســــبب 
مــــا. �4 بعــــض �ألحياG قد يكوG شــــخص ما غــــo ��غب 4 �إلبال® 
عن ِســــنه، �uذ� فإG �لبند يظل خالي� 4 �الســــتبياG. �4 هذ} �حلالة لن 
يؤ�6 فحص �الستبياD* G حل �ملسألة. �على هذ� فإنه Iب �G يتخذ 
فريــــق �لتنقيح قر��� بشــــأG كيفية معاجلة �لوضع. �بالنســــبة للتصحيح 
 b�لوط§ عبا� Eإلحصا���/Eيضع مكتــــب �لتعد��� G� بI ،6ليــــد��
”غo معر�G� �� “T يستخدQ ©موعة من �لقيم الستيفا� بند �لِسن.

�مــــا ³ يتم �التصا< باملجيب فإنــــه ال مفر من �G يؤ�6   - ٨٧
�لتصحيــــح �ليد�D* 6 خفض �لنوعية ��التســــاO. ��لتصحيح �ليد�6 
يســــتغرO �قتــــ� �طو< �يتســــبب 4 �يــــا�b �لتكاليف. ��حلو�ســــيب ال 
ل، كما �G ســــرعتها �ك�؛ �هي ال تعا¡ من مشــــكالE شــــخصية  تكِّ
قــــد تتعا�� مــــع �ملحافظة على �لنوعية �� �التســــاO؛ �هي، 4 معظم 
 Qتســــتخِد Gخفض تكلفة �ملعاجلة. �غالبية �لبلد� D* 6تــــؤ� ،Eحلــــاال�

�آلG نوع� من �لتصحيح �آل¨.
��لر��� �ملُْغَفَلة �غo �ملتســــقة ُتقلِّل جو�b �لبياناE �جتعل   - ٨٨
من �لصعب تقدمي بياناE للتعد�� َيســــُهل فهمها. �بعض �ملســــتخِدمني 
يفضلوG جد�لة �لر��� �ملُْغَفَلة �غo �ملتســــقة على �hا فئة ”³ ُيذكر“، 
ل مستخدموÀ Gخر�G تو�يع هذ} �حلاالE بالتناسب بني  4 حني يفضِّ
�لقيو� �ملتســــقة �ملبلغ عنها. �يوصي مستخدموÀ Gخر�G باتبا� قو�عد 
 Qملتسقة. ��ستخد�� oتملة“ للر��� �ملُْغَفَلة �� غ�” Eالحتسا� *جابا
�حلو�ســــيب Iعل �حتســــا� �لر��� �ســــتنا�� *D معلومــــاE �خر� 4 
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�الســــتبياD* �� G معلوماE ُمبلَّغ عنها لشــــخص له خصائص مماثلة �� 
.bا خصائص مماثلة �مر� ممكن� �متسم� بالكفا�u سكنية bحد�

�بالنظر *D �نه من �ملمكن �G يتنا�< �حلاسو� خصائص   - ٨٩
عديدb فإنه ينبغي �G تستفيد عملية �لتنقيح من هذ} �خلاصية. �على هذ� 
فإG *جر���E �لتنقيح �لt تنطو6 على �لعديد من �خلصائص E�c �لصلة 
قد تؤ�D* 6 �حتســــا� ���� �كثر معقولية مقا�َنة مبا ينتج عن عملية 
تنقيح بسيطة. �من ناحية �خر� فإG �لتنقيح �ملصمَّم تصميم� سيئ� قد 
يؤ�D* 6 *نتا� بياناE تعد���E ســــيئة. �ينبغي �G يكوG فريق �لتنقيح 
مَؤلف� من �خصائيني متمرســــني 4 ما�b �لبحث 4 فر�� معرفة fتلفة 
E�c صلة، �كذلك من �خصائيني 4 معاجلة �لبياناE. �ينبغي �G �تا� 
�فر�� فريق �لتنقيح بعناية �ملتغيِّر�E �لt سيبحثوhا 4 �الختبا��E �ملتعلقة 
 G� لتنقيح ��الحتســــا�. �ينبغي� Eمن �جل حتديد مو�صفا Oباالتســــا

نة لنسبة مئوية من �لر��� �لt مت تغيoها ��  تكوG نو�تج �ل�نامج متضمِّ
�حتســــاֲדا. �ســــوT يكوG �ملحلِّلوG بعد cلك 4 �ضع �فضل بالنسبة 
للحكم على نوعية �لبياناE؛ فا�تفا� �لنسبة �ملئوية لالحتساباE، مثًال، 

.Eلبيانا� Qمبثابة تنبيه لتوخي �حلر� 4 �ستخد� Gستكو
�مســــا� �لتنقيح، �� �ملر�جعة، يبيِّن �لتغيE�o �لt ُ��ِخَلت   - ٩٠
 Qلر��� بدً�� باستال� E��ملتابعة تطو �ملسا� Qعلى كل متغيِّر. �ُيســــتخَد

�لبياناE ��نتهاً� بعملية �لتنقيح ��الحتسا�.

مبا^ توجيهية لتصحيح �لبيانا* با� - 
 D* ،لي�À �� يؤ�6 �لتنقيح، ســــو�ً� ُ�جر6 يد�ي� G� ينبغي  - ٩١
جعــــل �لبيانــــاE ممثلة *D �قر� حد ممكن للحالــــة �لو�قعية �cلك بإلغا� 

�إلسقاطاE ��لقيو� غo �ملنطبقة �بتغيo �لقيو� غo �ملتسقة.

مبا^ توجيهية �ساسية لتصحيح �لبيانا* �إلطا% ٢ - 
:Eلتالية لتصحيح �لبيانا� Eالقتر�حا� �توَضع 4 �العتبا G� من �ملفيد Gلتنقيح، قد يكو� Eبعد �ضع *جر���

لة �صًال؛ *�خا< �قل عد� ممكن من �لتغيE�o �ملطلوبة على �لبياناE �ملسجَّ  (١)
��لة ��جه عدQ �التساO �لو�ضحة فيما بني �لقيو�؛*  (٢)

*���� قيو� للبنو� �خلاطئة �� �ملُْغَفَلة باستخد�Q قيو� �خر� للوحدb �لسكنية �� �لشخص �� �ألشخا� �آلخرين 4 �ألسر �ملعيشية   (٣)
 oغ” b�عبا ���من �ملالئــــم *� Gيكو E4 بعض �ملناســــبا� .b� �� ©موعــــة مناظــــرb كدليــــل �cلك، ��ئم�، �فق� إلجر���E �دَّ

مذكو�“ لبنو� معيَّنة.

 bث �لشكل �لتا¨ (�لشكل ١) �لذ6 يتعلق بأسرy ميكن�  - ٩٢
معيشية معيَّنة. ��لشكل يبيِّن �سرb معيشية uا عالقاE متسقة �قيو� تتعلق 

باجلنس. ��� �ألســــرb �ملعيشــــية ”cكر“ �ال توجد له معلوماE تتعلق 
باخلصوبة؛ 4 حني �G �لز�جة uا معلوماE مالئمة تتعلق باخلصوبة.

�سرg معيشية �فتر�ضية منوdجية تشمل صال* �لقر` ,�جلنس ,معلوما* �خلصوبة ألفر�ها �لشكل ١ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(ليست له معلوماE عن �خلصوبة)

�لز�جة
(uا معلوماE عن �خلصوبة)

�بنة�بن
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غo �نه 4 كثo من �حلاالE تكوG �ملعلوماE غo متسقة؛   - ٩٣
�عندئــــذ ُتطــــَر¶ �ألســــئلة �لتالية: ما �لذI 6ب �G تكــــوG عليه عملية 
 tمتسقة؟ ما هي �لطريقة �ل oا قيو� غu معيشية bلتنقيح بالنسبة ألسر�
 �� G� قد �ُبِلغ Gكا �c* ر6 ֲדا فريق �لتنقيح عملية �لتنقيحI G� ينبغي
�ألســــرb �ملعيشــــية ��لز��/�لز�جة من �لذكو� كما 4 �لشكل ٢؟ �4 
�لســــابق �فترَضت قاعدb �لتنقيح �لنموcجية �G �لشخص �أل�< 4 حالة 
��جة هو cكر، �خاصة *�c كاc Gلك �لشخص هو �� � ����جو� 

�ألسرG�� b �لشخص �لثا¡، �� �لز��/�لز�جة، هو �نثى.
�*�c حــــَد_ 4 هذ} �حلالة �كاG �� �ألســــرb �ملعيشــــية   - ٩٤
هــــو �لز�جــــة، �ليس �لز��، فإG قاعدb �لتنقيح �ملتبعة ســــتكوG خاطئة 
�ســــينتهي �ألمر بأG يكوG مكتــــب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ قد 

��تكب ��بعة �خطا�:

سيكوG جنس �� �ألسرb �ملعيشية خطأ؛  (�)
سيكوG جنس �لز��/�لز�جة خطأ؛  (�)

ستفقد �بة �ألسرb �ملعيشية �ملعلوماE �ملتعلقة Ïصوبتها؛  (�)
سوT ُيعَطى �لز��، خطًأ، خصائص تتعلق باخلصوبة.  (�)

���ضح �G هذ� �إلجر�� ليس *جر�ً� سليم� للتنقيح 
�علــــى �لعكس فإنه عندمــــا يتبيَّن، نتيجــــة لتطبيق *جر��   - ٩٥
تنقيح ســــليم، �G �� �ألســــرb �ملعيشــــية ��لز��/�لز�جة ·ا من نفس 
�جلنس، جتر6 �فق� لذلك �إلجر�� مر�جعة �ملعلوماE �ملتعلقة بالشخصني 
للتحقق من بياناE �خلصوبة. �بالنظر *G� D �� �ألسرb �ملعيشية �حد} 
هو �لذ6 تتعلق به بياناE �خلصوبة فإG �� �ألسرb �ملعيشية يصبح هو 
�ألنثى. �4 هذ} �حلالة تكوG قو�عد �لتنقيح uذ} �لبنو� قد �ستوفيت.

مثا" ألسرg معيشية فيها %l/%بة �ألسرg �ملعيشية ,�لز,k/�لز,جة من نفس �جلنس �لشكل ٢ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(له معلوماE عن �خلصوبة)

�لز�جة
(ليست uا معلوماE عن �خلصوبة)

�بنة�بن

ح �يض� هذ} �لنقطة.  �ير� 4 �لشــــكل ٣ مثا< Àخر يوضِّ  - ٩٦
�غالبيــــة �لبلد�G تعت� �G �لِســــن بالنســــبة إلجنا� �ألطفــــا< يتر��¶ بني 
١٥ ســــنة � ٤٩ ســــنة. �لنفتر� �G �مر�b قد �بلغت بأG لديها طفًال 
�عمــــرها ٥٢ سنة �ستنا�� *D �ليل مباشر من خال< �قم �لسطر �ملبيَّن 
 Oيزيد فر G� لِســــن �ملحســــو� (ليس مــــن �ملمكن� Oلطفل �� فر� Qأل
 �c* فريق �لتنقيح ما �ُيقرِّ G� ــــبI� .(لطفل عن ٥٠�� Qلِســــن بــــني �أل�

كاG فرO �لٍسن هو فرO مقبو< �� �نه Iب تغيo} بأG `ل �لتنقيح �ل 
�يا�b مد� �لســــن �ملقبو<  D* لتنقيح� ��� �c*� .حد �لِســــنَّني �� �آلخر�
لكي يكوG للشخص �طفا<، ��بلغت �مهاE �خرياG� E لديهن �طفاًال 
4 ســــن �ك�، فإG ©موعة �لبياناE قد يدخل فيها �ملزيد من �ألخطا� 
*�c ما كاG �لسن نفسه قد �ُبِلغ عنه خطًأ. �Iب، من جديد، �G يقرِّ� 

فريق �لتنقيح مد� مال�مة ��قاQ �لِسن �ملُبلَّغة ملتغيِّر�E معيَّنة.
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مثا" ألسرg معيشية يبيِّن �عما% بعض �فر� �ألسرg �ملعيشية �لشكل ٣ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(٥٣ سنة)

�لز�جة
(٦٠ سنة)

�بنة�بن
(E١٠ سنو�)(E٨ سنو�)

يعر� �لشــــكل ٤ �حد �لسينا�يوهاE �ملمكنة �ألخر�.   - ٩٧
فلنفـر� �G �لتنـقيـح قـد كشـــــف عـن �G �مـر�b عمـرها ٧٠ ســــنة uا 
طفالG عمر·ا ١٠ ســــنو�E � ٨ ســــنو�E كما هو مبيَّن 4 �لشــــكل 
٤. �هــــذ� �لوضــــع هو �ضع ممكــــن ألنه قد يكوG للــــز�� �طفا< من 
 bلألطفا< عالقة بر� �ألســــر Gتكو Tجة ســــابقة. �4 هذ} �لظر���
 G� ح �ملعيشــــية �ليس بالز�جة 4 حد �cִדا، �لو �نه قد يكوG من �ملرجَّ
�ألشــــخا� �لقائمني بإ�خا< �لبياناE قــــد ��تكبو� خطًأ بالضغط على 
�لز� ”٧“ �هم يقصد�G �لضغط على �لز� ”٤“ لتسجيل �لرقم ٤٠. 
�لنفتر� �نه، لســــبب ما، يطلب �خصائّيو ما�b �لبحث من �لشــــخص 
 Oلفر� Gسن �لطفل عندما يكو �� Qسن �أل oتغي Eلقائم مبعاجلة �لبيانا�
بينهما �كثر من ٥٠ ســــنة. �هذ� �لطلب يؤ�D* 6 عملية تنقيح �خر� 

�كثر تعقيد�. فبالنظر *G� D سن �ملر�b هو ٧٠ سنة �سن �لطفل �أل�< 
� فريق �لتنقيح �لشخص �لذ6 سيتم  هو ١٠ سنو�E فإنه Iب �G ُيحدِّ
 D* >سن �لطفل �أل� oفريق �لتنقيح تغي �يقرِّ G� سنه. �من �ملمكن oتغي
٢٠ �هو ما قد `ّل مشكلة هذ� �لطفل �أل�<، �� �G يغيِّر سن �لز�جة. 

�تظل هنا  مشكلة سن �لطفل �لثا¡ �لذ6 `تا� �يض� *D تنقيح.
�عند �لنظر 4 سن �ألQ �سن �حد �ألطفا< فقط سُتحدِّ�   - ٩٨
عملية �حتسا�، عشو�ئي�، �لسن، �سيكوG هذ� �لسن صحيح� نصف 
�لوقــــت تقريبــــ�. غo �نه عندما تتنا�< عملية �لتنقيح �يض� ســــن �لز�� 
ح �G يغيِّر فريق �لتنقيح سن �لز�جة �ستنا�� *D هذ}  ســــيكوG من �ملرجَّ
�ملعلوماE �إلضافية. �هذ� �لتغيo �لو�حد من شــــأنه �G `قق مزيد� من 

�لتناسق بني �عما� �فر�� �ألسرb [يعهم.

مثا" ألسرg معيشية يبيِّن ,جو عدP �تساq � �إلبالp عن �لعمر �لشكل ٤ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(٤٣سنة)

�لز�جة
(٧٠سنة)

�بنة�بن
(E١٠ سنو�)(E٨ سنو�)
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qالتسا�, qمر�جعة �النطبا جيم - 
 6� Gألساســــية 4 �لتنقيح �ال يكو� Eمن بني �الشــــتر�طا  - ٩٩
 Gيكو G� بI هذ� فإنه D* منطبقة. �باإلضافة oبنــــد متضمن� لِقَيم غــــ
هنا  �تســــاO بني �لر��� بالنســــبة جلميع �لبنو� E�c �لصلة ��خل كل 

.Eسجل �فيما بني �لسجال
 E[يع �ملعلوما �يأخذ �الحتســــا� 4 �العتبا G� ١٠٠ - �ينبغي
�ملتعلقــــة باملتغيِّر�E�c E �لصلــــة 4 �قت ��حد، *D �قصى حد ممكن، 
�ليس بالضر��b تتابعي� بالنسبة للمتغيِّر�E�c E �لصلة. غo �نه 4 بعض 
�حلاالE قد ُتجر� 4 �لتنقيح عملية مر�جعة للتأكد من �التســــاO قبل 
� �الحتسا� قيمة معيَّنة �ستنا��  حتديد مد� �نطباO قيد معيَّن. �*�c حدَّ
*D مر�جعة �التســــاO فإنه Iب مقا�نة �لقيمة بالقيد �ألصلي للتأكد مما 
*�c كانت متثل تغي�o فعلي�؛ �*�c كانت ال متثل تغي�o فإG �لقيد �ألصلي 

يظل على ما هو عليه.
١٠١ - �على سبيل �ملثا< فإنه خال< عملية تنقيح �حلالة �لز��جية، 
 �c*� جة“؛��/���تتــــم ��ًال مر�جعــــة �لعالقة لتبيُّن ما *�c كاG �لقيد ”
كاG كذلــــك، �³ يكــــن قد �ُبِلغ عــــن �G �لز�� متز��، �� �G �لز�جة 
متز�جة، ُتعَطى صفة ”متز��/متز�جة“ للحالة �لز��جية. �قبل *عطا� 
� �G �لشــــخص متز��، ُيجر6 �ل�نامج عملية مر�جعة  �لرمز �لذ6 `دِّ
ملعرفــــة �لــــرّ� �ألصلي. �*�c كاG �لرمز �لذ6 يبيِّن �G �لشــــخص متز�� 
موجو�� بالفعل فإG �ل�نامج ال يغيِّر �لقيد �ال يكوG قد حد_ خطأ.

`ج �لتنقيح من �على /^ �سفل  -١
١٠٢ - يبــــد� �إلجــــر�� بالبنــــد �أل�< �لــــذ6 يتعيَّــــن تنقيحه (من 
”�على“)، �هو عا�bً �ملتغيِّر �أل�< 4 �الستبياÂ ،G ينتقل خال< �لبنو� 
بالتتابــــع *G� D يتــــم �ســــتكما< تنقيــــح [يع �لبنــــو�. �4 حني �h Gج 
افظ علــــى �لعالقاE �لقائمة فيما بني  �لتنقيــــح من �على *D �ســــفل ال̀ 

بنو� �لبياناE فإنه يوفِّر *طا�� مالئم� الستكما< عملية �لتنقيح هذ}.
 oتغي D* E١٠٣ - �خــــال< عملية �لتنقيح، تؤ�6 بعض �لتنقيحا
 D* يؤ�6 هــــذ� �إلجر�� G� من �ملمكن� .bقيمــــة بنــــد ما �كثر من مــــر
حــــد�_ خطأ، �� �كثر، 4 ©موعة �لبياناE. �قد تكوG *حد� �لِقَيم 
�ملحتسبة غo متسقة مع بياناE �خر�. �ح عندما Iر6 �لتعامل مع 
�ملتغيِّــــر�E تتابعيــــ� ينبغي �G ُينقَّح متغيِّر معيَّــــن من حيث عالقته �ميع 
 Gمكن. �على ســــبيل �ملثا< فإ� G* ،ألخر� 4 نفس �لوقت� E�oملتغ�
عمر طفل �َتسب باالستنا� *D عمر �ألQ قد ال يكوG متسق� مع �لعد� 
 tل� Eســــة �� للســــنو��قضاها �لطفل 4 �ملد tل� Eملبلَّغ عنه للســــنو��
عاشــــها 4 �حلي. �4 هذ} �حلالة، ســــُيعا� �حتسا� �لعمر *G� D يصبح 
� له قيمة hائية.  متسق�. ��لعمر �ملحتَسب هو متغيِّر �سيط *G� D تتحدَّ
ل �ملتغE�o �لوســــيطة �ملحتسبة  �4 *جر�� �لتنقيحاE، ينبغي �ال ُتســــجَّ

� uا قيمة hائية. كتغيG� D* E�o حتدَّ
١٠٤ - �علــــى �لرغــــم مــــن �نه بالنســــبة لعــــد� قليل مــــن �لبنو� 
 b�عبا ���قــــد يقبل برنامج �لتنقيح تر  �خلانــــة خالية �� *� Tلظــــر���

”³ ُيذَكر“ فإG �ملعلوماE�c E �لصلة ميكن �G توفِّر قيو�� لغالبية �لبنو� 
مة ֲדذ}  �لt ُترَكت خالية �� �لt ُ���جت فيها قيو� خاطئة. ��لقيو� �ملقدَّ
 .bصحيحة بالنسبة لكل قيد على حد ،Gال تكو �� ،Gلطريقة قد تكو�
غG� o �لقد��E ��لســــرعاu� Eائلة للحاســــو� بالنســــبة ملقا�نة �لِقَيم 
�ملخزَّنة �ملختلفة تسمح بتحديد �لقيو� �لبديلة �لt تصف �حلالة بد�جة 
معقولة. �4 غالبية �حلاالE ســــتكوG �لتبويباE �لناجتة �كثر �تساق�، 4 
وِّ<  بعض �ألحياG، مقا�نًة بالتبويباE �لناجتة عن سجالE غo منقَّحة̀ 

�الحتسا� [يع �لقيو� غo �ملقبولة �ملد�جة فيها *D ”³ ُيذَكر“.
١٠٥ - �Iب �يض� �G ُيجر6 برنامج �لتنقيح مر�جعاE هيكلية 
(�نظــــر �لفصــــل ”ثالث�“). �ينبغــــي �G ُتر�َجع 4 عمليــــة �لتنقيح �لبنو� 
�ملتعلقة بالســــكاG (�نظــــر �لفصل ”��بع�“) ��لبنو� �ملتعلقة باملســــاكن 
(�نظــــر �لفصــــل ”خامســــ�“). �باإلضافــــة *D هذ� فإنه قــــد يكوG من 
لة، 4  ل ��حد ، �� عدb متغيِّر�E مســــجَّ �لضر��6 *���� متغيِّر مســــجَّ
�لسجل �لفر�6 �ملطلو� من �جل عملية �جلد�لة، حسبما �شo *ليه 4 

�ملرفق �أل�<.
١٠٦ - �مــــن �ملهــــم للغاية تفــــا�6 �لتنقيح �لد�ئــــر6، �6 *جر�� 
تغيــــE�o 4 بنــــد ما، �� 4 عــــدb بنو�، Â تغيoها *D ما كانت عليه 4 
 Qيقو G� بI نــــه� D* لدليل� oقــــت الحــــق. �4 مو�ضع �خر� يشــــ�
�ملوظفــــوG بتشــــغيل �ل�نامج عــــدb مر�E للتأكد مــــن �G �لبنو� [يعها 
 Eللتنقيح تغيِّر �لبيانا oقــــد ُنقِّحــــت بالكامل. �من �ملمكن �ضع معايــــ
 D* ها من جديد كي تعو�oتغي Â ،Dأل�� bنامج للمر�خال< تشغيل �ل
شكلها �ألصلي عندما تطبَّق �ملعايo على �لبياناE �لt مت تغيoها بتشغيل 
�ل�نامج ملرb ثانية. �4 �ملمكن �G يســــتمر هذ� �إلجر�� ملر�E تشــــغيل 
 4 oيتحاشــــى فريق �لتنقيح *�خا< مثل هذ} �ملعاي G� ينبغي� .bمتعد�

عملية �لتنقيح.
Hر�� متعد `ج تنقيح متغيِّ  - ٢

 Eسفل“ 4 تنقيح �لتعد���� D* ج ”من �علىh تبا�� G* - ١٠٧
��الســــتقصا��E، �هــــو �إلجر�� �لذ6 ُقدQِّ 4 �لفــــر� ١ �عال}، قد ال 
يــــؤ�6 ��ئمــــ� *D حتقيق �فضل �لنتائج - �هــــي �لنتائج �لt تقتر� من 
�لتو�يع �حلقيقي للمتغE�o. �كما �شo فإh Gج ”من �على *D �سفل“ 
يــــؤ�6 4 كثo مــــن �ألحيا�c* ،G ُطبِّق ��G �°اc �الحتياطاE �ملالئمة، 

*D حد�_ مشكالE 4 �لتنقيح.
 D* ج �خر يســــتندh هو bمتعـد� Eــــج تنقيـــــح متغيِّر�h� - ١٠٨
نظــــاQ فيليغــــي - هولــــت (Fellegi-Holt). �هذ� �لنهــــج يتطلب قد�� 
قق نتائج  �ك� من �خل�b 4 �حلوســــبة �من قوb �حلاســــو�، �لكنه قد̀ 
�قر� ما تكوD* G ”�لو�قع“. �تر� 4 �ملرفق �خلامس �ملعنوG :”طر�ئق 
 G� 6�من �لضر�� .bمتعد� Eتلفة لتنقيح متغيِّر�f الحتسا�“ �نو���
ُتحــــدَّ� 4 نظاQ تنقيح �ملتغيِّر�E �ملتعــــد�b ©موعة من �لبياناE �إلIابية 
 Eمقابل �لبيانا Gلتنقيح كل بيا� ���لعالقة بني �ملتغيِّر�E. �بعد cلك �ت
�ملتعلقة باألسرb �ملعيشية لتبيُّن ما *�c كانت �الفتر�ضاE [يعها صحيحة. 



١٩

 oصحيح سيتابع �لتنقيح، بند� بند�، �لقيو� غ oبالنسبة أل6 �فتر�� غ�
 G� بI E��بعد *جر�� [يع �الختبا� .Oالتسا� Qملنطبقة �� ��جه عد�
 �يقِيم نظاQ �لتنقيح ��الحتســــا� �فضل طريقة لتغيo �لسجل yث Iتا

[يع عملياE �لتنقيح.
١٠٩ - ��لقو�عــــد �ملعلنــــة �لــــو���b 4 �لشــــكل ٥، �عد�ها ١١ 
 b�ِّمتعد E�oتطبَّق 4 تنقيح متغ G� ميكن tمثاًال للقو�عد �ل Q قاعدb، تقدِّ
خلصائــــص ســــكانية منتقــــاb. �4 هذ� �ملثا< Iــــب �G يكوG عمر �� 
 Gلعامة، سيكو� Eملعيشية ١٥ سنة �� �كثر. �بالنسبة للتنقيحا� bألسر�

من �ألفضل �ستخد�X” Q“ سنة حيث X هي �حلد �أل�' �ملحد� للبلد. 
��لقو�عــــد �لــــو���b 4 �ملثا<، مثل صلة �لقــــرÐ ��جلنس ��لعمر ��حلالة 
 Eلية هامة �خر�. ��ملتغيِّر��� E�oز على متغ �لز��جية ��خلصوبة، يركِّ
يرتبــــط بعضها ببعض ��تباط� �ثيق�، �بالتــــا¨ فإنه Iب �G تنظر �فرقة 
�لتنقيــــح *ليها ©تمعة من �جل تنقيح �لبياناE بطريقة تتســــم بأك� قد� 
مــــن �لكفــــا�b. �ينبغي �G يالَحظ هنا �نــــه 4 حني �G �ملتغE�o [يعها 
uا �·ية فإG بعض �ملتغيِّر�u Eا بالنســــبة لعر� �لبياناE �·ية �ك� من 

�·ية �ملتغيِّر�E �ألخر�.

g%تاs مثا" لقو�عد تنقيح متغ;�* خلصائص سكانية �لشكل ٥ - 

�لعمر�جلنسصلة  �لقر�bلقاعد�Hلرقم 
�حلالة 
�خلصوبة�لز��جية

ينبغي �G يكوG عمر �� �ألسرb ١٥ سنة �� �كثر١ -
ينبغي �G يكوG عمر �لز��/�لز�جة ١٥ سنة �� �كثر٢ -
ينبغي �G يكوG �لز�� متز�ج�/�G تكوG �لز�جة متز�جة ٣ -
- ٤  �� Gيكو G� ينبغي bلز�� موجو��/كانت �لز�جة موجو�� Gكا �c*

�ألسرb �ملعيشية متز�ج�
- ٥ bألسر� �� Gينبغي �ال يكو bلز�� موجو��/�لز�جة موجو�� Gكا �c*

�١١ملعيشية ��لز��/�لز�جة من نفس �جلنس
ينبغي �ال يكوG �لشخص �لذ6 يقل عمر} عن ١٥ سنة قد تز�� 4 ٦ -

�6 �قت
١١ينبغي �ال تكوG لشخص cََكر معلوماE عن �خلصوبة٧ -
ينبغي �ال تكوG ألنثى يقل عمرها عن ١٥ سنة معلوماE عن �خلصوبة٨ -
سنة ٩ - عمرها ١٥  ألنثى  �خلصوبة   Eمعلوما قيد  خانة   Gتكو �ال  ينبغي 

��كثر خالية
ينبغي �G يكوG عمر �6 طفل �قل من عمر �� �ألسرb �ملعيشية١٠ -
ينبغي �G يكوG عمر �أل�/�ألQ �ك� من عمر �� �ألسرb �ملعيشية١١ -

�١٢١ملجمو�

١١٠ - �4 �ملثا< �لو��� 4 �لشــــكل ٦، كاG �لز�جاG من نفس 
�ملجموعة �لســــكانية �لt يتعلق ֲדا �لشــــكل ٥. �قد cُِكر �G �لز�جني 
من �لذكو�. �*جر�� �لتنقيح 4 هذ} �حلالة هو *جر�� بســــيط �مباشــــر. 
��ملتغيِّر �لذ6 يتعلق به �ك� عد� من �ألخطا� �ملكتشفة هو �ملتغيِّر �لذ6 
ســــُينقَّح ��ًال. �4 �لشــــكل ٦، ينفذ برنامج �لتنقيح *جر�� �الحتســــا� 
 b��لو�� Eلبيـانـا� D* بالنســــبة لبند ”�جلنس“ ألنه قد تبـيَّن، �ســـــتنـا��
4 �لشــــكـل ٥، �G �لـخـطـأ 4 هـذ� �لبنـد يتـعلـق بـما يلـي: (١) صـلـة 

�لقـــــرÐ ��جلنـــــس، � (٢) �خلصوبــــة ��جلنس. �عندمــــا ُير�َجع برنامج 
�لتنقيح �خلصوبة �يكتشــــف �G �� �ألسرb �ملعيشية له معلوماE تتعلق 
 Gتتعلق باخلصوبة فإ Eباخلصوبــــة �لكن �لز��/�لز�جة ليس له معلوما
�الحتســــا� يعطي �� �ألســــــــرb �ملعيشية صفة ”�نثى“. ��خ�o فإنــه 
*�c �عــــا� فريــــق �لتنقيح مر�جعة سلســــلة عالماE �لعــــد �كانت [يع 
�لقو�عــــد �إلIابيــــة صحيحة فإنــــه ال تكوG هنا  حاجــــة *D مزيد من 

�لتنقيح.
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مثا" لرl �سرg معيشية ,O/k,O,جة من نفس �جلنس � yموعة بيانا* غ; منقحة، ,�حلّل �لشكل ٦ - 

�ألطفا. �ملولو�� حh �لتعد��جلنسصلة �لقر�bلشخص
بياناE غo منقحة

٣.cََكر�� �ألسرb �ملعيشية١
”خالية“cََكر�لز��/�لز�جة٢

�لبياناE بعد تنقيحها بالنسبة للجنس
٣.�نثى�� �ألسرb �ملعيشية١
”خالية“cكر�لز��/�لز�جة٢

١١١ - �مــــن �ملمكن �G ُتكتب مو�صفاE �لتنقيح لعملية �لتنقيح 
هــــذ} علــــى �لنحو �ملبيَّن 4 �لشــــكل ٧. �*�c كاG بنــــد �خلصوبة كامًال 
للز�جني فإG �لتنقيح سيكوG صحيح�. غo �نه من �لو�ضح �G �لتنقيح 

ليس كامًال ألنه ال ير�عي ســــو� �حلالة �لt تكوG �خلصوبة فيها كاملة 
��قيقة لر� �ألسرb �ملعيشية ��لز��/�لز�جة مع�.

Z%مثا" ملو�صفا* تنقيح لتصحيح متغيِّر �جلنس، بترميز �ختيا �لشكل ٧ - 

If SEX of the HEAD OF HOUSEHOLD = SEX of the SPOUSE
   If FERTILITY of the HEAD OF HOUSEHOLD is not blank
      If FERTILITY of the SPOUSE is blank
          (if the SEX of the head of household is not already female)  Make the SEX = female
          (if the SEX of the spouse is not already male) Make the SEX = male
       else  Do something else because they have same sex and both have fertility!!!
     End-if
    Else     This is the case where the head of household’s fertility is blank
      If FERTILITY of the SPOUSE is not blank
          (if the SEX of the head of household is not already male) Make the SEX = male
          (if the SEX of the spouse is not already female) Make the SEX = female
     else    Do something else because BOTH have no fertility!!!
    End-if
End-if

١١٢ - ��لشــــكل ��نــــا} (�لشــــكل ٨) هو مثا< يعتــــ� فيه *جر�� 
للتنقيح �G �� �ألسرb �ملعيشية هو �نثى عمرها ١٣ سنة ���مل �لكن 

لديهــــا ثالثــــة �طفا<، �cلك �فقــــ� للمعلوماE �لــــt مت *�خاuا. �عند 
تشغيل �ل�نامج لتنفيذ قو�عد �لتنقيح ينتج ما يلي:
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�لعمر�جلنسصلة  �لقر�bلقاعد�Hلرقم 
�حلالة 
�خلصوبة�لز��جية

١١ينبغي �G يكوG عمر �� �ألسرb ١٥ سنة �� �كثر١ -
ينبغي �G يكوG عمر �لز��/�لز�جة ١٥ سنة �� �كثر٢ -
ينبغي �G يكوG �لز�� متز�ج�/�G تكوG �لز�جة متز�جة ٣ -
- ٤  �� Gيكو G� ينبغي bلز�� موجو��/كانت �لز�جة موجو�� Gكا �c*

�١ألسرb �ملعيشية متز�ج�
- ٥ bألسر� �� Gينبغي �ال يكو bلز�� موجو��/�لز�جة موجو�� Gكا �c*

�١ملعيشية ��لز��/�لز�جة من نفس �جلنس
ينبغي �ال يكوG �لشخص �لذ6 يقل عمر} عن ١٥ سنة قد تز�� 4 ٦ -

6�١١ �قت
١ينبغي �ال تكوG لشخص cََكر معلوماE عن �خلصوبة٧ -
١١ينبغي �ال تكوG ألنثى يقل عمرها عن ١٥ سنة معلوماE عن �خلصوبة٨ -
سنة ٩ - عمرها ١٥  ألنثى  �خلصوبة   Eمعلوما قيد  خانة   Gتكو �ال  ينبغي 

��كثر خالية
ينبغي �G يكوG عمر �6 طفل �قل من عمر �� �ألسرb �ملعيشية١٠ -
ينبغي �G يكوG عمر �أل�/�ألQ �ك� من عمر �� �ألسرb �ملعيشية١١ -

�٢١٣٢١ملجمو�

مثا" لتحليل تنقيح متغ;�* متعدg أل%ملة صغ;g �لسن |ا ثالثة �طفا" �لشكل ٨ - 

١١٣ - ��ســــتنا�� *D سلسلة �لقو�عد �إلIابية فإG متغيِّر �لعمر به 
�ك� عد� من �ألخطا� �Iب تغيo} ��ًال. �عندما يتغيَّر �لعمر تنتهي عملية 
�لتنقيح *�c كاc Gلك `ل [يع ��جه عدQ �التســــاO؛ �*ال فإG �ل�نامج 

.Oالتسا� Qعد� من ��جه عد �ُينقِّح �ملتغيِّر �لذ6 يتعلق به ثا¡ �ك
�عتبا%�* �لترميز  - "�

١١٤ - عنــــد قياQ مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية بوضع 
قائمــــة للرمــــو� �لt سُتســــتخَدQ 4 بر�مج �لتنقيــــح �4 *عد�� �جلد��< 
�لالحقة قد ترغب تلك �ملكاتب 4 حتديد �مو� مشتركة لبعض �لبنو�. 
 Gألماكن (مكا� ��على سبيل �ملثا< فإنه 4 كثo من �لبلد�G تكوG �مو
�مليــــال�، مــــكاG ميال� �أل�/�ألQ، �ل �إلقامة �لســــابق، مكاG �لعمل)، 
��للغــــة، ��ألصل �لعرقي/�جلنس، ��ملو�َطَنة، متماثلة *D حد كبo. �من 
�ملمكن حتديد نظاQ ترميز مشــــَتَر  مــــن �جل ”�ملكاG“ كرمو� مكوَّنة 
من ثالثة ��قاy Qيث ميثل �لرقم �أل�< �لقا�b ��لرقم �لثا¡ �ملنطقة ��لرقم 
/Eمكاتب �لتعد��� Qتســــتخِد G� لثالث بلد� معيَّن�. �من �ملمكن �يض��

�إلحصــــا��E �لوطنيــــة �مو�� �قمية للبلد تضعهــــا منظماE ��لية مثل 
�لشــــعبة �إلحصائية 4 �ألمم �ملتحدb (�ألمم �ملتحدb، ١٩٩٩). ��ضع 
©موعة من �لرمو� �ملشــــتركة للمتغيِّر�E �لt يوجد بينها ��تبا± �ثيق 
ميكن �G يقلِّل من �خطا� �لترميز �يساعد ©هِّز6 �لبياناE خال< عملية 
 Gحيثما يكو ،Eملشــــتركة تتيح �يض� ملجهِّز6 �لبيانا� ��لتنقيح. ��لرمو

مالئم�، نقل قيد من بند *À Dخر.
١١٥ - �هيكل �لترميز ميكن �G يســــهِّل عملية �لترميز، �كذلك 
عمليــــة �ملعاجلــــة �لt ُتجــــر� فيما بعد �ثنــــا� �لتنقيح �*عــــد�� �جلد��< 

��لتحليــــل. �بالنســــبة للبلد�G �لكبــــbo �لt يوجد فيهــــا عد� كبo من 
�ملهاجريــــن �� �ملجموعاE �لعرقية، من �ملفضل حتديد �مو� تعتمد على 
�لقا�b ��ملنطقة ��لبلد، مع حتديد �مو� �� ��قاf Qتلفة لكل منها، بدًال 

من *عد�� قائمة بسيطة.
 Gمشتركة لبنو� مثل: مكا �١١٦ - �تر� 4 �لشكل ٩ �مثلة لرمو
ص  �مليال�، ��ملو�َطَنة، ��للغة، ��ألصل �لعرقي. �بالنســــبة للفلبني، ُخصِّ
 Qمز �تلف عــــن �لرمز �لعا�للمتحدثــــني بلغَّــــة *لوكانو �لغــــة تاغالو® 
�ملخصــــص للغاE �لفلبني. �من �ملمكــــن �G تكوG هذ} �لرمو� fتلفــة 
عن بضعها �لبعض �يض� �cلك على حسب �حلالة �ملعيَّنة 4 �لبلد. �4 
حني �G �للغة �إلنكليزية uا �مز ��حد فإG هذ} �للغة يتحد_ ֲדا �كثر 
مــــن ©موعــــة ��حدu� .bذ� فإG �مو� مكاG �مليــــال� ��ملو�َطَنة ��ألصل 
�لعرقــــي 4 كنــــد� ��لوالياE �ملتحدb °تلف �ختالف� طفيف�. �بالنســــبة 
 Gمو�طنتهم فرنسية �يتحدثو Gلألشــــخا� �ملولو�ين 4 فرنســــا �تكو
�للغة �لفرنســــية �يكوG �صلهم �لعرقي فرنســــي�، ُيستخَدQ نفس �لرمز. 
 G� فريق �لتنقيح �ما قر �c*� ،ُ�غِفل بند من هذ} �لبنــــو� �c* ــــذ� فإنــــهu�
هذ� �حلل هو حل مالئم، ميكن ملجهِّز �لبياناG� E ينقل �لرمز من �حد 

�لقيو� �ألخر�.
 oغ Gل ©موعة 4 �ســــتبيا ١١٧ - �*�c كانــــت �لبنو� �لt تشــــكِّ
 Eالستقصا���/Eموظفي مكتب �لتعد��� Gمستقلة عن بعضها �لبعض فإ
هوG �ألســــئلة [يعها. �Iب �G يقرِّ� فريق �لتنقيح،  �لوط§ قد ال يوجِّ
 Qم ُتستخَد� bبنو� �خر� مباشر Qم ُتستخَد ،bلكل حالة على حد

�ملتغيِّر�E �ألخر� �ملتاحة.
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 4 Tهنا  �ختال G١١٨ - �حتد_ مشــــكلة �خر� عندمــــا يكو
�لتعا�يف بني �لتعد���E (�� بني تعد�� ��ستقصا�) بالنسبة ملتغيِّر�E مثل 
 Eإلحصا���/Eمكتب �لتعد��� �يقرِّ G� بI� .لعمل �� �ألصل �لعرقي�
�لوط§ �لكيفية �لt تؤخذ ֲדا هذ} �لتغيE�o 4 �العتبا�، ســــو�ً� بالنسبة 
للبيانــــاE �لــــI tــــر6 تنقيحها �� ملجموعــــاE �لبيانــــاE �ملأخوbc من 
تعد���E سابقة، �cلك لبياG �الجتاها�c*� .E كانت �لبياناE �ألصلية 
غــــo �ملنقحــــة متوفرb فإنه ميكــــن للقائمني مبعاجلة �لبيانــــاG� E ُيدخلو� 

تغيE�o على �لتنقيحاE �ملالئمة ��G يعيد�ها [يعها.
١١٩ - �على سبيل �ملثا< فإنه من �ملمكن �G يستخدQ بلد ����¿ 
 Gسيا عندما تكوÀ جنو� Gمز� ��حد� لبلد �ملنشأ بالنسبة جلميع بلد��
�حلاالE �ملكَتشفة قليلة. غo �نه بالنظر *G� D �منا± �uجرb تطر� عليها 
تغيE�o فإG �الســــتقصا�، �� �لتعد��، �لتا¨ قد يتطلب �مو�� منفصلة 
للهند �بنغال�يش �باكستاG �سر6 النكا �بلد�G جنو� Àسيا �ألخر� 

4 [يع مر�حل �لعملية.

طر�ئق تصحيح �لبيانا* ,�حتساֲדا ها� - 
 Eخالية 4 ســــجال Eجو� خانا� Gِكر �عال} فإcُ ١٢٠ - كمــــا
�لبيانــــا�c* E كاG �لبند ”³ ُيذَكر“ �� ”غo معر�T“ �� عدQ �جو� 
 .Eالســــتقصا���� Eخر� هو �مر `د_ 4 [يع �لتعد���� Eمعلومــــا
�`د_ �يض� �G تكوG هنا  قيو� غo منطبقة بسبب �خطا� من جانب 
�� �� بســــبب �خطا� 4 عملية *�خا< �لبياناE. �طر�ئق  �ملجيب �� �لعدَّ
 Eلبند. �ميكن 4 معظم �حلاال� Tتلف باختال° Eجــــر�� �لتصحيحا*
ص لبنو� �لبياناE �مو� منطبقة مع �لتأكد بد�جة معقولة من  �G ُتخصَّ
�hا صحيحة باستخد�Q ���� من بنو� بياناE �خر� 4 سجل �لشخص 
�� �ألســــرb �ملعيشــــية �� من �لســــجالE �خلاصة بأسر معيشية �خر� �� 

بأشخا� Àخرين.
١٢١ - �هــــذ� �لدليل يعر� �ســــلوبني لتصحيح �لبياناE �خلاطئة 
باستخد�Q �حلاسو�. ��حد �ألسلوبني هو طريقة �الحتسا� �الستاتيكي 
�� ”�لبطاقاE �لبا��b“، �هي طريقة ُتســــتخَدQ �ساس� للبنو� �ملُْغَفَلة �� 
غــــo �ملعر�فة. ��ألســــلو� �آلخــــر هو طريقة �الحتســــا� �لدينامي �� 

”�لبطاقاE �لســــاخنة“٣ �لt ميكن �ستخد�مها للبياناE �ملُْغَفَلة �للبنو� 
غo �ملتسقة �� غo �ملنطبقة.

“HIلبطاقا� �لبا�” ���سلو[ �الحتسا[ �الستاتيكي   - ١
 E١٢٢ - 4 �الحتســــا� �الســــتاتيكي، �� �حتســــا� ”�لبطاقا
�لبــــا��b“، ينســــب برنامج �لتنقيــــح ��َّ� معيَّن� لبنــــد ُمغَفل من ©موعة 
�b مسبق�، �� �G �لر� ُيحتَسب على �سا£ �لتناسب من تو�يع ����  �دَّ
منطبقة. �4 طريقة ”�لبطاقاE �لبا��b“ ال يســــتكمل �ل�نامج ©موعة 
�ملتغيِّــــر�E �ألصليــــة. ��لِقيَــــم ال تتغيَّــــر عن �لِقَيم �ملد�جــــة 4 �ملصفوفة 
�الســــتاتيكية �ألصلية بعد جتهيز صحائف �لتسجيل للشخص �أل�< �� 
 Eخر. ��لِقَيم �ألصلية توفِّر �حتساباÀ لثا¡ �� �لعاشــــر �� �6 شــــخص�

ألية بياناE ُمْغَفَلة. 
١٢٣ - ��الحتســــا� �الستاتيكي هو طريقة عشــــو�ئية، مثله 4 
cلك مثل �الحتسا� �لدينامي، غG� o �لِقَيم ال تتغo مع مر�� �لوقت. 

�هذ� �لنهج موصوT 4 �ملرفق �خلامس.
١٢٤ - �4 بعض �ألحياG يســــتخِدQ �الحتســــا� �الســــتاتيكي 
طريقة تعتمد على نســــبة، �هي طريقة تنسب �لر��� �ستنا�� *D ِنَسب 
�b مسبق�. �كمثا< للتو�يع �لتناسÆ للر���، نفتر� عملية جد�لة  �دَّ
لبياناE منطبقة، �6 بياناE من بنو� مكتملة، مقا�َنًة ببنو� مغَفلة، �هي 
 Gعمرهم ٣٣ سنة يعملو �تتعلق بوقت �لعمل �ألسبوعي لذكو Eبيانا
4 �لز��عة، قد بيَّنت �G ٢٥ 4 �ملائة من ��لئك �ألشخا� عملو� ٥٠ 
ساعة 4 �ألسبو�؛ � ٤٠ 4 �ملائة عملو� ٦٠ ساعة 4 �ألسبو�؛ �٣٥ 
4 �ملائة عملو� ٧٠ ســــاعة 4 �ألســــبو�. ��لر��� �ملغَفلة �� غo �ملنطبقة 
لوقت �لعمل للذكو� �لذين يبلغ عمرهم ٣٣ سنة ��لعاملني 4 �لز��عة 
يستعا� عنها ٢٥ 4 �ملائة من �لوقت بقيمة ٥٠ ساعة � ٤٠ 4 �ملائة 
من �لوقت بقيمة ٦٠ ساعـة �٣٥ 4 �ملائة من �لوقت بقيمة ٧٠ ساعة. 
 �� Eستقصا��� �� Eفيها من تعد��� Oموثو Eنه ما ³ تتوفر بيانا� oغ

�لطائفة �لعرقية�للغة�ملو�طنةZل �مليال�ֱדموعة
١٠١٠١٠١٠فرنسا/فرنسية
�٢٠٢٠٢٠٢٠سبانيا/�سبانية
�٢٥٢٥٢٠٢٥مريكا �لالتينية
�٣٠٣٠٣٠لفلبني/فلبينية
٣٢     *يوكانو
٣٢     تاغالو®

٤٠٤٠٤٠٤٠*جنلتر�/*جنليزية
٥٠٥٠٤٠٥٠كند�

�٥٢٥٢٤٠٥٢لوالياE �ملتحدb �ألمريكية

gمنتقا �مثلة %موO شائعة لبنو �لشكل ٩ - 

نتائج �الستبياناE �لt تتلقاها �لشعبة �إلحصائية 4 �ألمم �ملتحدb من حو�¨    ٣

١٣٠ بلد� �منطقة تبني �G مصطلحي ”�لبطاقاE �لساخنة“ � ”�لبطاقاE �لبا��b“ ليسا 
معر�فني بصفة عامة. غG� o بعض �لبلد�G قد طبقت هذين �لنهجني لتنقيح بياناִדا.



٢٣

مصا�� �خر� سابقة فإG هذ� �ألسلو� يتطلب �جلد�لة �ملسبقة للر��� 
�ملنطبقــــة �ملأخوbc من �لتعد�� �جلا�6، �هو �مر قد ال تكوG له جد�� 

�قتصا�ية �� تشغيلية.

�سلو[ ”�لبطاقا� �لساخنة“ ���الحتسا[ �لدينامي   - ٢

 oمن �لعناصر غ E١٢٥ - هنــــا  طريقة �خر� لتخليص �لبيانــــا
�ملعر�فة، �هي �ســــلو� �الحتسا� �لدينامي �� ”�لبطاقاE �لساخنة“ 
�لــــذ6 ُيســــتخَدQ لتحديــــد ِقَيم للقيو� غo �ملوجــــو�b �� غo �ملعر�فة �� 
 bملتحد� Eملتســــقة. �مكتب �لتعــــد�� 4 �لواليا� oلصحيحة �� غ� oغــــ
هــــو �لذ6 �ضع هذ} �لطريقة �صًال، غــــG� o �كاالE �خر� �ضافت 
*ليها تفاصيل منذ cلك �لوقت. ��الحتســــا� �لدينامي يستخدQ متغيِّر� 
 Tمعر� oحــــد� �� �كثر لتقدير �لر� �ملحتمــــل عندما يظهر عنصر غ��
 .Eلبيانا� b4 قاعد (معر�فة oعناصر غ bعد ،T4 بعــــض �لظر� ،��)
 Eالحتســــا� �لدينامي �صبح شائع� بشــــكل متز�يد بالنسبة لتنقيحا��
�لتعــــد���E بالنظر *D ســــهولته �*D �نه يعطــــي نتائج ”نظيفة“ �ميكن 
تكر��هــــا. �باإلضافــــة *D هذ� فإنه بإ��لة �لعناصــــر غo �ملعر�فة يصبح 
�حلصو< على �الجتاهاE بني �لتعد���E ��الســــتقصا��E �كثر ســــهولة 
ألG �ملحلِّــــل ال يضطــــر *D �لتعامل مع جو�نب غــــo معر�فة لكل حالة 

.bعلى حد
١٢٦ - �بالنســــبة لالحتســــا� �لدينامي، فإG �لبيانــــاE �ملعر�فة 
� �نســــب �ملعلوماE �لt يتعيَّن  �ملتعلقــــة بأفر�� تتماثــــل خصائصهم حتدِّ
�ســــتخد�مها عندمــــا يكوG بنــــد، �� بنو�، من �ملعلومــــاE �ملتعلقة بفر� 
Àخــــر غــــo معر�فة. �هذ} �خلصائص تشــــمل �جلنــــس، ��لعمر، �صلة 
�لقرÐ بر� �ألســــرb �ملعيشــــية، ��حلالة �القتصا�ية، ��لتعليم. �مصفوفة 
�الحتسا� نفسها هي ©موعة من �لِقَيم �لt متاثل �لبطاقاE 4 ©موعة 
Q، معلوماE ُتســــتخَدQ عندما  بطاقاE. �هذ} �ملصفوفاE °زÂ ،Gِّ تقدِّ
ُتصاT�َ عناصر غo معر�فة. �©موعة �لبطاقاE تتغيَّر ��ئم� باستكماuا 

 Eحتســــابا� oيث تتغy ترتيب �ملجموعة بشــــكل منطقي bبإعا� ��/�
 Eمن هنا جا� مصطلح ”�لبطاقا� :Eلر��� خال< عملية معاجلة �لبيانا�

�لساخنة“.
 bقيمة ��حد Gَُّتخــــز G� ١٢٧ - �كتوضيــــح بســــيط، من �ملمكن
كمجموعة بطاقاE. �على سبيل �ملثا< فإنه *�c كاG جنس شخص ما 
غo منطبق لســــبب ما فإG ©موعة �لبطاقاE ُتعَطى قيمة ��َّلية (cكر �� 
�نثى) �ختيا�ي� مبا `د� قيمة ��َّلية. ��لقيمة �ألصلية تصبح �جلنس أل�< 
شخص يصاT�َ �جنسه غo معر�T. غo �نه *�c كاG جنس �لشخص 
 �c*� .جنس �لشخص �أل�< `ل �ل �لقيمة �ألصلية Gأل�< منطبق� فإ�
كاG جنس �لشخص �لثا¡ غo معر�T فإG مصفوفة �الحتسا� تعطي 
�جلنــــس �ملخــــزGَّ. �4 هذ} �حلالــــة يكوG �جلنس �ملحتَســــب هو جنس 
�لشخص �أل�<. ��ملغز� هو �نه عندما يتبيَّن من �لتنقيح �نه توجد قيمة 
مقبولة لبند ما فإG تلك �لقيمة توَضع 4 مصفوفة �الحتسا�. �عندما 
يتبني من �لتنقيح �جو� قيمة غo مقبولة فإG �لتنقيح يضع مكاhا �لقيمة 

�ملنطبقة من مصفوفة �حتسا�.
١٢٨ - �تتمثــــل *حد� �ملشــــكالE �ملتعلقة بطريقة �الحتســــا� 
�لدينامــــي (�لبطاقاE �لســــاخنة) �ملوصوفة هنا 4 �نــــه *�c كانت لبندين 
 Qنفــــس �لفر� ”�ملانح“ قد ال ُيســــتخَد Gمعر�فة فإ oتلفــــني ِقيَــــم غــــf
لتحديــــد ���� منطبقة. �قد تؤخذ كل قيمة من شــــخص ”حقيقي“، 
غG� o هؤال� �ألشــــخا� قد يكونوf Gتلفــــني. �هنا  طريقة �فضل، 
�هي طريقة تتمثل 4 حتديد �ملتغيَِّرين 4 �قت ��حد من �لشخص نفسه. 

.Eل بعض �لصعوبا غG� o بر©ة هذ} �ملصفوفاE �ملعقَّدb قد تشكِّ
١٢٩ - ��لبياناE �لو���b ��نا} (�لشــــكل ١٠) تبيِّن �سرb معيشية 
مكوَّنة من عشرb �فر��. ��لرقماG ٩ � ٩٩ �للذ�G ميثالG �جلنس ��لعمر 
يشــــD* G�o معلوماE ُمْغَفلة. �على �لرغم من �جو� متغيِّر�E �خر� 
 E�oهذ} �ملتغ Gميكن �ستخد�مها 4 �الحتسا�، مثل �لتعليم ��ملهنة، فإ

.o4 هذ� �ملثا< �لقص ��³ ُتد

عينة ألسرg معيشية كمثا" ملدخال* من �جل �الحتساl �لدينامي �لشكل ١٠ - 
�لعمر�جلنسصلة �لقرIbقم �lوية

١١١٣٩
٢٢٢٣٥
٣٣١١٣
٤٣٩١٠
٥٤٢٤٠
٦٤١٩٩
٧٤٢١٣
٨٥٩٩٩
٩٥١٤٤
١٠٥٢٣٦

مالحظة: ٩٩,٩ = معلوماE مْغَفلة.



٢٤

 bكانت �لقيمة �ألصلية ملصفوفة �الحتســــا� �ملسما �c*� - ١٣٠
”مصفوفة �جلنس“ هي ”cكر“ (�لرمز = ١) فإG مصفوفة �الحتسا� 

ستأخذ بالتقريب شكًال مثل: �جلنس = ١.
 oللشــــخص ١ ســــتظل �لقيمة ١. غ E١٣١ - �بعد جتهيز �لبيانا
�G �لقيمة ســــتتغيَّر *D ٢ بعد معاجلة بياناE �لشــــخص �لثا¡ *G� c هذ� 
�لشــــخص �نثى. �سوT تأخذ �لقيمة �آلG �لشكل: مصفوفة �جلنس = 

.٢
١٣٢ - �بالنســــبة لكل قيد منطبق جلنس شــــخص جرE معاجلة 
بياناته `ل �مز �جلنس لذلك �لشخص �ل قيمة مصفوفة �الحتسا�. 
 �� ،١ D* لشخص �لثالث يغيِّر �الحتسا� �لقيمة� Eعند معاجلة بيانا�

”cكر“، مرb �خر�.
١٣٣ - �بالنسبة للشخص �لر�بع فإG �جلنس غo معر�u� ،Tذ� 
فإG �لتنقيح يتعرT على قيمة مصفوفة �الحتسا�، �هي 4 هذ} �حلالة 
”cكــــر“، �يضــــع �ل �لقيمة غo �ملعر�فة قيمة مصفوفة �الحتســــا�. 
 bلتنقيح يضع �لقيمة �لسابقة �ملوجو�� Gذ� فإu� ،لشخص ٥ هو �نثى��
4 مصفوفة �الحتســــا� من �لشــــخص ٣ (cكر). �تستمر هذ} �لعملية 

ح �لشخص ٨.
١٣٤ - ��لتنقيــــح يســــتخدQ �الحتســــا� مرb �خــــر�، �يصبح 
�لشــــخص ٨ ”�نثى“، *G� c قيمة مصفوفة �الحتسا� �لt مت �حلصو< 
عليهــــا مــــن �لشــــخص ٧ هي �نثــــى. �قد �ســــتخَدQ �لتنقيــــح مصفوفة 
�الحتسا� للحصو< على ِقَيم ملرتني: مرb للحصو< على قيمة ”cكر“ 
�مــــرb للحصو< على قيمــــة ”�نثى“. �بالنظــــر *G� D �لقيمة ”cكر“ 

 Qالحتســــا� يستخد� Gمتســــاٍ� تقريب� فإ �لقيمة ”�نثى“ تظهر بتكر���
4 �ألجــــل �لطويــــل كل قيمة للجنس نصف �لوقت تقريب�. �بعد جتهيز 
بياناE �ألفر�� �لعشــــرb [يعهم ســــيأخذ �ملتغيِّر �لشكل �لتا¨: مصفوفة 

�جلنس = ٢.
� �جلنس ֲדذ}  ١٣٥ - �على �لرغم من �G مصفوفة �الحتسا� حتدِّ
�لطريقة فإنه توجد طر�ئق �خر� �كثر تعقيد� الستخد�Q �إلجر��. �على 
 bبر� �ألسر Ðلتنقيح صلة �لقر� Qيستخد G� سبيل �ملثا< فإنه من �ملمكن
�ملعيشــــية ��جلنس للمســــاعدb 4 حتديد �لعمر لفر� ما. �ميكن �لنظر 4 

:Ðصلة �لقر ��لقائمة �جلزئية �لتالية لرمو
١ =  �� �ألسرb �ملعيشية   

٢ = �لز��/�لز�جة   
٣ =  �البن/�البنة   
٤ =  قريب Àخر   
٥ =  غo قريب   

 Eمبعاجلة �لبيانا Qلشخص �لذ6 يقو� � دِّ  ̀G� ١٣٦ - �من �ملمكن
ِقَيم� ��َّلية للعمر تكوG قريبة من �لوضع �حلقيقي لصالE �لقرÐ حسب 
�جلنس. �هذ} �لِقَيم ليســــت uا �·ية كبbo ألG �لتنقيح سوT يستبدuا 
 D* لتنقيح يدعو� Gبشــــكل مؤكد تقريب� قبل �ســــتخد�مها. كذلك فــــإ
�حتســــا� ِقَيم عديدy bيث تكوG �لِقَيم �ألّ�لية �لt تؤثر على �جلد��< 
�لنهائية قليلة. �من �ملمكن �G تكوG تلك �لِقَيم كما هو مبيَّن 4 �لشكل 

.١١

مصفوفة �ستاتيكية �ّ,لية للعمر تستند �� �جلنس ,صلة �لقر` �لشكل ١١ - 

bصلة �لقر
غ7 قريبقريب oخر�بن/�بنة�V/n�VجةI[ �ألسرH �ملعيشية

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

c٣٥٣٥١٢٤٠٤٠كر  (١)
�٣٢٣٢١٢٣٧٣٧نثى  (٢)

١٣٧ - �لنبحــــث مرb �خر� �ضع �ألفر�� �لـعشــــرb �ملعر�� 4 
�لشــــكل ١٠. �بالنظر *G� D �لشــــخص �أل�< 4 �لعيِّنة ُمدَ�� على �نه 
 Gكر“ (�لرمز = ١). فإc” ملعيشــــية (�لرمز = ١)، �هو� bألســــر� ��

ــــل �ل �لعنصر �أل�< (�إلحد�ثياG ١، ١) خال< عملية  عمــــر} (٣٩)̀ 
�الحتســــا�. �©موعــــة �لبياناE تتضمن بعد cلــــك �لِقَيم �ملعر�ضة 4 

�لشكل ١٢.
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١٣٨ - ��لشــــخـص �لثــــا¡ هو ��جــــة (�لرمــــز = ٢) ”��نثى“ 
 4 bعمرها (٣٥) `ل �ــــل �لقيمة �ملوجو� Gــــذ� فإu� ،(لرمــــز = ٢�)
�لصــــف �لثا¡ من �لعمو� �لثــــا¡، مبا يغيِّر ِقَيم ©موعة �لبياناD* E هذ} 
�لِقَيم. �باملثل فإG �عما� �ألفر�� �آلخرين 4 �ألســــرb �ملعيشــــية حتل �ل 

ِقَيم مصفوفة �الحتسا� ح �لشخص �خلامس.
 � ١٣٩ - �يالَحــــظ �G *جر�� �حتســــا� �جلنس �لســــابق قد حدَّ
�جلنس ١ للشخص ٤. �ألG �لتنقيح يتطلب *جر�� عملية �حتسا� ِقيمة 
للجنس فإG �لتنقيح ال يســــتكمل �ملصفوفة بعمر cلك �لشــــخص. �لن 
 Gملصفوفة *ال بِقَيم من صحائف تسجيل تكو� Eيستكمل �لتنقيح بيانا
بيانــــاE �جلنس �صلة �لقرÐ فيهــــا صحيحة �صًال. غo �نه عندما يصل 
�لتنقيح *D �لشــــخص ٦ فإنه يتبيَّن �G �لعمر غo معر�T. ��لشــــخص 
”cكر“، �هو ”قريب Àخر“ لر� �ألسرb �ملعيشية. �uذ� فإG �لتنقيح 
يســــتخدQ عنصر مصفوفة �الحتســــا� للذكو� �لذيــــن تكوG فئة صلة 
�لقرÐ بالنسبة uم هي ”قريب Àخر“ (�لعمو� �لر�بع 4 �لصف �أل�<) 
�يعطــــي قيمــــة �لعمر لتلك �لفئة (“cكر، قريب Àخر“ - 4 هذ} �حلالة 

.(٤٠

١٤٠ - ��لشــــخص �لثامن ³ ُيبلَّغ عن جنســــه �عمر}. ��لتنقيح 
� �لعمـــر �ســــتنا�� *D هـــــــذ� �جلنس  ــدِّ  ̀Â ،تســــــب �جلنــس كأنثى`
�لــــذ6 ُحــــدِّ� �*D �مز صلة �لقرÐ (٥). �4 هــــذ} �حلالة يكوG �لعمر 

.٣٧
١٤١ - �علــــى �لرغم مــــن �G �لتنقيح قد �حَتَســــب �لقيمة للعمر 
من صلة قرÐ معر�فة فإنه �ستخَدQ قيمة سبق حتديدها للجنس بالنسبة 
�b بإجر�� عملية �حتســــا�  للمتغيِّــــر�E �ألخر�. ��ســــتخد�Q ِقَيم �دَّ
�خــــر� هــــو، 4 هذ} �حلالة، مثا< إلجر�� من *جر���E �لتنقيح �لســــيئة 
(�نظــــر �جلــــز� (�) من �لفر� ٣ ��نا}). �ســــيكوG من �ألفضل �لبحث 
 4 Qخر� معر�فة، مثل �حلالة �لز��جية، كي ُتستخَد� Eعن بنو� بيانا

�الحتسا�.
١٤٢ - �بعد �لشخص �لعاشر ُتعَر� ِقَيم مصفوفة �الحتسا� 4 
�لشكل ١٣. �4 هذ� �ملثا< �سَتخَدQ �الحتساباG �ملصفوفة �الستاتيكية 
 ،Gكا G* ،oسو� عد� صغ ،bً4 �الحتسا�، عا� Qال ُيستخَد� .Dأل��
 Gمن �لسكا � من �لقيم �أل�َّلية. �ُتســــتخَدQ 4 غالبية �حلاالE ِقَيم ُتحدَّ

�لذين مت عدُّهم.

ينامي بعد تغي; ,�حد lمثا" ملصفوفة �حتسا �لشكل ١٢ - 

bصلة �لقر
غ7 قريبقريب oخر�بن/�بنة�V/n�VجةI[ �ألسرH �ملعيشية

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

c٣٩٣٥١٢٤٠٤٠كر  (١)
�٣٢٣٢١٢٣٧٣٧نثى  (٢)

gينامي بعد تغي;�* متعد lمثا" ملصفوفة �حتسا �لشكل ١٣ - 

bصلة �لقر
غ7 قريبقريب oخر�بن/�بنة�V/n�VجةI[ �ألسرH �ملعيشية

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

c٣٩٣٥١٣٤٠٤٤كر  (١)
�٣٢٣٥١٢١٣٣٦نثى  (٢)

مسائل �الحتسا[ �لدينامي (�لبطاقا� �لساخنة)  - ٣

�العتبا�I� �جلغر�فية  (�)
١٤٣ - *�c كاG برنامج �لتنقيح يســــتخدQ �الحتســــا� �لدينامي 
ا�< �ســــتخد�Q بياناE مصنَّفة   ̀G� باحتســــا� ِقيَــــم ُمغَفَلة فإنــــه ينبغي
 D* يؤ�6 هذ� �إلجر�� G� حسب �صغر منطقة ُمعرََّفة جغر�في�. �ينبغي
 Gلنا£ �لذين يعيشــــو� G� c* ،ّ� صحيح�حتما< �حلصو< على � bيــــا��
4 نفس �ملنطقة �جلغر�فية �لصغbo يكونوG، عا�bً، متجانســــني *D حد 
 Gكا �c*� .ما بالنســــبة خلصائصهــــم �لدميغر�فية �خصائصهم �ألخــــر�

 G� بI ذ� فإنهu� ،±تبا�هنا  � Gمتجانسني فإنه لن يكو oغ Gلسكا�
.bلكل حالة على حد Eيبحث فريق �لتنقيح �ملتغيِّر�

�ستخد�w �لبنو �لv توجد بينها صلة  (�)
١٤٤ - قبل �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي للحصو< على ِقَيم 
ُمْغَفَلة ينبغي �G ُتبَذ< جهو� الستخد�Q �لبنو� �لt توجد بينها صلة من 
 �c* صحيحة. �على ســــبيل �ملثا< فإنه Gتكو G� جل حتديد قيمة `تمل�
 �c* كانت �حلالة �لز��جية لشخص ما ُمْغَفَلة سيحدِّ� برنامج �لتنقيح ما
��جة 4 �ألسرb �ملعيشية. �*�c كاG هذ� هو /���كاG لذلك �لشخص 
� �لرمز �لذ6 يشــــG� D* o �لشخص متز��  �حلا< فإG �ل�نامج ســــيحدِّ



٢٦

�cلك ��G �ســــتخد�Q مصفوفة �حتسا�. غo �نه عندما ال يكوG مثل 
هــــذ� �لدليل متوفر� قد يعتمــــد �ل�نامج على قيمة مأخوbc من مصفوفة 

�حتسا�.
ر�� على �ملصفوفا� �لكيفية �لv يؤثر ֲדا ترتيب �ملتغيِّ  (�)

 tلوطنية �ل� Eإلحصا���/E١٤٥ - ينبغي على مكاتــــب �لتعد���
تســــتخدQ مصفوفاE �الحتســــا� �G تنظر 4 �ملتغيِّر�E �لt حتتا� *ليها 
مــــع قيامهــــا بوضــــع �لترتيب �لt ســــتجر6 طبق� له عمليــــاE �لتنقيح. 
�بالنســــبة للبنو� �ملتعلقة بالســــكاG، ستكوG �ملكاتب ��غبة G� 4 تنقِّح 
 Eتستخدمهما 4 مصفوفا G� اu يث ميكنy 4 �لبد�ية �جلنس ��لعمر
 E4 مصفوفا Qلتنقيح �لعا� Qِالحتســــا� �ألخر�. �ينبغي �ال َيســــتخَد�
�الحتسا� متغيِّر�E غo منقَّحة، �لو �G غالبية �ُحلَزQ �حلاسوبية ستقبل 
 G� من �ملمكن� .“Tمعر� oغ” b�تر� فيها عبا ،bصفوفــــ�، �� �عمــــد
 oبعد تنقيحها. غ Eالحتسا� �لتالية بنو� �لبيانا� Eمصفوفا Qتستخِد
�نه ينبغي �G تنظر �ملكاتب �إلحصائية 4 �ســــتبعا� �لبياناE �ملنقَّحة من 

مصفوفة �الحتسا� كلما كاc Gلك ممكن�.
١٤٦ - �على سبيل �ملثا< فإنه *�c �ّ�� �لتنقيح *D �حتسا� �لعمر 
�ســــتنا�� *D �جلنــــس �صلة �لقرÐ ينبغي �ال ُتســــتكَمل خاناE ©موعة 
 �c* (Ðجلنس حســــب صلــــة �لقر�) {ملصفوفة �الحتســــا� هذ Eلبيانا�
كاG قد جر� �حتســــا� �جلنس �� صلــــة �لقرÐ. �كقاعدb، ينبغي �ال 
 Ðُحزمة �لتنقيح قيمة �لعمر 4 خانة �جلنس �لصحيح �� صلة �لقر ��ُتد
�لصحيحــــة *ال عندما تكــــوG ِقَيم �لعمر ��جلنس �صلــــة �لقرÐ [يعها 
منطبقة �متســــقة. غo �نه 4 بعض �ألحياG ال يكوG من �ملمكن جتنب 

�ستخد�Q بياناE منقحة �cلك بسبب عو�مل �خر�.
د مصفوفا� �الحتسا[ تعقُّ  (�)

١٤٧ - يؤ�6 قياQ مكتــــب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ �عل 
�يا�b �حتمــــا< �حلصو< على  D* مصفوفــــة �الحتســــا� �كثــــر تفصيًال
مصفوفة �حتســــا� ”صحيحة“ �متســــقة. �على سبيل �ملثا< فإنه من 
 Ðصلة �لقر Qنامج قيمة �حلالة �لز��جية باستخد���ملمكن �G `تسب �ل
�حدها. غG� o �حتما< �G يكوG �لشــــخص ��مًال �� مطلق� يزيد مع 
�يا�b �لعمر. �uذ� فإG �حتســــا� �حلالة �لز��جية حســــب �لعمر �صلة 
�لقــــرÐ يبد� �مر� معقوًال. �باســــتخد�Q �لعمر �صلة �لقرÐ للشــــخص 
�لــــذI 6رy 6ث حالته، يأخــــذ برنامج �لتنقيح قيمــــة �حلالة �لز��جية 
 bًلشــــخص له نفس �خلصائص 4 �لســــجل �ملنطبق �لذ6 يســــبق مباشر

سجل �لشخص �ملع§ ��ملخزGَّ 4 مصفوفة �الحتسا�.
١٤٨ - �مــــع cلك فــــإG �إلجر�� �ملوصوT �عال} ميكن �G يؤ�6 
 Qلوط§ يقو� Eإلحصا���/Eفمكتــــب �لتعد��� .bجديد Eمشــــكال D*
عــــا�bً بتنقيح بنو� �الســــتبياG بتتابع ثابت، مع تنقيــــح �لعمر بعد �حلالة 
�لز��جية باتبا� hج ”من �على *D �ســــفل“. �*�c كاG هذ� هو �حلا< 
فإنــــه عندمــــا تكوG قيمة �حلالة �لز��جيــــة �قيمة �لعمر غo مد�جتني 4 
 bخذ قيمة �حلالة �لز��جية من �لسجل �لذ6 يسبق مباشر� �لسجل يتعذ�

 .Ðلعمر �صلة �لقر� tســــجل �لشخص �ملع§ ��لذ6 يتضمن نفس قيم
�نتيجة uذ� فإG �ل�نامج قد ال يتمكن من حتديد فئة �لعمر uذ� �لسجل. 
�يتمثــــل حــــل Àخــــر 4 *���� صف �� عمو� 4 مصفوفة �الحتســــا� 
لبنــــو� ”³ ُيذكــــر“. �من شــــأG هذ� �إلجر�� �G يتيــــح لل�نامج حتديد 
قيمة للحالة �لز��جية باســــتخد�Q فئة �حلالة �لز��جية من �لســــجل �لذ6 
يسبق مباشرb سجل �لشخص �ملع§ ��لذ6 يتضمن عبا�b ”³ ُيذكر“ 
مقابــــل نفس صلة �لقــــرÐ ��لعمـر. غG� o هنـا  عنصرين معاكســــني 
uـذ� �لنهـج. ��لعنصر �أل�< هو �G حاالE ”³ ُيذكر“ لنفس �لبندين 
©تمَعني هي حاالE قليلة لد�جة �نه ســــيكوG من �لصعب �ســــتكما< 
مصفوفة �الحتسا� للبند �ملُْغَفل. �ثاني� فإنه من �ملتعذ� �ساس� �حلصو< 
 Eذ} �لتجميعاu “b��لبا� Eج ”�لبطاقاh Qعلى ِقَيم مناســــبة باســــتخد�
من �لِقَيم �لt يشــــا� *ليها بعبا�b ”غo معر�c� “Tلك ألhا ليســــت 

موجو�b 4 عا³ ”�لو�قع“.
١٤٩ - �حل �ملشكلة �ملوصوفة �عال} يزيد من عب� �لعمل بالنسبة 
للشخص �لقائم مبعاجلة �لبياناE، �لكن ينتج عنه ُمنَتج �فضل من �لناحية 
 �c* لتحديد ما E��إلحصائية. �4 �لبد�ية ُيجر6 برنامج �لتنقيح �ختبا�
كانت �لبنو� uا �مو� منطبقة. �*�c كاG �لسجل للشخص �لذI 6ر6 
تنقيح بياناته ال يتضمن �مز� منطبق� للبند فإG مصفوفة �الحتســــا� ال 
تســــتخدQ �لبند uذ� �لســــجل. �من �ملمكن �G ُيســــهِّل �لقائموG مبعاجلة 
�لبياناE هذ� �لعملية بوضع مصفوفة �حتســــا� �كثر بساطة. �ملو�صلة 
تسب �ل�نامج �حلالة �لز��جية   ̀G� يتعيَّن Gكا �c* ث �ملثا< �لسابق فإنهy
 :Gبعد� ،bًا، عا�u Gمصفوفة �الحتسا� سيكو Gفإ bقيمتها مفقو� Gأل
�لعمــــر �صلة �لقر�c*� .Ð كشــــف �ل�نامج، بعــــد �الختبا�، عن �نه ال 
يوجد �مز مطابق للعمر فإنه سيحتســــب �حلالة �لز��جية حســــب صلة 
�لقــــرÐ �حدهــــا. �ألG �لتنقيح لصلة �لقرÐ ُيجــــر� قبل �لتنقيح للحالة 
�لز��جية فإG �مز صلة �لقرÐ سيكوG منطبق�. �يستخِدQ �ل�نامج هذ} 

�ملبا�É نفسها بالنسبة جلميع *جر���E �الحتسا� �لدينامي.
تطوير مصفوفة �الحتسا[ (هـ) 

١٥٠ - قد يقوQ موظفو ما�b �لبحث �يض�، بالتعا�G مع �لقائمني 
مبعاجلة �لبياناE، بإعد�� مصفوفاE �الحتسا� �ملالئمة (تستخِدQ بعض 
�فرقــــة �لتنقيح مصفوفاE �الحتســــا� �ملتعد�). ��لــــر��� �ملنطبقة هي 
�حدها �لt تســــتكمل مصفوفاE �الحتســــا�، *G� c �فرقة �لتنقيح ال 
ــــَبة �� �تَســــبة. �Iب على �خصائّيي ما�b �لبحث  تســــتخدQ ِقيم� منسَّ
 Eلتنقيح �©موعا� Eير�جعو� مو�صفــــا G� Eلقائمــــني مبعاجلــــة �لبيانا�

”�لبطاقاE �لساخنة“ للتأكد من �تساقها ��كتماuا.
ه قد� كبo من �لوقت ��لتفكv oو �ضع  ١٥١ - �Iب �G يوجَّ
مصفوفة �حتسا�، مبا يشمل yث مسألة �ستخد�Q �لسجالE �إل���ية 
�نتائج �لتعد���E، �� �الستقصا��E، �لسابقة. �ح بعد �لقياQ بأعما< 
�لبحــــث ��لتطويــــر ينبغي �ال ُيطبِّــــق �ملنقِّحوG مصفوفاE �الحتســــا� 
عشــــو�ئي�. �عندما تكوG مصفوفاE �الحتســــا� غo متســــقة ��خلي� 
 Q³ ُتســــتخَد �c*� .للتوفيق بينها oبذ< جهد كب D* هنا  حاجة Gتكو
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 Gينظر �ملوظفو G� بI الحتسا�� E4 �ضع مصفوفا bد قو�عد موحَّ
.b4 كل مصفوفة على حد

١٥٢ - �على �لرغم من �G كل خانة 4 مصفوفاE �الحتســــا� 
�لــــو���b 4 �ألمثلة �لt يتضمنهــــا هذ� �لدليل uا قيمة ��حدb فإG بعض 
 Eكثر من �حتما< ��حد لكل خانة. �هذ} �خلانا� � �فرقــــة �لتنقيــــح حتدِّ
توفِّر بعد� *ضافي�. �لتوضيح cلك فإنه *�c كانت �ألعما� جلميع �ألبنا� 
4 �ســــرb ما غo معر�فة، كما هو �حلا< مثًال 4 �ســــرb ֲדا ��بعة �بنا� 
cكو�، فإG �حلاســــو� لن َينِســــب �لقيمة نفســــها ��بع مر�E مبا يعطي 
 oتلفة. غf �بعة �عما�لك سُتنسب �c بدال من� .Eبع مر��أل ��تكر�
�نه ح 4 هذ} �حلالة قد ُتنسب �لقيمة نفسها �كثر من مرc� bلك على 

.Eحسب ما تتضمنه �ملصفوفا

Hد مصفوفا� �الحتسا[ �ملوحَّ  (�)
 D* الحتســــا�� Eيؤ�6 توحيد مصفوفا G� ١٥٣ - من �ملمكن
 bد تبســــيط عملية �لتنقيح. �مصفوفاE �الحتســــا� �لu tا �بعا� موحَّ
ملتغيِّــــر�E �جتماعيــــة ��قتصا�ية fتلفة، مثل �لفئــــاE �لعمرية ��جلنس، 

ميكن �ختبا�ها �تطبيقها بسرعة.

 Eإلحصا���/Eمكتــــب �لتعد��� G١٥٤ - �على ســــبيل �ملثا< فإ
�لوط§ قد يرغب 4 �ضع مصفوفة �حتسا� لتحديد �مز للغة 4 حالة 
عدQ �جو�}. �يكا� يكوG من �ملؤكد �G �ملوضع �أل�< �لذ6 سيبحث 
فيه برنامج �لتنقيح ســــيكوG ��خل �ألسرb �ملعيشية لشخص Àخر جر� 
�إلبال® عن �نه يتحد_ بلغة معيَّنة. �ما ³ `د_ cلك فإنه من �ملمكن 
�G �تا� �ل�نامج �للغة �لt يتحد_ ֲדا شــــخص ســــابق له نفس �جلنس 
��لفئة �لعمرية (بعد �ســــتكما< مصفوفة �الحتسا� عندما تكوG �لبنو� 
َحة، *G� c �ألشخا�  �لثالثة منطبقة). �هذ� �إلجر�� ســــيعطي لغة مرجَّ
 bًموجو�ين عا� Gمماثلة يكونو Eبنفس �للغة �� بلغــــا Gلذيــــن يتحدثو�

من �لناحية �جلغر�فية 4 �ماكن قريبة من بعضهم �لبعض.
 E١٥٥ - �4 �لشكل ١٤، ال يتضمن متغيِّر ”�للغة“ �ية معلوما
بالنسبة لر� �ألسرb �ملعيشية. �لسبب ما، قد ال يكوG �ملاسح �لضوئي 
�� �لشخص �لقائم بإ�خا< �لبياناE قد توصل *D قيد، �� �مز، �للغة، 
�� قــــد يكــــوG خطأ ما Àخر قد حد_. غo �نــــه بالنظر *G� D �لز��/

�لز�جــــة ��ألبنا�/�لبنــــاE يتحدثوG [يعهم باللغة �لســــو�حلية فإنه من 
 �� �� D*� ملعيشــــية� bألســــر� �� D* ُتنســــب تلك �للغة G� ملمكن�

�ألسرb �ملعيشية �لذ6 ُ�ْغِفل قيد �للغة بالنسبة له �يض�.

 �للغة |ما مثا" لرl �سرg معيشية ,�l% l �ألسرg �ملعيشية � حتدِّ �لشكل ١٤ - 

١٥٦ - �4 حالة عدQ �إلبال® عن �للغة بالنسبة أل6 شخص 4 
�ألســــرb �ملعيشــــية فإنه Iب �G يفعل برنامج �لتنقيح شــــيئا Àخر. فأ�ًال، 
يبحث برنامج �لتنقيح عن متغيِّر�E �خر� إلعطا� تقدير غo مباشر للغة 
 Gُيعطي �جلنس �� �ألصل �لعرقي �� مكا Gملستخدمة. �4 بعض �ألحيا�
ــــر� للغة �ملالئمة �لt يتعيَّن �حتساֲדا. �*�c توفَّر cلك �ملؤشر  �مليال� مؤشِّ

فإG فريق �لتنقيح قد �تا� �ســــتخد�c Qلك �ملؤشــــر لتحديد �للغة لر� 
�ألسرb �ملعيشية؛ �*ال فإنه من �ملمكن �G يستخدQ برنامج �لتنقيح �لعمر 
��جلنس لالحتســــا�. �قد يكوG شكل مصفوفة �الحتسا� شبيه� ملا 

هو مبيَّن 4 �لشكل ١٥.

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(³ حتد� لغة)

�لز�جة
(تتحد_ �للغة �لسو�حلية)

�بنة�بن
(تتحد_ �للغة �لسو�حلية)(يتحد_ �للغة �لسو�حلية)

(³ حتد� لغة)
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١٥٧ - �*�c تقر� �G ُتجر� عملية �حتسا� فإG �ل�نامج ينسب 
لر� �ألسرb �ملعيشية لغة باالستنا� *D �لفئة �لعمرية ��جلنس. �4 هذ} 
�حلالة ستكوG �لقيو� �لو���b 4 مصفوفة �الحتسا� قيو�� تتعلق بأ�با� 
�ســــر معيشية سابقني فقط، *G� c �مز �للغة جلميع �ألشخا� �آلخرين 

4 �سرb معيشية معيَّنة هو نفس �مز �للغة لر� �ألسرb �ملعيشية.
 bال يز�< ال يوجد 4 �ألســــر Gكا �c* ،١٥٨ - �4 هــــذ} �ملرحلة
�ملعيشــــية شــــخص ُيبلِّغ عــــن �لتحد_ بلغــــة معيَّنة فإG برنامــــج �لتنقيح 

يســــتخدQ مصفوفة �الحتسا� لَِنْسب لغة لر� �ألسرb �ملعيشية �ستنا�� 
 tملعيشــــية �جنســــه. ��للغة �ملنسوبة هي �للغة �ل� bألســــر� ��عمر  D*
ُنِســــَبت مؤخــــر� 4 ملف �لبياناE على �hــــا �للغة �لt يتحد_ ֲדا �� 
�ســــرb معيشــــية Àخر لنفس �لعمــــر ��جلنس. �بالنظــــر *G� D مصفوفة 
�الحتسا� يتم ”�ستكماuا“ بشكل مستمر مع ظهو� حاالE مقبولة 
ح �G تكوG �للغة �ملنسوبة لغة يتحد_ ֲדا �ملجتمع �ملحلي  فإنه من �ملرجَّ

بصفة عامة.

�لقيم �ألصلية ملصفوفة �حتسا� �ينامية للغة �لشكل ١٥ - 

�لعمر
٧٥ سنة ��كثر٦٠-٧٤ سنة٤٥-٥٩ سنة٣٠-٤٤ سنة١٥-٢٩ سنة�قل من ١٥ سنة�جلنس
�للغة �٢للغة �١للغة �١للغة �١للغة �١للغة c١كر
�للغة �٢للغة �١للغة �١للغة �١للغة �١للغة �١نثى

مثا" ألفر� �سرg معيشية � حتد |م لغة �لشكل ١٦ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
(³ حتد� لغة)

�لز�جة
(³ حتد� لغة)

�بنة�بن
(³ حتد� لغة)(³ حتد� لغة)

(³ حتد� لغة)

١٥٩ - �ســــوT تكوG هنا  �ســــتثنا��E من قو�عــــد �لتنقيح 4 
 E�oعلى معرفة �لتغي Gر� �ملوظفو` G� بI� .بد�ية �ية عملية تنقيح
4 �للغــــة �لــــt قد حتد_ عنــــد �نتقاuم من منطقــــة جغر�فية *D �خر�. 
�Iــــب �يضــــ� �G ִדتــــم بعض �لبلــــد�y GاالE �جــــو� خليط �لي من 
ثي �للغة. غo �نه ح 4 هذ} �حلالة ينبغي �G تكوG �لنسبة �ملئوية  متحدِّ
َبة �لناجتة عن �الحتسا� ��حدb تقريب� ما  َبة ��لِقَيم غo �ملَُنسَّ للِقَيم �ملَُنسَّ

³ يكن هنا  خفض �نتقائي لإلبال® بالنسبة للغاE معيَّنة.
 b١٦٠ - �قــــد تبحث عملية تنقيح �خــــر� 4 متغيِّر �لديانة. �مر
�خــــر�، قد ُتحَتَســــب �لر��� �ملتعلقة بالديانة حســــب �لعمر ��جلنس. 
�ســــوT يو�صــــل برنامــــج �لتنقيــــح �ســــتكما< �لبياناE عندمــــا تتوفر 

�ملعلوماE [يعها، كما �نه سيستخر� ����� من مصفوفة �الحتسا� 
للمعلومــــاE �لt تكــــوG ”غo معر�فة“. �مصفوفة �الحتســــا� هذ} 
 Eمشاֲדة للمصفوفة �ملتعلقة باللغة، مع �جو� �لِديانة 4 �خلـانا Gستكو

بدًال من �للغة.
١٦١ - �ينبغي مالحظة �G هذ� �لتفســــo يفتر� �تبا� hج ”من 
 ،bطر�ئق معقَّد Qتستخد tســــفل“ �لتتابعي. ��فرقة �لتنقيح �ل� D* على�
مثــــل طريقة فيليغــــي - هولت (Fellegi-Holt)  � طريقة �الحتســــا� 
�جلديــــدb (�نظــــر �ملرفق �خلامس) ُتطبِّــــق [يع �لتنقيحــــاE�c E �لصلة 
4 �قــــت ��حد. ��إلجــــر�� �حلا¨ يفتر� �يض� �جــــو� ترتيب مالئم 

.Eللتنقيحا
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١٦٢ - �هنــــا  �لكثo من �خلصائص �القتصا�ية، مثل �ملشــــا�كة 
4 �لقوb �لعاملة، ��قت �لعمل 4 �ألسبو� �ملاضي �� �ألسابيع �ملاضية، 
��قت �لعمل 4 �لسنة �ملاضية، �لt ميكن �حتساֲדا باستخد�Q خصائص 
مماثلة. �ميكن باســــتخد�Q خصائص �حتســــا� مماثلة �G ُير�جع برنامج 
 oتس G� كما ينبغي ،Eلتنقيح �لقيمة بسرعة بالنسبة خلصائص �ملتغيِّر��

.Qطى �سر� على �جه �لعموÏ عملية �لتنقيح
 G١٦٣ - �ينبغــــي مالحظــــة �نــــه من �لصعــــب 4 بعــــض �ألحيا
 Eو مالئم بالنســــبة ملصفوفاv حلصــــو< على خصائــــص ُنقَِّحت على�
 ،bً4 سلسلة. ��6 مكتب *حصائي ال يرغب، عا� Dالحتســــا� �أل��
4 *���� بنو� غo منقَّحة كأبعا� ملصفوفة �حتسا�؛ كما �G �حتسا� 
�لتنقيــــح ال يســــتخدQ �جلنس �� �لعمر كبعَدين ملصفوفة �حتســــا� قبل 
 Dالحتســــا� �لقليلة �أل�� Eمصفوفا Gيتم تنقيحهما. �على هذ� فإ G�
 oال ميكن تغي Eتنقيح �� متغيِّر� D* تلفة ال حتتا�f Eمتغيِّر� Qستستخد
 ،Gللبنو� �ملتعلقة بالسكا ،Dقيمتها. �بالنســــبة ملصفوفة �الحتسا� �أل�
قد َيســــتخِدQ �لتنقيح عد� �ألشــــخا� 4 �لوحدb �لســــكنية مبا c 4لك 

�لصفر للوحد�E �خلالية.
١٦٤ - �بالنســــبة للتنقيحاE �ملتعلقة باإلســــكاG بصفة عامة، قد 
تســــتخِدQ �يض� مصفوفة �الحتسا� �أل�D عد� �ألشخا� �ملقيمني 4 
 Eفريق �لتنقيح قد ُيعدِّ< �إلجر��� G� oلسكنية كبعد ��َّ¨، غ� Eلوحد��
ببنو� �إلســــكاG كي تؤخذ �لوحد�E �خلالية 4 �العتبا�. �على ســــبيل 
 bيتعلق بعنصر ”ما� Gلتنقيح �أل�< بالنسبة لإلسكا� Gكا �c* ملثا< فإنه�
لية قد  �لبنــــا� للجــــد��G �خلا�جية“ �� ”نو� �جلد��G“ فــــإG �لِقَيم �أل�َّ
تكوG مســــتندD* b عد� �ألشخا� �ملقيمني 4 �لوحدb �لسكنية، مبا 4 

cلك قيمة متثل �لوقت �لذ6 تكوG �لوحدb خالية فيه.
١٦٥ - �عندمــــا تكــــوG �لوحدb خالية �لكن مــــع �نطباO عنصر 
 G��بنو� �جلد Dلتنقيح يســــتكمل �خلانــــة �أل�� Gفإ “G��نــــو� �جلد”
�خلا�جية. �عندما يكوG نو� �جلد��G معر�ف� بالنسبة لوحدb مشغولة 
 .bلعد� �ألشخا� �ملقيمني 4 �لوحد bلتنقيح يستكمل �خلانة �ملناظر� Gفإ

غo �نه عندما تكوG ما�b �لبنا� للجد��G �خلا�جية معر�فة فإG مصفوفة 
�الحتسا� ستعطي قيمة ملا�b �لبنا� للجد��G �خلا�جية �ستنا�� *D عد� 

.bألشخا� �ملقيمني 4 �لوحد�
١٦٦ - �بعــــد �الســــتخد�Q �أل�َّ¨ ملصفوفة �الحتســــا� هذ} قد 
يرغــــب فريق �لتنقيح بعد cلك 4 �لتحوُّ< *D بعض �خلصائص �ألخر� 
�ملتعلقة باإلســــكاG، مثل ”نو� �لســــقف“ �� ”�حليــــا�b“. ��خلصيصة 
Q تنوُّع�  �ملنتقــــاb، �ي� كانت، Iب �G متيِّز بوضو¶ بــــني �لوحد�E �تقدِّ
يكفي لعدQ �ختيا� �لصفة نفسها بشكل متكرِّ�. �من �ملمكن �G يعطي 
�النتقــــا� �ملتكــــرِّ� لنفس �لصفة ِقَيم� تشــــبه ِقَيم �الحتســــا� �لt يعطيها 
 Eج �الحتســــا� �لدينامي (�لبطاقاh ليس� “b��لبــــا� Eــــج ”�لبطاقاh
�لساخنة). ��ستخد�Q �الحتسا� �لدينامي، مثًال، 4 ”جتمعاE سكنية“ 
4 ثكناE للجيش قد يتسبب 4 �ستخد�Q �لقيمة نفسها بشكل متكر� 
*�c كانت �خلصيصتاG �لوحيدتاG �للتاG مت �نتقا¼·ا ·ا �لعمر ��جلنس. 
 G�� �يعهم من �لذكو] Gلسكا� Gيكو G� 4 هذ} �حلالة من �ملحتمل�
يكوG �لعمر بالنسبة لغالبيتهم 4 نطاO مد� عمر �د��. �uذ� فإG تلك 
�ملصفوفة �ملعيَّنة قد ال تعطي �فضل �لنتائج. �*�c كانت ”�حليا�b“ متنوِّعة 
بد�جة كافية مع �جو� ِنَسب مئوية كافية من �ملال  ��ملستأجرين فإنه 
من �ملمكن �G يكوG هذ� �ملتغيِّر منطبق�. �4 غo هذ} �حلالة من �ملمكن 

�G يستخِدQ �لبلد �نو�ع� fتلفة من �ألسقف.
 Qا باســــتخد�h� b١٦٧ - �بصفــــة عامة، يتبني ألفرقة تنقيح عديد
�بعا� متشاֲדة ملصفوفاE �الحتسا� تقوQ بعملياE فحص �قل �حتصل 

على نتائجها بسرعة �ك� ��مبا مبزيد من �لِدقَّة.
�لظر�~ �لv ال ُيستخَدw فيها �الحتسا[ �لدينامي  (�)

١٦٨ - *�c �ختا� فريق �لتنقيح �ال يســــتخِدQ �الحتسا� �لدينامي 
باملرbَّ فإG تتابع �لتنقيحاE تظل له �·ية. �على ســــبيل �ملثا< فإG �لعمر 
يرتبط ببنو� عديدb، منها صلة �لقرÐ بر� �ألســــرb �ملعيشية، �مستو� 
�لد��سة، ��لعمالة، ��خلصوبة (لإلنا_). �لنبحث �فر�� �ألسرb �ملعيشية 

�ين 4 �لشكل ١٧: �ملحدَّ

مثا" لرl �سرg معيشية ,طفل ُ�غفل عمر� �لشكل ١٧ - 

�ألطفا. �ملولو�� حh �لتعد��ملهنةحالة �لعملعد سنو�� �لد�Iسة�لعمرصلة �لقر�bلشخص
خالية١١٤٠١٢١٣٣
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١٦٩ - صحيفة �لتسجيل للشخص ٣ تتضمن صلة قرÐ ٣ (�بن/
 Qيســــتخد G� بنــــة) �ال تتضمــــن �لعمر. �لتحديــــد �لعمر، من �ملمكن�
برنامج �لتنقيح �لفرO 4 �لعمر بني �� �ألســــرb �ملعيشــــية ��البن/�البنة 
(ســــو�� كقيمة �َتســــبة بأســــلو� ”�لبطاقاE �لبا��b“ �� كقيمة يتم 
 Gكا �c*� .(ســــابقة عن طريق �الحتســــا� bحلصــــو< عليها من �حد�

 bألســــر� ��١٥ (عمر  Gعمر �البن/�البنة يكو G٢٥، مثًال، فإ Oلفر�
�ملعيشية �هو ٤٠ مطر�ح� منه �لفرO 4 �لعمر �هو ٢٥).

١٧٠ - �عد� سنو�E �لد��سة معر�T �يض�، �هو 4 هذ} �حلالة 
٧ ســــنو�E. �عمر ١٥ قد يكوG مناظر� على vو ســــليم uذ� �ملستو� 
�لتعليمي. �بالنظر *G� D مد� �لســــنو�E �ملالئم للد��سة بالنسبة لعمر 



٣٠

معيَّن يقل عن مد� �ألعما� للفرO 4 �لعمر بني �� �ألســــرb �ملعيشــــية 
��البن/�البنة فإنه من �ألفضل �لتأكد ��ًال مما *�c كاG مستو� �لد��سة 
 G� قد �ُبِلغ عن �ملستو� فإنه من �ملمكن Gكا �c*� .هو مســــتو� مالئم
 (b��لبا� Eلبطاقا�) باالحتسا� �الستاتيكي � دَّ ُيســــتخَدQ فرO للعمر̀ 
�� �الحتسا� �لدينامي (�لبطاقاE �لساخنة) للحصو< على عمر مالئم. 
 bألســــر� ��4 �لعمر بني  Oلفر� Gفإ Tمعر� oملســــتو� غ� Gكا �c*�

�ملعيشية ��البن/�البنة ميكن �ستخد�مه لتحديد �لعمر.
 G4 �لعمر قد تكو Oملتعلقة بالفر� Eنــه حـ �ملعلوما� o١٧١ - غــ
قد ُ�ْغِفَلت. �4 غالبية �لبلد�G، يكوG �حتما< *ْغفا< مســــتو� �لتعليم 
 tل� Eجح، 4 �لو�قع، من *غفا< �لعمر. ��ملثا< �لتا¨ يوضح �خلطو���

قد يتخذها فريق �لتنقيح *�c كاG �لعمر �مستو� �لد��سة ُمْغَفَلني.
١٧٢ - ال يتضمن �لشــــكل ١٨ �لعمر �� عد� سنو�E �لد��سة، 

�لكنه يتضمن معلوماE �خر�. ��لشــــخص ٣ ليس متقدم� 4 �لعمر 
*D ��جــــة تكفــــي لكي يكوG من �لعاملــــني، �� ألG يكوG لديه �طفا< 
(�� �نه cكر). �باستخد�Q �ملعلوماE �ملتعلقة بالعمل ميكن ملجموعة من 
”�لبطاقــــاE �لبا��b“ حتديد قيمة للعمر، �لكنها ســــتكوG �قل من �قل 
قيمة مقبولة للعمر بالنســــبة للعمل. �كبديل، *�c �ستخدQ فريق �لتنقيح 
�الحتســــا� �لدينامي ستعطي قيمة مصفوفة �حتسا� قيمة للعمر. �قد 
يكــــوG من �لضر��G� 6 ُيســــتخَدQ 4 حتديد �لعمــــر �ملختا� عمر �� 
�ألسرb �ملعيشية كأحد �ملتغيِّر�E للمحافظة على �التساO. �على سبيـل 
 Gملعيشــــية ٢٠ �ليس ٤٠ يكو� bألســــر� ��عمر  Gكا �c* ملثا<. فإنه�
من �لو�ضح �G *عطا� �لعمر ١٤ للشــــخص ٣ لن يكوG �مر� مالئم�. 
�عند حتديد �لعمر ميكن �يض� حتديد عد� سنو�E �لد��سة �لذ6 ينبغي 

بالتا¨ �G يكوG متسق� مع �لعمر �حالة �لعمل.

مثا" لرl �سرg معيشية ,طفل ُ�غفل عمر� ,عد سنو�* %�سته �لشكل ١٨ - 
�ألطفا. �ملولو�� حh �لتعد��ملهنةحالة �لعملعد سنو�� �لد�Iسة�لعمرصلة �لقر�bلشخص

خالية١١٤٠١٢١٣٣
٣٣XXخاليةخاليةخالية

١٧٣ - �*�c قــــر� فريــــق �لتنقيــــح �G `تِســــب [يع �لبنــــو�، �� 
غالبيتهــــا، فإنــــه يتعيَّن عليه �G يضع �ســــتر�تيجية لبنــــا� �لتنقيح بطريقة 
منطقية. �بالنســــبة للبنو� �ملتعلقة بالســــكاG ينبغي �G يبد� �لتنقيح �ميع 
 Qتستخِد G� معر�فة. �ينبغي oعناصرها غ Gتكو G� ُيحَتمل tلبنو� �ل�
�فرقــــة �لتنقيح �ية معلوماE �خر� تكوG متوفرb للمســــاعدb 4 حتديد 
 G� 4 ��< مصفوفة �حتســــا�. �4 حني ��كل بند ســــُيدَ Gكا �c* ما
 Gلبلد�� Tباختال �oالحتســــا� �تلف كث� Eضــــع تفاصيل مصفوفا�
ح �G تكوG لد� مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية  فإنه من �ملرجَّ

بعض �ملعلوماE �ملتاحة uذ� �لغر�.
١٧٤ - �هنــــا  �لعديد من ُحــــَزQ بر�مج �لتنقيح �لــــt تتتبع عد� 
�ألشــــخا� 4 �لوحدb �لســــكنية مع مر�� �لوقت. �على ســــبيل �ملثا< 
 Tمعر� oتتيح مصفوفة �حتســــا� لعنصر جنس غ G� فإنه من �ملمكن
 bكر“ �� ”�نثى“ على حســــب عد� شــــاغلي �لوحدc” تعيــــني قيمــــة
 Gيتم �نتقا¼ها لشخص يكو tلية �ل �لسكنية. �على هذ� فإG �لقيمة �أل�َّ
جنســــه غo معر�T �� غo منطبق ملســــكن يقطنه شــــخص ��حد قد 
يكوcَ” Gكر“. �بالنســــبة ملســــكن يقطنه شــــخصاG قد تكوG �لقيمة 
لية ”�نثى“. �تكوG �لقيمة ملسكن يقطنه ثالثة �شخا� ”cكر“،  �أل�َّ
�هكــــذ�. �ال ُتســــتخَدQ �ملصفوفة *ال كحل �خo بعــــد �G تكوG [يع 
تنقيحاE �التســــاO، مثل �جلنس لر� �ألسرb �ملعيشية ��لز��/�لز�جة 

��جو� معلوماE عن �خلصوبة، قد �خُتِبَرE �ُحلَّت.
حتديد حجم مصفوفا� �الحتسا[  (�)

 Eحلاســــو� مصفوفا� Qتقَبل غالبية ُحز G� ١٧٥ - مــــن �ملمكــــن

�حتسا� متعد�b �ألبعا�. �ينبغي �G تؤخذ �لنقا± �لتالية 4 �العتبا� قبل 
�ضع مصفوفاE �الحتسا�.

�ملشكال� �لv تنشأ عندما تكو� مصفوفة �الحتسا[  ‘١’
wVك� من �لال�

١٧٦ - *G ��حدb من �ك� �ملشــــكالE �لt تو�جه بعض مكاتب 
�لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنيــــة عنــــد قيــــاQ �خصائي مــــا�b �لبحث 
��خصائــــي معاجلــــة �لبياناE بأعماuم مع� هي مشــــكلة �ملنقِّحني �لذين 
يبد�Ö Gاس� ��ئد�. �من �لسهل �الندفا� vو �ضع ُحزQ تنقيح yيث 
- تســــتغرO عملية �ل�©ة �قت� �طو< من �لوقت �لال�Q �تصبح عملية 
معاجلة بياناE �لتعد�� �� �الســــتقصا�. متســــمة بالبط�. �قد يقرِّ� فريق 
�لتنقيــــح، مثــــًال، �نه لتحديد �لعمر، باإلضافــــة *D ”�جلنس“ �“��جة 
�لتحصيل �لتعليمي“ � ”�ملشــــا�كة 4 �لقوb �لعاملة“، Iب �G يد�� 
�يض� بالنســــبة لإلنا_ ”عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��“. �*ضافة 
”عــــد� �ألطفــــا<“ �ملولو�ين ح �لتعد�� قد يوفِّــــر تقدير� �فضل قليًال 
 G� تلك �إلضافة. �يتعيَّن ���يا�b تعقُّد �ل�نامج قد ال ت G� oللعمر، غ
� �فرقة �لتنقيح عد� �بعا� مصفوفة �الحتســــا� �لt ســــتعطي �فضل  حتدِّ
 tالحتســــا� �ل� Eمع�. فمصفوفا bلنتائــــج من حيث �لِدقَّــــة ��لكفا��
يكــــوG حجمها �ك� من �لــــال�Q (تتضمن عد�� كب�o من �خلاناE) ال 
 Qقد ُتســــتخَد “b��لبا� Eِقَيم ”�لبطاقا G� ا متام�، كماuميكن �ســــتكما

بدًال منها على vو غo مالئم.
فهم ما حتققه مصفوفة �الحتسا[  ‘٢’

١٧٧ - *ضافــــًة *D مصفوفاE �الحتســــا� �لــــt يكوG حجمها 
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�ك� من �حلجم �لال�Q، قد تتســــبب �ملســــا��E 4 حد�_ خلط. �من 
�ملهــــم �لتأكد من �G �ألفــــر�� �ملختصني مبا�b �لبحث، �كذلك �لقائمني 
مبعاجلة �لبياناE، قا���G على تتبُّع �ملســــا��I� .Eب �G يتأكد ��لئك 
�ألفــــر�� مع� من �G مصفوفة �الحتســــا� حتقِّق �ملهمــــة �ملقصو�b منها. 
�مرb �خر�، Iب �G يعمل �ألشــــخا� �ملســــؤ�لوG عن ما�b �لبحث 
��لقائموG مبعاجلة �لبياناE مع� للتحقق من �G كل متغيِّر، �� كل ُبعد، 
 D* يتأكد��، *ضافة G�� و ســــليم؛v 4 مصفوفة �الحتســــا� ُينفَّذ على

هذ�، من �G [يع �لتجميعاE تعمل على vو سليم.

�ملشكال� �لv تنشأ عندما تكو� مصفوفة �الحتسا[  ‘٣’
wVصغر من �لال�

 Gكا �c* Q�١٧٨ - يعَتبَــــر �G مصفوفة �الحتســــا� �صغر من �لال
عــــد� �ألبعا� فيها صغ�o للغاية �� *�c �ســــُتخِدَمت نفس قيمة مصفوفة 
 Gكأ) Eا بســــبب �لتجميعاuقبل �ستكما �الحتســــا� بشــــكل متكر�
تكوG �لفئاE �لعمرية �� �ملستوياE �لتعليمية قليلة للغاية). �على سبيل 
ح  �ملثا< فإنه بد�G �جو� ُبعد للجنس 4 مصفوفة للعمر يكوG من �ملرجَّ
�G ُيعطى [يع �ألطفا< 4 �ســــرb معيَّنة نفس �لعمر عندما يكوG �لعمر 
غo معر�T. �ينبغي �G يعمل �ألفر�� �ملســــؤ�لوG عن ما�b �لبحث مع 
�لقائمني مبعاجلة �لبياناE الختبا� مصفوفاE �الحتسا� بالنسبة جلميع 

.�o6ٍ منها كث� �تكرُّ Qيتأكد�� من عد G�� ملختلفة� Eلتجميعا�

�لبنو �لv يصعب �ستخد�w مصفوفا�  ‘٤’
�الحتسا[ بالنسبة lا

 t١٧٩ - هنــــا  بعــــض �لبنو�، مثل ”�ملهنــــة“ � ”�لصناعة“، �ل
 Eتنقيحها �مر صعب للغاية. �4 حني �نه قد تنتج عن مصفوفا G� ثبت
 G� متَّسقة فإنه من �ملمكن oحتسا� منفصلة للمهنة ��لصناعة نتائج غ�
يكوG بذ< جهد ملر�جعة [يع ����� قيو� �ملهنة ��لصناعة �مر� مكلِّف� 
�صعب�. �على ســــبيل �ملثا< فإنه *�c تبيَّن �G �حلالَّقني �� ُمصفِّفي �لشعر 
يعملــــوG 4 مصانع جتهيز �ألËا  تكوG هنا  حاجة *D نو� Àخر من 
�لتنقيــــح. �باإلضافــــة *D هذ� فإG ِكَبر عد� �ملهن �فئاE �لصناعة ميكن 
�I Gعل �الحتســــا� �لدينامي صعبا للغاية. �بالنســــبة لبعض �لبنو� قد 
ُيقرِّ� فريق �لتنقيح �G عملية �لتنقيح حتقِّق نتائج عكســــية، ��تا�، بدًال 
من cلك، �ستخد�Q عبا�b ” ³ ُيحدَّ�“ �� ”³ ُيذَكر“. �4 غo هذ} 
 Eج �الحتســــا� �الستاتيكي ”�لبطاقاh Qُيســــتخَد G� حلالة قد يكفي�

.“b��لبا�

مر�جعة مصفوفا� �الحتسا[  - ٤
١٨٠ - ينبغي �G يكوu� Gيكل �ألساســــي ملصفوفة �الحتســــا� 
4 �ية ُحزمة بر�©ياE للتنقيح مشــــاֲדة ملا هو معر�� 4 �لشــــكل ١٩. 
� مو�صفاE �لتنقيح �ملصفوفاE �ملســــتخَدمة لالحتسا�  �Iب �G ُتحدِّ

��G تستخِدQ ِقَيم ”�لبطاقاE �لبا��b“ ملجموعة �لِقَيم �أل�َّلية.

lمثا" لرمز �حتسا, gمثا" ملجموعة قيم ملصفوفة بطاقا* با% �لشكل ١٩ - 

.

.

.
A01-AGE-FM-SEXRL (2,6)22.

Not reportedParentOther relativeChildSpouseHead of household23.
.Male202010404024.
.Femle202010404025.

.

.

.
if AGE = 0.9840.
let A01-AGE-FM-SEXRL (SEX,RELATIONSHIP) = AGE41.
else42.
message 'Age is unknown, so imputed' AGE43.
write 'Age is unknown, so imputed, Age = 'AGE44.
impute AGE = A01 (SEX,RELATIONSHIP)45.
message 'AGE is now known' AGE46.
end-if47.

.

.

.
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لية /عد� �ملصفوفة �الستاتيكية �أل�َّ  (�)
١٨١ - يستكِمل �إلجر�� �ملبيَّن ��نا} مصفوفة �الحتسا� 4 كل 
مرb يتبيَّن فيها �G شــــخص� له ِقَيم منطبقة 4 �لبنو� �لثالثة [يعها - 4 
هــــذ} �حلالــــة ”صلة �لقرÐ“ � ”�جلنس“ � ”�لعمــــر“. غo �نه عندما 
Iد برنامج �لتنقيح �G قيمة �جلنس غo منطبقة (�� غo ُمدَ�َجة)، °تا� 
مصفوفة �الحتســــا� قيمة تستند *D صلة قرÐ ��مو� للجنس منطبقة 

(متغيِّر�E جر� تنقيحها بالفعل).
Iسائل لألخطا�  (�)

١٨٢ - ينبغــــي �G توفِّــــر ُحزQ �لتنقيح عد�� من �لطر�ئق �لt جتعل 

من �ملمكن �لتأكد من �hا تنفَّذ �لتنقيحاE ��الحتساباE بشكل سليم. 
�ُتسَتعَر� ��نا} خاصيتني من هذ} �خلصائص ·ا ���مر �لرسائل ����مر 

�لكتابة.

١٨٣ - �يتمثــــل �حد مصا�� �ملعلوماE 4 عر� �ســــالة، كما 
�b �نتائج  هو مبيَّن �عال} 4 �لشــــكل ١٩. �هذ� �ألمر يولِّد �ســــائل �دَّ
صة (*[ا¨ عد� مر�E توجيه �لرســــائل) ملستوياE جغر�فية  حصر ُملخَّ
(مثل منطقة عّد، تقسيم مد¡ صغo، تقسيم مد¡ كبo) �كذلك لكل 
�ستبياG. �بالنسبة جلميع �الستبياناE قد يكوG تقريـر fتَصر مشاֲדا ملا 

هـو ���� 4 �لشكل ٢٠:

مثا" لتقرير ملخص عن عد �الحتسابا* لكل خطأ �لشكل ٢٠ - 

�قم �لسطر�لرسالة�قم �خلطأ�لعّد
٦٢٩ ٢عد� �ألطفا< لكل �مر�b يزيد عن �لعد� �ملقبو<١٤-١-
٦٤٥ ٢عد� �ألطفا< لكل �مر�b يزيد عن �لعد� �ملقبو<١٤-٢-
٦٦٩ ³٢ ُيذكر عد� �أل�ال� �لذكو� �ملوجو�ين١٤-٢٣
١٤-٢٤Eملوجو��� E٦٧٨ ³٢ ُيذكر عد� �أل�ال� �لبنا
١٤-٣٣٥b٧٢٣ ³٢ ُيذكر �لشهر آلخر �ال�
٨٩٢ ٢ال يوجد �طفا< ُ�لد�� ح �لتعد��؛ فرO �لعمر بني �ألQ ��لطفل مقبو<١٤-٧٦

مالحظة: �لرقم ”١٤“ يشo، ببساطة، *D �لبند ١٤ 4 سلسلة معينة؛ � �ألخطا� مرقَّمة تتابعي�.   

م حســــب �الستبياG (�لشكل ٢١) قد  ١٨٤ - �*عد�� تقرير ُمنظَّ
�b. �من  يبيِّن �قم �الســــتبياG، مبا يشــــمل [يع �لرمو� �جلغر�فية �ملحدَّ
�ملمكن بعد cلك �G ُتدَ�� 4 �لتقرير قائمة باألخطا� �لt مت �كتشافها 
4 �ل�نامج، حســــب �لبند (�لعمر 4 هذ} �حلالة)، �حسب �قم �لسطر 
4 �ل�نامج �حلاســــو¿ �cلك حســــبما هو مبيَّن ��نـــــــا} *D �ليســــا�. 

�4 هذ� �ملثا< كانت خانة �لعمر خالية، غG� o مصفوفة �الحتســــا� 
�عطــــت �لعمــــر على �نــــه ٤٨ �ســــتنا�� *D صلة �لقــــرÐ �� �جلنس uذ� 
 oغ ،Tمعر� oلعمر �ملعيَّــــن غ� Gذ} �حلالة كاu لشــــخص. �بالنســــبة�
�G تعليمــــاE �لرســــالة ميكن �G تكتب �يضــــ� �ملعلوما�c* E كاc Gلك 

مطلوب�.

عينة تقرير عن �ألخطا� �ملوجوg � �الستبيا@ �لشكل ٢١ - 

Iقم �لسطرIقم �الستبيا�: ٠١٠١٠١٧
# �٤٦لعمر (١) = �لعمر غo معر�u� ،Tذ� �حُتسب

Gآل� Tلعمر (١) = ٤٨ �لعمر معر��

H خصيص� قو�ئم �ألخطا� �ملعدَّ  (�)

١٨٥ - قد ُيعطي برنامج �حلاسو� �يض� �مر� Àخر يسمح بإجر�� 
 Qخطو�ته. �قد ُيســــتخَد �لتنقيح �مســــا� Eحتليل �كثر تفصيًال ملو�صفا
�ألمــــر إلظهــــا� �ملعلومــــاE قبل *جــــر�� �6 تغيÂ ،o ُتجــــر� بعد cلك 
 bمر ،Eألمر يبيِّن �لســــجل، �� �لسجال� Gفإ �oيعها. ��خ] E�oلتغي�

�خر� بعد *جر�� �لتغيE�o. �ֲדذ} �لطريقة ميكن للمحلِّل �G يتأكد من 
�G عملية �لتنقيح تتبع [يع �ملسا��E على vو سليم. �قد تكوG �لنتائج 
متَّفقــــة مــــع ما هو مبيَّن 4 �لشــــكل ٢٢. ��لســــطر �أل�< للناتج يعطي 
�ملتغيِّر�E (مثل �ملقاطعة، صلة �لقرÐ، �جلنس، �لعمر)؛ �بعد cلك ُتبيَّن 
�لبيانــــاE �لــــو���b، يليها �خلطأ (عدQ �جو� بياG للعمر 4 هذ} �حلالة)، 

.oبعد *�خا< �لتغي Eلبيانا� Øتأ Â
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١٨٦ - �هذ� �إلجر�� يساعد فريق �لتنقيح 4 حتديد ما *�c كانت 
عملية �لتنقيح تتبع �ملسا��E �لصحيحة.

١٨٧ - �نو� �الختبا� هو جز� هاQ من تنقيح �لتعد�� ��الستقصا�. 
��لطريقــــة �لتالية متثل *حد� �لطرO �ملمكنة الختبا� *جر���E �لتنقيح. 
�قــــد تبد� �لعمليــــة بأG يقوQ �ألخصائيوG بإجــــر�� �لتحليل منهجي� عن 
 bملعيشية �ملثالية هي �سر� bمعيشية ”مثالية“. ��ألسر bا� �ســــرI* طريق
 ،Eملعيشية، ��لز��/�لز�جة ��ألبنا�/�لبنا� bألسر� ��معيشية كاملة - 
��قا�� Àخر�G، ��شخا� غo �قربا� - مع [يع خصائصهم. �Iب 
�G حتقق �ألسرb �ملعيشية �ملثالية �ختبا� [يع �لتنقيحاG�� E �ية �خطا�. 

�يستمر �إلجر�� كما هو مبيَّن ��نا}:
 bبإ�خا< خطأ ��حد 4 كل �ســــر Eمعاجلو �لبيانا Qيقو  (�)

معيشية، بالتتابع، مبا ُيناِظر تتابع مو�صفاE �لتنقيح �برنامج �لتنقيح؛
يقوQ �ملحلِّل بعد cلك بفحص [يع �ملسا��E 4 مرحلة   (�)

مبكرb من عملية �لتنقيح؛
بعد �G تتبع عملية �لتنقيح [يع �ملســــا��E بشكل سليم،   (�)
يقــــوQ معاجلو �لبياناE بإ�خا< عيِّنة من ©موعــــة �لبياناE �لكاملة yث� 
عــــن خــــو�� معيَّنــــة 4 ©موعة �لبياناE �لفعلية مع *جــــر�� ما يلزQ من 

تغيE�o؛
��خ�o يقــــوQ معاجلو �لبياناE بتشــــغيل �ل�نامج �خلا�   (�)

مبجموعة �لبياناE �لكاملة.
 G� من E١٨٨ - �عندما يتحقق �لشــــخص �لقائــــم مبعاجلة �لبيانا
�لرســــائل [يعهــــا تعمل على vو صحيــــح ��G �لتغيــــE�o �ملالئمة قد 
 Gكانت بلد� �c*� .Gيوقفها عند مســــتو� �الستبيا G� ُ��ِخلت ميكن له
 Eبياناִדا بكاملها مع تر  بيانا Eبتشغيل برنامج ©موعا Qستقو boكب
 Gلناجتة سيكو� O��ألســــطر ��أل�� �مقد� Gفإ Gســــائل 4 كل �ســــتبيا�
كب�o بد�جة جتعل �لتعامل معها �مر� متعذ��. غo �نه ينبغي �G يستمر 
ص uذ} �لرســــائل ألنه يعطي معلوماE مفيدb على  *عــــد�� �لتقرير �مللخَّ
ُمخَتلف �ملستوياE �جلغر�فية. �سوT يكوG �لناتج مشاֲדا ملا هو ���� 

4 �لشكل ٢٢.
١٨٩ - ��لتنقيحاE �حلاسوبية تتضمَّن عا�bً *جر�ً� �قائي�. �مسا� 
 E�oلتغي� Eعّد حاال Eعالما� E4 �لبيانا E�oلتنقيح يبيِّن [يع �لتغي�
��لِقَيم �ملســــتبَدلة. ��إلشا�D* b مسا� �لتنقيح ستحدِّ� ما *�c كاG عد� 

.Eجة تكفي لقبو< ©موعة �لسجال�منخفض� بد E�oلتغي�

١٩٠ - �*�c كاG بند معيَّن يتضمن �خطاً� كثbo فإنه من �ملحتمل 
�ال تكوG قد ُ�جريت �ختبا��E ُمســــبقة كافية على �لبند، سو�ً� 4 حد 
��ين ��  �cته �� من حيث عالقته بالبنو� �ألخر�، مبا يشــــG� D* o �لعدَّ
��ين،  �ملجيبني ³ يفهمو� �لبند. �4 بعض �ألحياG �تلط �ألمر على �لعدَّ
مثًال، �يقوموG �مع معلوماE عن �خلصوبة �حدها من cكو� بالغني 
 Qد_ بانتظا` Eهذ� �لنو� من [ع �لبيانا Gكا �c*� ._ليس من *نا�
فــــإG فريــــق �لتنقيــــح قد يطلب مــــن �مل�©ني نقل بيانــــاE �خلصوبة من 
�لذكو� *D �إلنا_ 4 حالة �لقرينني �ملتز�جني. �4 غo هذ} �حلالة ال 

ميكن لفريق �لتنقيح �G يفعل �لكثo 4 هذ} �ملرحلة لتصحيح �خلطأ.

١٩١ - �`تا� �ألمر عا�D* bً تشــــغيل برنامج �لتنقيح على عد� 
مــــن �مللفاE �ملختلفة �cلــــك لتغطية [يع �حلاالE. �باإلضافة *D هذ� 
فــــإG معاجلِي �لبياناE ســــيحتاجوD* G *�خا< تغيE�o بســــبب �جو� 
 Eسليم. �ح �كثر �خصائيي جتهيز �لبيانا oلفا{ خاطئة �� منطق غ�
مترســــا يقوموG 4 بعض �ألحياG بإ�خا< عالمة ”�ك� من“ بدًال من 
 Eمر� bنامج عد�عالمة ”�قل من“ �ال يظهر �خلطأ *ال بعد تشــــغيل �ل
ألG �خلطأ �ملعيَّن قد ال يظهر مباشرb. �باملثل فإG بعض �لعيو� �لطفيفة 
4 �ملنطق قد ال تكوG ��ضحة 4 �لبد�ية. �مرb �خر�، `تا� �خصائّيو 
ما�b �لبحث �معاجلة �لبياناG� D* E يعملو� مع� حلل هذ} �ملســــائل 4 

مرحلة مبكرb من عملية �لتنقيح، *G �مكن.

عد مر�� تشغيل برنامج �لتنقيح  (�)

١٩٢ - بصفة عامة، ُيعت� �G فكرb تشــــغيل برنامج �لتنقيح ثال_ 
مر�E هي فكرb سليمة، كما ير� شرحه ��نا}:

١٩٣ - يوفِّر تشغيل برنامج �لتنقيح ��< مرb مصفوفاE �الحتسا� 
نة لِقَيم حقيقية �ليس للقيم �لt ُحدE�ِّ 4 �ملصفوفة  yيث تكوG متضمِّ
لية. �تستخدQ بلد�G كثbo بياناE من مصا�� �خر�  �الســــتاتيكية �أل�َّ
- تعد�� �� �ســــتقصا� سابق، �� سجالE *���ية - لتوفo ِقَيم ملصفوفة 
 Eلشــــخص �لذ6 يعا« �لبيانا� Qيقو� .“b��لبا� Eج ”�لبطاقاh باتبا�
 oمنه، لتوف oلكاملة، �� جــــز� كب� Eبتشــــغيل برنامج ©موعــــة �لبيانا
 Eج ”�لبطاقاh بتطبيــــق � ِقيَــــم ملصفوفة �الحتســــا�. ��لِقَيم �لt ُتحدَّ
�لبــــا��b“ من ©موعة �لبياناE �لفعليــــة تكوG على �أل�جح ِقيم� �قيقة 
�جا�ية. �عملياE �لتنقيح ال تســــتخِدQ *ال نســــبة ٢ 4 �ملائة تقريب� من 
لية؛ �ما �لباقي فيأØ من ِقَيم �الحتسا�  هذ} �ملصفوفة �إلســــتاتيكية �أل�َّ

�لدينامي.

gمثا" لقائمة �خطا� تكميلية حسب  �الستبيا@ مبا يشمل متغ;�* متعد �لشكل ٢٢ - 

�لعمر�جلنسصلة �لقرIb[ �ألسرH �ملعيشية�حلي�ملقاطعة

b��لو�� E�١١١٧١١لبيانا
�لعمر غo معر�T، �لذلك فإG خانة �لعمر �ملحتسب خالية�خلطأ

�١١١٧١١٤٨لبياناE �ملنقَّحة
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١٩٤ - �ُيجر� �لتنقيح �لفعلي بتشغيل برنامج �لتنقيح مرb ثانية. 
�تشغيل برنامج �لتنقيح للمرb �لثانية يتضمن عد�� من عملياE �لتشغيل 
�ملتكر�b �لt تشــــمل [يع �حلاالc 4� .Eلك �لوقت ســــيكوG معاجلو 
�لبيانــــاy Eاجــــة *D *جر�� تغيE�o من �جــــل تصحيح �ألخطا� �لناجتة 
عــــن �جو� �لفا{ خاطئة �� منطق غo ســــليم. �باإلضافة *D هذ� فإنه 
ح �كثر �ألشخا� �لذين يتوفر لديهم �ك� قد� من �خل�b 4 معاجلة 
�لبياناE قد يرتكبوG �خطا�. �بالنظر *G� D �ملشكلة �ملعيَّنة قد ال تظهر 
 bنامج �حلاسو¿ عد�مباشرb فإG �خلطأ قد ال ُيكَتشف *ال بعد تشغيل �ل
مر�E. �باملثل فإG �ألخطا� �لبسيطة 4 �ملنطق قد ال تظهر 4 �لبد�ية.

 D* Tلثالثة يهد� b١٩٥ - �تشغيل برنامج �لتنقيح �حلاسو¿ للمر
 (٢) � ،Eلتأكــــد من: (١) �نه ³ َتُعــــد هنا  �خطا� 4 ©موعة �لبيانا�
 Qعندما يقو� .bبرنامج �لتنقيح ³ يتســــبب 4 حد�_ �خطا� جديد G�
 boألخ� bبتشــــغيل برنامج �لتنقيح �حلاســــو¿ هذ} �ملر Eُمعاجلــــو �لبيانا
ينبغي �ال تظهر �خطا� 4 قو�ئم �ألخطا�. �*�c بقيت هنا  �خطا� فإنه 
 Gذ� فإu� ،هنا  خلل 4 منطق برنامج �لتنقيح Gيكو G� مــــن �ملحتمــــل
معاجلِي �لبياناE يكونوy Gاجة *D تعديل �ل�نامج. �باإلضافة *D هذ� 
فإG عملية تشــــغيل �ل�نامج �حلاســــو¿ هذ} ُتنبِّه �لشخص �لقائم مبعاجلة 
 D* bعن عملية �لتنقيح، �خطا� جديد bنتجت فجأ �c* ،bًعا� ،Eلبيانا�

سبب �جو� خلل 4 منطق برنامج �لتنقيح.

شا�I� �الحتسا[  - ٥
١٩٦ - شــــا��E �الحتســــا� هي *حــــد� �لطر�ئق �ملســــتخدمة 
 G� منقَّحة. �كما ســــبق oغ Eتتعلق ببيانا Eللمحافظــــة علــــى معلوما
 Eفقد معلوما ���cُِكــــر فإG �لكثــــo من �فرقة �لتنقيح تشــــعر بالقلــــق *
 tل� Eمنقَّحة. �4 �حلاال oغــــ ���� oُيتوقَّــــع �حلصــــو< عليها عند تغي
تتغيَّــــر فيهــــا قيمة ما نتيجة لوجو� عدQ �تســــاO قد ترغب �فرقة �لتنقيح 
4 �الحتفــــا{ بالقيمــــة، �� �لقيــــم، �ألصلية من �جل *جــــر�� �ملزيد من 
 Gيكو Tألخطا� بعد �لتعد��. �سو� Eلدميغر�فية �� حتليال� Eلتحليال�
�خصائيّــــو مــــا�b �لبحث ��مل�©وG ��غبني 4 حتليــــل �جلو�نب �ملختلفة 
للبيانــــاE �ملُْغَفَلــــة �� غo �ملنطبقة �� غo �ملتســــقة. ��فــــر�� فريق �لتنقيح 
يكونوy Gاجة *D �لتأكد من �G �لتو�يعاE �ملحَتَســــبة �غo �ملحَتســــَبة 
يوجد بينها �تســــاc� Oلك لتبيُّن ما *�c كانت توجد �ية �خطا� منهجية 
 G4 خطة �لتنقيح ��الحتسا�. �على سبيل �ملثا< فإنه 4 بعض �ألحيا

 Eمصا�فــــًة، *ال ِقَيم ”بطاقا ،Eخصائيّــــو جتهيز �لبيانــــا� Qال يســــتخِد
 �c*� .نامج يتجاهل �ســــتكما< مصفوفة �الحتســــا��بــــا��b“ ألG �ل
�جــــر� �لبلد �ختبا�� مســــبق� للتعد�� قد `تا� فريــــق �لتنقيح *y Dث 
�لعالقاE �لقائمة بني بعض �ملتغيِّر�E بعد *جر�� �الختبا� �ُملسبق �cلك 
لوضع �الستبياG 4 شكله �لنهائي. �4 �لتعد���E �لسابقة، قبل �نتشا� 
 o³ يكن لد� �لكث ،boألقر�� �لصلبة �لكب� E�c boحلو�ســــيب �لصغ�
من �ملكاتب �إلحصائية �حليِّز �لكا4 على ما لديها من �شرطة �� �سائط 
°زين �خر� لالحتفا{ ببياناE *ضافية؛ غo �نه 4 �لوقت �لر�هن ³ تعد 
�ملحافظة على معلوماE عن �لبياناE غo �ملنقَّحة متثل مشــــكلة بالنســــبة 

.Gلغالبية �لبلد�
١٩٧ - �بعض �لبلد�G °تا� �الحتفا{ مبتغيِّر �اسÆ ثنائي بسيط 
كمؤشــــر لــــكل بند. �هذ} �لطريقة هي طريقة بســــيطة �ال تســــتهلك 
ســــو� ”بايت“ ��حد لكل متغيِّر. �على ســــبيل �ملثــــا< فإنه 4 تعد�� 
عاQ ١٩٩٠ �َضع مكتب �لتعد���E 4 �لوالياE �ملتحدb شا��E لكل 
متغيِّر h 4اية كل ســــجل بالنسبة لسجالE �ملساكن ��لسكاG. �على 
 Gملتعلقة باملساكن كا� Eسبيل �ملثا< فإنه بالنسبة لكل متغيِّر من �ملتغيِّر�
 “١” D* {oيتم تغي G4 �لبد�ية هو ”صفر“، �لكن كا b�متغيِّر �لشــــا
تفظ بالقيمة  *�c تغيَّــــر �لبنــــد �ألصلــــي بأية طريقة. �³ يكن �ل�نامــــج̀ 
 G4 بعض �ألحيا Qملكاتب كانت تقو� G� لك على �لرغم منc� ألصلية�

بتجميع هذ} �لِقَيم لكل سجل �� 4 �لتجميع.
١٩٨ - �هنا  طر�ئق �خر� حلفظ �لر��� غo �ملنقَّحة. �4 �ملثا< 
 oلوط§ بتغي� Eإلحصا���/Eمكتب �لتعد��� Q4 �لشكل ٢٣، قا ��لو��
��جة من ٧٠ *D ٤٠ باستخد�Q مصفوفة �الحتسا�. �من /���عمر 
�ملمكن �G يضع مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ بســــهولة �لقيمة 
 b��لt ُحدE�ِّ قبل �الحتســــا�، 4 هذ} �حلالة ٧٠، 4 �خلانة �ملحجو
 b�للجد��< �ملنشو Qالحتســــا� ��الحتفا{ باملتغيِّر �ُملستخَد� E��لشــــا
 E�oــــبة، �هي 4 هذ} �حلالة ٤٠. �لفحص �لتغي من �جل �لقيمة �ملنسَّ
�لــــt ُ��ِخلت على ©موعة �لبياناE ميكن للمكتب �إلحصائي �G يضع 
ــــبة �غo �ملنســــبة.  تو�يعــــاE للتكــــر�� �� تبويباE متقاطعة للقيم �ملنسَّ
 G� Eعلــــى ©موعة �لبيانا Eلتنقيحا� �بــــد� بعــــد هذ� �لتحليل آلثا �c*�
 bcلتنقيح تتضمَّن ِقَيم� مشــــكوك� فيها �� شا� D* تســــتند tل� Eلتبويبا�
فإG �فرقة �لتنقيح قد ترغب y 4ث مسألة تغيo عملية �لتنقيح �� جز� 

من مسا�ها.

عينة لصحائف تسجيل �لسكا@ مع مؤشر�* للقيم �ملحتسبة �لشكل ٢٣ - 

�لعمر�جلنس�لشخص
���ألطفا. �ملولو

مؤشر �لعمرمؤشر �جلنسحh �لتعد�
مؤشر �ألطفا. �ملولوين 

حh �لتعد�

١صفرصفرخاليًة١١٤٠
صفر٧٠صفر٢٢٤٠٧



٣٥

َلت  ١٩٩ -  ��لشــــكل ٢٤ يبيِّن حالة �نثى عمرها ١٣ ســــنة ُسجِّ
علــــى �hا قد َ�َلَدE طفًال (�لقيمــــة لألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� هي 
١). غG� o فريق �لتنقيح قرَّ� �G �لعمر �أل�' عند ��< �ال�b هو ١٤، 
��G �لــــوال��E لإلنــــا_ �للو�Ø يقل عمرهن عن ١٤ هي على �أل�جح 

 Gتسا¼ًال بشأ oهذ� يث Gخطا� �ليست حقائق. �كما `د_ ��ئم� فإ�
ما *�c كانت هذ} �حلالة متثل ضجيج�، مقابل قيمة حقيقية، 4 ©موعة 

.Eلبيانا�

مثا" ملؤشر ألنثى صغ;g �لسن خانة �خلصوبة بالنسبة |ا خالية ,�ضيف مؤشر �لشكل ٢٤ - 

�لعمر�جلنس�لشخص
���ألطفا. �ملولو
مؤشر �لـــعـــمـــرمؤشــــر �جلنسحـh �لتـــــعـــد�

مؤشر �ألطفا.
�ملولوين حh �لتعد�

خانة �خلصوبة �صبحت خالية
صفرصفر٤٢١٣١

خانة �خلصوبة خالية ��ضيف مؤشر
١صفرصفرخالية٤٢١٣

٢٠٠ - �فقــــ� لقو�عد �لتنقيح، يضع �لتنقيــــح مصطَلح ”خالية“ 
 G� ملتعلقة باألطفا< �ملولو�ين حــــ �لتعد��. �يالَحظ� Eــــل �ملعلوما�
مؤشــــر �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� هو �كثر تعقيد� *D حد ما ألنه 
Iب �G ميثل ”خانة خالية“ كما �ظهرE عملية �الحتسا�، �كذلك 
 4 Gلبحث يرغبو� bألفر�� �ملسؤ�لني عن ما�� G� قمية. �لنفر��قيو�� 
���سة �أل�قاQ ��خلصائص �لt تتعلق باألشخا� �لبالغ عمرهم ١٣ سنة 
 Eل معاجلو �لبيانا ��لذين �ُبِلغ عن �u Gم �بن/�بنة. �من �ملمكن �G ُيسجِّ
 ،Eص للمؤشــــر� �ملعلوماE �ألصلية 4 مكاG 4 صحيفة �لســــجل ُخصِّ
�هو يقع عا�h 4 bاية صحيفة �لتســــجيل. �بعد cلك ســــوT َتستبِعد 
�جلد��< �ملنشــــو�b �ملعلوماE �ملتعلقة باألطفــــا< �ملولو�ين ح �لتعد�� 
uذ} �ألنثى، غG� o �ملعلوماE ســــتظل متاحة كي ُتجر� عليها yو_ 
فيمــــا بعد. �4 �قت الحق، �خاصة عند �لتخطيط إلجر�� �ســــتقصا� 
 Eملعلوما� Qَتســــتخِد G� متابعــــة �� �لتعــــد�� �لتا¨، ميكن ألفرقة �لتنقيح
�ملتعلقة باألطفا< �ملولو�ين إلنا_ عمرهن ١٣ ســــنة �cلك لتحديد ما 

*�c كانت هنا  حاجة *D خفض �لعمر كي يتم *���جه.
 Eمؤشر� Qملتعلقة باســــتخد�� E٢٠١ - �تتمثل *حد� �ملشــــكال
 4 oحيِّز كب D* تــــا� �الحتســــا� G� 4 �إلجــــر�� �لذ6 ُ�ِصف للتو̀ 
�حلاســــو�. �عندما تكرِّ� �ملؤشر�E كل متغيِّر سيكوG حجم ©موعة 
 oغ Eملنقَّحة معــــا�ًال بالتقريب لِضعف حجم ©موعة �لبيانا� Eلبيانــــا�
�ملنقَّحــــة. �بالنســــبة للعديد مــــن �لبلد�G لن يكوG هذ� مقبوًال بالنســــبة 
للتخزيــــن طويــــل �ألجل. غo �نه من �ملمكن �G ُتَخزGَّ �لبياناE �ألصلية 

��لتنقيحاE كي ُتعا� هيكلتها فيما بعد.
 �oفيها كب Gعد� �لســــكا Gيكو tل� Gل �لبلد� ٢٠٢ - �قــــد تفضِّ
للغاية �G تســــتخدQ مؤشــــر�E �حتســــا� على �ســــا£ بسيط ألغر�� 
�لبحــــو_. �على ســــبيل �ملثا< فإG بلد� ما قــــد يرغب I* 4ا� ©موعة 
بيانــــاE لــــكل �حدb ســــكنية ترتيبهــــا ١٠٠. �بعد cلك يتم تشــــغيل 
برنامج �لتنقيح �حلاســــو¿ مع *���� مؤشر�E �حتسا� uذ} �ملجموعة 
�ألصغر، �هو ما يســــاعد على تقييــــم �لكيفية �لt يؤثر ֲדا �لتنقيح على 

نوعيــــة �لبياناE �حتديد �الختالفاE �ملوجو�b بني �لبياناE غo �ملنقحة 
��لبياناE �ملنقحة.

ُنظم �لتنقيح �ألخر�  - ,�,
 Qمن هذ� �لدليل �صف� الســــتخد� �٢٠٣ - يعــــر� �جلز� �ألكــــ
طر�ئق ”من �على *D �سفل“ لتنقيح �لتعد���E ��الستقصا��E بو�سطة 
�حلاســــو�. �هنــــا  بعض �لبلد�G �لt تنفِّذ *جــــر�ً� Àخر، �كثر تعقيد�، 
 bملتعد�� Eباسم تنقيح �ملتغيِّر� Tللتنقيح بو�ســــطة �حلاسو�، �هو ُيعَر
 Fellegi) فيليغي �هولت G(�نظر �جلز� ٢ من �لفر� جيم �عال}). �كا
 bُتطبَّق عا� tل� Eمــــن �ضعو� هذ} �إلجر��� >َّ�� (and Holtm, 1976
على �هم �ملتغيِّر�E 4 �6 تعد�� �� �ســــتقصا�: �لعمر، ��جلنس، �صلة 
�لقــــرÐ، ��حلالة �لز��جية. غG� o هــــذ} �إلجر���E ميكن تطبيقها على 
 G4 �ســــتبيا bملوجو�� E�oعلى [يع �ملتغ �� E�oية ©موعة من �ملتغ�
تعــــد�� �� �ســــتقصا�. ��فق� uذ} �لطريقة، يبحــــث برنامج �لتنقيح عن 
�لــــر��� علــــى هذ} �لبنو� 4 �قت ��حد بالنســــبة لشــــخص ��حد، �� 
 oمعيشية من �جل حتديد �لر��� �ملُْغَفَلة �� غ bيع �ألشخا�، 4 �سر]

�ملتسقة.
٢٠٤ - �قــــد طوَّ� مكتــــب �إلحصا��E �لكنــــدh 6ج فيليغي - 
 Qعا D* ١٩٧٦ Qلكندية من عــــا� Eهولــــت ��ســــتخَدمه 4 �لتعــــد���
١٩٩١. �بالنســــبة للتعــــد�� �لــــذ6 �جرته كند� 4 عــــاQ ١٩٩٦ جر� 
 .“bحتســــني هذ� �لنهج �ُ�طلق عليه �ســــم ”منهجية �الحتسا� �جلديد
�قــــد �تاحت هذ} �ملنهجيــــة للمرb �أل�D ”�حتســــا� متغيِّر�E �قمية 
 E4 �قت ��حد بالنســــبة ملشــــكال oنوعية مع �حلد �أل�' من �لتغي�
.(Bankier, Houle and Luc,n. d.) “bo[�لتنقيح ��الحتسا�] �لكب

٢٠٥ - �*�c ُنفَِّذE عملية �لتنقيح باستخد�Q �الحتسا� �لدينامي 
�لتقليد6 �� طريقة ”�لبطاقاE �لســــاخنة“ فإG معلوماE �الحتســــا� 
لسلســــلة من بنو� �الســــتبياG قد تأØ من �فــــر�� fتلفني كثoين �cلك 
على حســــب �ملعلوماE �ملستخدمة الســــتكما< مصفوفة �الحتسا�. 
�على ســــبيل �ملثــــا< فإنه *�c كانــــت ِقَيم �جلنس �صلــــة �لقرÐ ��حلالة 
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�لز��جيــــة للشــــخص ”�لــــف“ صحيحة فــــإG هذ} �لقيم ستســــتكمل 
مصفوفة �الحتسا� �ملالئمة. �*�c كانت �لقيمة لعمر �لشخص ”�لف“ 
 Eبالطبع، الستكما< مصفوفا ،Qا لن ُتستخَدhمطابقة فإ oُمْغَفَلة �� غ
�الحتســــا�. �هذ} �لقيمة ستســــتكملها، 4 �لو�قع، بنو� �خر�. �uذ� 
فإنه *�c كانت للشخص �لتا¨ قيمة غo متسقة للجنس ��حُتِسبت قيمة 
”�جلنس“ فإG �لشــــخص ”�لف“ ســــيعطي قيمة �جلنس. �*�c كانت 
قيمة �لعمر غo معر�فة �يض� فإG برنامج �لتنقيح سيستخِدQ قيمة �لعمر 

لشخص Àخر.
٢٠٦ - �منهجيــــة �الحتســــا� �جلديدb تســــتخِدQ ماvني للبنو� 
�cلــــك علــــى �مل �G تأØ [يــــع �ملعلوماE �ملُْغَفَلة �� غo �ملتســــقة من 
 �� ،Eني. �للحصو< على [يع �ملعلوماvمانــــح ��حد �� من بضعة ما
 Eصحائف تسجيل �لبيانا Gَُّتَخز G� بI ،غالبيتها، من شخص ��حد
 oقيمتا �لعمر ��جلنس غ Gلك، عندما تكوc حلاسو�. �بعد� bكر�c 4

معر�فتني �� غo منطبقتني، يوفِّر نفس �ملتغيِّر �ُملَخزGَّ قيمتني للبندين.
٢٠٧ - �ينبغــــي �G تكــــوG �هد�T �يــــة منهجية �حتســــا� Àلية 

بطريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“ كما يلي:
�G تكــــوG �ألســــرb �ملعيشــــية �لI tر6 �حتســــا� �لِقَيم   (�)
بالنســــبة uا مشــــاֲדة بد�جة كبbo لألســــرb �ملعيشية �لt ³ ينجح تنقيح 

�لِقَيم بالنسبة uا؛
�G تأØ �لبياناE �ملحَتســــَبة ألية �ســــرb معيشــــية من مانح   (�)
��حــــد، *G �مكــــن، �ليس من ماvَني �ثنني �� �كثر. �باإلضافة *D هذ� 

فإنه ينبغي �G تكوG �ألســــرb �ملعيشية �لI tر6 �حتسا� �لِقَيم بالنسبة 
uا مشاֲדة بد�جة كبbo لذلك �ملانح �لو�حد؛

�G تكوG �حتماالE �ختيا� *جر���E �حتســــا� ســــليمة   (�)
 Eلتلك �إلجر��� bني �ملتوفِّريــــن، ��حدvملا� D* ، �ســــتنا���بنفس �لقد
 tل� Gلســــكا� Eم بشــــكل مصَطَنع حجم ©موعا �cلك كي ال ُيضخَّ

.(Bankier, Houle and Luc,n.d.) لكنها مهمة� boصغ Gتكو

 Tهذ} �ألهد� Gفــــإ b٢٠٨ - �طبق� لطريقة �الحتســــا� �جلديد
تتحقق من خال< �لقياQ، 4 �لبد�ية، بتحديد �ألسر �ملعيشية �لt جنحت 
عملية �لتنقيح بالنســــبة uا ��لt تكوG مشــــاֲדة *D �قصى    ممكن لألسر 
�ملعيشــــية �لt ³ تنجح عملية �لتنقيح بالنســــبة uا. �هذ� يع§ �نه ينبغي 
�G يكوG هنا  تطابق بالنســــبة ألكــــ� عد� ممكن من �ملتغيِّر�E �لنوعية 
بني �ألسرتني، مع �جو� �ختالفاE طفيفة فقط بني �ملتغيِّر�E �لرقمية. 
��ألسر �ملعيشية �لu tا هذ} �خلصائص تسمى ”�قر� �جلG�o“. �تتمثل 
�، بالنسبة لكل ”�قر� جا�“ �صغر ©موعة  �خلطوb �لتالية G� 4 ُتحدَّ
 tملتطابقة (�لرقمية ��لنوعية على حد ســــو��) ��ل� oغ Eفرعية للمتغيِّر�
تتيح، *�c �حُتَســــبت، �G تنجح عملياE �لتنقيح لألسرb �ملعيشية. �بعد 
cلك ُيختا�، عشو�ئي�، �حد *جر���E �الحتسا� هذ} yيث يكوG هو 
 bمشاֲדا لألسر Gلتنقيح بالنسبة له �يكو� Eإلجر�� �لذ6 تنجح عمليا�
 tملعيشية �ل� bا ��ألســــرu ³ تنجح عملية �لتنقيح بالنســــبة tملعيشــــية �ل�
.(Bankier, Houle and Luc, n.d.) اu جنحت عملية �لتنقيح بالنسبة
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تنقيحا* �|يكل ثالث] - 

٢٠٩ - ִדــــدT تنقيحــــاu� Eيكل *D مر�جعة �لشــــمولية �حتديد 
�لكيفيــــة �لt تتفق ֲדا صحائف �لتســــجيل �ملختلفــــة مع بعضها �لبعض. 
�Iب �G تضمن تنقيحاu� Eيكل هذ} ما يلي: (�) �G تكوG صحائف 
�لتسجيل �خلاصة �ميع �ألسر �ملعيشية ��ملساكن �جلماعية ��خل منطقة 
عــــّد معينــــة موجو�b �مرتبــــة ترتيبــــًا صحيحــــًا؛ (�) �G تكوG جلميع 
�لوحد�E �لســــكنية �ملشــــغولة صحائف تسجيل لألشــــخا�، على �ال 
تكوG للوحد�E �خلالية صحائف تســــجيل لألشــــخا�؛ (�) Iب �ال 
تكوG لألسر �ملعيشية صحائف تسجيل مز��جة لألشخا� �� صحائف 
تســــجيل ُمْغَفَلة لألشخا�؛ �(�) Iب �ال تكوG ملناطق �لعّد صحائف 
تسجيل مز��جة �� ُمْغَفَلة للمساكن. �uذ� فإG تنقيحاu� Eيكل ُتجر� 

كمر�جعة لضماG� G �الستبياناE، بصفة عامة، كاملة.
٢١٠ - �قد حتتا� تنقيحاu� Eيكل �ملعينة �ملســــتخَدمة لتعد�� �� 
�ستقصا� *D تغيo مع مر�� �لوقت ألG �لتكنولوجيا �ملستخَدمة لتحديد 
�خطا� �uيكل �تصحيحها تتغo بســــرعة كبu� .boذ� فإG هذ� �لفصل 
يبحث �ملســــألة �لعامة بد�جة عامة �هي مســــألة �نطباO �لبنو� ��لعالقة 
 Gبينها �بني صحائف �لتسجيل ���خل هذ} �لصحائف. �يتنا�< �لفصال

”��بعًا“ �”خامسًا“ بنو��ً فر�ية �د�b تتعلق بالسكاG ��ملساكن.
�لتنقيحا* �جلغر�فية �لف - 

موقع �ملساكن (�حمللة)  - ١
٢١١ - �فقــــًا ملنشــــو� مبــــا� �توصيــــا� لتعد��� �لســــكا� 
 Tَّتعر ،(١٩٩٨، �لصفحة ١٠٢ ،bألمم �ملتحد�) ملساكن، �لتنقيح ١��
�ملحلة على �hا ”جتمع ســــكا¡ مميز ... يعيش فيه �لســــكاG 4 ©موعة 
مســــاكن متجا��b �له �ســــم معني �� �ضع معترT به �ليًا“. �ميكن 
�حلصــــو< علــــى معلوماE *ضافيــــة تتعلق مبوقع �ملســــاكن حتت تعريفي 
 4 ٢-٥٩ D* ٢-٤٩ Eملحلــــة“ � ”�حلضــــر ��لريف“ 4 �لفقــــر��”
منشــــو� ”مبا� �توصيــــا�“. �من �لضر��G� 6 يقوQ �ألشــــخا� 
�ملهتموG بإجر�� تعد���E �ملساكن بد��سة هذ} �ملعلوماE، ألG �ملفاهيم 
�جلغر�فية �ملســــتخَدمة 4 *جر�� تعد�� �ملســــاكن لوصف موقع �ملساكن 
مهمــــة للغاية، ســــو�ً� لتنفيذ �لتعد�� �� جلد�لــــة نتائج �لتعد�� 4 مرحلة 

.(٢-٣١٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) الحقة
 �٢١٢ - �عند *جر�� تنقيح لبياناE �ملوقع، Iب �G تكوG �لرمو
�جلغر�فيــــة �قيقة للغاية. ��حلصو< على �مو� كاملة ��قيقة للتسلســــل 
�جلغر�4 لعملية معاجلة �لبياناE متثل ��حدb من �صعب �ملهاQ بالنســــبة 
 Gجلغر�فية فإ� E�oحــــد_ خطــــأ 4 ترميــــز �ملتغــــ �c*� .للتعــــد�� ككل
�لقائمني بإ�خا< �لبياناE قد ينســــبوG �لوحدb، �� �لوحد�E، �لسكنية 

جلــــز� Àخر من �لبلــــد. �4 كثo من �ألحياG يكوG تصحيح هذ� �لنو� 
من �ألخطا� �مر�ً بالغ �لصعوبة.

مبا^ توجيهية لتنقيحا* �|يكل �إلطا% ٣ - 
ينبغي �G تعا« تنقيحاu� Eيكل �ملهاQ �لتالية:

�لتأكـــد من �G كل ©موعـــة بياناE ملنطقة تعد�� معينة حتمل   (١)
�لرمـــو� �جلغر�فية �لصحيحة (�ملقاطعة، �حلي، منطقة �لتعد��، 
*À Dخـــر}) ��G �ملما�ســـة �ملتبعـــة ُتســـتخدQ 4 *عطا� �Ëا� 

ملجموعاE �لبياناE؛
�لتأكد من �G كل �حدb ســـكنية قد ���جت �من �G [يع   (٢)

�ألسر �ملعيشية �ملوجو�b 4 منطقة �لتعد�� قد قيدE؛
�مج �ألسر �ملعيشية 4 مناطق �لعّد �ملالئمة �خلاصة ֲדا ��مج   (٣)

مناطق �لعّد 4 �ملستو� �جلغر�4 �ألعلى �ملالئم؛
�ملســـاعدb 4 �لتمييـــز بني �لصفحـــاE �ملتعلقة باألشـــخا�   (٤)
��لصفحـــاE �ملتعلقـــة باملســـاكن ��خل، �� خـــا��، كتيب 
�الســـتبياc� Gلـــك باالســـتنا� *D عـــد� �لســـكاG �تصميم 

�الستبياG؛
�لربط بني كل صحيفة تسجيل فر�ية �نو� صحيفة �لتسجيل   (٥)

�ملنطبق �خلا� ֲדا؛
معاجلة صحائف تســـجيل مســـاكن �ملجموعاE �� �ملساكن   (٦)

�جلماعية بشكل منفصل عن �لوحد�E �لسكنية؛
�لتأكـــد من �جـــو� تناظر بـــني �ألنو�� �ملختلفـــة لصحائف   (٧)
�لتســـجيل: مثًال، عدQ �جو� �شخا� 4 �لوحد�E �خلالية، 
��جـــو� شـــخص ��حد على �ألقل 4 �لوحد�E �ملشـــغولة. 
��لتأكـــد مـــن �G عد� صحائف تســـجيل �ألشـــخا� لكل 
�ســـرb معيشية يناظر �لعّد �إل[ا¨ لألسر �ملعيشية �ملوجو� 4 
صحيفة تسجيل �ملساكن. ��لتأكد من �جو� �لعد� �لصحيح 
لالســـتبياناE عند �ســـتخد�Q �ثائق متعد�b ألســـرb معيشـــية 
��حدb �من �G هذ} �الســـتبياناE يرتبط بعضها ببعض على 

vو مالئم؛
*لغـــا� �ال����� 4 صحائف �لتســـجيل ســـو�ً� ��خل �ألســـر   (٨)
 ������ملعيشـــية (������ �ألشخا�) �� بني �ألسر �ملعيشية (�
�ألسر �ملعيشية �� �جز�� منها) �cلك لتفا�6 �لتغطية �لز�ئدb؛

�لتعامـــل مـــع صحائف �لتســـجيل �خلالية 4 *طـــا� نو� من   (٩)
صحائف �لتسجيل؛

معاجلة �لوحد�E �لسكنية �ملغفلة.  (١٠)
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Zل �إلقامة G �حلضر ��لريف  - ٢
٢١٣ - �لتمييز �لتقليد6 بني �ملناطق �حلضرية ��لريفية ��خل �لبلد 
�لو�حد يســــتند *D �فتر�� �G �ملناطق �حلضرية، �ي� كاG تعريفها، تتيح 
�ساليب معيشية fتلفة �مستو� معيشة �على 4 �لعا�b مما هو 4 �ملناطق 
�لريفيــــة. �4 كثo من �لبلد�G �لصناعيــــة يصبح هذ� �لتمييز بني �ملناطق 
 Tلرئيسي من حيث ظر�� Oحلضرية ��لريفية �قل �ضوحًا �يصبح �لفر�
�ملعيشــــة �قر� *G� D يكوG مســــألة ��جة تركز �لسكاG. �لئن كانت 
�لفر�O بني �ساليب �ملعيشة �حلضرية ��لريفية �مستوياִדا تظل مهمة 4 
 boحاجة كب Eجد�� Gسرعة �لتحضر 4 هذ} �لبلد� Gلنامية فإ� Gلبلد��
 ،bملناطق �حلضرية (�ألمم �ملتحد� Qملتعلقة مبختلف �حجا� Eملعلوما� D*

.(٢-٥٣ b١٩٩٨، �لفقر
� �ملناطق �جلغر�فية �لt تعت� ”حضرية“  ٢١٤ - �غالبية �لبلد�G حتدِّ
 Eلك قبل بد� �لتعــــد�� �*جر�� �لتعديالc� “يفية�” ��تلــــك �لــــt تعت
�لال�مة بعد [ع بياناE �لتعد��. �*�c كاG �لبلد ينســــب �مز�ً للمنطقة 
�لســــكنية �حلضريــــة ��مز�ً للمنطقة �لســــكنية �لريفية (مثــــل ١ للمنطقة 
�حلضرية � ٢ للمنطقة �لريفية) فإG هذين �لرمزين ميكن *�خاuما خال< 
عمليــــة *�خــــا< �لبياناE، �� حتديد·ا خال< عملية �لتنقيح، باالســــتنا� 
د�} فريق �لتنقيح. �بعد �G يعد فريق �لتنقيح قائمة  *D �ملعيــــا� �لــــذ6̀ 
بالوحــــد�E �جلغر�فية �لــــt تعت� حضرية �تلك �لــــt تعت� �يفية ميكن 
للقائمني مبعاجلة �لبياناG� E ينســــبو� بسهولة �لرمو� �ملالئمة لصحائف 

تسجيل �ملساكن.
 Gخصائص �لسكا G� تبذ< جهو� للتأكد من G� ٢١٥ - �ينبغي
تتفــــق، بصفــــة عامة، مع منطقة �لعّد. �على ســــبيل �ملثا< فإنه ينبغي 4 
بعض �لبلد�G� G يكوG عد� �ألشــــخا� �ملهنيني �ملوجو�ين 4 �ملناطق 
�لريفية، باســــتثنا� �ألطبا� ��ملعلمني ��ألشخا� �لذين يعملوG 4 مهن 
مماثلــــة، صغG�� ً�o يكوG عــــد� �لعاملني 4 �ملز��� 4 �ملناطق �حلضرية 
صغــــ�oً �يضًا. �ينبغي �G يقــــوQ فريق �لتنقيح بعملية مر�جعة للتأكد من 

�G �ملنطقة �جلغر�فية قد صنفت بشكل صحيح.
مر�جعا* �لتغطية با� - 

�لعّد �لو�قعي ��لعّد �لنظر�  - ١
٢١٦ - متيــــل مكاتــــب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنية *D [ع 
بياناE �لتعد���E على �ســــا£ �ألمر �لو�قع (حيث يكوG �ألشــــخا� 
موجو�ين 4 ليلة �لتعد��) �� على �سا£ نظر6 (حيث يكوG �ألشخا� 
موجو�يــــن عا�bً). �عملية �لتنقيح �لt ִדــــدD* T مر�جعة �لعالقة بني 
صحائف تســــجيل �ملســــاكن، �خاصة عد� �ألشــــخا� �ملوجو�ين 4 
�ملســــكن، �صحائف �لتســــجيل �لفر�ية، Iب �G تبحث مســــألة نو� 
�لتعــــد��. �4 بعــــض �ألحياG تقوQ بلد�G �مع معلوماE على �ســــا£ 
�ألمر �لو�قع على �سا£ نظر6. �من �ملمكن �G يبني بند يتعلق بشخص 
 b�بزيا Qلشخص (١) يقيم بشكل ��ئم، �� (٢) يقو� Gكا �c* معني ما
 bخر، �� (٣) يقيم عا�À Gمؤقتًا �لكن يوجد له �ل *قامة معتا� 4 مكا

مع هذ} �ألسرb �ملعيشية �لكنه متغيب مؤقتًا. ��جلد��< �لt توضع على 
�ســــا£ ”�ألمر �لو�قع“ تســــتخدQ فقط �حلالتني (١) � (٢) *�c كانت 
�ألنــــو�� �لثالثــــة موجو�b؛ �ما �جلد��< �لt توضع على �ســــا£ نظر6 
فإhا تســــتخدQ فقط �حلالتني (١) (٣) *�c كانت �ألنو�� �لثالثة [يعها 
 Gيث يضمن، عندما تكوy يصمم برنامج �لتنقيح G� ٤. �ينبغيbموجو�
�نو�� صحائف �لتســــجيل �لثالثة موجــــو�G� ،b ��جه �لتناظر مالئمة. 
�*�c كانت �لر��� �ملد�جة 4 صحائف �لتسجيل �ملوضوعة على �سا£ 
�ألمر �لو�قع قليلة فإhا قد تشــــh� D* oا تتعلق 4 �لو�قع بســــكاG غائبني 

�� �G هنا  مشكلة �خر� تتعلق بالعّد �قد حتتا� *D معاجلة خاصة.
�لتسلسل �lرمي لألسر �ملعيشية ��لوحد�� �لسكنية  - ٢

٢١٧ - يبحث �لفصل ”خامســــًا“ �لعالقاE �ملوجو�b بني �ألسر 
�ملعيشــــية ��لوحد�E �لسكنية ��ملســــاكن. �تنفيذ هذ} �ملفاهيم يتوقف 
علــــى منظمة �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية �لفر�ية. غo �نه قبل �لبد� 
4 عملياE �لتنقيح �لفر�ية للمساكن Iب �G يضع فريق �لتنقيح طر�ئق 
 Eرمي �ثنا� [ع �لبياناu� لتسلســــل� Qحتر�� Gللمر�جعــــة من �جل ضما

�*�خاuا.
�جز�� �الستبيانا�  - ٣

 Qيقو G� ــــبI b٢١٨ - قبــــل �لبــــد� 4 تنقيــــح كل بند على حد
برنامج �حلاسو� بعملية مر�جعة لتحديد صحائف �لتسجيل غo �ملنطبقة 
�صحائف �لتسجيل  �ملُْغَفَلة ��أل�قاQ �ملز��جة 4 �ألسطر �cلك كجز� 
� �ل�نامج �يضًا ما *�c كانت  ــــدِّ  ̀G� بI� .يكلu� مــــن عمليــــة تنقيح
 4 Gر6 تنقيحها تتعلق بأشــــخا� يعيشــــوI tصحائف �لتســــجيل �ل
 Eبإ�خا< �لبيانا Gيرتكــــب �لقائمو G� مســــاكن [اعية. �من �ملمكن
 4 ،Gم سينســــوh� 4 صحيفة تســــجيل، كما Eخطًأ 4 *�خا< بيانا
بعض �ألحياG، *لغا� معلوماE جزئية (�جز�� من صحائف �لتســــجيل) 
 Tمن بني �ظائف �لتنقيح �أل�َّ¨ فحص �مللف الكتشا Gيكو G� ينبغي�
صحائف �لتسجيل �ملجزc� b�َّلك من �جل *لغائها. �سوT تكوG �حلالة 
�ألكثر شيوعًا هي حالة صحيفة تسجيل تتضمن �مو�� جغر�فية �لكنها 

ال تتضمن معلوماE عن �لسكاG �� �ملساكن.

 Eلفئا� �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية �لt تنفِّذ هذ}   Eب على منظماI   ٤

�G تتوخى �حلر� �لشديد 4 �ستخد�مها ليس فقط خال< [ع �لبياناE �معاجلتها بل 
�يض� خال< عملية �لتحليل �لt ُتجر� بعد cلك. �عند �ستخد�Q هذ} �لفئاE �لثال_ 
Iب �G يكوG �ملستخدموG على علم بالسكاG �لذين يتم �ختيا�هم *G� c حتليل ©موعة 
�لبياناE بكاملها سينتج عنه *���� بعض �ألشخا� مرتني. �*�c كانت �لبياناE �ملطلوبة 
تتعلق بالسكاy Gكم �ألمر �لو�قع فإنه Iب �G يستبعد *عد�� �جلد��< �لفئة (٣)، �هي 
فئة �ألشخا� �ملتغيبني مؤقت�؛ �*�c كانت �لبياناE �ملطلوبة تتعلق بالسكاG على �سا£ 
نظر6 فإنه Iب �G يستبعد *عد�� �جلد��< �لفئة (٢). �خال< عملية *عد�� �جلد��< 
�أل�َّلية �جد��< �لتقا�ير �ملطبوعة ��لوسائط �لتكميلية، قد �تا� فريق �لتنقيح تكوين 
�لبياناE �لكاملة ملعاجلتها. �بالنسبة لعملية *عد�� �جلد��<  ©موعة فرعية من ©موعة 
� 4 �ثيقة �مللف صر�حة كيفية معاجلة fَتلف �جلد��< �ملمكنة. �لنهائية، Iب �G ُتحدَّ



٣٩

هيكل صحائف تسجيل �ملساكن جيم - 
٢١٩ - مــــن بــــني �ملوضوعاE �لt ميكن �G تشــــملها عملية [ع 
�ملعلومــــاE من خــــال< �لتعد���E �� �الســــتقصا��E �لوطنيــــة �ملتعلقة 
 Gمعني. �4 هــــذ} �حلالة تكو µ4 مب >�باملســــاكن مســــألة عد� �ملنــــا
�حــــدb �لعــــّد هي ”�ملبµ“ �جتمع معلوماE عن عــــد� �ملنا�< �لتقليدية 

.(٢-٤١٨ b١٩٩٨، �لفقر ،bنظر: �ألمم �ملتحد�) ألساسية فيه��
٢٢٠ - �مصطلــــح ”�لتنقيح �لعاQ“ يشــــD* o �ملما�ســــة �ملتمثلة 
4 ضمــــاG� G يكــــوG عد� �لوحد�E �لســــكنية كأجز�� من �ملبµ متفقًا 
مع �لعد� �إل[ا¨ للوحد�E �لســــكنية 4 صحيفة تســــجيل �ملســــاكن. 
�4 حالة عدQ �جو� �تفاO فإG عد� �لوحد�E �لســــكنية �لذ6 يد�� 
كإحــــد� خصائص �ملبI µــــب تصحيحه كي يصبــــح متفقًا مع عد� 
صحائف تســــجيل �لوحد�E �لســــكنية. �*�c جر� ترميز �ملبµ موضع 
�لبحث على �نه يتكوG من Ûس �حد�E سكنية، �لكن �حلصر �لفعلي 
لصحائف �لتســــجيل �لفر�ية للوحد�E �لســــكنية لذلك �ملبµ هو ��بع 
� فريق �لتنقيح �لتعديالE �لt سيجريها  دِّ  ̀G� بI ،صحائف تسجيل
من �جل: (�) تغيo �لرقم �أل�< �ســــتنا��ً *D عد� صحائف �لتســــجيل 
�لفر�يــــة (�لــــذ6 ســــيثبت 4 معظم �حلاالE �نه �كثــــر قبوًال)؛ �� (�) 
*���� صحيفة تســــجيل �خر� ُتســــخَدQ فيها معلوماE عن صحائف 

�لتسجيل �ملوجو�b (�هو ما ينبغي جتنبه).

�لتناظر بني صحائف تسجيل �ملساكن ,صحائف   - "�
تسجيل �لسكا@

٢٢١ - *�c كاG �لتعد�� �� �الستقصا� يتضمن صحائف تسجيل 
 D* هنا  حاجة Gمعًا فإنه ستكو Gصحائف تسجيل �لسكا� Gإلسكا�
*جر�� تنقيح للهيكل من �جل ضماG� G يكوG نوعا صحائف �لتسجيل 

متفقني.

�ملساكن �خلالية ��ملساكن �ملشغولة  - ١
٢٢٢ - ينبغي �ال تكوG ألية �حدb سكنية خالية صحائف تسجيل 
للسكاG، غo �نه Iب �G تكوG ألية �حدb مشغولة صحائف تسجيل 
 Gيكو� Gهنا  صحائف تســــجيل للســــكا Gعندمــــا تكو� .Gللســــكا
 D* oحالة �خللو ســــتتغ Gمشــــغو< فإ oعلى �نه غ ��ملســــكن قــــد ُ��ِ�
مشــــغو<. �4 بعض �ألحياG يكوG تصميم صحيفة �لتسجيل متضمن�  
حلالــــة �خللــــو ��حليــــا�b معًا 4 �لبند نفســــه yيث يتعــــني �G تؤخذ هذ} 
 Gكا �c* يضًا عند حتديد حالة �خللو. كذلك فإنه� �4 �العتبا Eملعلوما�
هنا  �� بالنسبة لقيمة �لوحدb بالنسبة للوحد�E �لt يشغلها مالكوها 
 Gيشغلها مؤجر�ها فإ tل� E“ بالنســــبة للوحد��اI* لقيمة ”يدفع� ��
بر�مج �لتنقيح تستخِدQ هذ} �ملعلوماE 4 عملية �لتحديد؛ �*ال فإنه قد 

تكوG هنا  حاجة *D مصفوفة �حتسا�.
٢٢٣ - �*�c ³ تظهر صحائف تســــجيل للســــكاG بالنسبة ملا هو 
 �c* فريق �لتنقيح ما �يقرِّ G� بI مشغولة فإنه bحد� Gيكو G� مفتر�

كاG سيقوQ بعّد تلك �لوحدb كوحدb شاغرb �� سيستعيض بأشخا� 
مــــن �حدb �خــــر�. �*�c كانت �لوحدb خالية فإG �الحتســــا� ميكن 
 bكانت �لوحد �c* نه� oالة �خللو. غــــy ملتعلق� oبســــهولة �ملتغ oيغــــ G�
مشــــغولة Iب �G يقرِّ� فريق �لتنقيح ما *�c كاG سينســــب �شخاصًا من 
�حــــدb �خــــر� فيها نفس �لعد� من �ألشــــخا� uــــم خصائص مماثلة، 
�كيفيــــة cلك، *G �مكن. �بالنظر *D �نــــه من �ملتعذ� معرفة خصائص 
�ألشخا� �ملُْغَفلني فإنه ينبغي �ال تستخدQ هذ} �لطريقة، *G �ستخدمت 
*ال *�c قــــر� فريــــق �لتنقيح �نــــه ال يوجد �مامه بديل. �تــــر� ��نا} ثالثة 

بد�ئل ممكنة:
�ختياI تر� �لوحدH �لسكنية خالية  (�)

٢٢٤ - 4 هذ} �حلالة، يقرِّ� فريق �لتنقيح �G �لوحد�E �لســــكنية 
�خلالية �لt تر� بياناִדا من �مليد�I Gب �G تتر  خالية yيث ال حتتسب 
�ية قيم. �ير� 4 �لفصل ”خامسًا“ �صف لتنقيحاE �إلسكاG �ملتعلقة 

بالوحد�E �خلالية.
/عــــاH �لنظــــر G قيم �لوحدH �لســــكنية عدH مر�� الســــتكما.   (�)

�الستبيانا�
٢٢٥ - قد �تا� مكتــــب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوط§ تنفيذ 
���G 4 �لعــــو�D* b �لبياناE �ملتعلقة  *جــــر���E تتطلب �G يســــتمر �لعدَّ
بالوحــــد�E �خلاليــــة *G� D يصبحو� متأكدين من �G هذ} �لوحد�E *ما 
���G قد [عو�، على �ألقل، �حلد  خالية �� مشغولة �*G� D يكوG �لعدَّ
�أل�' مــــن �خلصائــــص. �4 هذ} �حلالة، ينبغــــي �G يطوِّ� فريق �لتنقيح 
 bكانت �لوحد �c* تنطو6 على *جر�� مر�جعة لتبني ما tل� Eلتنقيحــــا�
خالية �� �G ֲדا ما يكفي من خصائص كي تعت� ”مشــــغولة“. �على 
� فريق �لتنقيح �نه ميثل ”�حلد �أل�'“ من �ملعلوماE يتم  حسب ما `دِّ
 Eبيانا Q تطبيق �لتنقيح �لعا�6 �ملوصوT 4 �لفصل ”��بعًا“، �� Eُقدَّ
من صحائف �لتسجيل �ملاvة بالنسبة لألشخا� ”�ملُْغَفلني“، كما هو 

.٢٠٧ D* ٢٠٥ Eعال} 4 �لفقر�� Tموصو
/حال. �حدH سكنية �خر� لألشخا� �ملُْغَفَلني  (�)

٢٢٦ - تر� 4 موضع Àخر 4 هذ� �لفصل *جر���E *حال< �ســــر 
معيشــــية كاملة �� �شــــخا� فر�يني ُمْغَفلني. �هذ} �إلجر���E تتطلب 
�فتر�� �G �ألشــــخـــا� �ملُْغَفلني uم نفس خصائص �ألشخا� �لذين 
جــــر� *حالuــــم، �هو ما ال يكــــوG عا�bً، بالتأكيــــد تقريبًا، صحيحًا، 
كما �G �إلجر���E نفســــها بالغــــة �لصعوبة. �مع cلك فإنه بد�G هذ} 
�إلجر���E قد تقل مر�E عّد �ألشــــخا� �تصنيف �ألشخا� حسب 

�خلصائص.

�ملساكن ��لوحد�� �لسكنية �ملز�جة  - ٢
٢٢٧ - يكــــوG هنــــا  ������ 4 �لوحد�E �لســــكنية ألســــبا� 
متعــــد�b. ففي بعــــض �ألحياG يقوQ �حــــد �ألفر�� �لعاملــــني 4 *�خا< 
 Gلســــكنية مرتــــني. �4 بعض �ألحيا� bبإ�خــــا< نفس �لوحد Eلبيانــــا�
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 bبإعا� Eمن �لعاملني 4 *�خــــا< �لبيانا Gتلفوf عرض�، �فــــر�� ،Qيقــــو
 Qلســــكنية، بل مناطق عّد كاملة، بســــبب عد� Eخا< نفس �لوحد��*
�لتأكد من �لنوعية 4 مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§. �ثالثًا قد 
��ين �لرمز �جلغر�4 لوحدb سكنية على vو غo سليم،  ُيسجل �حد �لعدَّ
����� �ملعلوماE، بإعطا� �لوحدb �لسكنية صفة جغر�فية � D* 6مبا يؤ�

متاثل نفس �لصفة �جلغر�فية لوحدb سكنية �خر�.
 E4 ©موعا Eمر�قبو �ملكتب بإ�خــــا< �لبيانا Qقــــا �c*� - ٢٢٨
فإنه لن حتد_ �����جاE. �مع هذ� فإنه ينبغي �G يوضع برنامج تنقيح 
yيث يتأكد �ل�نامج من عدQ حد�_ ������ 4 �ملساكن ألG �لقائمني 
بإ�خا< �لبياناE قد ��خلو� �ألســــرb، �� �ألسرb �ملعيشية نفسها مرتني. 
�ينبغي �ال تقوQ �لبلد�G بفر� بياناִדا *G� D ُتســــتكمل عملياE مر�جعة 
�uيكل �ُتز�< �ملشــــكالE �ملتعلقة با����� صحائف �لتســــجيل. �قبل 
 Eلبيانا� Eيصححو� ©موعا G� ميكن للموظفــــني ��لقيــــاQ بعملية �لفر
يد�يــــًا؛ �ما بعد �لفر� فإG �ملوظفــــني قد ال يكونوG قا��ين على حتديد 
�ملشــــكلة. �عند فر� �لبياناE ميكن �G تــــؤ�6 عملية �لتنقيح *D *جر�� 
مر�جعة لتحديد �ألســــر �ملعيشية �ملز��جة ��ستخد�Q �الحتسا� إل��لة 

�لقيو� �ملز��جة �لناجتة.

�ألسر �ملعيشية ��لوحد�� �لسكنية �ُملْغَفَلة  - ٣
٢٢٩ - باملثــــل، قــــد يصبح ��ضحًا بعد �لفر� �G ُ�ســــر�ً معيشــــية 
قد ُ�ْغِفَلت. �على ســــبيل �ملثا< فإG برنامج �لتنقيح يتوقع تتابعًا لألســــر 
�ملعيشية ��خل نطاO ��' مستو� جغر�4، مثل ١، ٢، ٣، ٤، �لكنه 
ال يتلقــــى *ال ١، ٢، ٤. �Iــــب بعد cلك �°اc قــــر�� *ما بإعا�b ترقيم 
�لوحد�E �� بالتوصل *D طريقة ”مقبولة“ إلحال< �حدb �خر� �ل 

.٣ bلوحد�

�لتناظر بني عد �لشاغلني ��مو: �لشاغلني  - ٤
٢٣٠ - ينبغــــي �G يكــــوG عــــد� �لشــــاغلني �ملســــجل 4 صحيفة 
تســــجيل �ملسكن مســــا�يًا متامًا ملجمو� �ألشخا� 4 �ألسرb �ملعيشية. 
�يقوQ برنامج �لتنقيح �مع عد� �ألشخا�، Â يقاِ�G هذ} �لقيمة بعد� 
�لشاغلني �ُملد�� 4 صحيفة تسجيل �ملسكن. �*�c كاG �ملجمو� fتلفًا 
عن قيمة عد� �لشــــاغلني، *ما �G تعد< قيمة عد� �لشــــاغلني كي تصبح 
مســــا�ية لعد� �ألشــــخا� �� تعد< �لقيو� �لفر�ية. ��لفصل ”خامسًا“ 
يبحث بالتفصيل مسألة تنقيح بياناE �ملساكن بالنسبة لعد� �لشاغلني.

عندما يكو� عد �لشاغلني �ك� من �مو: �لشاغلني  (�)
٢٣١ - *�c كانت قيمة عد� �لشاغلني �ملد�جة 4 صحيفة تسجيل 
�ملسكن �ك� من ©مو� �ألفر�� يكوG فريق �لتنقيح �ماQ مشكلة حقيقية. 
�ليس من �ملمكن ألحد �G يعرT خصائص �ألشخا� �ملُْغَفلني. �uذ� 
فإG �فرقة �لتنقيح �لt °تا� �حتسا� خصائص �ألشخا� �ملُْغَفلني لكل 
خاصية على حدb، �� بإحال< �شــــخا� من �ســــر معيشــــية مماثلة، قد 
 �c* نه� oتو�جه معضلة. �ينبغي �ال يستعا� عن �ألشخا� �ملُْغَفلني. غ

ُقبلت قيمة عد� �لشــــاغلني يكوG �لبديل هو خفض عد� �لسكاG �لذين 
دِّ�   ̀Â ،بكاملها b�ر6 فريق �لتنقيح حتليًال للصوI G� بI� .مت عدُّهم

بعد cلك �ملسا� �ملالئم �لذ6 سيسo فيه.
٢٣٢ - �هنــــا  عد� من �لطر�ئــــق لتحديد صحائف �لتســــجيل  
�ملُْغَفَلة ��الســــتعاضة عنها، �هي طر�ئق ال تتصف �ية طريقة منها بأhا 
ُمرضيــــة متامًا. �من �ملمكن �الحتفا{ ببياناE ُ�ســــر معيشــــية كاملة uا 
خصائص هامة fتلفة. �عند �كتشــــاG� T *حد� �ألســــر �ملعيشــــية ֲדا 
بعض، �ليس كل، �ألفر�� ميكن �لبحث 4 �مللف عن �ســــرb معيشــــية 
تكوG خصائصها �ملعر�فة، بكاملها �� 4 غالبيتها، متفقة معها، �ميكن 
بعــــد cلك تعديل متغE�o �ألشــــخا� �ملُْغَفلني �ســــتنا��ً *D خصائص 
�ألشخا� �آلخرين 4 �ألسرb �ملعيشية �ملاvة. غG� o بر©ة هذ} �لعملية 
 Eإلحصا���/Eتبد� مكاتب �لتعد��� G� ذ� فإنه ينبغيu� ،بالغــــة �لتعقيد
 bهذ� �لنهج 4 �لتخطيط قبل بد� هذ} �لعملية بفتر Qتستخِد tلوطنية �ل�

طويلة.
٢٣٣ - �من �ملمكن �G يأخذ هذ� �إلجر�� شكًال Àخر عن طريق 
�ضع مؤشــــر�E على �ألســــر �ملعيشــــية �لt تكوG صحائف �لتســــجيل 
بالنســــبة uــــا ُمْغَفَلة ��ملضي 4 *جر�� بقيــــة �لتنقيحاh 4� .Eاية عملية 
�لتنقيــــح، بعد �G تصحــــح �لقيو� �لفر�ية [يعها، ميكــــن لفريق �لتنقيح 
 Eمبر�جعة �مللف ��ضع *ضافا Eخصائيي جتهيز �لبيانا� Qقيــــا �تــــا� G�
 Qملنقحة بالكامل. �باستخد�� Eموعة �لبيانا© Qباستخد� E�oجر�� تغي*�
hــــج ”من �على *D �ســــفل“ هذ� قد يتوصل فريــــق �لتنقيح *D ماvني 

مقبولني.
مر�جعة �عد� �ألشخا� حسب �جلنس  (�)

٢٣٤ - 4 بعض �ألحياG يد�� عد� �لشــــاغلني حســــب �جلنس 
4 صحيفة تســــجيل �ملســــكن. �4 هذ} �حلالة Iب �I Gمع 4 عملية 
 Gكا �c* ،من جديد� .bلتنقيح عد� �ألشــــخا� لكل جنس على حد�
�ملجموعاf Gتلفني عن عد� �لشــــاغلني لكل جنس فإنه Iب �G تعد< 
 4 bيتم تعديل �ملجاميع �ملوجو� ،bًحد� �لقيمتني 4 كل حالة. �عا�*
صحائف �لتســــجيل بدًال من *ضافة صحائف �لتســــجيل ”�ملُْغَفَلة“ �� 

.bمفيد Eمتضمنة ملعلوما Gصحائف تسجيل تكو Tحذ
�لترقيم �لتتابعي  (�)

٢٣٥ - ينبغــــي �G تكوG صحائف �لتســــجيل متتابعة - �6 ترقم 
 ،o4 شــــكل متغ G4 �الســــتبيا Qقا�تظهر هذ} �أل G� بالترتيب. �ينبغي
 Qقا�تظهــــر �أل G� كرقــــم ســــطر �� كرقــــم تتابــــع. كذلك فإنــــه ينبغي
�لتتابعيــــة بترتيب عد�6. �قد حتد_ �خطا�: ففي بعض �ألحياG °ر� 
��ين  �الســــتبياناE �� �لنما�c �ملتعلقة باألشخا� عن �لترتيب ألG �لعدَّ
 Gم قد يتخطوh4 �لترتيب �خلاطئ، �� أل Eبتجميــــع �ملعلوما Gيقومــــو
 .Eخالية 4 ©موعة �لبيانا Eصفحا Gقصد، �يتركو G�� ،Eصفحــــا
�علــــى �لرغم مــــن �G عدQ �جو� تتابــــع ال يؤثر، عــــا�bً، على �لتنقيح 
 b*عا� �تا° boطنية كث� Eحصا��*/Eمكاتــــب تعد��� Gجلد�لــــة فإ� ��
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ترتيــــب �ألشــــخا� على �لنحو �لســــليم تتابعيًا. �علــــى هذ� فإنه Iب 
�G يكــــوG برنامــــج �لتنقيح قا���ً على حتديد �ألشــــخا� �خلا�جني عن 
�لترتيــــب �*عا�b ترتيبهم تتابعيًا. �بالنظــــر *G� D *عا�b �لترتيب تتابعيًا 
 G� بI فإنه bبر� �ألســــر Ðعلى صلة �لقر Gســــتؤثر 4 بعض �ألحيا
تؤخذ 4 �العتبا� 4 مو�صفاE �لتنقيح. �*عا�b �لترتيب تتابعيًا ســــتؤثر 
بالتأكيــــد على متغE�o مثل �قم �لســــطر �خلا� باألQ �� �قم �لســــطر 

�خلا� بالز��.
�لتناظر بني �لشاغلني �نو: �ملب�/�ألسرH �ملعيشية  - ٥

 bبني �فر�� �ألســــر bنو� �لعالقة �ملوجو� Gيكو G� ٢٣٦ - ينبغي
�ملعيشــــية متســــقة مع نو� �لوحدb �لســــكنية. �4 بعض �ألحياG يظهر 
�فر�� �ألسرb �ملعيشية 4 مسكن يوصف بأنه مسكن [اعي، �� �لعكس 
 bيأخذ نو� �لعالقة، �� نو� �لوحد G� بI Eبالعكس. �4 تلك �حلاال

�لسكنية، 4 �العتبا� حجم �ألسرb �ملعيشية ��ملتغE�o �ألخر�.
صحائف �لتسجيل �ملز,جة ها� - 

٢٣٧ - ليــــس من �ملرجــــح �G تظهــــر ��قاQ ســــطو� مز��جة 4 
 .Eخر� تستنســــخ باملاســــحا� Eتقر� ضوئيًا �� �ســــتبيانا Eســــتبيانا�
/Eمكتــــب �لتعد��� Gيتعــــني *�خا< بياناִדا فإ tل� �cبالنســــبة للنمــــا�
�إلحصا��E �لوط§ قد �تا� �G ير�جع �لتناظر بني قائمة �ألسرb �ملعيشية 
���قاQ �ألســــطر لألســــرb �ملعيشــــية �لt ســــيجر6 *�خاuا يد�يًا. �هذ} 
�ملر�جعــــة �ليد�ية قد حتســــن نوعية �لبياناE �لt يتــــم *�خاuا، �خاصة 
بالنســــبة ملقا�نــــة (١) �Ëــــا� �ألشــــخا� �لt تظهــــر 4 صفحة مد�� 
 Eملعيشية مع (٢) �لبيانا� bفيها [يع �ألشــــخا� �لذين تضمهم �ألســــر
�ملوجــــو�b 4 �ألعمدb �� �لصفوT �� �لصفحاE �ملتعلقة بالشــــخص. 
�*�c ظهر 4 �لبد�ية �G شــــخصني uما خصائص مز��جة فإنه قد يتبني 

.Gما بالفعل تو�ماh� ،يهماË� D* عند �لرجو�
 Qقا�يتم *�خا< بياناִדا � tلــــ� �cللنما G٢٣٨ - �ينبغــــي �ال تكو
لألسطر *�c كانت �لبياناE �لt تظهر على �لشاشة ��منا± �لتخطي قد 
حد�E على vو ســــليم. �غالبية حزQ �ل��©يــــاE �حلديثة حتد� ��قامًا 
تتابعية بطريقة Àلية كجز� من عملية *�خا< �لبياناE. �قد `د_ خطأ 
عندما يقوQ �ملوظف بإ�خا< صحائف تســــجيل مز��جة لشــــخص ما، 
�� قــــد يــــؤ�6 �قم ســــطر خاطئ *I* Dا� صحيفة تســــجيل مز��جة. 
�مع �لقياQ مبعاجلة كل صحيفة تســــجيل يقوQ برنامج �لتنقيح مبقا�نتها 
بصحائف �لتســــجيل �لسابقة �ملتعلقة بالسكاG للوحدb �لسكنية. �Iب 
�لتأكــــد مــــن خال< �لتنقيح من �G كل �قم ســــطر قــــد حد� على �جه 

صحيح. ���قاQ �ألسطر �ملز��جة هي ��قاQ خاطئة �Iب تغيoها.
٢٣٩ - �قــــد °تا� �لبلــــد�G� G تضع خططًا خاصــــة ֲדا إل�خا< 
�لبياناE، بدًال من �G تستخِدQ حزمة جاهزI� .bب بعد cلك �G `د� 
 cال°ا bفريــــق �لتنقيح مســــتو� �ألخطا� �ملقبو<. �هنــــا  طر�ئق عديد
هذ} �لقر���E. �تتمثل *حد� هذ} �لطر�ئق 4 �تبا� �ملبا�É �لتوجيهية 

�لو���b ��نا}:

*�c كاG �قم �لســــطر لصحيفt تسجيل fتلفتني ��حد�ً،   (�)
�كاG عد� �خلصائص �لt يوجـد فيـها �ختـالT هو ٢ �� �قل، سيزيل 
�لتنقيح ��حدb من صحيفt �لتســــجيل ألنه من �ملرجح �G يكوG هنا  

.������
 o4 ٣ خصائص �� �كثر يتم تغي Tهنا  �ختال Gكا �c*  (�)

�قم �لسطر.
yموعا* �لسكا@ �خلاصة  - ,�,

�ألشخا� �لذين يعيشو� G �معا�  - ١
 Gيكل �ألشــــخا� �لذين يعيشوu� يعامل تنقيح G� ٢٤٠ - ينبغي
4 ©مَّعاE، مثل �ملؤسساE �� �لثكناE �� ��� �ملسنني، بشكل fتلف 
 D* سكنية عا�ية. �بالنظر E4 �حد� Gعن �ألشــــخا� �لذين يعيشــــو
 G� بI معيشــــية فإنه bســــر� �� bفيها عا� Gال يكــــو Eملجمعــــا� G�
� �لبلد�G �فضل طريقة للتمييز بني �نو�� �لوحد�E. �تتمثل *حد�  حتدِّ
�لطر�ئق G� 4 يكوG للمجمعاE نو� fتلف من صحائف �لتســــجيل. 
�تتمثل طريقة �خر� 4 حتديد �مز معني لصلة �لقرy Ðيث ميثل مسكنًا 

ملجموعة �� ”©مع�“ سكنيًا.
عندما تكو� صحيفة �لتسجيل للمجمعا� من نو: �تلف  (�)

٢٤١ - عندمــــا �تــــا� مكتــــب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوط§ 
�ســــتخد�Q صحيفة تســــجيل من نو� fتلف لن يو�جه فريق �لتنقيح �ية 
صعوبة 4 حتديد صحائف �لتسجيل �لt تتعلق باملجمعاE �� صحائف 
 Eتوضع بسهولة جد��< للمجمعا G� لتسجيل �جلماعية. �من �ملمكن�
عــــن طريــــق �لرجو� مباشــــرD* b صحائف �لتســــجيل هــــذ} �حدها. 
��ملتغــــE�o �لt تعت� مقتصرb على صحائف �لتســــجيل �جلماعية، مثل 
 tل� E�oنو� �ملجمع، ميكن تنقيحها ��حتساֲדا بشكل منفصل. ��ملتغ
تستبعد من صحائف �لتسجيل �جلماعية ميكن مر�جعتها بسهولة للتأكد 
�يا�b حجم �مللف ألنه من  D* 6هذ� يؤ� G� oا خالية بالفعل. غh� من
�ملرجح �G تكوG صحائف �لتسجيل هذ} �قصر من صحائف �لتسجيل 
�ملعتا�b �ملتعلقة بالســــكاG �لكنها ستشــــغل حيــــز� �ك� كما هو �حلا< 
4 ملف مســــتطيل. كذلك فإنه خال< �لتنقيح ��الحتســــا� قد يتعني 
�G تر�جع بعض �ل��مج صحائف تســــجيل تتعلق بالســــكاG �صحائف 

تسجيل [اعية بالنسبة لبعض �لبنو�.
عندمــــا مييــــز �حــــد �ملتغ�7� بــــني صحائف تســــجيل �ֱדمعا�   (�)

�صحائف �لتسجيل �ألخر�
٢٤٢ - عند �ســــتخد�Q متغــــo منفصل، �ليس نــــو� منفصل من 
صحائف �لتسجيل، قد يو�جه فريق �لتنقيح صعوباE �ك� 4 �لتمييز بني 
صحائف �لتســــجيل �ملتعلقة باملجمعاE �صحائف �لتسجيل �جلماعية. 
�4 ظل هذ} �لظر�T يظل من �ملمكن �ضع جد��< للمجمعاE عن 
 tنفســــه، �لذ6 `دِّ� صحائف �لتســــجيل �ل oملتغ� D* b�طريق �إلشــــا
تتعلق بأشخا� 4 �ملجمعاE. �يظل من �ملمكن �G تنقح، �حتتسب، 



٤٢

بشكل منفصل �ملتغE�o �لt تقتصر على �ملجمعاE، مثل نو� �ملجمع. 
��ملتغE�o �لt تســــتبعد من صحائف �لتسجيل �جلماعية بسهولة ميكن 
مر�جعتها للتأكد من �hا خالية بالفعل �cلك عن طريق �لرجو� *D �مز 
�ملجمعاE. �ينتج عن cلك ملف �قل حجمًا ألG صحائف �لتســــجيل 
�إلضافية �ملتعلقة باألشخا� �ملوجو�ين 4 �ملجمعاE ال تكوG ال�مة، 
�لكنها تد�� ببساطة كصحائف تسجيل للسكاG برمز fتلف بالنسبة 
ملتغo �ألســــرb �ملعيشية/�ملجمعاE. �خال< عملية �لتنقيح ��الحتسا�، 
ســــيقوQ �ل�نامج مبر�جعة صحائف �لتسجيل �ملتعلقة بالسكاG �حدها، 
�ليس صحائف �لتسجيل �ملتعلقة بالسكاG �صحائف �لتسجيل �جلماعية 

معًا، بالنسبة لبعض �لبنو�.
عندما يكو� Iمز ”نو: �ֱדمع“ ُمْغَفالًً  (�)

 oُمْغَفالًً �� غ Eملجمعا� D* oلرمز �لذ6 يشــــ� G٢٤٣ - قد يكو
منطبق، �� قد يكوG هنا  عدQ مطابقة بني �مز �ملجمع ��لرمو� �ملتعلقة 
بصلــــة �لقرÐ. �يتمثل �حلل �ملقتر¶ عندما يكوG �مز �ملجمعاE ُمْغَفالًً 
�لكــــن �مــــو� صلة �لقرÐ تشــــD* o ©مع، 4 تغيo �مــــز �ملجمع تبعًا 
لذلــــك. �*�c كاG �مز �ملجمــــع موجو��ً، �لكن صلة �لقرÐ ُمْغَفَلة، قد 

`د� �مز صلة �لقرÐ من نو� �ملجمع.
 bلكن تكو� هنا� صلة قر� ً�عندمــــا يكــــو� Iمز �ֱדمع موجو  (�)

بني �يع �ألشخا�
 Ðلكن توجد صلة قر� Eمز للمجمعا�يوجــــد  Gكا �c* - ٢٤٤
 D* ًلســــكنية �ستنا��� b4 �لوحد Gبني [يع �ألشــــخا� �لذين يعيشــــو
�مو� صلة �لقرÐ فإنه ينبغي تغيo �لرمز كي يشــــD* o �حدb ســــكنية. 
�من ناحية �خر� فإنه *�c ُ�عطي للوحدb �مز على �hا �ســــرb معيشــــية، 
�لكن ال توجد صلة قرÐ بني �6 شــــخصني 4 �لوحدb، قد يكوG من 
�لضر��6 تغيo �لرمز *D سكن ملجموعة �� سكن [اعي. �من �ملمكن 
�G يكوG 4 �ســــرb معيشــــية ٥ �شخا� �� ٦ �شخا� ال توجد بينهم 
صلــــة قرÐ �ال تكوG �لوحدb �لســــكنية مــــع cلك �حدb ©معة. �كما 
جــــر� �لتأكيد عليه �عــــال} فإنه قد يكوG من �لضــــر��Eُ G� 6جر� 
�b غo عا�ية. مشا���E فيما بني �فر�� فريق �لتنقيح حلّل حاالE �دَّ

�لتمييز بني �نو�: �ֱדمعا� �ملختلفة (هـ) 
 oملختلفة. �4 كث� Eبني �نو�� �ملجمعا boكث G٢٤٥ - متيز بلد�
مــــن �ألحياG حتلل هذ} �لبلد�G تلــــك �ملعلوماE بد�جة �ك� *D �نو�� 
�b من �ملســــاكن �جلماعية. �ميكن ترميز هذ} �ملعلوماE على حد}  �دَّ
 4 bمتعد� Eجها كاحتماال��كبند ”نو� �ملســــاكن �جلماعيــــة“ �� *�

�مو� �لعالقة باألسرb �ملعيشية.
�لسكا� ممن ليست lم مساكن  - ٢

�lجرH �ملو�ية  (�)
٢٤٦ - 4 بعض �لبلد�G �لt حتد_ فيها هجرb موËية، سيحتا� 
�لشــــخص �لــــذ6 ُيجر6 �ملقابلة *D معرفة مــــا *�c كانت �لوحدb خالية 

 Eكانت �ملعلوما �c* ذ� فإنه حu� .§مشــــغولة بسبب �ملرجع �لزم ��
كاملة عن �ألسرb �ملعيشية فإنه من �ملمكن �يضًا عّد هذ} �ألسرb �ملعيشية 
4 مكاÀ Gخر. �بالطبع فإG �لعكس صحيح �يضًا. ��ية �سرb معيشية uا 

مسكناG 4 مكانني fتلفني ميكن *غفاuا متامًا ما ³ يتوخى �حلر�.
 Qتعيش �ســــر معيشــــية كاملة، بانتظا ،G٢٤٧ - �4 بعض �ألحيا
 G� بI� .خر لبقية �لسنةÀ Gما جلز� من �لسنة �4 مكا Gشديد، 4 مكا
يقرِّ� مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ �فريق �لتنقيح كيفية �لتعامل 
مع �نو�� fتلفة من �حلاالE. �على ســــبيل �ملثا< فإG بعض �ألشخا� 
 Gخر، مثل �ألشخا� �لذين يعيشوÀ >جزً�� من كل سنة 4 منـز Gيقضو
4 جز� با�� من بلد ما 4 �أل�قاE �لد�فئة من �لســــنة �4 جز� ��فأ 4 
ل �لذين  �أل�قاE �لبا��b من �لسنة. �من �حلاالE �ألخر� �G �لبد� �لُرحَّ
يتنقلوG جلز� من �لسنة �لكنهم يقيموG جلز� Àخر من �لسنة - �مبا �جلز� 

من �لسنة �لذ6 �تا� �لبلد �I Gر6 فيه تعد��}.
�ألشخا� �لذين هم �� مأ��  (�)

 G�� صحيفة تســــجيل شخص Gكم �لتعريف، لن تكوy - ٢٤٨
مأ�� متضمنة ملعلوماE عن �ملســــكن. غI* G� oا� صحيفة تســــجيل 
”صو�ية“ (صحيفة تســــجيل جديدb تتضمن 4 �لبد�ية خاناE خالية 
لبعض �ملتغE�o) ســــيجعل *جر�� تنقيح �uيكل �مر�ً �كثر سهولة، كما 
Iعل صحيفة �لتســــجيل متســــقة مع �uيكل �ملتعلق بالوحد�E �لسكنية 
�ألخــــر�. �ســــوT يتعني �G يقــــرِّ� فريق �لتنقيح ما *�c كاG ســــيوجد 
صحيفة �لتســــجيل �لصو�ية للمســــكن هذ} من �جل �ملساعدb 4 جتهيز 

�لبياناE �تنفيذ *جر���E �ضع �جلد��<.
�لالجئو�  (�)

باملثــــل، مــــن �ملمكــــن �G يكوG �لالجئــــوG موجو�ين 4   -٢٤٩
مســــاكن مؤقتة، �قد `تا� �ألمر *D �ضع مؤشــــر على متغo معني �� 
نو� صحيفة تســــجيل منفصل �� صحيفة تســــجيل صو�ية للمســــكن 
ألخذ حالتهم 4 �العتبا�. �ســــوT يتعني علــــى فريق �لتنقيح �G يضع 

�إلجر���E �ملالئمة ��G ينفذها.
حتديد %l �ألسرg �ملعيشية ,�لز,k/�لز,جة  - Z�O

تنقيح متغI 7[ �ألسرH �ملعيشية  - ١
٢٥٠ - عند حتديد �فر�� �ألســــرb �ملعيشية Iر6 عا�bً ��ًال حتديد 
 bبقية �فر�� �ألســــر Â ملعيشــــية �� �لشــــخص �ملرجع فيها� bألســــر� ��
 Tَّلشخص �ملرجع فيها. �يعر� �� bملعيشية حسب قر�بتهم لر� �ألسر�
�� �ألسرb �ملعيشية بأنه �لشخص 4 �ألسرb �ملعيشية �لذ6 يعترT بقية 
 Qتستخد G� Gللبلد� ��فر�� �ألسرb �ملعيشية بأنه �� تلك �ألسرI� .bو
�ملصطلــــح �لذ6 تعت�} �نســــب لتحديد هذ� �لشــــخص (�� �� �ئيس 
�ألســــرb �ملعيشــــية �� �لشخص �ملرجع 4 �ألسرb �ملعيشية، �� غc oلك) 
ما ��Q هذ� �لشــــخص، �ملعرTَّ على هذ� �لنحو، يستخدQ فقط لتحديد 
صلة �لقرÐ بني �فر�� �ألســــرb �ملعيشــــية. �يوصى بأG يقدQِّ كل بلد، 4 



٤٣

 ،bملســــتخدمة (�ألمم �ملتحد� Eملفاهيم ��لتعريفا� ، b�يــــر �ملنشــــو�لتقا�
.(٢-٦٧ b١٩٩٨، �لفقر

bترتيب صال� �لقر  (�)
٢٥١ - *G ترتيب صالE �لقرÐ 4 �لوحدb �لســــكنية له �ثر على 
�لتنقيحاc* ،E يفتر� 4 �لكثo من �لتنقيحاG� E �� �ألسرb �ملعيشية 
هو �لشــــخص �أل�< ��G بياناته ســــتنقح ��ًال. �على ســــبيل �ملثا< فإنه 
عند تنقيح متغE�o �� �ألســــرb �ملعيشية تنقح ��ًال متغE�o مثل �للغة 
��ألصــــل �لعرقــــي ��لديانة. �*�c كانت هنا  معلومــــاE منطبقة تتعلق 
 Eتلك �ملعلوما Gفإ E�oملعيشية بالنسبة أل6 من هذ} �ملتغ� bبر� �ألسر
 Gملعيشــــية حيثما تكو� bخر 4 �ألسرÀ حتتســــب بالنسبة أل6 شــــخص
تلــــك �ملعلومــــاE منطوية علــــى *غفا< �� خطــــأ 4 �لترميز �� خطأ 4 
*�خــــا< �لبياناE (�نظر: �لفصــــل ”��بعًا“). �هنا  حاجة *G� D تنقح 

��ًال بياناE �� �ألسرb �ملعيشية ألG خصائصه تستخدQ 4 حتديد، �� 
�حتسا�، �لقيم ألفر�� �ألسرb �ملعيشية �آلخرين.

عندما ال يكو� I[ �ألسرH �ملعيشية هو �لشخص �أل�.  (�)
 4 G��� ٢٥٢ - تتأثر عملية �لتنقيح باإلجر���E �لt يتخذها �لعدَّ
�مليد�G �ستنا��ً *D �ألنو�� �ملختلفة من �لظر�T �لt يو�جهوhا بالنسبة 
لتحديد �� �ألســــرb �ملعيشــــية. �لفهم هذ} �ملســــألة على vو �فضل، 

نبحث ��ًال �ألسرb �ملعيشية �ملبينة 4 �لشكل ٢٥.
 4 Tجيــــة تصا�cملعيشــــية تبــــني حالة منو� b٢٥٣ - هذ} �ألســــر
�مليد�G: �� �سرb معيشية ���جة ��بنا¼·ا ��� �� �ألسرb �ملعيشية. 
�� �مع �ملعلوماE ֲדذ} �لطريقة فإG *جر�� تنقيح �ســــتنا��ً  �*�c قاQ �لعدَّ
*D �جو� �� �ألســــرb �ملعيشــــية 4 �ملوقع �أل�< 4 �ألســــرb �ملعيشــــية 

سيسo بيسر.

مثا" ألسرg معيشية ُ�%k فيها %l �ألسرg �ملعيشية على �نه �لشخص �أل," �لشكل ٢٥ - 

�أل�

�� �ألسرb �ملعيشية
١

�لز�جة
٢

�بنة�بن
٣٤

٥

٢٥٤ - غــــo �نه *�c ُ�جِر6 �لعــــّد بطريقة حتد� �جلد على �نه �� 
�ألســــرb �ملعيشــــية فإG �لعالقاE تعا� صياغتها، كما 4 �لوصف �لثا¡ 
�� *D منـز<  �لو��� 4 �لشــــكل ٢٦. �هذ� �لوضع `د_ *�c توجه عدَّ
��جد �ســــرb نو�b مكوَّنة من �لز�� ��لز�جة �طفلني، �خال< �ملقابلة 

 bألسر� ��لغرفة ��ّ�عى �نه هو � D* ملعيشــــية� bألســــر� ��خل ��لد �
�ملعيشــــية. ��ســــتنا��ً *D مو�فقة �� �ألســــرb �ملعيشــــية �ملفتر� يصبح 
�لشــــخص ٥ هو �� �ألســــرb �ملعيشية، �يصبح �لشخص ١ هو �البن، 

�يصبح �لشخص ٢ ��جة �البن، �هكذ�.



٤٤

 G� Gملعيشــــيتا� Gألســــرتا� G٢٥٥ - ���ضــــح حســــبما بينته هاتا
مســــا��E �لتنقيح �لt تستند *D حتديدين fَتلفني لر� �ألسرb �ملعيشية 
 bألســــر� ��تلفة لتحديد f Eتلفة. �هنا  ثال_ *مكانياf Gســــتكو
 Qميكن �ستخد� (�) :Eلتبويبا�� Eملعيشية �لفعلي من �جل بقية �لتنقيحا�
مؤشــــر لتحديد �لشــــخص �لذ6 يعت� �� �ألسرb �ملعيشية، كما ميكن 
�ستخد�Q �ملؤشر 4 *جر�� �لتنقيحاE �*عد�� �جلد��< بكاملها؛ �� (�) 
*�c كاG �� �ألســــرb �ملعيشــــية غo مد�� على �نه �لشخص �أل�< فإنه 
من �ملمكن نقله *D �ملوقع �أل�< �ميكن نقل كل شخص من �ألشخا� 
�ملوجو�يــــن 4 مو�قــــع �على *D موقع 4 �ملرتبــــة �أل�' �لتالية؛ �� (�) 
ميكــــن تغيo �مو� صلــــة �لقرy Ðيث يكوG �لشــــخص �أل�< هو �� 

�ألسرb �ملعيشية بغض �لنظر عن صالE �لقرÐ �ألخر�.

حتديد مؤشر لصحيفة تسجيل  ‘١’
I[ �ألسرH �ملعيشية

 bبالنســــبة لر� �ألســــر Qلتنقيح، ُيســــتخَد� E٢٥٦ - 4 *جــــر���
 bملعيشية 4 �لوحد� bقم �لسطر لر� �ألســــر�ملعيشــــية مؤشــــر لتحديد �
�لســــكنية. �*�c ظل �� �ألســــرb �ملعيشية 4 �ملوقع �لذ6 حد� فإنه من 
 �� D* لــــك �ملوقع، �ميكن ��ئمــــًا �لتوصلc 4 ملمكــــن �ضع مؤشــــر�
�ألســــرb �ملعيشية بســــهولة كلما �عت �حلاجة *c Dلك من �جل *جر�� 
 bألسر� ��مؤشر ” oتنقيح، �� تبويب، معني. �من �ملمكن �ضع متغ
�ملعيشية“ لرقم �لسطر �خلا� بر� �ألسرb �ملعيشية ��G يستخدc Qلك 
�ملتغo خال< عملية �لتنقيح لنســــب، �� �حتسا�، �خلصائص �ملُْغَفَلة �� 
 Gكا �c*� .لسكنية� bملنطبقة لألشخا� �آلخرين �ملقيمني 4 �لوحد� oغ
�� �ألســــرb �ملعيشية هو �لشــــخص �أل�< 4 �ألسرb �ملعيشية فإG قيمة 

.“١” Gملعيشية“ تكو� bألسر� ��مؤشر ” oملتغ�

جعل �لشخص �أل�. هو I[ �ألسرH �ملعيشية  ‘٢’
٢٥٧ - قد �تا� فريق �لتنقيح نقل �� �ألسرb �ملعيشية *D �ملوقع 
 Gة �ملطلوبة إلجر�� هذ} �لعملية تكو©��أل�< 4 �ألســــرb �ملعيشــــية. ��ل
�كثر تعقيدً�، *D حد ما، من �ل�©ة �ملطلوبة للعملية �ملبينة 4 �لبند ’١‘ 
 bألســــر� ��يضع برنا©ًا ينقل  G� Eعال}. فعلى �خصائي جتهيز �لبيانا�
�ملعيشية *D �ملوقع �أل�< 4 �لقائمة، �يليه �لشخص �لذ6 كاG من قبل 4 
�ملوقع ١، Â �لشخص �لذ6 كاG 4 �ملوقع ٢، �هلم جر�، *G� D يصل 
 Gكا �c* ذ� فإنهu� .bملعيشية مباشر� bألسر� �� Gلشخص �لذ6 كا� D*
�� �ألســــرb �ملعيشــــية 4 �ملوقع ٥ سيتغo ترتيب �ألشخا� من ١، ٢، 
٣، ٤، ٥ *D ٥، ١، ٢، ٣، ٤. �بعد *جر�� هذ� �لتغيo ســــيصبح �� 
�ألسرb �ملعيشية 4 �ملوقع ١، �هو ما Iعل بقية �لتنقيحاE �كثر سهولة 
 �c* لك �ملوقع. �مع هذ� فإنهc 4 ئمًا�� Gملعيشية سيكو� bألسر� �� Gأل
نفذE هذ} �لعملية ستتعر� سالمة ©موعة �لبياناE لبعض ”�لضر�“. 
 Gد �ملحللوI حة 4 ترتيب �ألشخا� قد��فبالنظر *D �نه قد حدثت *
صعوبة 4 حتديد �لترتيب �لفعلي لألشــــخا� �لذين [عت بياناִדم من 

�مليد�G ��ألثر �ملحَتu >Qَذ� �لترتيب على تفسo �لنتائج.
/عاH حتديد IموV صلة �لقرb جلعل �لشخص �أل�.  ‘٣’

هو I[ �ألسرH �ملعيشية
٢٥٨ - *�c قرَّ� فريق �لتنقيح �G �لشــــخص �أل�< �ملد�� هو �� 
�ألســــرb �ملعيشية ستكوG هنا  حاجة *G� D يتبع 4 �لتنقيح �إلجر��ين 

:(�) � (�)
 bلر� �ألسر Eحد� tتنســــب للشخص �أل�< �لقيمة �ل  (�)

�ملعيشية؛
ينفذ *جر�� ��تي§ يتم مبقتضا} *عا�b نسب قيم لألشخا�   (�)

مثا" ألسرg معيشية ُ�%k فيها %l �ألسرg �ملعيشية على �نه �لشخص �خلامس �لشكل ٢٦ - 

�� �ألسرb �ملعيشية

�بن
١

��جة �البن
٢

حفيدbحفيد
٣٤

٥



٤٥

�آلخرين 4 �ألســــرb �ملعيشــــية لتعديلها. �على سبيل �ملثا<، 4 �لشكل 
٢٦، يظهر �أل� كَرْ� لألســــرb �ملعيشــــية. �عندما يصبح �لشخص ١ 
�� �ألســــرb �ملعيشية ستكوG هنا  حاجة *D *عطا� �لشخص ٢ صفة 
”�لز�جة“ ��لشــــخصني ٣ � ٤ صفة ”�بن/�بنة“، �يعطي �لشــــخص 
 T٥ من جديد �لقيمة ”��“ (كما هو مبني 4 �لشــــكل ٢٥). �ســــو
تكوG هنا  حاجة *G� D يتضمن �ل�نامج �لفرعي مصفوفة الستيعا� 

.bلقيم �ألصلية ��لقيم �جلديد�
 Eلبيانا� b٢٥٩ - �مع تطبيق هذ� �إلجر�� ســــتتأثر ســــالمة قاعد
بد�جة �ك�. فترتيب �ألشــــخا� لن يز�¶ كما 4 �ملثا< �لسابق، كما 
�G �ملحللني لن Iد�� صعوبة 4 حتديد �لترتيب �لفعلي لألشخا� �لذين 
[عت بياناִדم من �مليد�G. غG� o �لعالقاE [يعها ســــوT تتغo، �لن 
يعرT �ملحللوG �لشــــخص �لذ6 �ختo �صًال كَرْ� لألســــرb �ملعيشية. 
�من ناحية �خر� فإG *عد�� �جلد�< قد يكوG �كثر سهولة من �لناحية 
�الËية مع �ضع �� �ألســــرb �ملعيشية 4 �ملوقع �أل�<. �خالفًا للمثا< 
�لسابق فإG �مل�©ني لن يضطر�� بالنسبة uذ� �إلجر�� *D نقل صحائف 

�لتسجيل نفسها من مكاG آلخر.
�سرH معيشية ��حد ]I كثر من� �جو  (�)

٢٦٠ - عندما يتبني �نه يوجد �كثر من �� �ســــرb معيشية ��حد 
 bألســــر� ��د� على �نه  � فريق �لتنقيح �لشــــخص �لذ6̀  دِّ  ̀G� بI
�ملعيشــــية. �Iب �I Gر� �لتنقيح �ســــتنا��ً *D �خلصائص �لt حدَّ�ها 
�خصائيو ما�b �لبحث ��لt تتماشــــى مع مسا��E �لتنقيح. �Iب بعد 
cلك �G يعيد برنامج �لتنقيح حتديد صلة �لقرÐ للشــــخص �آلخر �لذ6 
حد� كر� لألســــرb �ملعيشــــية �� �ألشــــخا� �آلخريــــن �لذين حد��� 

كأ�با� لألسرb �ملعيشية.
�سرH معيشية ]I عدw �جو  (�)

 G� بI معيشــــية bســــر� ��تبني �نه ال يوجد  �c* ،٢٦١ - باملثل
� �لتنقيح �لشخص �لذ6 سيعني على �نه �� �ألسرb �ملعيشية. �4  `دِّ
هذ} �حلالة، من �ملرجح �G تكوG صالE �لقرÐ بني �شــــخا� Àخرين 

4 �ألسرb �ملعيشية yاجة *D تعديل من خال< عملية �لتنقيح.
تنقيح �لقيمة للز�n/�لز�جة  - ٢

 n��Vلز�جا�/�أل�  عندما يتبني G �ֱדتمعا� �لv ال تسمح بتعدُّ  (�)
�نه يوجد n�V ��حد/�Vجة ��حدH فقط

 Gفقط فإ bجة ��حد��٢٦٢ - *�c تبــــني �نه يوجــــد ��� ��حد/
متغo ”مؤشر �لز��/�لز�جة“ يتتبع �قم �لسطر للز��/للز�جة إلجر�� 
 Gيكو G� >ث �حتماy قد تشمل Eفيما بعد. �هذ} �لتنقيحا Eتنقيحا
�� �ألســــرb �ملعيشــــية ��لز��/�لز�جة من �جلنس �ملخالف، �� �جو� 

فر�قاE مالئمة 4 �لعمر، �� خصائص �خر� E�c صلة.
عندما يكو� هنا� �كثر من �V/n�Vجة G �تمعا� ال تسمح   (�)

بتعد �ألn��V/�لز�جا�
 Gكا �c* Eلز�جا�/����٢٦٣ - 4 �6 ©تمع ال يسمح بتعد� �أل

��جة 4 قاعــــدb �لبياناE فإنــــه Iب �G `دِّ� /���يوجــــد �كثر مــــن 
�لتنقيح �لز��/�لز�جة ��G يعيد نسب صلة �لقرÐ لألشخا� �آلخرين 
د�   ̀G� بI ،خر�� bمــــر� .Eجا��/�����لذيــــن عرفــــو� على �hم �

.Eلتنقيحا� �لبحث �خلصائص �مسا� bخصائيو ما��
/n��Vأل�  بتعــــد تســــمح  �تمعــــا�   G �ألn��V/�لز�جــــا�   (�)

�لز�جا�
 4 bجة ��حد��٢٦٤ - *�c تبــــني �جــــو� �كثر مــــن ��� ��حد/
� �أل����/�لز�جاE فإG فريــــق �لتنقيح قد يرغب  ©تمع يســــمح بتعــــدُّ
4 تــــر  �ملعلومــــاE كما هي، �� �G يقوQ بعمليــــة مر�جعة للتحقق من 
 Gتكو G� ،على ســــبيل �ملثا< فإنه ينبغي، على �ألقل� .Oمد� �التســــا
 oقيمة ملتغ E��ِّملتعد� Eملتعد�ين/�لز�جا� ������جة من �أل/���لكل 
�جلنس معاكســــة لقيمة �جلنس لر� �ألســــرb �ملعيشية. �*�c تبني �جو� 
��جــــاE مــــن نفس �جلنس فإنه ينبغي �G يطبق �لتنقيح �لســــابق /�����

على �أل���� �لذين هم/�لز�جاE �للو�Ø هن من نفس �جلنس.
�لعمر ,تا%يخ �مليال حا� - 

عندما يكو� تاIيخ �مليال موجو�ً ��لعمر ُمْغَفالًً  - ١
 Eيــــخ �مليال�، �ال جتمــــع بيانا�تا E٢٦٥ - عندمــــا جتمــــع بيانا
�لعمر، من �ملمكن �حلصو< على �ملعلوماE �ألخbo بطر¶ تا�يخ �مليال� 
/Eيخ *جر�� �لتعد�� �� �الســــتقصا�. �بعــــض مكاتب �لتعد����مــــن تا

�إلحصا��E �لوطنية °تا� �حلصو< على �لعمر �ســــتنا��ً *D سنة �لتعد�� 
�ســــنة �مليــــال� �حدها، مبــــا يعطي قيمة تنطو6 علــــى �حتما< حد�_ 
�vر��c*� .T جر� �ســــتخد�Q �لســــنة ��لشهر فإG �لعمر سيكوG �كثر 
�قة، غـG� o �ستخد�Q �ليوQ ��لشهر ��لسنة سيعطي �كثر �لنتائج �قة.

عندما يكو� هنا� عدw �تفا¡ بني �لعمر �تاIيخ �مليال  - ٢
٢٦٦ - عند �حلصو< 4 �لتعد�� �� �الستقصا� على �لعمر �تا�يخ 
�مليال� معًا، يتم �حلصو< على عمر ”�تسب“ بطر¶ تا�يخ �مليال� من 
�لتا�يــــخ �ملرجعــــي. �*�c كانت هذ} �لقيمــــة fتلفة عن �لعمر �لذ6 بلغ 
عنه مبا يزيد عن سنة ��حدb فإG فريق �لتنقيح قد يرغب 4 �°اc *جر�� 
تصحيحــــي. �عا�bً تكوG لتا�يخ �مليال� �ســــبقية على �لعمر �ملبلغ عنه، 

كما يستعا� بالعمر �ملحتسب عن �لعمر �ملبلغ.
عّد �لقيو غ; �ملطابقة طا� - 

٢٦٧ - قــــد °تا� بعض �فرقة �لتنقيــــح تنفيذ *جر���E لعّد �لقيو� 
 ،(E�oجلميع �ملتغ ��) لرئيســــية� E�oملتســــقة للمتغ� oملنطبقة �غ� oغ
مثــــل �لعمــــر ��جلنــــس، قبل �لبد� 4 عمليــــة �لتنقيح �لفعليــــة. �*�c �عّد 
فريق �لتنقيح نفسه مسبقًا �� �جر� �ستقصا��E ���ية باستخد�Q هذ} 
�لبنو� نفسها فإنه قد يتوفر له عد� من مصفوفاE �الحتسا� �لدينامي 
�ملختلفة. �*�c كانت �لنســــبة �ملئوية للقيو� غo �ملنطبقة �� غo �ملتســــقة 
ضئيلــــة للغايــــة فإG فريق �لتنقيح قد يقر� �ســــتخد�Q عد� قليل فقط من 



٤٦

 Gفإ boكانت �لنســــبة �ملئوية لألخطا� كب �c*� .كي حتتســــب E�oملتغ�
 Eإلجر�� عمليا E�oملزيد من �ملتغ� Qستخد�� D* تا� فريق �لتنقيح قد̀ 

�الحتسا� �ملطلوبة �ألكثر عد��ً.
 Gفضل أل� ،bًعا� ،Gالحتسا� �ألصغر تكو� E٢٦٨ - �مصفوفا

 G� كما ،Eالحتســــابا�� Eســــهل مع *عد�� �لتنقيحا� Gمر�جعتها تكو
�ســــتخد�مها خال< �لتنقيح �لفعلي يكوG �سهل. غo �نه *�c �ستخدمت 
 ��لقيم بشكل متكر� ستكوG هنا  حاجة *D مصفوفاE �حتسا� �ك

��كثر تنوعًا.



٤٧

٢٦٩ - يتنــــا�< �لفصــــل ”��بعــــ�“ تنقيحاE بنو� �لســــكاG، مبا 
 bجرu� ا صلة باخلصائــــص �لدميغر�فية �خصائصu tلــــك �لبنو� �لc 4
 Eهــــذ} �لتنقيحا Eخلصائــــص �الجتماعيــــة ��القتصا�ية. �مو�صفا��
تأخذ 4 �العتبا� مد� �نطباO �لبنو� �لفر�ية �مد� �التســــاO بني بنو� 
�لســــكاG �كذلك بني بنو� �لســــكاG �بنو� �ملســــاكن. �توفُّر قد� من 
�ملعرفــــة بالعالقاE �لقائمة فيما بني هذ} �لبنو� Iعل من �ملمكن °طيط 
تنقيحاE �التساO لضماG� G تكوG بياناE �لتبويب E�c نوعية �على. 
�على سبيل �ملثا< فإنه ينبغي �ال تتضمن صحائف تسجيل �لسكاG *ناث� 
 Eعمرهن ١٥ ســــنة �لديهن ١٠ �طفا<، �� �طفاًال عمرهم ٧ ســــنو�

ملتحقني مبد�سة للمرحلة �لثالثة.
٢٧٠ - �عنــــد حتديــــد قيــــم لبنو� �لســــكاI Gب �G يقــــرِّ� فريق 
�b باالحتســــا�  �لتنقيح ما *�c كاG ســــيحدِّ� ”³ ُيذَكر“ �� قيمة �دَّ
�الســــتاتيكي (�لبطاقاE �لبا��b) لقيمة ”غo معر�فة“ �� قيمة �خر�؛ 
 D* ستنا��� (لســــاخنة� Eلبطاقا�) باالحتســــا� �لدينامي b� �� قيمة �دَّ
خصائص �شــــخا� Àخرين �� �حد�E ســــكنية �خر�. �4 كثo من 
ل �الحتســــا� �لدينامي ألنــــه يلغي �حلاجة *D �لتنقيح 4  �حلاالE يفضَّ
مرحلة �جلد�لة عندما تكوG �ملعلوماE �ملوجو�b 4 �جلد��< نفسها هي 
 Eملعر�فة. �مصفوفا� oلقيم غ� Gبشأ E��قر� cال°ا bحدها �ملوجو��
�الحتسا� تقدQ قيو�� للخاناE �خلالية �� �لقيو� غo �ملنطبقة �� ��جه 
 E�c هنا  بنو� �خر� Gيتم حّلها عندما ال تكــــو tل� Oالتســــا� Qعــــد
صلة uا ���� منطبقة. �بعض �لبلد�G فيها بعض �لتنويعاE 4 خصائص 
�لســــكاG على مســــتو� �لبلد، �لكن يوجد �ختالT طفيف للغاية 4 
 boكب Eخر� �ختالفا� Gلفر�ية. �قد توجد 4 بلد�� Eغالبيــــة �ملحليــــا
فيمــــا بني �ملحليــــاE، �خاصة فيمــــا يتعلق باملناطق �لســــكنية �حلضرية 
 Eعند �ضع مصفوفا �يؤخذ هذ� �لتنوُّ� 4 �العتبا G� بI� .لريفية��
لية.  �الحتســــا�، �خاصــــة عند حتديد قيــــم ”�لبطاقاE �لبــــا��b“ �أل�َّ
� فريق �لتنقيح �لظر�T �لــــt ينبغي فيها *���� قيد 4  ــــدِّ  ̀G� ينبغــــي�
خانــــة خاليــــة. �ينبغي �G يأØ هذ� �لقيد من �حدb ســــكنية ســــابقة uا 

خصائص مماثلة.
 Qقا�يعها �] Gلصحائف تسجيل �لسكا Gتكو G� ٢٧١ - �ينبغي
مسلســــلة للمساعدb 4 جتهيز �لبياناE. �تنقيحاu� Eيكل �ملوصوفة 4 
�لفصل ”ثالث�“ تشمل *جر�� مر�جعة للتحقق من �جو� تناظر بني �لرقم 

�لتتابعي �ترتيب �أل�قاQ �ملسلسلة.
٢٧٢ - �ينبغــــي �G ُيجر6 فريــــق �لتنقيح تنقيحــــ� لكل صحيفة 
 Tهنا  �ختال Gبالنسبة للبنو� �ملنطبقة فقط. فقد يكو Gتسجيل للسكا
بني �لبنو� �ملنطبقة �cلك على حسب �ملنطقة �حلضرية/�لريفية، ��ملنا¾، 

ل �G ُيجــــر� �لتنقيح �نتقائي� �cلك على  �ظــــر�T �خر�. �من �ملفضَّ
حسب هذ} �لظر�T، غG� o بلد�ن� قليلة هي �لt يتوفَّر uا، عملي�، ما 
 Eلبيانا� oلتغي bمتعد� Eلوضع، �تنفيذ، مصفوفا b�يلزQ من �قت �خ
�ملُْغَفَلــــة �� غo �ملتســــقة؛ بل �G �لبلد�G �لــــt تنفِّذ هذ� �إلجر�� �إلضا4 

بالفعل عد�ها �قل.
٢٧٣ - ��ملعلومــــاE �لــــt ُتجَمع 4 �الســــتبياG تعتمد �يض� على 
خصائص fتا�b للسكاG. �على سبيل �ملثا< فإنه ال ُيسأ< عن �خلصوبة 
*ال بالنســــبة لإلنا_، �ال ُيســــأ< عن �لنشــــا± �القتصا�6 *ال بالنســــبة 

للبالغني.
٢٧٤ - �ينبغي 4 بعض �ألحياG� G يسمح فريق �لتنقيح بإ���� 
قيــــد ”³ ُيبلَّغ“ بالنســــبة لبنو� معيَّنة. �قد يكــــوG فريق �لتنقيح مفتقر� 
ألســــا£ سليم ُتحتســــب �عتما�� عليه ���� بالنسبة لبعض �خلصائص. 
��°اc قر�� بتر  �لر��� �ُملدَ�� بالنسبة uا ”³ ُيبلَّغ“ Iب مو��نته مع 
�شتر�± *Iا� خصائص ُمبوَّبة مالئمة الستخد�مها 4 �لتخطيط ��ضع 
 Eيع �حلاال��لسياســــاE. �ما ��Q تو�يع حــــاالE ”³ ُيبلَّغ“ مماثًال لتو
 G³ ُيبلَّغ“ عندما يكو” Eصيص حاال° Gملُبلَّغــــة فإنه ينبغي �ال يكــــو�
�ملخططوy Gاجة *D معلوماE منتقاb منطوي� على �ية مشكلة. غo �نه 
 G� ³ يبلَّغ“ تنطو6 على �لتو�� بشكل من �ملمكن” Eكانت حاال �c*
 ،Eالحتســــا� �لذ6 ُيجر� بعد �لتجميع منطوي� على مشكال� Gيكو
�خاصة بالنسبة للمناطق �لصغbo �� ألنو�� معيَّنة من �لظر�T. �على 
 Eفضت �نثى 4 سن �ملر�هقة �لكشف عن معلوما�َ �c* سبيل �ملثا< فإنه
تتعلق Ïصوبتها �³ ُتجمع معلوماE عن �خلصوبة فإG عملية �لتنقيح لن 

.Eتساعد 4 �حلصو< على هذ} �ملعلوما
٢٧٥ - �تنقيحاE �لســــكاG متيــــل *G� D تكوG �كثر تعقيد� من 
تنقيحــــاE �ملســــاكن �cلك ألG �لتبويبــــاE �ملتقاطعة تكوG بصفة عامة 
�كثر تعقيد�. �تقوQ غالبية �لبلد�G بتجميع خصائص فر�ية للمســــاكن 
حســــب مســــتوياE جغر�فية fتلفــــة فقط، �لكنها قــــد تكوG متضمنة 
لطبقاE تبويب تقاطعي متعد�b بالنسبة لبنو� �لسكاG. �كما هو ُمبني 
�عال} فإG �لبلد�G �لt °تا� عدQ �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي ينبغي 
�G ُتحدِّ� مؤشــــر� لِقَيم ”غo معر�T“ كي ُتستخَدQ عندما َتِر� ���� 

غo منطبقة �� غo متسقة.
٢٧٦ - �بالنسبة للبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي ينبغي 
�G تضع �فرقة �لتنقيح مصفوفاE �حتسا� بسيطة uا �بعا� متيِّز خصائص 
�لسكاG. �بالنسبة لغالبية �لبلد�G ُيعَت� �G متغيِّر6 �لفئة �لعمرية ��جلنس 
·ا �فضل متغيَِّرين ��َّليني لالحتســــا� �لدينامي �ينبغي تنقيحهما ��ًال. 
 Qَتســــتخِد tلوطنية �ل� Eإلحصا���/Eمكاتب �لتعد��� Qتقو G� ينبغي�

تنقيحا* بنو  �لسكا@ %�بع] - 



٤٨

 Eُتنقَّح متغيِّــــر6 �لعمر ��جلنس، �متغيِّر� G� bمتعد� Eلتنقيــــح مبتغيِّر��
�خــــر� مثل صلــــة �لقرÐ ��حلالــــة �لز��جية، 4 �قت ��حــــد. ��لبنو� 
�ألخر� �لt قد تكوG مفيدb 4 �الحتســــا� �لدينامي تشــــمل مستو� 

�لتحصيل �لتعليمي �حالة �لعمالة.
 Qعد Gتتوخى �فرقة �لتنقيح �حلر� �لبالغ لضما G� بI� - ٢٧٧
حد�_ �لتو�� 4 �لبياناE خال< عملية �الحتسا�. �ينبغي �ال ُيفتَر� 
�G �لبياناE غo �ملحَتســــَبة ��ملحَتســــَبة ســــيكوu Gا بالضر��b �لتو�يع 
نفســــه. �4 كثــــo من �ألحياG تتعــــر� �لبياناE غo �ملعر�فة نفســــها 
لاللتو��. �على سبيل �ملثا< فإG �حتما< �ال ُيبلِّغ �ألشخا� �ألك� سن� 

عن عمرهم هو �حتما< �قل مقا�نة باألشخا� �ألقل سن�.
�خلصائص �لدميغر�فية �لف - 

٢٧٨ - ُيعَتبَــــر �G �لبياناE �ملتعلقة بصلة �لقــــرÐ ��جلنس ��لعمر 
��حلالة �لز��جية لكل شــــخص هي بياناE �ساسية بالنسبة أل6 تعد��، 
�قــــد يكــــوG من �لضر��G� 6 ُتنقَّح مع�. �هيكل �لعمر �هيكل �جلنس 
للسكاG، �� للمجموعاE �لسكانية �لفرعية، uما �·ية �ساسية بالنسبة 
جلميــــع عملياE �لتخطيــــط �ملعَتِمَدb على �لتعد���E �لســــكانية تقريب�. 
 c* ،مغز� E�c Eية �يض� بالنســــبة إلنتا� تبويبــــا�هــــذ} �لبنو� ضر��
�G [يــــع �لتحليالE �ألخر� تســــتند، 4 �لو�قع، *D تبويباE تقاطعية 

ملتغيِّر�E �خر� حسب �لعمر ��جلنس.
�b (Fellegi-Holt) بالنســــبة لتنقيح  ٢٧٩ - �hج �ملتغيِّر�E �ملتعدِّ
بياناE �لســــكاG ��ملســــاكن ُعِر� 4 �لفصل ”ثاني�“ من هذ� �لدليل. 
�بالنظر *G� D �ملتغيِّر�E �لدميغر�فية ُتعَت� جزً�� ال يتجز� من °طيط [يع 
�لتعد���E فإنه ينبغي �G ُيستخَدQ هذ� �لنهج *Ë �cح �لوقت، �Ëحت 
 Eنوعيــــة ©موعة �لبيانا G� من �ملؤكد Gبذلــــك. �يكا� يكــــو ،b��خلــــ
�لكليَّــــة ستســــتفيد من تنقيح له ��لوية �يبحــــث متغيِّر6 �لعمر ��جلنس 
 .Oالتســــا� Qخر� لتحديــــد �ألخطا� �� ��جه عد� bمنتقــــا Eمتغيِّــــر��
�Iــــر6 4 �لبد�ية تنقيــــح �لبنو� �لt تتضمن �خطاً� �كثر، �تليها �لبنو� 

.Oالتسا� Qقل من �ألخطا� �� ��جه عد� ��تتضمن قد tل�
٥((�)٢ - ¢) bصلة �لقر  - ١

٢٨٠ - ُيســــتخَدQ بنــــد صلة �لقــــرÐ للمســــاعدb 4 حتديد هيكل 
 Eهذ� �لبند يظهر قر� �لبد�ية 4 �ستبيانا� .bملعيشية ��ألســــر� bألســــر�

غالبية �لتعد���E ��الستقصا��E، �هو يساعد 4 �لتأكد من �نه قد مت 
 Eملجيب �ملعلوما�� �� عّد كل فر� 4 �لوحدb �لسكنية. �َيستخِدQ �لعدَّ
 Qملعيشــــية للتأكد من عد� bفيما بني �فر�� �ألســــر Ðلقر� Eملتعلقة بصال�
*غفا< �6 شــــخص. �بند صلة �لقرÐ يســــاعد �يض� 4 �ملر�جعة للتأكد 
من �جو� �تساO بالنسبة للجنس ��لعمر فيما بني �فر�� �ألسرb �ملعيشية. 
�مســــألة حتديد فر� ��حد كر� لألســــرb �ملعيشية ���� ��حد/��جة 
 (Eلز�جا�/������حدb فقط (4 �ملجتمعاE �لt ال تســــمح بتعد� �أل

.٢٦٤ D* ٢٥٠ Eثها 4 �لفقر�y 6رI
bتنقيحا� صلة �لقر  (�)

٢٨١ - بالنظر *G� D �إلحصا��E �ملتعلقة بصلة �لقرÐ تكتســــب 
مزيــــد� مــــن �أل·يــــة فإنه ينبغي توخــــي بعض �حلــــر� 4 �ضع بعض 
�لتنقيحاE �لt تتيح تكوين جتميعاE لألسرb �لألسرb �لفرعية من �جل 
 Q4 �ملقا Ðمالئمة لصلة �لقر ��نــــو�� fتلفة من �لتبويباE. ��ضع �مو
 ٦٠٧ Eأل�< سيساعد، بوضو¶، 4 حتقيق هذ� �ملسعى (�نظر: �لفقر��

.(b٦١٠ بالنسبة لصحائف �لتسجيل من �لنو� �ملتعلق باألسر D*
٢٨٢ - �عندما يتعذ� حتديد صلة �لقرÐ �ال ُيستخَدQ �الحتسا� 
 b�ملتســــقة عبا� oملنطبقة �� غ� oُتنَســــب للر��� غ G� بI ،لدينامــــي�
 Ðالحتسا� �لدينامي قد ُتحدَّ� صلة �لقر� Qباستخد�� .“Tمعر� oغ”
من مصفوفة �حتسا� حسب �لعمر ��جلنس، �� من خصائص مالئمة 
 tل� Ðلقر� Eالحتسا� صال� Eخر�. �ينبغي �ال حتَتِســــب مصفوفا�
�b بالفعل ��خل �ألســــرb �ملعيشية.  تكوG متعا�ضة مع صالE قرÐ �دَّ
�على سبيل �ملثا< فإنه ال ينبغي �حتسا� �لز�جة �لثانية ��لز�جة �لثالثة، 
� �لز�جاE، ما ³ ُيقرِّ� فريق  ح 4 �ألســــر �ملعيشية �لt تســــمح بتعدُّ

�لتنقيح تنفيذ مثل هذ� �لتنقيح.
�� يظهر I[ �ألسرH �ملعيشية ��ًال �Iعندما يكو� من �لضر�  (])

 Gملعيشية ال يظهر كأ�< شخص فإ� bألسر� �� Gكا �c* - ٢٨٣
تنقيحاu� Eيكل �ملعر�ضة 4 �لفصل ”ثالث�“ تشــــD* o �نه من �ملمكن 
�ستخد�Q مؤشر لتتبع موقع �� �ألسرb �ملعيشية. �*�c كاG فريق �لتنقيح 
يرغب G� 4 يكوG �� �ألســــرb �ملعيشــــية هو �لشخص �أل�< فإنه من 
�ملمكن �ضعه 4 �ملوقع �أل�< عن طريق *عا�b ترتيب تتابع �ألشخا� 
 Ðلقر� Eترتيب صال bملعيشية كما هي �لكن مع *عا�� bبتر  �ألسر ��
 Dيكل. ��لطريقة �أل�u� Eليه 4 �لفصل �ملتعلق بتنقيحا* oحســــبما �ش
 boلطريقة �ألخ� G� ة، 4 حني©�تتطلــــب قد�� كب�o من �خلــــ�b 4 �ل

قد تضر مبجموعة �لبيانا�c* E ³ ُيتوخى �حلر� �لشديد.
عندما يكو� �جتاQ ترميز صال� �لقرb معكوس�  (n)

 Eصال Eمع بيانا� G��� ٢٨٤ - 4 بعــــض �ألحياG يقوQ �لعــــدَّ
 Eيقومو� �مع بيانا G� م بدًال منh� 6� :“4 �الجتا} �لعكسي” Ðلقر�
صلة �لقرÐ لكل شــــخص 4 �ألســــرb �ملعيشــــية بر� �ألســــرb �ملعيشية 
يقوموG �مع بياناE صلة قرÐ �� �ألســــرb �ملعيشــــية بكل شــــخص. 
�علــــى هذ� فإG صلة �لقرÐ للشــــخص �لثالث تكوQ�/��” G“ �ليس 

 D* � ”خامس�“  ”��بع�“  �لفصلني   4 قوسني  بني   b��لو��  Qقا�أل�  oتش   ٥

�لتنقيح  ��ملساكن،  �لسكا�   ��لتعد� �توصيا�   �مبا �ملنشو�  تر� 4   Eمصطلحا
١، ��قاE *حصائية، �لسلسلة ميم، �لعد� ٦٧/�لتنقيح ١ (منشو� لألمم �ملتحدb، �قم 
 (�)٢ ،Gلرمز ”£ – ٢ (�)“ يناظر بند �لسكا� Gعلى هذ� فإ� .(A.98.XVII.8 : ملبيع�
4 ”قائمة مو�ضيع تعد�� �لسكاG“ �لو���b 4 �جلز� ”�لثا¡“ من �لفصل ”خامس�“ 
 ��مو تصحبها  باملساكن  �ملتعلقة  ��لبنو�   .٩٥  �  ٩٤  Gلصفحتا� �ملنشو�،  cلك  من 
 4  E�ُِّحد  tل� باملساكن  �ملتعلقة  ��إلضافية  �ألساسية  �ملو�ضيع  من  �ْشُتقَّت  مقترحة 
 ٢-٢٩٣ Gتوصيا�، �لفقرتا� ��جلز� ”�لثا¡“ من �لفصل ”سا�س�“ من منشو� مبا

.٢-٤١٦ �
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”�بن/�بنة“. �قد يصبح 4 �ألسرb �ملعيشية ��بعة ”Àبا�/�مهاE“ بدًال 
من ��بعة ”�بنا�/بناE“. �عندما Iد فريق �لتنقيح �نه توجد مشــــكلة 
 Oيضع حًال ال يتســــبب 4 *حلا G� ب عليهI منهجيــــة مــــن هذ� �لنو�

ضر� شديد ببياناE �ألسرb �ملعيشية.
��عندما تكو� G �ألسرH �ملعيشية �Vجا� متعد  ()

٢٨٥ - *�c ُ�جريت تنقيحاu� Eيكل حسبما هو ُمبيَّن 4 �لفصل 
”ثالثــــ�“ فــــإG هذ} �لتنقيحــــاE تكوG قد �نطوE بالفعــــل على *جر�� 
مر�جعة للتأكد من �جو� ”�� �ســــرb معيشــــية ��حد ���حد فقط“ 
�من �نه ال يوجد ”�كثر من ��� ��حد/��جة ��حدb فقط“ بالنسبة 
لألســــر �ملعيشــــية �لt ال تســــمح بتعد� �أل����/�لز�جاE. �بالنســــبة 
لألســــر �ملعيشــــية �لt تســــمح بتعد� �أل����/�لز�جاE ينبغي �G ُيقرِّ� 
فريق �لتنقيح م يكوG مســــموح� بتعــــد� �أل����/�لز�جاE �م ال 
 tألســــر �ملعيشــــية �ل� Gتكو Gمســــموح� به. �4 بعض �ألحيا Gيكــــو
يبد� �G فيها صالE قرÐ تشD* o تعد� �أل����/�لز�جاE �خطاً� 4 
�لو�قع. �على ســــبيل �ملثا< فإنه قد يكوG إلحد� �ألســــر �ملعيشية �� 
��جة ُمعرَّفني �لكن ُيبلَّغ عن قرينني Àخرين /����سرb معيشية ��حد �
/������جة“ لبعضهما، مبا Iعل ©مو� عد� �أل� ���علــــى �hما ”
�لز�جاE ”ثالثة“. �ينبغي �G ُتجر6 4 �لتنقيح عملية مر�جعة للتأكد 
من �G �لز�جني �لثانيني ليسا 4 �لو�قع �� ��Q، �� �بن ��بنة ��جة، �� 
 Gخر. �4 بعض �ألحياÀ شــــقيق، �� جتميع oشــــقيقة ��¾ غ oخت غ�
 Gمن �لتأكد، �4 بعض �ألحيا �هذ} بقــــد Ðلقر� Eميكــــن حتديد صال
 b�لتفصيلية �ملذكو� Ðلقــــر� Eلك ممكن�. �عند ترميز صالc Gال يكــــو
�عال} ينبغي �G يتوقع فريق �لتنقيح �جو� �حتســــاباE مالئمة. �عندما 
��جاE بالفعل، 4 �ســــر معيشــــية تسمح  Eإلضافيا� Eلز�جا� Gتكو
 oُير�َجع 4 عملية �لتنقيح متغ G� فإنه ينبغي ،Eلز�جا�/����بتعد� �أل

�جلنس، ��مبا �لعمر.
w�/]�عندما يظهر �كثر من  (هـ) 

 “Q�/��” 4 �ألســــر �ملعيشــــية �كثر من G٢٨٦ - ينبغي �ال يكو
�ثنــــني ُمبلَّــــغ عنهما، �ينبغي �G يكوG جنس كل من �ألبوين fتلف� عن 
جنــــس �آلخر. �عندمــــا يظهر �كثر من �بوين، قد يكوG من �لضر��6 
 Gخر“. �4 بعض �ألحياÀ إلضافية ”قريب� Qجعــــل �أل� �إلضا4/�أل
 “Qمز لكل مــــن ”�أل�/�أل� Eالســــتقصا��� �� E4 �لتعــــد��� Gيكــــو
�� ”�أل�/�ألQ بالَنَســــب“ �هو ما قد يســــمح بأG يصل عد� ”�آلبا�/

�ألمهــــاD* “E ��بع من بدًال مــــن �ثنني yيث يكوG كل �ثنني منهما، 
على �ألكثر، من نفس �جلنس.

ن عندما جتمع �لتعد��� صال� قرb جلنس معيَّ  (�)
 Ðقر Eصال Eالســــتقصا��� �� E٢٨٧ - جتمع بعض �إلحصا��
��جة“ كٍل منهما علــــى ِحَدb، بدًال من ” � “���جلنــــس معيَّــــن: ”
��جة“؛ � ”�بن“ � ”�بنة“ بدًال من ”�بن/�بنة“؛ �هلم جر�. /���”
 Eمتضمنة لبيانا Gقد تكــــو Eلتبويبا� G³ ُتنقَّــــح هــــذ} �لر��� فــــإ �c*�

تشــــمل بناتــــ� ”cكــــو��“ �� ����ج� ”*ناث�“. �Iــــب �G يتخذ فريق 
�لتنقيح قر��� بشــــأG ��لويـــــة �لتنقيحاE - ما *�c كانت �أل�لوية لصلة 
 Gمثل حالة �لز�� ��لز�جة، يكو ،Eجلنس. �4 بعض �حلاال� �� Ðلقر�

.oخر�، مثل طفل صغ� Eلتنقيح �كثر �·ية مما هو حلاال�
عندما ال يكو� هنا� تطابق بني صلة �لقرb ��حلالة �لز��جية  (V)

٢٨٨ - ينبغــــي �G يكــــوG هنا  تو�فــــق بني صلة �لقــــرÐ ��حلالة 
�لز��جيــــة عندما `د_ بينهما تد�خل: فاألشــــخا� �لذين يبلِّغوG عن 
��جة“ ينبغي �G يكونو� ”متز��/متز�جة“ 4 بند /���” Ðصلة قر
 {oبتغي Qملتغيِّر �لذ6 ســــيقو� �تا� G� حلالــــة �لز��جيــــة. �لفريق �لتنقيح�
 Ðلقر� Eصال Gتكو Gلبنو� متفقة. �4 بعض �ألحيا� Gعندمــــا ال تكو
ُمبهمة، �لذلك فإنه Iب توخي �حلر� عند حتديد مو�صفاE �لتنقيح. 
�على سبيل �ملثا< فإنه 4 كثo من �لبلد�G يكوG �أل¾ غo �لشقيق هو 
��جــــة (�ال يتعيَّــــن بالضر��G� b يكــــوG متز�ج�) �كذلك /��� ¾�

��جة لنسيب/نسيبة (�يتعني �G يكوG متز�ج�)./���
 Ðلقر� E٢٨٩ - �تظهــــر 4 �لوقت �حلا¨ 4 �إلبــــال® عن صال
بعض �ملشكالE �ألخر� �ملعاصرb. فعندما يعيش شخصاG من جنسني 
fتلَفني �غo متز�جني مع� خا�� نطاO �لز��� قد يكوG �مز �لعالقة 
��جة“. �*�c كاG يوجد /���” Gمتز��“ �� قد يكو oشــــريك غ”
 Gمتز�� فإنه ينبغي �ال تكو oمز لشريك غ�4 �لتعد�� �� �الســــتقصا� 
�حلالــــة �لز��جية �ملالئمة هي ”متز��/متز�جة“ ما ³ يكن �لشــــخص 

متز�ج� من شخص خالT �لشخص �لذ6 يعيش معه.
٢٩٠ - �باملثل فإG �شــــخاص� من نفس �جلنس يعيشوG �آلG مع� 
4 عالقة ��مانســــية �� 4 عالقة غo ��مانســــية. ��ألشــــخا� �لذين 
 “bفيق �حلجر�مانسية ميكن *عطا¼هم �لرمز ”�� oتوجد بينهم عالقة غ
 Eقريب“. �بالنســــبة لألشــــخا� �لذين توجــــد بينهم عالقا oغ” ��
��مانســــية قد تكوG فئة ”�فيق غــــo متز��/�فيقة غo متز�جة“ هي 
�لفئة �ملناسبة لبعض �لبلد�I� .Gب �يض� بعد cلك �G يقرِّ� فريق �لتنقيح 

ما ير�} بالنسبة لتحديد �حلالة �لز��جية �ملناظرb �لt تكوG مالئمة.

((��جلنس (¢ - ٣(  - ٢
٢٩١ - �جلنس هو ��حدb من �خلصائص �لt يكوG [عها �سهل 
مــــن [ع غoهــــا، �لكنها تتطلــــب بعض �لتدبــــر 4 تنقيحها. ��جلنس 
 Gحتليــــل غالبية خصائص �لســــكا G� c* ،Eهــــو مــــن بني �هم �ملتغيِّــــر�
يكوG مســــتند� *D �جلنس. ��حتسا� �جلنس يتطلب *جر�� مقا�نة مع 
متغيِّــــر�E �خر�. �4 بعض �حلاالE ينبغي �G يكوG �جلنس مســــتند� 
 bًمن �جلنســــني، �منهم عا� Ð6 قــــر�c بني �شــــخا� Eختالفــــا� D*
�� �ألســــرb �ملعيشية ��لز��/�لز�جة، �لكن �يض� بني �لز��/�لز�جة 
��ألقا�� نتيجة للز���. �قد يكوG من �لضر��6 �ال ُيتَر  بند �جلنس 
 tل� Eنه �حد �ملتغيِّر�� c* “Tمعــــر� oمنطبق“ �� ”غ oعلــــى �نه ”غ
uــــا �·يــــة بالغة. �uذ� فإنــــه ينبغي *معاG �لفكر لتحديــــد �فضل طريقة 

للحصو< على نتائج ميكن مقا�نتها بالوضع �لفعلي للبلد.
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٢٩٢ - �*�c ³ يكــــن شــــخص ما هو �� �ألســــرb �ملعيشــــية �� 
��جة لر� �ألسرb �ملعيشية فإنه ال يوجد �شخا� Àخر�G ميكن /���
�لرجــــو� *ليهــــم؛ �uذ� فإنــــه ينبغي �G تر�َجع بنــــو� �خر� 4 صحيفة 
�لتســــجيل �خلاصة بذلك �لشــــخص. �*�c كانت توجد �ية بنو� �خر� 
 �c* نه� oُيعطى �لرمز �خلا� باألنثى. غ G� تتعلــــق باخلصوبــــة فإنه ينبغي
كاG جنــــس cلك �لشــــخص ُمْغَفًال �� غo منطبــــق، مثًال، �لكن يوجد 
���/توجد ��جة ُمبيَّن بالنسبة له/uا �جلنس ميكن للتنقيح �G `تسب 

�جلنس �آلخر بالنسبة uذ� �لشخص.

عندمــــا يكو� Iمز �جلنس منطبق� �لكن I[ �ألســــرH �ملعيشــــية   (�)
��لز�n/�لز�جة ¥ا من نفس �جلنس

 oتوجد فيها ��لة قوية متناقضة ينبغي تغي tل� E٢٩٣ - 4 �حلاال
�مــــز �جلنس ح �لــــو كاG يوجد �مز منطبق. �كمثا<، تبيِّن صحيفة 
�لتســــجيل �نه يوجــــد قريناG ثانيــــاG متز�جاG عندما يكــــوG موجو�� 
 Gجة �� قرينا��/���بالفعل 4 �ألسرb �ملعيشية �� لألسرb �ملعيشية �
متز�جــــاG 4 �ســــرb فرعيــــة. �*�c �بَلغ �لشــــخصاG �ُملدَ�جاG 4 تقرير 
 Qُتســــتخَد G� لقرينــــني �لثانيــــني مع� عن نفــــس �جلنس فإنه من �ملمكن�
�ملعلومــــاE �ملتعلقة باخلصوبة ��لبنو� �ألخر� لتحديد َمن منهما �لذكر 
�َمن منهما �ألنثى. �ميكن بعد cلك تغيo صحيفة تســــجيل �لشــــخص 

�لذ6 يتعلق به �خلطأ.

عندما تكو� هنا� معلوما� تتعلق باخلصوبة لَذَكر ��/ال تكو�   (])
هنا� معلوما� تتعلق باخلصوبة ألنثى بالغة

٢٩٤ - قد يكتشف �لتنقيح �جو� معلوماE عن �خلصوبة لَذَكر 
�� �جو� �طفا< 4 �ملنـز<، �هو خطأ ميكن �G يكوG مستند� *D �قم 
�لشخص لألD* �� Q متغيِّر مماِثل. �*�c كانت ال توجد ��جة فإنه ميكن 
تغيــــo �جلنــــس *D �نثى بدًال من حذT معلوماE �خلصوبة. �باملثل فإنه 
 G��� عن �خلصوبة Eجــــو� معلوما� G�� 4 حالــــة �جــــو� �نثى بالغة
�جــــو� �طفا< ميكن تغيo قيمة �جلنس بالنســــبة uا *cَ” Dَكر“ 4 ظل 

ظر�T معيَّنة `دِّ�ها فريق �لتنقيح.

عــندمــــــا يـــكو� Iمــز �جلـنس غــــــ7 منطبق �ال يــكو� هـــنا�   (n)
�V/n�Vجة

٢٩٥ - *�c كانت خانة �لقيد �ملتعلق باجلنس خالية �� كاG �لقيد 
غo منطبق فإنه ينبغي �G َيســــتخِدQ برنامج �لتنقيح �لقيو� �ملتعلقة بصلة 
�لقرÐ بر� �ألســــرb �ملعيشــــية �جنس �لز��/�لز�جــــة، *�c كاG جنس 
 Ðكانت صلة �لقر �c*� .لز��/�لز�جة منطبق�، لتحديد �لرمز �لصحيح�
 Qنامج يقو�بر� �ألســــرb �ملعيشية هي ”�� �ألســــرb �ملعيشية“ فإG �ل
��جة (بالبحث /���عندئذ بعملية مر�جعة للتحقق مما *�c كاG يوجد 
/���عن شخص Àخر 4 �ألسرb �ملعيشية تكوG صلة �لقرÐ بالنسبة له 
��جة). �بتحديد �مز �جلنس للز��/�لز�جة ُينَسب �مز �جلنس �آلخر 

*D �� �ألسرb �ملعيشية.

عندما يكو� Iمز �جلنس للز�n/للز�جة غ7 منطبق  ()
٢٩٦ - *�c كانت صلة �لقرÐ للشخص بر� �ألسرb �ملعيشية هي 
�� فإG �ل�نامج  ��جة“ �كاG جنس �� �ألسرb �ملعيشية ُمحدَّ/���”

ينسب uذ� �لشخص �جلنس �ملخالف جلنس �� �ألسرb �ملعيشية.
عنــدمــــا يكو� Iمز �جلنس غ7 منطبــــق �تكو� هنا� معلوما�  (هـ) 

عن �نثى
 Gكا �c* مــــا D* Gتر� 4 �الســــتبيا bالئــــل عديد� o٢٩٧ - تشــــ
� َبعْد جنس �لشــــخص  �ملســــتجيب �نثى. �*�c ³ يكن �ل�نامج قد حدَّ
�ال توجد �ية مؤشر�E على �جو� �نثى فإنه ينبغي �G `دَّ� جنس هذ� 
 �c* لشخص 4 صحيفة �لتسجيل على �نه �نثى. �على سبيل �ملثا< فإنه�
 bر6 تنقيحها تتضمن بند� ��حد�، �� عدI tلشخص �ل� Eكانت بيانا
بنــــو�، للخصوبة فإنه ميكن حتديد �جلنس على �نه �نثى. �بنو� �خلصوبة 
 4 Gتشــــمل �ألطفــــا< �ملولو�ين ح �لتعد��، ��ألطفا< �لذين يعيشــــو
�ألســــرb �ملعيشية، ��ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ماكن �خر�، ��ألطفا< 
�لذين ُتوفو�، ��ألطفا< �لذين ُ�ِلد�� �حيا� 4 فترb �الث§ عشــــر شــــهر� 
�ألخــــbo. �هنــــا  *مكانيــــة �خر� �هي �نه من �ملمكــــن �G يكوG هذ� 
�لشــــخص �Q لشخص Àخر 4 �ألسرb �ملعيشية yيث يكوG �قم �لسطر 
 bخر 4 �ألسرÀ شخص Qذ� �لشــــخص مســــا�ي� لرقم �لسطر �ملتعلق بأu

�ملعيشية.
عندما يكو� Iمز �جلنس غ7 منطبق �يكو� هذ� �لشــــخص هو   (�)

n�V �لز�جة
 bخر 4 �ألســــرÀ شــــخص ���٢٩٨ - *�c كاG �لشــــخص هــــو 
�ملعيشــــية �ســــتنا�� *D بند يبيِّن �قم �لسطر للز��، فإنه ينبغي �G ُيحدَّ� 

قيد �جلنس على �c Gلك �لشخص ”cََكر“.
  عندما يكو� Iمز �جلنس غ7 منطبق �تكو� �ملعلوما� �لv حتدِّ  (V)

�جلنس غ7 كافية
٢٩٩ - *�c كاG فريق �لتنقيح ال يســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي 
 Gلسو� �حلظ فإ� .Tملعر�� oقيمة للجنس غ � باملرbَّ فإنه Iب �G ُتحدَّ
هــــذ� يع§ �نه ســــيتعيَّن �G تتضمن �لتبويباE [يعهــــا عمو�� *ضافي� �� 
صف� *ضافي� �� ©موعاE من �ألعمدb �� �لصفوT من �جل �ألشخا� 
�لذيــــن يكوG جنســــهم غo معر�T. �بالنظــــر *G� D �جلنس هو متغيِّر 
 Qلِقيم بالتبا�<، بد�� بأيِّهما، مع �ستخد�� � ثنائي فإنه من �ملمكن �G ُتحدَّ

�جلنس �آلخر للقيد غo �ملطابق �لثا¡ �مو�صلة �لعملية ֲדذ� �لشكل.
مالحظة بشأ� نِسب �جلنس �ُملحَتَسَبة  (�)

ح �G ُتعطى صفة ”�نثى“ كمتغيِّر للجنس عد��  ٣٠٠ - من �ملرجَّ
 .“b��لبا� Eالحتسا� بطريقة ”�لبطاقا� Qعند �ستخد� Eكثر من �ملر��
��إلنــــا_ �لبالغاE هن �حدهن �للو�Ø تكوu Gن قيو� تتعلق باخلصوبة 
�يكوG �ختيا�هن ملتوي� *D حد ما بالنســــبة لالختيا� �لعشو�ئي. �uذ� 
 G� ح �لســــبب فإنــــه *�c كانت �ملعلوماE �ملتوفرb غــــo كافية، من �ملرجَّ



٥١

يكوG شخص ما ال تتوفر عنه معلوماcَ Eكَر� �ليس �نثى. �بالتا¨ فإنه 
من �ملهم �G ُتبَحث مسألة �ضع مصفوفاE �حتسا� تأخذ 4 �العتبا� 

�لنسب �لعامة بني �جلنسني.

تاIيخ �مليال ��لعمر (¢ - ٣ ([))  - ٣

٣٠١ - �لعمــــر هو *حــــد� �خلصائص �ألكثــــر صعوبة 4 [عها 
 G� c* Eلعمر هو �هم �ملتغيِّر�� Gيكو G� نه من �ملحتمل� oتنقيحها. غ�
[يع خصائص �لســــكاI Gر6 حتليلها، 4 �لو�قع، �ســــتنا�� *D �لعمر. 
�تنقيــــح �لعمر يتطلب *جر�� مقا�نة مســــتفيضة مع �ملتغيِّر�E �ألخر�. 
 D* لعمر ��ملحَتَســــب مســــتند�� Gيكو G� ينبغي ،E4 معظــــم �حلاال�
فر�قاE ُمخزَّنة بني �عما� �شخا� من �ألقا��. �*�c تعذ� �حتسا� 
 bخصائص �خر� موجو� Qتســــتخد G� لعمر على هذ� �ألســــا£ ينبغي�
4 صحيفة تســــجيل �لشــــخص. �قد يتطلب *جر�� �لتنقيح سلسلة من 
مصفوفاE �الحتسا�، تشمل �لعمر حسب �جلنس، ��حلالة �لز��جية، 
�صلــــة �لقرÐ، ��لقيد 4 �ملــــد��£؛ ��لفرO 4 �لعمر بني �ألQ ��لطفل؛ 
 bألسر� ��4 �لعمر بني  O4 �لعمر بني �لز�� ��لز�جة؛ ��لفر Oلفر��

�ملعيشية ��لز��/�لز�جة.

�لعمر �تاIيخ �مليال  (�)
٣٠٢ - 4 تنقيح �uيكل ُيحَسب �لعمر من تا�يخ �مليال�. غo �نه 
من �ملفيد �G ُيســــتعَر�، ��ًال، �لفرO بني �لعمر �تا�يخ �مليال�. �كما 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bتوجيها� (�ألمم �ملتحد� �cُِكر 4 منشو� مبا

٨٨) فإG �ملعلوماE �ملتعلقة بالعمر ميكن توفoها باحلصو< على تا�يخ 
�مليال� (�لســــنة ��لشــــهر ��ليوQ) �� بالسؤ�< مباشرbً عن �لعمر عند Àخر 

عيد ميال� للشخص.
٣٠٣ - �يوفِّــــر تا�يخ �مليال� معلوماE �كثــــر ِ�قَّة �ينبغي �للجو� 
*ليه كلما Ëحت �لظر��c* �.T ³ يكن يوQ �مليال� �� ح شهر �مليال� 
معر�ف� ِبدقَّة ميكن �الســــتعاضة عنهما مبا يشــــD* o فصل �لســــنة �لذ6 
حــــد_ فيه �مليال�. ��لســــؤ�< �ملتعلق بتا�يخ �مليال� يكوG مناســــب� م 
عرT �ألفر�� تا�يخ ميال�هم، ســــو�� كاc Gلك تبع� لتقومي Þســــي �� 
�b بأ�قاQ �� معرَّفة بأËا�  تقومي قمر6، �� كاc Gلك تبع� لسنو�E �دَّ
�فق� لثقافة تقليدية شــــعبية �� 4��E منتظمة. غo �نه من �ملهم للغاية 
 Gملجيب على �الســــتبيا�� �� �G يكوG هنا  تفاهم ال لبس فيه بني �لعدَّ
بشــــأG �لنظاQ �لتقوميي �لذ6 يســــتند *ليه تا�يخ �مليال�. �لو كاG هنا  
�حتما< ألG يكوG بعض �ملجيبني على �الســــتبياG متصًال بنظاQ تقوميي 
 G� Gب 4 �الســــتبياI خرين فإنهÀ ©يبني ����تلف عّما ســــتتصل به f
ُتدَ�� ملحوظة تبيِّن �لنظاQ �لتقوميي �ُملســــتخَدQ. �ليس من �ملستصو� 
�� حتويل �لتا�يخ من نظاQ تقوميي *D نظاQ تقوميي Àخر.  �G `ــــا�< �لعدَّ
��فضــــل �ســــيلة ميكــــن ֲדا *جــــر�� �لتحويل �لال�Q هــــو �G يكوc Gلك 
 b١٩٩٨، �لفقر ،bجــــزً�� من �عما< �لتنقيح �حلاســــو¿ (�ألمم �ملتحــــد

.(٢-٨٩

 D* يؤ�6 �لســــؤ�< �ملباشــــر عــــن �لعمر G� ٣٠٤ - �من �ملحتمل
 Eلك لعد� من �ألسبا�. فح لو كانت �إلجاباc� ،قل ِ�قَّة� Eجابا*
[يعها مستندD* b نفس طريقة حسا� �لعمر هنا  �حتما< ألG يسي� 
�ملجيــــب �لفهــــم فيما يتعلق مبا *�c كاG �لعمر �ملطلو� معرفته هو �لعمر 
À 4خــــر عيــــد ميــــال� �� 4 عيد �مليال� �لقــــا�Q �� 4 �قر� عيد ميال�. 
�عال�b على cلك ميكن �G `د_ بســــهولة نســــبية �لتقريب *D �قر� 
�b على هذ�  عمــــر ينتهــــي بصفر �� Ûســــة، �*عطا� تقدير�E غo �ــــدَّ
 ،١٩٩٨ bصحيحة عن عمد (�ألمم �ملتحد oغ Eلنحــــو �*عطــــا� بيانا�

.(٢-٩٠ bلفقر�
٣٠٥ - �يقوQ �لعديد من مكاتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوطنية 
 4 oيخ �مليال� �� �لعمر، �لكنها ال جتمع �الثنني. �كما �شــــ�مــــع تا�
 Eلعمر بالسنو�� Gفإ (١٩٩٨ ،bألمم �ملتحد�) Eتوصيا� Éمبا� �منشو
 ،Eإلجــــر�� �لعديد من �لتنقيحا Qلكاملــــة له �·ية بالغة: فهو ُيســــتخَد�
كما ُيســــتخَدQ كأحد �بعا� �لكثo من مصفوفاE �الحتســــا�. ��ألهم 
�G سياســــاE �لكثــــo من �لبلد�G تعتمد علــــى �لعمر، �لذلك فإنه Iب 
�G ُيبــــَذ< كل جهــــد ممكن للحصو< على تقا�ير عن �لعمر على �فضل 
مســــتو�. غo �نه ح 4 �لظر�T �ملثالية لن ُيبلَّغ عن �لعمر 4 بعض 
 Gيكو G� Gُتبَذ< جهو� مــــن �جل ضما G� بI ــــذ� فإنهu� .Eحلــــاال�
�لعمر �ســــوب� على vو ســــليم ��G يكوG متســــق� مع �لر��� �ألخر� 

�ملتعلقة بأفر�� �ألسرb �ملعيشية.
�لعالقة بني تاIيخ �مليال ��لعمر  (])

 �c* ُيحَســــب �لعمر G� يكل، ينبغيu� ٣٠٦ - خال< عملية تنقيح
³ يكن قد ُجِمع منفصًال عن تا�يخ �مليال�. �تنقيح �لعمر خال< *جر�� 
�لتنقيحاE �لفر�ية ســــيكوG �ختبا�� شــــامًال لالتساO ��خل صحائف 
�لتســــجيل �فيما بينها، غG� o حســــا� �لعمر من تا�يخ �مليال� �تا�يخ 
�لتعــــد�� ســــيمثل خطوD�� b. �مــــن �ملهم �G ُيخَتَبر �لعمر �ملحســــو� 
�ســــتنا�� *D تا�يــــخ �مليال� �cلك للتأكد من �نــــه يقع 4 حد�� تا�يخ 
�لتعد��. �عمر �ألطفا< �ملولو�ين خال< سنة �لتعد��، �لكن بعد تا�يخ 
�لتعد��، سُيحســــب على �نــــه (-١) �Iب تصحيحه. ��ألطفا< �لذين 
هــــم بعد تا�يخ �لتعد�� قد يكوG من �لضر��6 *ســــقاطهم من  يتــــم عدُّ
�لتعد��. غo �نه *�c تبيَّن بعد �لفحص �G تا�يخ �مليال�، خاطئ، بسبب 
�لعّد �� �ملعاجلة، ينبغي �ســــتخد�Q متغيِّر�E �خر� للحصو< على تقدير 

�فضل للعمر.
عندما يتجا�V �لعمر �حملسو[ �حلد �ألعلى  (n)

٣٠٧ - بالنســــبة لتعد���E عاQ ٢٠٠٠ �ما بعد}، ســــوT °تا� 
غالبية �لبلد�G تســــجيل �أل�قاQ �أل�بعة �لt متثِّل �لســــنة ��لشهر [يعها. 
�ســــوT ميتد �ملد� �ملقبو< بني *حد� ســــنو�E �لقرG �لتاســــع عشر، 
 Qقا�ثالثة � G� ١٨٨٠ �ما بعد}، �ســــنة �لتعد��. �4 حــــني Qمبــــا عــــا�
تكوG كافية كي يقوQ �حلاسو� بعمله فإG �ستخد�Q ثالثة ��قاQ للسنة 
��ين ��لعاملــــني 4 �ملكتب.  قــــد يــــؤ�D* 6 �ختال± �ألمو� علــــى �لعدَّ
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 tل� �مــــن �حلد �ألعلى لألعما ��4 بعض �ألحياG ســــيكوG �لعمر �ك
حد�ها �لتعد�� �سيحتا� �ألمر *D تعديله. �*�c كاG �لتعد�� Iر� 4 
 G� ح عاQ ٢٠٠٠ ��بلغ شــــخص �نه ُ�ِلد 4 عاQ ١٨٥٠ فإنه من �ملرجَّ
يقع �لعمر �ملحسو�، �هو ١٥٠ سنة، خا�� �ملد� �ملقبو< �سيحتا� 

.{oتغي D* ألمر�

تنقيح �لعمر  ()
٣٠٨ - �ينبغــــي �G ُيجــــر6 برنامج �لتنقيــــح مر�جعة للتحقق من 
�تســــاO �لعمر �ملُبلَّغ للشــــخص مع �لعمر �ملُبلَّغ ألQ �لشــــخص �� �بيه �� 
�بنه/�بنته. �ينبغي �G يوفِّر �لتنقيح حد� ��' للفرO 4 �لسنو�E بني عمر 
�ألQ �� �أل� �عمر �البن/�البنة. �عند �حتسا� �لعمر ينبغي �G ُتجر� 
 tل� Eمع قيو� مثل �لسنو� Oمر�جعة للتحقق من �جو� �تسا Eعمليا
ُقِضَيت 4 �حلي (مدb �إلقامة) ��على صف مد�سي �سُتكِملت �لد��سة 
فيه (مســــتو� �لتحصيل �لتعليمي). �ينبغي �G ُتجر� عملياE �ملر�جعة 

هذ} [يعها قبل تغيo �لعمر �� قبل *عطا� عمر ُمحَتَسب.
٣٠٩ - �ينبغــــي �G تبــــد� عملية �لتنقيح بإجــــر�� مر�جعة للتحقق 
 4 Gألخصائيني قد يرغبو� Gلعمر منطبق� فإ� Gكا �c*� .Oمــــن �النطبــــا
*جر�� مر�جعة للتحقق مما *�c كاG عمر �لشــــخص متســــق� مع عمر �مه 
(*�c كانت �Q �لشــــخص موجو�b 4 �ألســــرb �ملعيشية) �مع عمر �بنا�/
 bا �طفا< 4 �ألسرu� bهذ� �لشخص �مر� Gكا �c*) لك �لشخصc Eبنا
 Qمتسقة فإنه ينبغي �ضع عالمة �ما oغ �كانت �ألعما �c*� .(ملعيشية�

عمر cلك �لشخص، �ينبغي تغيo �لعمر فيما بعد.

تنقيح �لعمر عندما يكو� I[ �ألســــرH �ملعيشية ��لز�n/�لز�جة  (هـ) 
موجوَين

 �c* لتالية 4 عملية �لتنقيــــح 4 حتديد ما� b٣١٠ - تتمثــــل �خلطــــو
��جة. �4 هذ} �حلالة ينبغي مر�جعة عمر �لز��/�لز�جة /���يوجــــد 
للتأكد من �نطباقه (�لعمر X سنة على �ألقل، على حسب �حلد �أل�' 
 �c*� ،متسق oلعمر غ� Gكا �c*� .(لبلد� {� للعمر عند �لز��� �لذ6 `دِّ
�سُتخِدQ �الحتسا� �لدينامي، سيستخدQ �ل�نامج �آلG قيمة �حتسا� 

 4 Eبني عمر �لز�� �عمر �لز�جة. ��لفر�قا Oخاصة مشتَّقة من �لفر
 Gذ� فإu� ،نفسها �ألعما� Tجة �ختال�جة �قل من ��لعمر °تلف بد�
�ية مصفوفة �حتسا� 4 �ل�نامج ستخزGِّ �لفرO 4 �لعمر (من صحائف 
/����لتسجيل �لسابقة) لز�� ���جة. �هذ} �لقيمة تضاD* T عمر 

��جة هذ� �لشخص، �� ُتطر¶ منه، لتحديد عمر ُمحَتَسب.
٣١١ - �لضمــــاG� G يكــــوG هذ� �لعمر �ملحتســــب متســــق� مع 
خصائص �خر�، ينبغي �يض� �G تكوG مصفوفة �الحتســــا� متضمنة 
للحالــــة �لز��جيــــة، �مدb �إلقامة، ��على صف مد�ســــي �ســــُتكملت 
�لد��ســــة فيه. ��ســــتبعا� تلك �ملتغيِّر�E ميكن �G يؤ�D* 6 حتديد عمر 
 ،Gعاشها �لشخص 4 �ملكا tل� Eقل من عد� �لسنو�� Gُمحتَسب يكو
 Gســــة. �على ســــبيل �ملثا< فإ��قــــل مــــن ما يد< عليه مســــتو� �لد� ��
 Gمصفوفة �الحتســــا� قــــد ُتعطي �لعمر ٨، �لكن �لشــــخص قد يكو
 E�oملتغ� Gبد�� .E١٠ ســــنو� G4 �ملكا ßل بالفعل �نه عا قد ســــجَّ
�ألخر�، عندما ُيجر6 برنامج �لتنقيح تنقيح� للسنو�E �لt ُقضيت 4 
�ملكاG، ستغيِّر مصفوفة تنقيح �خر� سنو�E �إلقامة من قيمة صحيحة 

*D قيمة غo صحيحة.
تنقيح �لعمر لر[ �ألســــرH �ملعيشــــية عندما يكو� �لز�n/�لز�جة   (�)

لر[ �ألسرH �ملعيشية متغيب�، �لكن يكو� له طفل موجو
٣١٢ - عندمــــا يكوG من �ملتعذ� *جــــر�� مقا�نة مع عمر �لز��/

 G� ملعيشــــية فإنه من �ملمكن عندئذ� bألســــر� ��لز�جة لتحديد عمر �
يقــــوQ �ل�نامج مبر�جعة صلة �لقر�c*� .Ð كانت صلة �لقرÐ هي ”�� 
�ألســــرb �ملعيشــــية“ فإنه من �ملمكن �G ير�جع برنامج �لتنقيح صحائف 
 �c* لتبيُّن ما (جد �6 منها� G*) ملعيشية� bلتسجيل �ألخر� لر� �ألسر�
كاG يوجد �بن �� �بنة �يكوG معر�ف� �G عمر �البن �� �البنة صحيح. 
�ير�جــــع �ل�نامــــج عمر �البن �� �البنة �`ســــب عمر� uذ� �لشــــخص 
باســــتخد�Q طريقــــة �ينامية حلســــا� ”فــــرO �لعمر“ مماثلة لألســــلو� 
 Gعال} بالنســــبة للز�� ��لز�جة. �كما هو موضح �عال} فإ� Tملوصو�
�لعمر �ملحَتَسب يأخذ 4 �العتبا� مدb �إلقامة ��على مستو� للتحصيل 
 Eلعمر �ملســــتكَمل متسق� مع هذ} �ملتغيِّر�� Gلك يكوc لتعليمي. �بعد�
�ســــيتم تفا�6 �جــــو� �خطا� ��ضحة فيه بإ���� ســــنو�E �إلقامة 4 
�حلي ��على صف ���ســــي �سُتكِمَلت �لد��سة فيه كجز� من مصفوفة 

�الحتسا�.
�حد �بويه تنقيح �لعمر لر[ �ألسرH �ملعيشية G حالة �جو  (V)

 Eمن �لفئا bشــــخص ما ضمن ��حــــد G٣١٣ - عندمــــا ال يكو
�ملوصفوفــــة �عــــال}، مــــن �ملمكن �G يبحــــث �ل�نامج عــــن �حد �بو6 
�لشــــخص 4 �ألســــرb �ملعيشية. �*�c مت �لعثو� على �حد �بو6 �لشخص 
 Oلفر� Qفإنه ميكن حسا� �لعمر من خال< مصفوفة �حتسا� باستخد�
4 �لعمــــر. ��لفــــرO 4 �لعمر بني طفل ��حــــد �بويه �تلف بصفة عامة 
بقد� �ك� من قد� �ختالT �لفرO 4 �لعمر بني �لز�� ��لز�جة. �uذ� 
�لســــبب فإG �ل�نامج ال يطبق هذ� �لتنقيح *ال بعد �G يفشــــل �ســــلو� 

�لتنقيح ,�الحتساl للعمر �إلطا% ٤ - 
ينبغي �G `قِّق �لتنقيح ��الحتسا� للعمر ما يلي:
حتديد �لعمر عندما تكوG خانة �لعمر خالية؛  (�)

*جــــر�� مر�جعــــة للتحقق من �حلــــد �أل�' للعمر بالنســــبة   (�)
لألشخا� �لذين تز�جو� 4 يوQ ما؛

مر�جعة �حلد �أل�' للعمر بالنسبة لر� �ألسرb �ملعيشية؛  (�)
مر�جعة �حلد �أل�' للعمر بالنسبة للو�لدين؛  (�)

*جر�� �ية مر�جعاE �خر� تتعلق ببلد معيَّن. (هـ) 
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�لفــــرO بني عمر �لز��/�لز�جة. �ينبغي �G يأخذ �لعمر �ملحســــو� 4 
�العتبا� �خلصائص �لتعليمية ��على مســــتو� صف ���ســــي �سُتكملت 
�لد��ســــة فيه �ســــنو�E �إلقامة 4 �حلــــي ��حلالة �لز��جيــــة ��خلصوبة 
��لنشــــا± �القتصا�6. �ينبغي �G يفتر� �ل�نامج �G �لعمر لشــــخص 
ما هو �حلد �أل�' �ملقبو< للعمر *�c كاc Gلك �لشــــخص قد تز�� 4 
�قت ما �� له �طفا< �� �نه قد �بلغ عن مما�ســــته لنشــــا± �قتصا�6 من 

�6 نو�.
 Qتنقيــــح �لعمــــر لــــر[ �ألســــرH �ملعيشــــية /;� كا� �حــــد �حفا  (�)

¦موجو
 Eمن �لفئا bشــــخص ما ضمن ��حــــد G٣١٤ - عندمــــا ال يكو
 bنامج عــــن حفيد/حفيد��ملوصفوفــــة �عال}، مــــن �ملمكن �G يبحث �ل
للشخص 4 �ألسرb �ملعيشية. �*�c مت �لعثو� على حفيد/حفيدb للشخص 
 Oلفر� Qفإنه ميكن حسا� �لعمر من خال< مصفوفة �حتسا� باستخد�
 bملعيشــــية ��حلفيد/�حلفيد� bألســــر� ��4 �لعمر بني  O4 �لعمر. ��لفر
�تلــــف بصفــــة عامة بقد� �ك� من قد� �ختــــالT �لفرO 4 �لعمر بني 
�لز�� ��لز�جة �� بني �� �ألسرb �ملعيشية ��البن/�البنة. �uذ� �لسبب 
فإG �ل�نامج ال يطبق هذ� �لتنقيح *ال بعد �G يفشــــل �لتنقيح للفرO بني 
عمر �لز��/�لز�جة �� بني �� �ألســــرb �ملعيشية ��البن/�البنة. �ينبغي 
�G يأخذ �لعمر �ملحتسب 4 �العتبا� �خلصائص �لتعليمية، مبا فيها �على 
مستو� صف ���سي �سُتكملت �لد��سة فيه �سنو�E �إلقامة 4 �حلي 
��حلالة �لز��جية ��خلصوبة ��لنشــــا± �القتصــــا�6. �ينبغي �G يفتر� 
 Gكا �c* لعمر لشــــخص ما هو �حلــــد �أل�' �ملقبو< للعمر� G� نامــــج��ل
cلك �لشخص قد تز�� 4 �قت ما �� له �طفا< �� �نه يشا�  4 نشا± 

�قتصا�6 من �6 نو�.
�خر�  Iعما�تنقيح �لعمر لر[ �ألسرH �ملعيشية عندما ال تكو�   (§)

Hمتوفر
 Eمن �لفئا bشــــخص ما ضمن ��حــــد G٣١٥ - عندمــــا ال يكو
�ملوصوفة �عال}، من �ملمكن �G يبحث �ل�نامج عن شخص Àخر قريب، 
�� غــــo قريب، لر� �ألســــرb �ملعيشــــية. �*�c مت �لعثــــو� على مثل هذ� 
�لشــــخص، �كاc Gلــــك �لشــــخص قد �بلغ عن عمــــر معيَّن، فإنه Iب 
�G يقر� فريق �لتنقيح ما *�c كاG سَيســــتخِدQ �ية معلوماE متوفرb مع 
 Eهذ} �الختالفا G� o4 �لعمر. غ Oلفر� Qمصفوفة �حتسا� باستخد�
 oخرين �قربا� �� غÀ ملعيشــــية ��شــــخا�� bألســــر� ��4 �لعمر بني 
�قربــــا� °تلــــف بد�جة كبbo مما قد Iعل فريق �لتنقيح يقر� �قف [يع 
�جلهو� �لt ُتبَذ< ��للجو�، ببســــاطة، *D �ستخد�Q متغيِّر�E �خر� من 
�جل *جر�� �الحتســــا� �لدينامي لعمر �� �ألســــرb �ملعيشــــية. �على 
�6 حا< فإG هذ� �ل�نامج ال ُيطّبق هذ� �لتنقيح *ال بعد فشــــل �ســــاليب 
�لفرO 4 عمر �لز��/�لز�جة، ��� �ألســــرb �ملعيشــــية/�لطفل، ��� 
�ألســــرb �ملعيشــــية/�حد �ألبوين، ��� �ألسرb �ملعيشــــية/�حد �ألحفا�. 
��ي� كاG �لعمر �ملحســــو� فإنه ينبغي �G يأخذ 4 �العتبا� �خلصائص 
�لتعليمية، مبا فيها �على مستو� صف ���سي �سُتكملت �لد��سة فيه، 

�كذلك ســــنو�E �إلقامة 4 �حلي ��حلالة �لز��جية ��خلصوبة ��لنشا± 
�القتصا�6. �ينبغي �G يفتر� �ل�نامج �G �لعمر لشخص ما هو �حلد 
�أل�' �ملقبو< للعمر *�c كاc Gلك �لشخص قد تز�� 4 �قت ما �� له 

�طفا< �� �نه قد �بلغ عن مما�سته لنشا± �قتصا�6 من �6 نو�.

 Hألســــر� ]I لز�جــــة عندما يكو� عمر�/nتنقيــــح �لعمــــر للز�  (�)
 بالفعل �ملعيشية قد ُحدِّ

٣١٦ - ُيجر� تنقيح عمر �لز��/�لز�جة، عا�bً، 4 نفس �لوقت 
 Eملعلوما� G� c* ،ملعيشــــية� bألســــر� ��لــــذ6 ُيجر� فيه تنقيح عمر �
�ملتعلقة بالشــــخصني تكوG ال�مة مع� إلجر�� �لتنقيح �ملشــــَتَر . غo �نه 
 Gلتنقيح لكل شخص منفصًال عن �لتنقيح لآلخر، عندما يكو� Gكا �c*
عمــــر �لز��/�لز�جة غo منطبق �� غo متســــق مع �ملتغيِّر�E �ألخر�، 
ينبغي �G ُتســــتخَدQ مصفوفة لالحتسا� �آل¨ تستخدQ �لفرO 4 �لعمر 
مع �� �ألســــرb �ملعيشية �متغE�o �خر�، لتحديد �فضل تقدير لعمر 
�لز��/�لز�جة. �كما سبق �cُ Gِكر فإنه ينبغي �G يأخذ �لعمر �ملحسو� 
4 �العتبا�  �خلصائص �لتعليمية، مبا فيها �على مســــتو� صف ���ســــي 
�ســــُتكملت �لد��ســــة فيه �ســــنو�E �إلقامة 4 �حلي ��حلالــــة �لز��جية 
��خلصوبة ��لنشــــا± �القتصا�6. �ينبغي �G يفتر� �ل�نامج �G �لعمر 
لشــــخص ما هو �حلد �أل�' �ملقبو< للعمر *�c كاc Gلك �لشــــخص قد 
تز�� 4 �قت ما �� له �طفا< �� يشــــا�  4 نشــــا± �قتصا�6 من �6 

نو�.

تنقيح �لعمر لقرينني متز�جني oخرين G �ألســــرH �ملعيشية عندما   (�)
يكو� عمر �حد �لشخصني غ7 معر�~

� �لتنقيح ��ًال ما *�c كانت صحيفة �لتسجيل  دِّ  ̀G� ٣١٧ - ينبغي
 G� هذ� هو �حلــــا< فإنه من �ملمكن Gكا �c*� .تتعلــــق بشــــخص متز��
يبحث �ل�نامج ضمن صحائف �لتسجيل �ألخر� لألسرb �ملعيشية عن 
��جة فإG �ل�نامج /��� D* ³ يتم �لتوصل �c*� .جة �لشخص��/���
/���ينتقــــل *D �جلــــز� �لتا¨ من �لتنقيــــح. �*�c مت �لتوصل *D �جو� 

��جة فإنه ينبغي مر�جعة عمر �لز��/�لز�جة للتأكد من �نطباقه (�لعمر 
X سنة على �ألقل، حسب �حلد �أل�' للعمر عند �لز��� �لذ6 `د�} 
�لبلد). �*�c كاG �لعمر غo متسق، �*�c �سُتخِدQ �الحتسا� �لدينامي، 
 Oقيمة �حتســــا� خاصة مشتَّقة من �لفر Gآل� Qنامج سيســــتخِد�فإG �ل
بني عمر �لز�� �عمر �لز�جة بد�جة �قل من ��جة �ختالT �ألعما� 
 4 Oلفر� Gِّنامج ستخز�نفسها، �uذ� فإG �ية مصفوفة �حتسا� 4 �ل
�لعمر (من صحائف �لتســــجيل �لســــابقة) لز�� ���جة. �هذ} �لقيمة 
��جة هذ� �لشخص، �� ُتطر¶ منه، لتحديد عمر /���تضاD* T عمر 

�سو�.
٣١٨ - �لضمــــاG� G يكــــوG هذ� �لعمر �ملحســــو� متســــق� مع 
�خلصائص �ألخر�، ينبغي �يض� �G تكوG مصفوفة �الحتسا� متضمنة 
للحالة �لز��جية �مدb �إلقامة �مســــتو� �لتحصيل �لتعليمي. ��ســــتبعا� 



٥٤

 Eينتج عنه عمر �ســــو� �قل من عد� �لســــنو� G� ميكن Eهذ} �ملتغيِّر�
�لt عاشها �لشخص 4 �ملكاG، �� �قل من ما يعنيه مستو� �لد��سة.

تنقيح �لعمر لطفل عندما يكو� عمر I[ �ألســــرH �ملعيشــــية قد   (.)
 بالفعل ُحدِّ

٣١٩ - *�c كاG �لطفل �بن�، �� �بنة، لر� �ألســــرb �ملعيشــــية فإنه 
من �ملمكن �شتقاO عمر �سو� باستخد�Q عمر �� �ألسرb �ملعيشية، 
 bإلقامة، �مســــتو� �لتحصيل �لتعليمي. �مر� b4 �لعمر، �مد Oلفــــر��
�خر�، ينبغي �G يأخذ �لعمر �ملحسو� 4 �العتبا� �خلصائص �لتعليمية 
��على مســــتو� صف ���سي �سُتكملت �لد��سة فيه �سنو�E �إلقامة 
 G� 4 �حلــــي ��حلالة �لز��جية ��خلصوبة ��لنشــــا± �القتصا�6. �ينبغي
 �c* لعمر لشخص ما هو �حلد �أل�' �ملقبو< للعمر� G� نامج�يفتر� �ل
كاc Gلك �لشــــخص قد تز�� 4 �قت ما �� له �طفا< �� يشــــا�  4 

نشا± �قتصا�6 من �6 نو�.
تنقيح عمر �أل[/�ألw عندما يكو� عمر I[ �ألسرH �ملعيشية قد   (w)

 بالفعل ُحدِّ
٣٢٠ - *�c كاG �لشــــخص ��/�Q لر� �ألســــرb �ملعيشية فإنه من 
�ملمكن �شــــتقاO عمر �ســــو� باســــتخد�Q عمر �� �ألسرb �ملعيشية، 
��لفرO 4 �لعمر، �مدb �إلقامة، �مســــتو� �لتحصيل �لتعليمي. �ينبغي 
�G يأخــــذ �لعمــــر �ملحســــو� 4 �العتبــــا� �خلصائــــص �لتعليمية ��على 
مستو� صف ���سي �سُتكملت �لد��سة فيه �سنو�E �إلقامة 4 �حلي 
��حلالة �لز��جية ��خلصوبة ��لنشــــا± �القتصــــا�6. �ينبغي �G يفتر� 
 Gكا �c* لعمر لشــــخص ما هو �حلــــد �أل�' �ملقبو< للعمر� G� نامــــج��ل
cلك �لشــــخص قد تز�� 4 �قت ما �� له �طفا< �� يشــــا�  4 نشا± 

�قتصا�6 من �6 نو�.
تنقيح عمر حفيد/حفيدH عندما يكو� عمر I[ �ألسرH �ملعيشية   (�)

 بالفعل قد ُحدِّ
٣٢١ - *�c كاG �لشخص حفيد/حفيدb لر� �ألسرb �ملعيشية فإنه 
من �ملمكن �شتقاO عمر �سو� باستخد�Q عمر �� �ألسرb �ملعيشية، 
 bإلقامة، �مســــتو� �لتحصيل �لتعليمي. �مر� b4 �لعمر، �مد Oلفــــر��
�خر�، ينبغي �G يأخذ �لعمر �ملحسو� 4 �العتبا� �خلصائص �لتعليمية 
��على مســــتو� صف ���سي �سُتكملت �لد��سة فيه �سنو�E �إلقامة 
 G� 4 �حلــــي ��حلالة �لز��جية ��خلصوبة ��لنشــــا± �القتصا�6. �ينبغي
 �c* لعمر لشخص ما هو �حلد �أل�' �ملقبو< للعمر� G� نامج�يفتر� �ل
كاc Gلك �لشــــخص قد تز�� 4 �قت ما �� له �طفا< �� يشــــا�  4 

نشا± �قتصا�6 من �6 نو�.
تنقيح �لعمر جلميع �ألشخا� �آلخرين  (¢)

� فريــــق �لتنقيح مصفوفاE �الحتســــا�  ٣٢٢ - ينبغــــي �G `ــــدِّ
�ملالئمة لألشــــخا� �آلخرين 4 �ألســــرb �ملعيشية �لذين تربطهم، �� ال 
 Éتعتِمد �ملبا� Tملعيشــــية. �ســــو� bبر� �ألســــر Ðقر Eتربطهم، صال

�لتوجيهية على �لتعد�� �� �الستقصا� �ملعيَّن �على �خلصائص �الجتماعية 
ح �G يكوG عمر  ��القتصا�ية للبلد. �على ســــبيل �ملثــــا< فإنه من �ملرجَّ
شــــخص تز�� 4 �قت ما �� كاG له �طفا< 4 �قت ما �� شــــا�  4 
نشا± �قتصا�6 مسا�ي� على �ألقل للحد �أل�' للعمر حسبما عرَّفه بلد 
ما. ��ســــتنا�� *D هذ} �ملعلوماE فإنه *�c �سُتخِدQ �الحتسا� �لدينامي 
ينبغي �ال تّقل �لقيمة �ملأخوbc من مصفوفة �الحتســــا� عن �حلد �أل�' 
للعمر. �باملثل فإنه *�c كاG شــــخص ما ملتحق� مبد�ســــة، �� لديه �6 
 bألسر� ��يقر� �يكتب، �لكنه ليس  G� حتصيل تعليمي، �� يســــتطيع
�ملعيشية، �³ يتز�� َقط، �ال ميا�£ �6 نشا± �قتصا�6، ينبغي عندئذ 
�G يوضــــع 4 ©موعــــة يكــــوG �لعمر بالنســــبة uا �قل مــــن �حلد �أل�' 
 Oمن، �� يســــا�6، �حلد �أل�' لعمر �اللتحا �لعمر �لبالغني �لكنه �ك
باملد��£. �من �ملمكن عندئذ �لعثو� على قيمة 4 مصفوفة �الحتسا� 
لألشــــخا� �لذين يقــــل عمرهم عن �حلــــد �أل�' لاللتحاO باملد��£. 
�علــــى �لرغم من �G هذ� �ألســــلو� ليس خالي� من �ألخطا� فإنه يضع 

حد��� ملد� �لِقَيم �لt ميكن ملصفوفة �الحتسا� �G تستوعبها.

((n) ٣ - ¢) حلالة �لز��جية�  - ٤
 ،١٩٩٨ ،bتوصيا� (�ألمــــم �ملتحد� �٣٢٣ - 4 منشــــو� مبا
�لفقــــر�E ٢-٩٦ *D ٢-٩٨) ُتعــــرTَّ �حلالة �لز��جية على �hا �لوضع 
�لشــــخصي لــــكل فر� فيما يتصــــل بقو�نني �لــــز��� �� عا��ته 4 �لبلد. 
�فئــــاE �حلالة �لز��جية �لt ميكــــن حتديدها هي، على �قل تقدير، كما 
يلــــي: (�) �عــــز� (³ يتز�� قي �6 �قــــت)؛ � (�) متز��؛ � (�) 
��مــــل �³ يتــــز�� مـرb �خــــر�؛ �(�) مطلَّق �³ يتــــز�� مرb �خر�؛ 
�(هـ) متز�� �لكن منفـصل. �4 بعض �لبلد�G قد تتطلب �لفئة (�) 
فئــــة فرعيــــة تضم �ألشــــخا� �ملتز�جني مبوجب عقــــد ���� �لكن ³ 
يبــــد��� حياִדم بعد كز�� ���جــــة. �4 [يع �لبلد�G، ينبغي �G تضم 
�لفئــــة (هـ) �ملنفصلــــني قانون� ���قع� ��لذين ميكــــن �G ُيدَ�جو� كفئَتني 
فرعيَتني مســــتقلَتني حسب �القتضا�. �بغض �لنظر عن �نه ميكن �عتبا� 
�G �لقريَنني �ملنفصَلني ما ��ال متز�َجني (ألhما ال يتمتعاy Gريَّة �لز��� 
مرb �خر�) فإنه ال ينبغي *���� �6 من �لفئتني �لفرعيتني للفئة (هـ) 4 
 E6 �خذ �القتر�نا�من �لضر� Gســــيكو Gلفئة (�). �4 بعض �لبلد��
 Gقانونية �ملِزَمــــة مبوجب �لقانو Eهــــي �قتر�نا�) Gلعرفية 4 �حلســــبا�
�لعــــر4) ��يضــــ� �القتر�ناE �خلا�جة عن نطاO �لقانــــوG ��لt غالب� ما 

ُتعَرT باالقتر�ناE (�لرضائية) �لفعلية.
تنقيح �حلالة �لز��جية  (�)

� فريق �لتنقيح للتعد�� �� �الســــتقصا� �حلّد  ٣٢٤ - Iــــب �G `دِّ
�أل�' للعمــــر عنــــد �لز��� �أل�<. �قد �تلف �حلــــد �أل�' للعمر عند 
�لز��� �أل�< (�لعمر X ) ألجز�� fتلفة من بلد ما �� ملجموعاE عرقية 
 4 Gيتز�جو Gلريفيو� Gلسكا� Gكا �c* تلفة. �على ســــبيل �ملثا< فإنهf
ســــن �صغر مقا�نًة بالســــكاG �حلضريني فإنه ينبغــــي �G تتضمن قو�عد 
 � �لتنقيــــح هذ} �حلقيقة. �مكتب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوط§ ُيحدِّ



٥٥

ه �لسؤ�<  عا�bً �لعمر عند ��< ���� قبل *جر�� عملية �لعّد yيث ال ُيوجَّ
�. �ما �ألشخا�  *ال *D �ألشخا� �لذين يزيد عمرهم عن �لعمر �ملحدَّ
 �c* نه� oتلقائي� 4 فئة ”³ يتز�� �بد�“. غ Gم يدخلوhألصغر سن� فإ�
 G� ب على فريق �لتنقيحI ُســــئل كل شــــخص عن بند �حلالة �لز��جية

يضع تنقيح� للسكاG بكاملهم.

حتديــــد �حلالــــة �لز��جيــــة G حالة عدw �ســــتخد�w �الحتســــا[   (])
�لدينامي

٣٢٥ - مــــع �نــــه ينبغي �ال ُتبــــوَّ� �حلالــــة �لز��جية *ال بالنســــبة 
لألشخا� �لذين يبلغ عمرهم X سنة ��كثر، حيث X هي �صغر عمر 
� �فرقة �لتنقيح ما *�c كانت سُتجر6  عند �لز��� �أل�<، Iب �G ُتحدِّ
تنقيح� �كيفية *جر�� cلك �لتنقيح. �*�c كاG �لبلد ال يســــتخدQ ســــو� 
�لقيمــــة”³ ُيذَكر“ �� ”غo معر�T“ بالنســــبة للر��� غo �ملنطبقة �� 
غo �ملتســــقة فإنه ينبغي �G `ّل �مز ”³ ُيذَكر“ �ل �لر� غo �ملالئم. 
�*�c كاG �لرّ� ”³ يتز�� �بد�“ غo موجو� بالنسبة لألشخا� �لذين 

يقّل عمرهم عن X فإنه Iب �حتسابه.

حتديد �حلالة �لز��جية عند �ستخد�w �الحتسا[ �لدينامي  (n)
٣٢٦ - *�c �سُتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي ينبغي �G يؤ�6 تنقيح 
�حلالــــة �لز��جية *D: (�) �حتســــا� قيمة عندما يكــــوG قيد ما خا�ج� 
 O؛ � (�) *جر�� مر�جعة للتأكد من �جو� �تســــا� عــــن �ملد� �ملحــــدَّ
بــــني �حلالة �لز��جية �ملُبلََّغة، مــــن ناحية، �صلة �لقرÐ ��لعمر من ناحية 

�خر�.

�� تكو� �لز�جة شخص� متز�ج�/nيكو� �لز� ��©ب   ()
��جة“ 4 /���٣٢٧ - [يع �ألشخا� �لذين يكوG �مزهم ”

.Gم متز�جوh� ينبغي ترميزهم على Ðفئة صلة �لقر

�لز�n ��لز�جة كقرينني متز�َجني. (هـ) 
٣٢٨ - *�c كاG يتوفــــر �قــــم �لســــطر لز��/لز�جــــة �لشــــخص 
� �لشــــخص ”�لف“  دَّ  ̀G� لــــف“ (�لشــــخص ”بــــا�“) فإنه ينبغي�”
على �نه �لز��/�لز�جة للشخص ”با�“. �باإلضافة *D هذ� فإنه ينبغي 
�G يكوG �لشــــخصاG ”�لف“ � ”با�“، كال·ا، متز�َجني (كما هو 

مذكو� 4 �لفقرb ٣٢٧) �ليسا من نفس �جلنس.

/;� كا� I[ �ألسر�V Hج�/�Vجة فإنه ©ب �� يكو� متز�ج�  (�)
 Ðلقيد لصلة �لقر� G³ يظهر قيد للحالة �لز��جية �كا �c* - ٣٢٩
 Qيقو G� ملعيشــــية“، ينبغي� bألســــر� ��ملعيشــــية هو ”� bبر� �ألســــر
��جة (مبر�جعة /����ل�نامج بعملية مر�جعة لتحديد ما *�c كاG يوجد 
/���صلة �لقرÐ ألفر�� �ألســــرb �ملعيشــــية �آلخرين). �*�c كاG يوجد 
� �حلالة �لز��جية لر� �ألســــرb �ملعيشــــية على  ��جة فإG �ل�نامج ُيحدِّ

�نه ”متز��“.

�ســــرH معيشية �� �جو �V/n�Vجة �ال  ]I كا� يوجد �;/  (V)
يوجد �طفا.

��جــــة، �كاG هذ� �لشــــخص /���٣٣٠ - *�c كاG ال يوجــــد 
cكر� مع �جو� �طفا<، `تسب �ل�نامج �حلالة �لز��جية حسب �لعمر 
مع �جو� �طفا<. �*�c كاG ال يوجد �طفا< فإG �ل�نامج قد `تســــب 
�حلالة �لز��جية حســــب �لعمر مع عدQ �جو� �طفا<. ��جو� شــــخص 
cكر �� لألسرb �ملعيشية، �لكن ال توجد ��جته 4 �ألسرb �ملعيشية، 

يكوG على �أل�َجح ُمَطلََّق� �� منفصًال �� ��مًال.
/;� @ تنجح �ية خطو�� �خر� ُيجر� �الحتسا[  (�)

٣٣١ - بالنســــبة لألشــــخا� �لذين تكوG �مو�هــــم خا�جة عن 
�لنطاO ��لذين يتعذ� حتديد �مز uم �ستنا�� *D �الختبا��E �ملبيَّنة �عال} 
Iب، كخطوb تالية، مر�جعة �لعمر. �*�c كاG للعمر قيد منطبق يقل عن 
�لعمــــر X فإنه ينبغي *عطــــا� �لقيد ”³ يتز�� 4 �6 �قت“. �4 [يع 
�حلاالE �ألخر� ينبغي �G ُيدَ�� قيد باســــتخد�Q مصفوفة �حتســــا�. 
�ينبغي �G توَضع مصفوفة �الحتسا� حسب �جلنس ��لعمر (يكوu Gا 
بعد�G)؛ �� حسب �جلنس ��لعمر �صلة �لقرÐ (تكوu Gا ثالثة �بعا�)؛ 
�� حســــب �جلنــــس ��لعمر �صلة �لقرÐ �عــــد� �ألطفا< �ملولو�ين ح 
�لتعد�� (تكوu Gا ��بعة �بعا�). �مرb �خر� ينبغي �G تكوG �فرقة �لتنقيح 
 Eذ� فإنــــه من �ملهم عند �ضع مصفوفاu� ،ترتيب �لتنقيح E�َّقــــد حد
ــــر �لبنو� �لt ُنقَِّحت ��لبنو� �لt ³ ُتنقَّح. �*�c كاG �جلنس  �لتنقيــــح تَذكُّ
�صلة �لقرÐ �حد·ا قد ُنقِّح� قبل �حلالة �لز��جية فإنه Iب �G تسمح 

مصفوفة �الحتسا� بإ���� �لقيمة ”³ ُيَبلَّغ“ 4 �لبنو� �ألخر�.
عالقة �لعمر باحلالة �لز��جية للشبا�  (§)

٣٣٢ - بالنسبة جلميع �ألشخا� �لذين ُيبلِّغوG عن حالة ���جية 
منطبقــــة خالT ”³ يتــــز�� 4 �6 �قت“ ينبغــــي �G ُتجر� مر�جعة 
للتحقــــق من �تســــاc Oلك �لقيد مــــع �لعمر. �[يع �ألشــــخا� �لذين 
 X سنة �� �كثر، حيث X عمرهم Gيكو G� بI تز�جو� 4 �قت ما
�} �لبلد ��ملسمو¶ به كي يكوG شخص  هو �حلد �أل�' للعمر �لذ6 حدَّ
ما قد تز�� 4 �قت ما. �*�c كاG �لعمر يقل عن ،X �� كانت �خلانة 
 Oمر�جعة �خر� للتحقق من �التســــا Eُتجر� عمليا G� خالية، ينبغي
باالســــتنا� *D متغيِّر�E �خر� E�c صلة (مثل عد� �ألطفا< �ملولو�ين 
ح �لتعد�� �� �لنشــــا± �القتصــــا��c*� .(6 كانت �لقيو� �ملتعلقة ֲדذ} 
�لبنــــو� غo منطبقة فإنه ينبغي *عطــــا� �لقيمة ”³ يتز�� 4 �6 �قت“ 
للحالــــة �لز��جيــــة؛ �ينبغي 4 [يع �حلــــاالE �ألخر� عدQ تغيo �حلالة 

�لز��جية.

((�)٤ - ¢) n��V .���لعمر عند   - ٥
٣٣٣ - �فقــــ� ملا هو مبيَّن 4 منشــــو� مبــــا� �توصيا� (�ألمم 
 Qهو �ليو “�����ملتحــــدb، ١٩٩٨، �لفقرb ٢-١٤٢) فإG ”تا�يخ ��< 
 Gمن �ملستصو�، 4 �لبلد�� .������لشــــهر ��لسنة �لt ُعقد فيها ��< 
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�لــــt يصعب فيها �حلصو< على تا�يــــخ ��< ����، [ع �ملعلوماE عن 
�لســــن �قت �لز��� �� عن عد� �لســــنو�E �لt مرEَّ منذ عقد �لز��� 
 ����)مدb �لز���(. �ال يقتصر �لتعد�� على Þو< �لزIاE �أل�D بعقد 
��القتر�ناE �لفعلية �لكنه يشمل �يض� �لزIاE �لعرفية ��لزIاE �لدينية. 
 Eجهن �� �ملطلقا����بالنســــبة للنســــا� �ملترمالE �� �ملنفصالE عــــن �
 ���� >�� Qيــــخ �نفصا�قــــت *جــــر�� �لتعد��، ينبغي �حلصو< على ”تا�
 Eعلى حد�ثه“. ��ملعلوما Eمر tل� Eلسن عند �قوعه �عد� �لسنو���
���� (*�c كانت E�c صلة) توفر بياناE ضر��ية  >�� Qملتعلقة بانفصا�
����“ بوصفها موضوع� مشتق� 4 مرحلة معاجلة  >�� bحلســــا� ”مد
 bجد��< �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��، �ملصنَّفة حسب مد� .Eلبيانا�
 bعن مد Eيعــــوَّ< فيها على �إلبال® ببيانا tل� Gلــــز���، توفر 4 �لبلد��
 Eملعنية تقدير�� bعن عمر �ملر� Eلز��� �كثر مما يعوَّ< على �إلبال® ببيانا�
للخصوبة �فضل من تلك �لقائمة على �سا£ بياناE عن �ألبنا� �ملولو�ين 
 bمد Eميكن �حلصــــو< على بيانا� .bحيــــا�، �ملصنَّفة حســــب عمر �ملر��
�لز��� بطر¶ �لعمر عند �لز��� من �لعمر �حلا¨ �� بطرحه مباشرb من 

عد� �لسنو�E �لt �نقضت على عقد �لز���.
٣٣٤ - �ينبغــــي �G يُــــدَ�� تا�يــــخ ��< ���� بالنســــبة جلميــــع 
�ألشخا� �لذين تز�َّجو� 4 �قت ما (��، لإلنا_ فقط، �فق� ملا ُحدِّ� 
4 منشو� مبا� �توصيا�). �ينبغي �G ُيجر6 �ل�نامج عملية مر�جعة 
للتأكــــد مــــن �جو� تناظر: *c ينبغي �ال تكوG هنا  معلوماE بالنســــبة 
 Gيكو G� لألشــــخا� �لذيــــن ³ يتز�جــــو� 4 �6 �قت، �لكــــن ينبغي
لألشــــخا� �لذيــــن تز�جو� 4 �قــــت ما تا�يخ منطبق باليوQ ��لشــــهر 
 Gيكو G� بI Gكا �c* ما � ��لســــنة. �حتتا� �فرقة �لتنقيح *G� D حتدِّ
�ليوQ ��لشهر صحيحني: فالبلد�G �لt ال تستخِدQ �الحتسا� �لدينامي 
ميكن uا �G تعطي �لقيد ”غo معر�T“ لليوQ ��لشهر؛ 4 حني ميكن 
للبلد�G �لt تســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي �G حتتســــب �ليوQ ��لشهر 

عندما يكوناG ُمْغَفَلني.
ينبغــــي �� تكــــو� خانــــة �حلالــــة �لز��جية لألشــــخا� �لذين @   (�)

�� �قت خالية G يتز�جو�
٣٣٥ - ينبغــــي على �ألشــــخا� �لذين ³ يتز�جــــو� 4 �6 �قت 
�ال ُيبلِّغو� عن �لعمر عند ��< ����. �*�c ظهر قيد منطبق لشــــخص ³ 
� فريق �لتنقيح ما *�c كاG سيغيِّر  يتز�� 4 �6 �قت فإنه Iب �G ُيحدِّ
�حلالة �لز��جية �� �G يتر  خانة �لعمر خالية uذ� �لشــــخص. �*�c تقر� 
تغيo �حلالة �لز��جية فإG �لبلد�G �لt تستخدQ �لقيمة ”³ ُيذَكر“ فقط 
ســــُتَطبِّق cلك �لرمز. �قد يتعيَّن على �لبلد�G �لt تســــتخِدQ �الحتسا� 
�لدينامي �G تســــتخدQ �لعمر ��جلنس للحصو< على �ّ� مالئم بالنســــبة 

للحالة �لز��جية.
ينبغي �� يكو� هنا� قيد لألشخا� �لذين تز�جو� G �قت ما  (])

 Qال تستخِد tل� Gميكن للبلد� ،����٣٣٦ - بالنســــبة لســــنة ��< 
 .“Tمعر� oلقيمة ”³ ُيذَكر“ �� ”غ� ��ُتدِ G� الحتسا� �لدينامي�

 Eمتغيِّر� Qتستخد G� الحتسا� �لدينامي� Qتستخد tل� Gميكن للبلد��
�خــــر�، مثل عمــــر �لز��/�لز�جة �� فرO �لعمر بــــني �لز�جني �عد� 
�ألطفا< ��ألطفا< �لذين ُ�ِلد�� 4 �لســــنة �ألخbo، لتحديد سنة مالئمة 

.����أل�< 

 ((�) ٤ - ¢) �خلصوبة: �ألطفا. �ملولو�� حh �لتعد�  - ٦
((]) ٤ - ¢) Hألطفا. �لباقو� على قيد �حليا��

٣٣٧ - �لقيمة لبند ”�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��“ هي �لعد� 
�إل[ــــا¨ لألطفــــا< �لذين ُ�لِــــد�� �حيا� ح �لتعد��، �هو ما يســــتبعد 
 Gمليِّتة �سقو± �حلمل ��إلجها�. �4 بعض �ألحيا� Eلوال��� Eحاال
َيســــتخِدQ �لدميغر�فيوG تعبo ”�ألطفا< �ملولو��G �حيا� ح �لتعد��“، 
غــــo �نه 4 هذ} �حلالة سُيســــتخَدQ ُمصَطَلــــح ”�ألطفا< �ملولو��G ح 

.(“Gلتعد��“ �� ”�ألطفا< �ملولو���
٣٣٨ - ��لفئــــة �لt يتعني [ع بياناE بشــــأhا لكل موضو� من 
�ملوضوعاE �لو���b 4 هذ� �لفر� تتكوG من نســــا� يبلغ عمرهن ١٥ 
عام� ��كثر (�� حد� ��' للعمر يكوG مقبوًال) بصرT �لنظر عن �حلالة 
 oكما �ش Eفرعية خاصة مثل �لنســــا� �ملتز�جا Eلز��جية، �� من فئا�
 Eملتعلقة بالنسا� �لبالغا� Eلبيانا� Qال تستخد tل� Gلك. �4 �لبلد�c D*
 Eتتركز �جلهو� على [ع �لبيانا G� مــــن �لعمــــر ٥٠ عام� فأكثر، يتعني
من �لنسا� �لالئي تتر��¶ �عما�هن بني ١٥ عام� �٥٠ عام� فحسب، 
4 حــــني �نــــه قد يكوG مــــن �ملالئم 4 بعــــض �لبلد�G، عند �ســــتقصا� 
 Eســــنو� bخفض �حلد �أل�' للســــن بعد ، boألخ� bخلصوبة 4 �لفتر�

.(٢-١٢١ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�)
بنو �خلصوبة �لv ُجمَِعت  (�)

٣٣٩ - 4 منشو� مبا�É �توصياE لتعد���E �لسكاG ��ملساكن، 
 E(١٩٩٨) باحلصو< على معلوما bلتنقيــــح ١، ��صت �ألمــــم �ملتحد�
عن ثالثة بنو� للخصوبة: �ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��، �تا�يخ ميال� 
Àخر مولو� حي، �عمر �ألQ عند �ضع ��< مولو� حي. ��لر��� على 
 Eــــن تقدير� �لبنــــو� �ملتعلقــــة بالعمر، �تا�يخ �لز��� �� مدته، قد ُتحسِّ
�خلصوبة �لt تســــتند *D متغيِّر �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��. كذلك 
فــــإG بلد�نــــ� عديدb ال تز�< جتمع معلوماE عن �ألطفا< �ألحيا�، �هي 

معلوماE مفيدb �خاصة 4 حتليل �خلصوبة بأثر �جعي.
٣٤٠ - ��لتعد���E ��الستقصا��E جتمع معلوماE عن �خلصوبة 
من [يع �إلنا_ باســــتخد�Q حد ��' للعمر `دِّ�} كل بلد، �4 بعض 

�ألحياG حد �قصى للعمر �يض�.
قو�عد عامة لتنقيح بيانا� �خلصوبة  (])

٣٤١ - �لغــــر� من تنقيح بياناE �خلصوبة هو *���� قيو� تتفق 
مع بعضها �لبعض �مع �لعمر:

ليــــس مــــن �ملمكــــن �G يكــــوG �لعد� �إل[ــــا¨ لألطفا<   (�)
�ملولو�يــــن حــــ �لتعد�� �ك� من عمر �لشــــخص مضافــــ� *ليه ّحد ��' 



٥٧

�} �لبلد. �ميكن �لرجو� *D �لفر� ��نا} �ملتعلق ببند ”�لعمر  للعمر حدَّ
 Q4 �لعمر بني �أل Oلتنقيح �حلد �أل�' للفر� � عند ��< �ال�b“ كي `دِّ

��ك� طفل ُ�ِلد حّي�.
ليــــس مــــن �ملمكــــن �G يكــــوG �لعد� �إل[ــــا¨ لألطفا<   (�)
 4 Gمن ©مو� عد� �ألطفا< �لذين يعيشو ��ملولو�ين ح �لتعد�� �ك
�لوحدb �لســــكنية ��ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ماكن �خر� ��ألطفا< 
�لذيــــن ُتوفــــو�. �عندما يكوG �لعد� �إل[ــــا¨ �ك� من ©مو� �ألجز�� 
� �فرقة �لتنقيح �لبنو� �لu tا ��لوية كي ميكن *جر��  فإنــــه Iــــب �G حتدِّ

�لتعديالE؛
*�c ُجِمَعــــت بيانــــاE لألطفــــا< �لذيــــن ال يز�لــــوG �حيا�   (�)
��ألطفــــا< �لذيــــن ُتوفو�، مع�، فإG �لعد� �إل[ــــا¨ أل�لئك �ألطفا< ال 

ميكن �G يكوG �ك� من عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��؛
ليــــس من �ملمكــــن �G يكوG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح   (�)
 µ4 بند ”�ألطفا< �ملولو�ين خال< �الث ��لتعد�� �صغر من �لقيد �ُملد�

عشر شهر� �لسابقة“؛
على حسب �لبلد ��لعد� �لفعلي لألطفا< �ملولو�ين ح  (هـ) 
�لتعد�� ��ألطفا< �لذين ال يز�لوG �حيا�، قد ُتستخَدQ مصفوفة �حتسا� 
للبند �ملتعلق باألطفا< �ملولو�ين خال< �الثµ عشر شهر� �لسابقة لتحديد 
�ّ� حسب �لعمر ��ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��. غo �نه Iب توخي 
�حلر� �لشــــديد 4 حتديد قيمة لألطفا< �ملولو�ين خال< �الثµ عشــــر 
شهر� �لسابقة عندما تكوG هنا  خانة خالية. ��جو� خانة خالية يع§، 
بالنســــبة لغالبية �لبلد�G، �نه ³ يوَلد �6 طفل. ��لقيم �ملعطاb قد تؤ�6 

*D *لتو�� �لبياناE؛
4 بعــــض �ألحيــــاG تقوQ بلــــد�G �مع بيانــــاE �ألطفا<   (�)
�ملولو�يــــن ح �لتعد�� ��ألطفا< �لذيــــن ال يز�لوG �حيا� �بنو� �خر� 
 Eتنطبق �لتنقيحا Eتتعلق باخلصوبة حســــب �جلنس. �4 هذ} �حلــــاال
 Eقد ترغب 4 *جر�� مر�جعا Gلبلد�� G� oملبيَّنة هنا على �ملجاميع، غ�
*ضافيــــة للتحقــــق من �ملعلومــــاE �إلضافيــــة �ملتاحة. �عمليــــة �ملر�جعة 
�إلضافيــــة هذ} تشــــمل �لتأكد من �G عد� �ألطفــــا< �لذكو� �ملولو�ين 
حــــ �لتعد�� هــــو ©مو� �ألطفا< �لذكو� �ألحيــــا� ��ألطفا< �لذكو� 
�ملتوفِّــــني، ��G عد� �ألطفا< �إلنــــا_ �ملولو�ين ح �لتعد�� هو ©مو� 
 Eألطفا< �إلنا_ �ألحيا� ��ألطفا< �إلنا_ �ملتوفِّني. �بالنسبة للتنقيحا�
 D* هنا  حاجة Gملتعلقــــة باألطفا< �لذين ³ ُيميَّز�� حســــب �جلنس فإ�
�°ــــاc *جــــر�� مالئم عندما يكــــوG �لعد� �إل[ا¨ غo مســــاٍ� ملجمو� 

�ألجز��.
�لعالقة بني �ألطفا. �ملولوين حh �لتعد� ��ألطفا. �ألحيا�  (n)

٣٤٢ - ُتستخَدQ �لبياناE �ملتعلقة باألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� 
 .Eللخصوبة ��لوفيا bمباشــــر oغ Eألطفا< �ألحيا� 4 �ضع تقدير���
ــــم نتائج �لتعد�� �� �الســــتقصا� على حســــب فئاE عمرية مد�ها  �ُتَنظَّ
 bثابتة �� متغيِّر Eتقدير� � سنة ��حدÛ �� bس سنو�E لإلنا_. �ُتحدَّ

للوفياE باســــتخد�Q خو���مياf Eتلفة. غo �نه للحصو< على �فضل 
�لنتائــــج Iب علــــى �فرقة �لتنقيح �G تتوخى �حلــــر� 4 حتديد �لتنقيح 

.bملتوفر� Eملالئم للبيانا�
 G� 4 Q٣٤٣ - �يتمثل جز� من �ملشكلة بالنسبة لوضع تنقيح عا
�لبلد�G �ملختلفة تطلب �نو�ع� fتلفة من �ملعلوماE. �على ســــبيل �ملثا< 

فإG ©موعاE �ملعلوماE �لتالية ُتجَمع 4 بلد�f Gتلفة:
�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد�� فقط؛  (�)

�ألطفــــا< �ملولــــو��G حــــ �لتعــــد�� ��ألطفــــا< �ألحيا�   (�)
(للجنسني مع� �� لكل جنس على ِحدb)؛

�ألطفــــا< �ملولـــــو��G ح �لتعــــد�� ��ألطفـــــا< �ألحيـا�   (�)
��ألطفا< �ملتوفوG للجنسني مع� �� لكّل جنس على ِحدb)؛

 Gح �لتعد��، ��ألطفا< �لذين يعيشو Gألطفا< �ملولو���  (�)
4 �ملنـز<، ��ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـز<، ��ألطفا< �لذين 

.(bللجنسني مع� �� لكّل جنس على ِحد) ُتوّفو�
غ فقط عن �ألطفا. �ملولوين حh �لتعد� �لتنقيح عندما ُيَبلَّ  ()

٣٤٤ - *�c كاG �لبلــــد ال َيســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامــــي فإنه 
ينبغــــي �G تــــد�Gَّ عبا�b ”غo معر�T“ بدًال من �لقيمة غo �ملنطبقة �� 
�ملُْغَفَلة. �4 �لبلد�G �لt تســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي Iب �G ُيقرِّ� 
�ألخصائيــــوG ما *�c كانو� يرغبوG 4 �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي 
بالنســــبة جلميع �لبنو�. �*�c �ستخَدQ �ألخصائيوG هذ} �لطريقة فإنه من 
�ملمكن �حلصو< على �لِقَيم بالنسبة لألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� على 
�سا£ سنة عمر ��حدb لألنثى �*حد� �خلصائص �ألخر� على �ألقل. 
 bمصفوفة من ُبعد ��حد لسنة عمر ��حد Qُتستخَد G� من �ملمكن �يض��
لــــألQ فقط. ��خلصائص �ألخــــر� قد تكوG بنو�� مثل ��جة �لتحصيل 
�لعلمي �� �لديانة، *c من �ملعر�T �نه 4 كثo من �لبلد�G توجد خصوبة 

تفاضلية ملستوياE حتصيل تعليمي fتلفة �� �نتما��E �ينية fتلفة.
 �لتنقيح عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن �ألطفا. �ملولوين حh �لتعد� (هـ) 

��ألطفا. �ألحيا�
 Gبالنسبة ملتغيِّر ”�ألطفا< �ملولو�� ����كانت توجد  �c*  -٣٤٥
 G� D* هنا  حاجة Gحــــ �لتعد��“ �متغيِّر ”�ألطفا< �ألحيــــا�“ تكو

� �ل�نامج ما يلي: ُيحدِّ
مــــا *�c كاG �لبنــــد�G متســــقني ��خليــــ� (عــــد� �ألطفا<   (�)

�ملولو�ين ح �لتعد�� يسا�6 عد� �ألطفا< �ألحيا� �� �ك� منه)؛
ما *�c كاG كل بند متفق� مع عمر �ألنثى؛  (�)

ما *�c كاG بند ”�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��“ متفق�   (�)
 �c* ،(خر عيد ميال�À ��) “خر ســــنةÀ 4 Gمــــع بند ”�ألطفا< �ملولو��

كانت قد ُجِمَعت بياناE عن �لبند.
٣٤٦ - �َيســــتخِدQ �لدميغر�فيوG �لبند �ملتعلق باألطفا< �ملولو�ين 
 Eحــــ �لتعد�� ��لبند �ملتعلق باألطفــــا< �ألحيا� للحصو< على تقدير�



٥٨

غــــo مباشــــرb للوفياu� .Eذ� Iــــب �G ُيحاِفظ �لتنقيح علــــى �لعالقــــة 
�ملوجو�b بني �لبندين. �4 بعض �ألحياG ال يبلغ *ال عن بند ��حد من 
�لبندين �يكوG �لبند �آلخر غo معر�T. ��لتنقيح �لســــهل هو �فتر�� 
عدQ حد�_ �فياE بني �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �جعل �لبندين 
 oنه نتيجة جلعل �لبندين متسا�يني لن يأخذ �لتقدير غ� oمتســــا�يني. غ
�ملباشــــر للوفياE 4 �العتبا� �ألطفا< �لذيــــن �بـــما يكونوG قــد توفو� 

 bيا��� Eخـــفض تقديـــــــر �لوفيا D* 6بعـــــــد �ال�ִדــــم، �هو ما يــــؤ�
 tل� Eكانت هذ} �حلاال �c*� .تقديــــر �لعمــــر �ملتوقع عّما هو ُمفتَــــَر�
تظهر 4 �لتعد�� �� �الستقصا� قليلة فإنه لن `د_ ضر� كبo. غo �نه 
*�c تكــــر� حــــد�_ cلك، كما ُيتوقع 4 �لبلد�G �لt تســــتخدQ �لطريقة 
غo �ملباشــــرb، من �ملمكن �G تكوG �آلثا� كبbo. �ير� 4 �لشــــكل ٢٧ 

مثا< لذلك.

�لشكل ٢٧ -  عر� لبيانا* �سرg معيشية تتضمن معلوما* عن �خلصوبة

٣٤٧ - �4 هــــذ� �ملثا< �بلغ من جانــــب �لز��/�لز�جة �G عد� 
ل عد�  �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� هو ٥، غo �نه لسبب ما ³ ُيسجَّ
��، قد �َبلَغ عن �لقيمة،  �ألطفا< �ألحيا�. �قد يكوG �ملستجيب، �� �لعدَّ
 .Eقد �خطــــأ 4 *�خا< �ملعلوما Eلقائم بإ�خا< �لبيانا� Gقــــد يكــــو ��
�تضع بلد�G كثbo تنقيح� `د� �لقيمة ”٥“ لألطفا< �ألحيا� �ستنا�� 
 G� D* 6لك يؤ�c G� oعــــد� �ألطفــــا< �ملولو�ين ح �لتعد��. غــــ D*

تصبح �لبياناE ملتوية.
 .bَُّتَغيَّر �لقيمة باملر G� ،6، 4 �لو�قــــع�٣٤٨ - �ليــــس من �لضر�
��لبلد�G �لt ال َتســــتخِدQ �الحتسا� �لدينامي قد °تا� �G تتر  �لقيمة 
 D* يؤ�6 �يض� �هــــذ� �لقر� Gا. �بالطبع فإh4 مكا “Tمعــــر� oغــــ”
 oللر��� ”غ Eيع �لتبويبا�حد�_ �لتو��، *c G� cلك �لتنقيح Iعل تو
 Gكا �c*� .للر��� ”�ملعر�فة“ متســــا�يني Eيع �لتبويبا��ملعر�فة“ �تو
تا� *D بياناE عن �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ��ألطفا<  بلــــد مــــا̀ 
�ألحيا� لوضع تقدير�E غo مباشــــرb للوفياE فإنه من �ملحتمل �G هذ� 
�لبلــــد يو�جــــه �يض� مشــــكالE 4 �لبياناE تتعلق باإلبــــال®. �4 هذ} 
 Eمعر�فة 4 �لبيانا oيؤ�6 �إلبقــــا� على ِقيم غ G� ح �حلالــــة، من �ملرجَّ
 Gتكو Øحد�_ *لتو�� 4 �لتحليل �لنهائي. �بالنســــبة لإلنا_ �للو� D*
َنة لِقَيم غo معر�فة لألطفا< �ملولو�ين ح  �لبيانــــاE �ملتعلقة ֲדن متضمِّ
 4 Eتلك �لبيانا Qلتعــــد�� �� �ألطفــــا< �ألحيــــا� فإنه ال ميكن �ســــتخد��
حتديــــد تقدير �لوفياE لتعذ� حتديــــد �لفرO بني �ألطفا< �ملولو�ين ح 

�لتعد�� ��ألطفا< �ألحيا�.
٣٤٩ - �ينبغي على �لبلد�G �لt تســــتخدQ �الحتســــا� �لدينامي 
� بنــــو� �ملعلوماE �ملُْغَفَلة �ســــتنا�� *D �لبنــــو� �ألخر� �ملتعلقة  �G حتــــدِّ
 Eباخلصوبة �عمر �ألنثى، كحد ��'. �من �ملمكن �ستكما< مصفوفا

�الحتســــا� عندما تكوG هنا  معلوماE منطبقة عن عمر �ألنثى �عن 
عمر �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عن �ألطفا< �ألحيا�، �يكوG من 
 Gلبند ُمْغَفًال. �عندما يكو� Gكا �c* Eتلك �ملصفوفا Qملمكن �ســــتخد��
بند �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ُمْغَفًال ســــتكوG مصفوفة �الحتسا� 
متضمنــــة لعمــــر �ألنثى �لعد� �ألطفــــا< �ألحيا�. �عندمــــا يكوG عد� 
�ألطفــــا< �ألحيا� ُمْغَفًال ســــتكوG مصفوفة �الحتســــا� متضمنة لعمر 

�ألنثى �عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��. 
٣٥٠ - �*ضافــــة *D هذ� فإنه عند �ضع مصفوفاE �الحتســــا� 
ر �نه Iب �G يكوG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��  من �ملهم تذكُّ
 ��عــــد� �ألطفــــا< �ألحيا� متفَقني مــــع �لفرO 4 �لعمر بــــني �ألQ ��ك
�ألطفــــا< (*�c كانــــت هــــذ} �ملعلوماE موجو�b) �مــــع �لعد� �إل[ا¨ 

.Qلألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� لعمر معيَّن لأل
٣٥١ - �على سبيل �ملثا< فإG �لفرO بني �لعد� �ملحَتَسب لألطفا< 
�ملولو�ين ح �لتعد�� �عمر �ألQ قد يكوG ١٢ سنة على �ألقل؛ �عندئذ 
 Eفيها فئا Qمصفوفة �حتســــا� ُتســــتخَد G� د تقريب� يكــــوG مــــن �ملؤكَّ
عمرية مد�ها Ûس ســــنو�E ســــوT َتحتسب معلوماE غo متسقة 4 

.Eبعض �حلاال
٣٥٢ - �مصفوفة �الحتسا� �لو���b 4 �لشكل ٢٨ تبيِّن �عما� 
�إلنا_ 4 �على �لشكل �عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� 4 جانب 
�لشــــكل. ��لقيــــو� �ملدَ�جة هي �لقيم �ملحتســــبة لألطفا< �ألحيا�. �4 
بعض �ألحياG ســــوT تكوG �لر��� مالئمة، �لكنها لن تكوG مالئمة 
4 �حيــــاG �خــــر�. �*�c صــــا�T �ل�نامج �نثى عمرها ١٩ ســــنة �uا 
Ûســــة �طفا< مولو�ين ح �لتعد�� فإG �لقيمة ٥ لألطفا< �ألحيا� قد 

�ألطفا. �ألحيا��ألطفا. �ملولو�� حـــــh �لتــعــد��لعمر�جلنسصلة �لقر�bلشخص
١٦٠�� �ألسرb �ملعيـــشــــية١
��جة٢/���٢٦٠٥٩٩
�٢٤٠٣٣بنة٣
٤b٢٢٠١١حفيد
٥bصفرصفر٢١٨حفيد
٦b٢١حفيد

مالحظة: ٩٩ = �لبياناE ُمْغَفلة �� غo منطبقة.



٥٩

حتقِّق معيا� فرO �لعمر (فرO 4 �لعمر مقد��} ١٥ �ستنا�� *D �ألطفا< 
 Gنه بالنسبة ألنثى عمرها ١٥ سنة لن تكو� oألحيا� ��لعمر �ملُبلَّغ). غ�
قيمة ٥ �طفا< مولو�ين ح �لتعد�� (فرO �لعمر ١٠) �� قيمة ٤ �طفا< 

�حيا� (فرO �لعمر ١١) مقبولة.
٣٥٣ - �طريقة مصفوفة �الحتســــا� هي �لطريقة �ألفضل عندما 
ُتَطبَّق ســــنو�E عمر منفر�b على *نا_ صغE�o �لســــن. �بعد cلك لن 
تقيَّــــد 4 مصفوفة �الحتســــا� *ال �لر��� �ملنطبقــــة �ملتعلقة بفرO �لعمر 
لذلــــك �لعمــــر �ملعيَّن. �لن يكــــوG من �ملمكن �G تؤخــــذ من مصفوفة 

�الحتسا� *ال �لر��� �ملنطبقة.
 �لتنقيح عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن �ألطفا. �ملولوين حh �لتعد�  (�)

��ألطفا. �ألحيا� ��ألطفا. �لذين توفو�
٣٥٤ - �لقيمة لبند ”�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��“ هو ©مو� 
�لقيمــــة لبند ”�ألطفا< �ألحيا�“ ��لقيمة لبند ”�ألطفا< �لذين توفو�“. 

�ميكن حل �6 �جه من ��جه عدQ �التساO كما هو مبيَّن ��نا}:

عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن �لبنو �لثالثة �يعها  ‘١’
٣٥٥ - *�c كانــــت تتوفر معلوماE عن �لبنو� �لثالثة [يعها فإنه 

� �ل�نامج ما يلي: ستكوG هنا  حاجة *G� D `دِّ
 G� كانت �لبنو� �لثالثة متســــقة ��خلي� من حيث �c* مــــا  (�)
عــــد� �ألطفــــا< �ملولو�ين ح �لتعد�� يســــا�6 ©مــــو� عد� �ألطفا< 

�ألحيا� �عد� �ألطفا< �لذين توفو�؛
مــــا *�c كاG كل بنــــد مــــن �لبنو� �لثالثة متســــق� مع عمر   (�)

�ألنثى؛
مــــا *�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� متســــق�   (�)
 G* (خر عيد ميال�À ��) boمــــع عد� �ألطفا< �ملولو�ين 4 �لســــنة �ألخ

كاG قد ُجِمع.
٣٥٦ - �*�c كانت هذ} �لبنو� �لثالثة [يعها متسقة تكوG عملية 
 o6 بند من �لبنو� �لثالثة غ� Gكا �c* نــــه� oلتنقيــــح قد �ســــُتكِملت. غ�
متســــق Iب �G `ّل �لتنقيح جانب عدQ �التساO. �قد ال تكوG �لبنو� 
�لثالثة متســــقة ��خلي�: فمثًال، قد يكوG ألنثى ٥ �طفا< مولو�ين ح 

�لتعــــد��، �لكن يكوu Gا طفالG فقط علــــى قيد �حلياb �طفالG توفيا. 
�ينبغــــي �G `ــــد� فريق �لتنقيح �ملتغيِّر �لذ6 له �ســــبقية علــــى �ملتغيَِّرين 
�آلَخريــــن. �4 كثــــo من �حلاالE من �ملحتمــــل �G تتذكر �ألنثى [يع 
�ألطفــــا< �لذيــــن �لدִדم ح �لتعد��، �لو �hا قد تنســــى عد� �ألطفا< 
�لذين توفو� بالضبط. �عندئذ، قد �تا� فريق �لتنقيح قبو< عد� �ألطفا< 
�ملولو�يــــن ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �ألحيا�، �`صل، بالطر¶، على 

قيمة جديدb متسقة لعد� �ألطفا< �لذين توفو�.

عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن بندين  ‘٢’
٣٥٧ - بالنظــــر *G� D �لقيمة لفئة �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� 
 Eتوفر �c* هــــي ©مو� �ألطفا< �ألحيــــا� ��ألطفا< �لذين توفــــو� فإنه
معلوماE عن �6 متغيَِّرين من �ملتغE�o �لثالثة ميكن ل�نامج �حلاسو� 

� �ملتغيِّر �لثالث: �G `دِّ
*�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �لباقني 
 Gعد� �ألطفا< �لذيــــن توفو� يكو Gمعر�َفني فــــإ bعلــــى قيــــد �حليا

مسا�ي� لقيمة �ملتغيِّر �أل�< مطر�ح� منها قيمة �ملتغo �لثا¡.
*�c كاG عد� �ألطفا< �ألحيا� �عد� �ألطفا< �لذين توفو� معر�َفني 
فإG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� يكوG مسا�ي� لقيمة �ملتغيِّر 

�أل�< مضاف� *ليها قيمة �ملتغيِّر �لثا¡.
*�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �لذين 
توفــــو� معر�فني فإG عــــد� �ألطفا< �ألحيا� يكوG مســــا�ي� لقيمة 

�ملتغيِّر �أل�< مطر�ح� منها قيمة �ملتغيِّر �لثا¡.
 G� نامج�� �ل �هذ} �الختبا��E ُتجر�، عا�bً، 4 �لبد�ية. �بعد �G `دِّ
�ملعلومــــاE �ملتعلقة بالبنو� �لثالثة [يعها منطبقة �متســــقة تكوG عملية 

�لتنقيح قد �سُتكِمَلت.

عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن بند ��حد  ‘٣’
٣٥٨ - عندمــــا يكوG بند ��حد فقط مــــن �لبنو� �لثالثة معر�ف�، 
*�c كاG �لبلد ال يستخِدQ �الحتسا� �لدينامي، ينبغي �G ُتدَ�� �لقيمة 
 Qلبلد يســــتخد� Gكا �c*� .4 خانة �لبندين �آلخرين “Tمعــــر� oغــــ”
�الحتســــا� �لدينامي فإG �فرقة �لتنقيــــح تكوy Gاجة *D حتديد طريقة 

�لشكل ٢٨ -  �لقيم �أل,لية لتحديد �ألطفا" �ألحيا� عندما تكو@ قيم �لعمر ,�ألطفا" �ملولوين ح� �لتعد� منطبقة

 ���ألطفا. �ملولو
حh �لتعد�

�لعمر
٣٥+٣٠-٢٥٣٤-١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٩

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفر
صفرصفرصفر١١١١١١١١١١١
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢١١١
٣٣٣٣٣٣٣٣٣٢٢٢
٤٤٤٤٤٤٤٣٣٣
٥٥٥٥٥٥٥٤٤٤



٦٠

للوصــــو< *D بند ��حــــد Àخر على �ألقل، �ينبغــــي بعد cلك �حلصو< 
على �لبند �لثالث بإجر�� عملية طر¶ �� [ع. �ميكن �ستخد�Q مصفوفة 
E�c بعديــــن للحصــــو< على �لقيمة �لثانية للخصوبة �ســــتنا�� *D �لبند 
�أل�< �سنة عمر ��حدb لإلنا_. �*�c كاG بند �ألطفا< �ملولو�ين ح 
�لتعد�� معر�ف�، مثًال، ميكن �حلصو< على قيمة بند �ألطفا< �ألحيا� من 
مصفوفة �الحتســــا�، كما هــــو موصوT �عال}، �ينبغي �حلصو< بعد 
cلــــك على قيمة بند �ألطفا< �لذيــــن توفو� بإجر�� عملية طر¶. �باملثل 
فإنــــه *�c كانت قيمة بند �ألطفــــا< �ألحيا� معر�فة ميكن �حلصو< على 
قيمة بند �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� من مصفوفة �الحتســــا� لسنة 
عمــــر ��حــــدb لإلنا_ ��ألطفــــا< �ألحيا�، �ميكن �حلصــــو< على عد� 

�ألطفا< �لذين توفو� بإجر�� عملية طر¶.

عندما ال يكو� قد ُ�بلِـغ عن �� بند  ‘٤’
 G� بI 6 بند من �لبنو� �لثالثة متوفر�� G٣٥٩ - عندما ال يكو
 Qلبلد ال يســــتخد� Gكا �c*� .ســــيتبعها tفريق �لتنقيح �لطريقة �ل � `دِّ
 “Tمعر� oُتصبح [يع �لبنو� ”غ G� الحتســــا� �لدينامي فإنه ينبغي�
��ال ُتســــتخَدQ 4 �لطر�ئق غo �ملباشــــرb لتحديد �لوفياE �� �خلصوبة. 
�*�c كانت �لبلد�G تســــتخدQ �الحتســــا� �لدينامي فإنه Iب �G يقرِّ� 
�ألخصائيــــوG مــــا *�c كانو� ��غبني 4 �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي 

بالنسبة للبنو� [يعها.
٣٦٠ - �*�c قر� �ألخصائيوG �ستخد�Q �الحتسا� �لدينامي فإنه 
 D* من �ملمكن �حلصو< على بند �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �ستنا��
ســــنة عمر ��حدb لألنثى �*D خاصية �خر� ��حدb على �ألقل. �من 
 bُبعد ��حد لســــنة عمر ��حد E�c مصفوفة Qُتســــتخَد G� ملمكن �يض��
لــــألQ فقط. �قد تكوG �خلصائــــص �ألخر� بنو�� مثل ��جة �لتحصيل 

�لتعليمي �� �لديانة.
٣٦١ - �بعد حتديد �لبند �أل�< ميكن �حلصو< على بند �خلصوبة 
�لثا¡ باتبا� �خلطو�E �ملبيَّنة �عال} إلجر�� �لتنقيح عندما يكوG قد �ُبِلغ 
عــــن بنــــد ��حد فقط. �بعد cلك ميكن �حلصــــو< على �لبند �لثالث من 
ليَــــن. �ينبغي �G تكوG �لبنو� �لثالثة متســــقة ألنه ال ينبغي  �لبنَديــــن �أل�َّ
�ستكما< مصفوفاE �الحتسا� *ال عندما تكوG �لبنو� [يعها متسقة. 
�ينبغــــي �G تكــــوG �خلصوبة �لt يتم �حلصو< عليهــــا متو�فقة �يض� مع 
 Eملعلوما� G4 �ملنطقة �جلغر�فية أل Eخلصوبة بالنســــبة لإلنا_ �ألخريا�
�ملستَمدb من ��لئك �إلنا_ ُتستخَدQ الستكما< مصفوفة �الحتسا�.

 hين ح�لتنقيــــح عندما يكو� قــــد ُ�بلِـغ عن بنو �ألطفا. �ملولو  (V)
�لتعد�، ��ألطفا. �لذين يعيشــــو� G �ملنـــــز.، ��ألطفا. �لذين 

يعيشو� بعيد¦ عن �ملنـز.، ��ألطفا. �لذين توفو�

عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن �لبنو �ألIبعة �يعها  ‘١’
 bبعة [يعها متوفر�ملتعلقة بالبنو� �أل� Eكانت �ملعلوما �c* - ٣٦٢

� �ل�نامج: تكوG هنا  حاجة *G� D ُيحدِّ

 Gيث يكوy بعة متســــقة ��خلي��كانت �لبنو� �أل �c* مــــا  (�)
 Gعد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� هو ©مو� �ألطفا< �لذين يعيشو
4 �ملنـــــز< ��ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عــــن �ملنـز< ��ألطفا< �لذين 

توفو�؛
مــــا *�c كاG كل بنــــد من �لبنو� �أل�بعة متســــق� مع عمر   (�)

�ألنثى؛
ما *�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ”متسق�   (�)
 G* (خر عيد ميال�À ��) boمع“ عد� �ألطفا< �ملولو�ين 4 �لسنة �ألخ

كاG قد ُجِمع.
٣٦٣ - �*�c كانت هذ} �لبنو� [يعها متسقة تكوG عملية �لتنقيح 
 G4 �6 منها تكو Oتســــا� Qهنا  عد Gكا �c* نه� oقد �ســــُتكِملت. غ
هنا  حاجة *D حّل ��جه عدQ �التســــاO. �كما 4 حالة �لبنو� �لثالثة 
�ملوصوفــــة �عال} قــــد ال تكوG �لبنــــو� �أل�بعة [يعها متســــقة ��خلي�. 
� فريق �لتنقيح �ملتغيِّر �لذ6 له �ســــبقية على  �مرb �خر�، ينبغي �G `دِّ
�ملتغيِّر�E �ألخر�. �4 كثo من �حلاالE يكوG من �ملحتمل �G تتذكر 
�ألنثــــى �ملســــتجيبة [يع �ألطفــــا< �لذين �لدִדم ح �لتعــــد��، �لو �hا 
قــــد تنســــى بعضها ممن �نتقلو� من �ملنـز< �� عــــد� �ألطفا< �لذين توفو� 
بالضبــــط. �عندئذ قد �تــــا� فريق �لتنقيح قبو< عد� �ألطفا< �ملولو�ين 
 Gحــــ �لتعد�� �عد� �ألطفا< �ألحيا� (©مو� �ألطفا< �لذين يعيشــــو
بعيــــد� عن �ملنـز< ��ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز<)، �*جر�� عملية 
تا�  طر¶ للحصو< على ِقَيم جديدb متسقة للمتغيِّر�E �ألخر�. �قد̀ 

فريق �لتنقيح *D �ضع خو���مياE لتجميعاf Eتلفة من �ألحد�_.
عندما يكو� قد ُ�بلِـغ عن ثالثة من �لبنو �ألIبعة  ‘٢’

٣٦٤ - عــــد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� هو ©مو� �ألطفا< 
�لذين يعيشــــوG 4 �ملنـــــز< ��ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـز< 
 Eملتعلقة بأية ثالثة متغيِّر�� Eكانت �ملعلوما �c*� .ألطفا< �لذين توفو���
� برنامج �حلاســــو� �ملتغيِّر  مــــن �ملتغيِّر�E �أل�بعة متوفرb، ميكن �G `دِّ

�لر�بع:
*�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �لذين 
يعيشــــوG 4 �ملنـز< �عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز< 
معر�فــــة يكــــوG عد� �ألطفا< �لذين توفو� مســــا�ي� لعد� �ألطفا< 
�ملولو�ين ح �لتعد�� ناقص� عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ملنـز< 

ناقص� عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز<.
*�c كاG عــــد� �ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـــــز< �عد� �ألطفا< 
�لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز< �عد� �ألطفا< �لذين توفو� معر�فة 
يكوG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� مســــا�ي� لعد� �ألطفا< 
�لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز< ��ئد� عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� 

عن �ملنـز< ��ئد� عد� �ألطفا< �لذين توفو�.
 *�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �لذين 
يعيشــــوG 4 �ملنـز< �عد� �ألطفا< �لذين توفو� معر�فة يكوG عد� 
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�ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـز< مســــا�ي� لعد� �ألطفا< 
�ملولو�ين ح �لتعد�� ناقص� عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ملنـز< 

ناقص� عد� �ألطفا< �لذين توفو�.
*�c كاG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� �ألطفا< �لذين 
 Gبعيد� عن �ملنـز< �عد� �ألطفا< �لذين توفو� معر�فة يكو Gيعيشو
عــــد� �ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز< مســــا�ي� لعــــد� �ألطفا< 
�ملولو�يــــن ح �لتعد�� ناقص� عد� �ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� 

عن �ملنـز< ناقص� عد� �ألطفا< �لذين توفو�.

عندما يكو� قد ُ�بلِغ عن بندين من �لبنو �ألIبعة  ‘٣’
٣٦٥ - *�c كاG معر�فــــ� بنــــد�G فقــــط فإنه Iــــب �G ُيقرِّ� فريق 
 Gمن �لبلد� oلك. �على سبيل �ملثا< فإنه 4 كثc لتنقيح ما سيفعله بعد�
 Gال ُتبلِّغ �لنسا� عن عد� �ألطفا< �لذين توفو�. ��لبند �آلخر �لذ6 يكو
 Gملتعلقة باألطفا< �لذين يعيشــــو� Eهو �ملعلوما Tُيحذ G� ح من �ملرجَّ
خا�� �لوحدb �لسكنية، �هو ما ال ميكن �حلصو< عليه مباشرu� .bذ� 
فإنه Iب توخي �حلر� عند �ضع �الستبياG �عند تنفيذ �لعّد، �كذلك 
عند جتهيز �لبياناE، من �جل �حلصو< على �لبياناE �لu tا �فضل نوعية 

بالنسبة جلميع �لبنو� �ملتعلقة باخلصوبة.
٣٦٦ - �ميكــــن �حلصــــو< على �لبياناE �ملتعلقــــة باألطفا< �لذين 
 4 Gلسكنية بتحديد ©مو� �ألطفا< �لذين يعيشو� b4 �لوحد Gيعيشو
�لوحدb �لسكنية. �ما ��مت توجد 4 �لوحدb �لسكنية �نثى ��حدb فقط 
uا صلة �لقرÐ �ملالئمة ينبغي �G تؤ�6 عملية عّد بسيطة *D حتديد عد� 
�ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �لوحدb �لسكنية. �*�c كانت صلة �لقرÐ هذ} 
موجو�b بالنســــبة ألكثر من �نثى ��حدb فإG برنامج �لتنقيح يظل قابًال 
لالســــتخد�Q بافتر�� �G �ألطفا< سيكونوG تابعني مباشرb لألQ خال< 
 tل� Gعندما تفشل �لطر�ئق �ألخر� [يعها ميكن للبلد�� .Eع �لبيانا]
 Gحتتسب عد� �ألطفا< �لذين يعيشو G� الحتسا� �لدينامي� Qتســــتخد
4 �لوحــــدb �لســــكنية من عمر �ألQ �متغيِّــــر Àخر من �ملتغE�o �ألخر� 
(�نظر: �لقو�عد �لعامة �لو���b ��نا} الحتسا� بنو� �خلصوبة �لفر�ية من 
 bســــنة عمر ��حد Qُتســــتخَد G� من �ملهم� .(Qبنو� �خر� �من عمر �أل
لألنثــــى كلما كاG ممكن�، �كذلك عد� ��حد لألطفا< �ملولو�ين ح 
�لتعد�� �� �ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �لوحدb �لسكنية �� �ألطفا< �لذين 

يعيشوG بعيد� عن �لوحدb �لسكنية �� �ألطفا< �لذين توفو�.
٣٦٧ - �كمثــــا<، قد تكــــوG قيــــو� �لبياناE �ملتعلقــــة باألطفا< 
�ملولو�ين ح �لتعد�� ��ألطفا< �لذين توفو� قيو�� منطبقة، �لكن قيو� 
�لبياناE �ملتعلقة باألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ألسرb �ملعيشية ��ألطفا< 
�لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ألســــرb �ملعيشية قيو�� غo منطبقة. �4 هذ} 
�حلالــــة ميكن حتديــــد عد� �ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـــــز< بتحديد 
 G� ملالئمة (بافتر��� Ðصلة �لقر Qمــــو� �ألطفا< �لذين تربطهم باأل©
�ألQ هي �� �ألســــرb �ملعيشية). �عندئذ ســــتتوفر ثالثة بنو� من �لبنو� 
�أل�بعــــة �ميكن حتديد �لبند �لر�بع، �هو �ألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� 

عن �ملنـز<، بإجر�� عملية طر¶: عد� �ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن 
�ملنـز< يسا�6 عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ناقص� عد� �ألطفا< 

�لذين يعيشوG 4 �ملنـز< ناقص� عد� �ألطفا< �لذين توفو�.
 G� ح ٣٦٨ - غo �نه *�c كاG معر�ف� بند�G فقط يكوG من �ملرجَّ
�ألمر ســــيحتا� *D تسجيل عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� �عد� 
�ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز<. ��إلنا_ ُتَبلِّْغن عا�bً، بسهولة، عن 
�ألطفــــا< �ملولو�يــــن ح �لتعــــد��، كما �نه ميكن عــــا�bً �حلصو< على 
 G4 �ملنـز< باملالحظة �� بالتعا� Gعن �ألطفا< �لذين يعيشــــو Eمعلوما
مــــع �ملجيبــــني �ثنا� عملية �لعــــّد، غG� o هذ} �حللــــو< ال تكوG متاحة 
بالنســــبة لألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـز< �� بالنسبة لألطفا< 
�لذين توفو�. �ميكن بعد cلك �G ُتستخَدQ 4 �لتنقيح مصفوفة �حتسا� 
تتضمن عمر �ألنثى ��ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ��، �هو �ألفضل، 
 Gعمر �ألنثى ��ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ��ألطفا< �لذين يعيشــــو
4 �ملنـــــز<. �يتــــم �حلصو< على معلوماE للمتغيِّر�E من �نثى مماثلة uا 

نفس �خلصائص بالنسبة لألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز<.
٣٦٩ - ��لبلــــد�G �لــــt ال تســــتخِدQ *ال مصفوفــــة E�c ُبعَديــــن 
الحتســــا� عمر �ألنثى ��ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� ��G� G ُتدِ�� 
�يض� �لُبعد �لثالث، �هو �ألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز<، قد حتصل 
علــــى قيمة لألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـــــز< غo متو�فقة مع 
�لُبَعدين �آلخرين. �على سبيل �ملثا< فإنه *�c كاG عمر �ألنثى ٢٥ �عد� 
�ألطفــــا< �ملولـو�ين حــــ �لتعد�� ٥، قد تكوG �لقيمة �لt يتم �حلصو< 
عليها من مصفوفة �الحتسا� لألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز< 
هــــي ٣. �*�c كانــــت �لقيمة لألطفا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملنـز< هي ٢ 
فإنه ال توجد مشكلة بالنسبة للتنقيح. �ينبغي �G تكوG �لقيمة لألطفا< 
 Gبنو� �خلصوبة: �ألطفا< �ملولو�� Gتكــــو G�� لذيــــن توفو� هي �لصفر�
ح �لتعد�� = ٥، ��ألطفـا< �لذين يعيشــــوG 4 �ملá< =٢، ��ألطفا< 
�لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز< = ٣، ��ألطفا< �لذين توفو� = صفر.

 G4 �ملنـز< قد تكو Gلقيمة لألطفا< �لذين يعيشو� G� oغ  -٣٧٠
بالفعل ٤، مع �ســــتخد�Q �لقيمة لعمر �ألنثى ��لقيمة لألطفا< �ملولو�ين 
ح �لتعد�� �حد·ا لتحديد �لقيمة لألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن 
�ملنـــــز<. �عندئــــذ تكــــوG �لقيمة ٣ لألطفا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن 
�ملنـز< ســــبب� 4 �جو� عــــدQ تو�فق فيما بني �لبنــــو�. ��لقيمة لألطفا< 
�ملولو�يــــن حــــ �لتعد�� (٥) ســــتكوG �قل من ©مــــو� �ألطفا< �لذين 
يعيشوG (٤ 4 �ملنـز< � ٣ بعيد� عن �ملنـز<، �� ٧ للمجمو�). �على 
هذ� فإنه ينبغي �G ُتســــتخَدQ مصفوفة ثالثية �ألبعا�: بالنســــبة خلمســــة 
 G4 �ملنـز< قد تكو Gبعة �طفا< يعيشو�طفا< مولو�ين ح �لتعد�� ���
�لقيمة 4 مصفوفة �الحتسا� لألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملنـز< 
� �لقيمة صفر بالطر¶ لألطفا< �لذين  هي طفل ��حد (�ينبغي �G ُتحدَّ
توفــــو�)؛ �*ال فإنــــه ينبغي �G تكوG �لقيمة 4 مصفوفة �الحتســــا� هي 
 � �لصفــــر لألطفــــا< �لذين يعيشــــوG بعيد� عن �ملنـــــز< (�ينبغي �G ُتحدَّ
�لقيمــــة ١ بالطــــر¶ لألطفــــا< �لذيــــن توفو�). �هنــــا  حاجة *D �ضع 
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مصفوفــــاE �حتســــا� مماثلة لأل���� �ألخر� مــــن �ملعلوماE �ملعر�فة 
كما 4 �لشكل ٢٩.

٣٧١ - �4 كل حالــــة يتوفــــر بنــــد�G مــــن �لبنو� �أل�بعــــة؛ �يتم 
�حلصــــو< علــــى �لبند �لثالث باالحتســــا� �لدينامي �علــــى �لبند �لر�بع 
� �فرقة �لتنقيح �ملسا� �ألفضل �لذ6  بالطر¶ �� �إلضافة. �Iب �G حتدِّ

ينبغي �تباعه �ستنا�� *D �لظر�T �لثقافية.

عندما يكو� قد ُ�بلِغ عن بند ��حد فقط  ‘٤’
٣٧٢ - عندمــــا يكوG بند ��حد فقط مــــن �لبنو� �أل�بعة معر�ف� 
 Gلبلد�� � يكوG �لوضع منطوي� على مزيد من �ملشكالI� .Eب �G حتدِّ
 Eمن �ملعلوما �هذ� �لقد Gترغب 4 �تباعها عندمــــا يكو tلطريقــــة �ل�
ُمْغَفًال. �*�c �ُستخِدQ �الحتسا� �لدينامي سَتستخِدQ مصفوفة �الحتسا� 
�أل�D، كما �شــــo *ليه �عال}، بند� مثل ســــنة عمر ��حدb ألنثى ��لبند 
�ملعــــر�T إلعــــد�� مصفوفة ثنائية �ألبعا� الحتســــا� �6 بند من �لبنو� 
�ألخــــر�. �بعد حتديد بندين يظل �لبند�G �آلخر�G غo معر�َفني، �فق� 
للتعريــــف. �uــــذ� فإنه ينبغي �ال تؤ�6 مو�صلة �ســــتخد�Q �الحتســــا� 
�لدينامــــي لتحديد �لبند �لثالث *D �جو� عدQ تو�فق مع �لبنو� �ألخر� 
ألhا غo معر�فة. ��خلطة �لt نوِقَشــــت �عال} بالنســــبة لبندين معر�َفني 
�بندين غo معر�َفني ُتستخَدQ للحصو< على بند ثالث. �بعد cلك يتم 
�حلصــــو< علــــى �لبند �لر�بع عن طريق �لطــــر¶. �ينبغي �G يكوG هنا  
تو�فــــق فيما بني �لبنو� �أل�بعة [يعهــــا. �نظر: �لفقرb ٣٧٦ ملعرفة �حد 

.Tبند ��حد فقط هو �لبند �ملعر� Gحللو< �ملمكنة عندما يكو�

عندما ال يكو� قد ُ�بلِغ عن �� بند  ‘٥’
 G� بI بعة متوفر��6 بند من �لبنو� �أل� G٣٧٣ - عندما ال يكو
 .Tجو� �6 بند معر�� G�� ســــيتبعها tفريق �لتنقيح �لطريقة �ل � `دِّ
�*�c كاG �لبلد ال َيســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي فإنه ينبغي �G تصبح 
�لبنــــو� [يعها ”غــــo معر�T“، كما ينبغي �ال ُتســــتخَدQ تلك �لبنو� 
 tل� Gخلصوبــــة. �4 �لبلد�� �� Eلتقدير �لوفيا bمباشــــر o4 طر�ئــــق غ
� �ألخصائيوG ما *�c كانو�  َتســــتخِدQ �الحتسا� �لدينامي Iب �G `دِّ
 bالحتســــا� بالنســــبة جلميع �لبنو�. �نظر: �لفقر� Qغبني 4 �ســــتخد���
٣٧٦ لالطال� على حل Àخر عندما ال يكوG �6ُ من �لبنو� معر�ف�.

٣٧٤ - �*�c قــــر� �ألخصائيوG �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي 
فإنــــه من �ملمكــــن �حلصو< على ِقيَــــم لألطفا< �ملولو�يــــن ح �لتعد�� 
�ســــتنا�� *D سنة عمر ��حدb لألنثى ���حدb على �ألقل من �خلصائص 
�ألخر�. �من �ملمكن �يض� �ســــتخد�Q مصفوفة E�c ُبعد ��حد لســــنة 
عمــــر ��حــــدb لألQ �حدها. �قد تكــــوG �خلصائص �ألخر� بنو�� مثل 
 Gنه 4 بلد�� Tمــــن �ملعر� c* ،مســــتو� �لتحصيــــل �لتعليمي �� �لديانة
كثbo توجد خصوبة تفاضلية ملخَتَلف مستوياE �لتحصيل �لتعليمي �� 

�النتما� �لدي§.
 Qلنهج �ملسَتخَد� Q٣٧٥ - �بعد حتديد �لبند �أل�< ميكن �ســــتخد�
�عــــال} عندمــــا ال يكوG معر�ف� *ال بند ��حــــد فقط للحصو< على بند 
�خلصوبة �لثا¡. �بعد cلك ميكن �حلصو< على �لبند �لثالث من �لبندين 
 Gيكو G� أل�َّلني، كما ميكن �حلصو< على �لبند �لر�بع بالطر¶. �ينبغي�
هنا  تو�فق فيما بني �لبنو� �أل�بعة ألG مصفوفاE �الحتسا� ال ينبغي 
 Gتكو G� لبنو� [يعها متسقة. �ينبغي �يض�� Gا *ال عندما تكوuستكما�
�خلصوبة �لt يتم �حلصو< عليها متسقة مع �إلنا_ �ألخرياE 4 �ملنطقة 
�جلغر�فية ألG �ملعلوماE �ملستمدb من ��لئك �لنسا� ُتستخَدQ الستكما< 

مصفوفة �الحتسا�.
�¥ية �جو مصدI مانح ��حد جلميع بنو �خلصوبة  (�)

٣٧٦ - مــــن �ملهم للغاية، *G �مكن، �حتســــا� [يــــع �لبنو� من 
�مــــر�b ��حــــدb عندما ال يكوG �6 بند معر�فــــ�. �للتأكد من �G [يع 
b من نفس �ألنثى كمصد�، قد يكوG من �لضر��6  �ملعلوماE مستمدَّ
�ضع مصفوفاE �حتسا� َتستخِدQ [يع �ملعلوماE �ملتعلقة باخلصوبة. 
�4 هذ} �حلالة، ال يكوG من �ملمكن �ستكما< مصفوفاE �الحتسا� 

� برنامج �لتنقيح �G بنو� �خلصوبة [يعها متفقة. *ال بعد �G ُيحدِّ

((n)٤ - ¢) حي �خلصوبة: تاIيخ ميال oخر مولو  - ٧
٣٧٧ - ُتســــتخدQ �ملعلومــــاE �ملتعلقة بتا�يخ ميــــال� Àخر مولو� 
حي (�ليوQ، ��لشــــهر، ��لســــنة) �جنس cلك �ملولو� 4 تقدير �خلصوبة 
�حلاليــــة. �فيما بعــــد، �6 4 مرحلة �ملعاجلة، ميكن �G ُيســــتخر� عد� 
 bيخ �لتعد�� مباشر�تسبق تا tملو�ليد �حيا�“ 4 �الث§ عشر شهر� �ل�”
كتقدير للمو�ليد �ألحيا� 4 فترb �الث§ عشــــر شــــهر� �ألخbo. �لتقدير 

�لشكل ٢٩ -  عيِّنة ملصفوفا* �حتساl توضع ألk�,O من �ملعلوما* �ملعر,فة

ُيستخدw �الحتسا[ �لدينامي ألحد هذQ �لبنو (® �لطر� �� �إلضافة)/;� كانت هذQ �لبنو معر�فة
�ألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملá<�ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ملá<�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��
�ألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ملá<�ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملá<�ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��
�ألطفا< �لذين يعيشوG بعيد� عن �ملá<�ألطفا< �لذين يعيشوG 4 �ملá<�ألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �ملولو��G ح �لتعد��

>á4 �مل Gألطفا< �لذين يعيشو�>áبعيد� عن �مل Gح �لتعد���ألطفا< �لذين يعيشو Gألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �ملولو���
>á4 �مل Gح �لتعد���ألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �لذين يعيشو Gألطفا< �ملولو���>áبعيد� عن �مل Gألطفا< �لذين يعيشو�

>áبعيد� عن �مل Gح �لتعد���ألطفا< �لذين توفو��ألطفا< �لذين يعيشو Gألطفا< �ملولو���>á4 �مل Gألطفا< �لذين يعيشو�



٦٣

معدالE �خلصوبة �حلالية حســــب �لعمر �غoها من قياساE �خلصوبة، 
تكــــوG �لبياناE �لــــt يتيحها هذ� �لنهج �كثر ِ�قَّة من �ملعلوماE �ملتعلقة 
بعد� مو�ليد �ملر�b 4 �الث§ عشر شهر� �لt تسبق �لتعد�� مباشرb (�ألمم 

.(٢-١٣٤ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�

٣٧٨ - �جدير باملالحظة �G �ملعلوماE �ملتعلقة بتا�يخ ميال� Àخر 
مولــــو� حــــي ال تتيــــح بياناE عن ©مو� عد� �ملو�ليــــد �حيا� 4 �الث§ 
عشــــر شهر�. �ح 4 حالة عـدQ �جــو� �6 �خــطا� 4 �إلبــال® عن 
�لبيانــــاE �ملتعلقة بآخر مولو� حي، فإG هذ� �لبند يتيح �لتأكد من عد� 
�لنسا� �للو�u Øن طفل ��حد على �ألقل �ِلد حي� 4 �الث§ عشر شهر�، 
�لكنه ال يتيح �لتأكد من عد� �ملو�ليد ألG نسبة ضئيلة من �لنسا� تنجب 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bكثــــر من طفل ��حد 4 �لســــنة (�ألمم �ملتحــــد�

.(١٣٥

٣٧٩ - �يتعــــني �G يقتصــــر [ــــع �ملعلوماE على �لنســــا� �لالئي 
تتر��¶ �عما�هن بني ١٥ ســــنة � ٥٠ ســــنة ��للو�Ø �بلغن �hن �جننب 
علــــى �ألقــــل مولو�� حي� ��حد� طو�< عمرهــــن. كما ينبغي �G ُتجمع 
�ملعلوماE عن �لنسا� من [يع فئاE �حلالة �لز��جية ممن ُتجمع بشأhن 
 �c*� .متعلقــــة باألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� حســــب �جلنس Eبيانــــا
ُجمعت �لبياناE �ملتعلقة باألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� لعينة من �لنسا� 
فقط فإنه ينبغي �G ُتجمع �ملعلوماE �ملتعلقة باخلصوبة �حلالية من �لعينة 

.(٢-١٣٦ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) نفسها

٣٨٠ - �ينبغــــي �G ُتدَ�� �لتنقيحاE �لتاليــــة 4 برنامج �لتنقيح. 
ينبغي قيد تا�يخ ميال� Àخر طفل بالنســــبة جلميع �إلنا_ �للو�Ø تتر��¶ 
�عما�هن بني حٍد ��ٍ' للعمر �حٍد �قصى للعمر `دِّ�·ا �لبلد. �ينبغي 
�G ُيجــــر6 �ل�نامج عمليــــة مر�جعة للتحقق من �جــــو� تناظر. �على 
ســــبيل �ملثا< فإنه ينبغي �ال تظهر �ية معلوماE للذكو� غo �ملشمولني، 
�لإلنا_ غo �ملشــــموالE، 4 �لفئة �لعمرية �ملنتقاb. كذلك فإنه ينبغي 
 Eبتفا� bتشــــملهن �لفئــــة �لعمرية �ملنتقا Øلإلنا_ �للو� Gيكو G� يض��
 .bلشــــهر ��لســــنة آلخر �ال��� Qيخ منطبق باليو�يزيــــد عن �لصفــــر تا
 Qليو� Gيكو G� بI Gكا �c* فريق �لتنقيح ما � �هنا  حاجة *G� D `دِّ
��لشهرمنَطِبَقني: ميكن ألفرقة �لتنقيح �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي 
 tُمْغَفَلني؛ �ما �فرقة �لتنقيح �ل Gلشهر عندما يكونا�� Qحتتســــب �ليو G�
 “Tمعر� oا تضع �لقيمــــة ”غhالحتســــا� �لدينامي فإ� Qال تســــتخد

لليوQ ��لشهر.

٣٨١ - �*�c كانت �ملعلوماE ُمْغَفَلة �� غo منطبقة، بالنسبة لسنة 
ميال� Àخر طفل، ميكن للبلد�G �لt ال تســــتخدQ �الحتســــا� �لدينامي 
 tل� Gلبلد��� .“Tمعر� oلقيمة ”³ ُيذَكــــر“ �� �لقيمة ”غ� � �G حتــــدِّ
تســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي ميكن uا �G تستخِدQ متغيِّر�E �خر�، 
مثل �لعمر �عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��، للحصو< على تا�يخ 

ميال� Àخر طفل.

�خلصوبة: عمر �ألw عند �ضع ��. مولو حي  - ٨
((V) ٤ - ¢)

ُيستخَدQ عمر �ألQ عند �ضعها ��< مولو� حي 4 �لتقدير   ٣٨٢
غo �ملباشــــر للخصوبة على �سا£ ��< *جنا� �4 تقدمي معلوماE عن 
بد� �إلجنا�. �4 حالة *���� �ملوضو� 4 �لتعد��، ينبغي �حلصو< على 
معلومــــاE عن كل �مر�b تكوG قد �جنبت طفًال حي� ��حد� على �ألقل 

.(٢-١٤٣ b١٩٩٨ �لفقر ،bألمم �ملتحد�)
� *ما مباشــــرb باستخد�Q بند  ٣٨٣ - ��لعمر عند ��< �ال�b ُيحدَّ
صريــــح هو ”�لعمر عنــــد ��< �ال�b“ �� باســــتخد�Q �لفرO بني �لعمر 
�حلــــا¨ لــــألQ �عمر �ك� �ألبنــــا�، *�c كاG عمر �ك� �ألبنــــا� معر�ف�. 
�} �لبلد لألطفا< ليس هو �صغر عمر بيولوجي. �على  ��صغر عمر `دِّ
�} بلد ما أل�< �ال�b هو  دِّ سبيل �ملثا< فإنه *�c كاG �صغر عمر مقبو<̀ 
لو�، �G �لعمر عند  ��ين قد ُيسجِّ ١٣ سنة فإG �ملجيباE قد ُيبلِّغن، �� �لعدَّ
�لوال�b هو ١١ �� ١٢ لشخص ما. �Iب عندئذ �G ُتقر� �فرقة �لتنقيح 
ما *�c كانت ستغيِّر �قل عمر مقبو< �� �G تلغي �لوال�G� �� b تغيِّر عمر 
�ألQ �� عمرها عند ��< �ال�b (باستخد�Q عمر �لطفل �� عمرها، على 
حسب �ملتغيِّر�E �ملستخَدمة لتحديد �لفرO 4 �لعمر). �باملثل فإنه Iب 
 .bعمر“ كحد �قصى للعمر عند ��< �ال� �� �فرقة �لتنقيح ”�ك �G حتدِّ
 Eُتنجنب �طفاًال �هن 4 �خلمسينيا G� على E��إلنا_ قا�� G� 4 حني�
من �لعمر فإG هذ� ال `د_ كثI� �oب، لتصحيح �ألخطا�، �G `دِّ� 

�لتنقيح ما *�c كانت �لِقيم �خلا�جة هي ِقيم حقيقية.
ر �G �صغر عمــــر �� �ك� عمر عند ��<  ٣٨٤ - �مــــن �ملهم تذكُّ
 bبنائها �ملقيمني 4 �ألســــر� ��ال�b (��لفــــرO 4 �لعمــــر بــــني �ألQ ��ك
�ملعيشــــية) Iب �G يكوG متفق� مع �لعا��E ��لتقاليد �لسائدb 4 �لبلد. 
� �ألخصائيوG �يض� م تكوG *حد� �لقيم عبا�b عن  �Iــــب �G ُيحــــدِّ
ضوضا� �� �hا عمر مشر�� عند ��< �ال�b. �عند �ضع �لقو�عد Iب 
�G ُيحدِّ� �ألخصائيوG كيفية تصحيح �ملشــــكلة. �*�c كاG �الحتســــا� 
 .“Tمعر� oنامج �لقيمة ”غ�� �ل �لدينامي غo ُمستخَدQ ينبغي �G ُيحدِّ
� �لعمر عند  �عندما يكوG �الحتسا� �لدينامي ُمستخَدم� ميكن �G ُيحدَّ
��< �ال�b باالســــتنا� *D *نــــا_ �خرياu Eن نفــــس �لعمر �نفس عد� 
 Gلذين `د��� Gألخصائيو� Gألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد��. �قد يكو�
مصفوفة �الحتســــا� ��غبني G� 4 يأخذ�� 4 �العتبا� عو�مل مثل �ل 
�إلقامــــة �حلضر6/�لريفــــي (*�c كانت �خلصوبــــة °تلف بني �ملنطقتني)، 
 bحلالــــة �لر�هنة لقو� G� لعمل (علــــى �لرغم من� bجــــو� �نثــــى 4 قو��
�لعمل ليست بالضر��b هي نفس �حلالة عند ��< �ال�u bا)، �مستو� 

�لتحصيل �لتعليمي.

((�لوفيا� (¢ - ٤ (  - ٩
٣٨٥ - ُتســــتخَدQ �ملعلوماE �ملتعلقة بالوفياE خال< �الث§ عشر 
شهر� �لسابقة 4 تقدير مستو� �لوفياE �منطها حسب �جلنس ��لسن 
4 �لبلد�G �لt تفتقر *D *حصا��E مســــتمرb �ُمرضية عن �لوفياE من 
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��قع �لسجل �ملد¡. �من �جل �G يكوG �لتقدير �ملستقى من هذ� �لبند 
موثوق� به فإG من �ملهم �G يكوG �إلبال® عن �لوفياE حســــب �جلنس 
��لســــن 4 �الث§ عشــــر شــــهر� �لســــابقة كامًال ��قيق� قد� �ملستطا�. 
�*���� مســــائل �لوفياE بصو�b مســــتفيضة 4 �ســــتبياناE �لتعد�� 4 
�لعقو� �ملاضية ��َّ� *D تـحسـني �ستخد�Q �ساليـب �لتقدير غo �ملبـاشر 
 -٢ b١٩٩٨، �لفـقـر ،bلبـالغــــني (�ألمـم �ملتـحـد� Eفيا� E4 تقـديـــــر�

.(١٣٧
 bكل �سر Eملثلى ينبغي �لسعي ملعرفة �فيا� T٣٨٦ - �4 �لظر�
معيشية من حيث ©مو� عد� �لوفياE �لt حدثت 4 فترb �الث§ عشر 
شــــهر� �لســــابقة لتا�يخ �لتعد��. �4 �حلاالE �لt يتعذ� فيها �حلصو< 
علــــى معلومــــاE عن �لوفياE �لt حدثت 4 فترb �الث§ عشــــر شــــهر� 
 Eعن �فيا Eر6 على �ألقل [ع بياناI G� لســــابقة، من �ملســــتصو��
 Eحد. �ينبغي �يض� [ع �لبيانا�� Qهم عن عا�ألطفا< �لذين تقل �عما�
 Qيخ �فاته (�ليو�عن �سم كل شخص يبلَّغ عن �فاته �عمر} �جنسه �تا
��لشهر ��لسنة). �ينبغي مر�عاb *عالQ �ملجيب بوضو¶ بالفترb �ملرجعية 
لتجنب �ألخطا� �لنا[ة عن سو� فهمها. فعلى سبيل �ملثا<، ميكن حتديد 
فتــــرb مرجعية بِدقَّــــة بدً�� من تا�يخ �حد �ألعيا� �� �لتو��يخ �uامة لكل 

.(٢- ١٣٨ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) Gبلد من �لبلد�
 bتوصيــــا� (�ألمم �ملتحد� �٣٨٧ - �ُيقَتر¶ 4 منشــــو� مبــــا
١٩٩٨) �G ُتجمــــع بياناE �الســــم، ��لعمر ��جلنس، ��ليوQ ��لشــــهر 
��لســــنة لوفاb �ألشخا� �لذين توفو� 4 �لسنة �لسابقة للتعد��. �ميكن 
 oلقيمة ”غ� � للبلــــد�G �لt ال تســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي �G حتــــدِّ
معر�T“ لكل متغيِّر من هذ} �ملتغيِّر�E عندما ال يكوG منطبق�. �ميكن 
 Eلعمر (4 فئا� Qتستخد G� الحتسا� �لدينامي� Qتستخد tل� Gللبلد�
 E�oالحتسا� للمتغ� Eكأبعا� ملصفوفا bعمرية) ��جلنس �ســــنة �لوفا
�ألخــــر�. �مــــن �ملحتمل �G تكوG مصفوفاE �الحتســــا� �لفعلية قد 
ُ�ضعت لبلد�G معيَّنة، �سيتعني �G يعمل �فر�� فريق �لتنقيح مع� لوضع 

مصفوفاE �الحتسا� �ملالئمة.

�� �أل[ (¢ - ٤ (هـ)) wليتم من ناحية �أل�  - ١٠
wقم �لسطر لألI�

٣٨٨ - مــــن �جل [ع معلوماE عن �ليتم ينبغي توجيه ســــؤ�لني 
 bلطبيعية للشخص �ملعد�� 4 �ألسر� Qكانت �أل �c* مباشرين ·ا: (�) ما
 �c* قت *جــــر�� �لتعد��، � (�) ما� bلت على قيد �حليا���ملعيشــــية مــــا 
كاG �أل� �لطبيعي للشخص �ملعد�� 4 �ألسرb �ملعيشية ما ��< على قيد 
�حلياb �قت *جر�� �لتعد��. �ينبغي �G ُيضمَّن �الستقصا� معلوماE عن 
�ألبوين �لطبيعيني. �على هذ� فإنه ينبغي �حلر� على �ســــتبعا� �ألبوين 
بالتب§ �بالتربية من �الســــتقصا�. �نظر� ألنه يكوG هنا ، عا�bً، �كثر 
مــــن طفــــل على قيد �حلياb، لإلجابة على �لســــؤ�< �خلــــا� yالة يتِمه، 
 �� Qأل� Eجية 4 بيانا����من �لضر��6 *عد�� �ســــئلة للتغلب على �ال
�أل� �ملقَّدمة من �ألخوu� .bذ� �لغر�، ينبغي توجيه سؤ�لني *ضافيني 

·ــــا: (�) مــــا *�c كاG �ملجيب هو �ك� �ألبنا� �ألحيا� ألّمه، � (�) ما 
*�c كاG �ملجيــــب هــــو �ك� �ألبنا� �ألحيا� ألبيه. �من Â، ينبغي �G ُتعدَّ 
 ،١٩٩٨ ،bألبنا� �ألحيا� فحســــب (�ألمــــم �ملتحد� �جــــد��< عن �ك

.(٢-١٤٠ bلفقر�
 “bلباقية على قيد �حليا� Qملتعلقة ببنــــد ”�أل� E٣٨٩ - ��لتنقيحــــا
�بند ”�قم �لسطر لألQ“ هي تنقيحاE متر�بطة �ينبغي �G ُتجر� مع�. 
 Qنعم“ بالنسبة لأل” Tخال ����� Gبالنسبة لألشخا� �لذين يقدمو�
�لباقية على قيد �حلياb فإنه ينبغي مر�جعة ســــطر �ألQ للتحقق من �جو� 
 Qلقيمة ”نعم“ لأل� � قيــــد منطبق؛ �*�c ظهر قيــــد منطبق ينبغي �G ُتحدَّ
 Tخال ��ّ� Gبالنسبة لألشخا� �لذين يقدمو� .bلباقية على قيد �حليا�
”نعم“ بالنســــبة لــــألQ �لباقية على قيد �حلياb ينبغي مر�جعة �قم ســــطر 
�ألQ للتحقــــق ممــــا *�c كانت �لقيمة صفر� �� مما *�c كاG �لرقم مســــا�ي� 
لرقم �لسطر ألنثى عمرها �ك� من، �� يسا�6، ١٢ سنة. �*�c كانت 
 Q� لشــــخص له� G� نامج يفتر���ية حالة من �حلالتني صحيحة فإG �ل
�َينســــب �لقيمة ”نعم“ للحالة �حليوية لأل�c*� .Q كاG �لقيد �ُملدَ�� 4 
�قم �لسطر لألQ غo منطبق �كاG �لقيد لألQ �لباقية على قيد �حلياb هو 
”ال“ �� ”ال يعــــرT“ فإنــــه ينبغي حذT �لقيد �لو��� 4 �قم �لســــطر 
لألQ. �4 [يع �حلاالE ينبغي �G ُينَسب �مز ”ال يعرT“ لألQ �لباقية 

على قيد �حلياb �حذT �6 قيد موجو� 4 �قم �لسطر.
٣٩٠ - �قــــد �تــــا� �لبلد عدQ تنقيح �قم �لســــطر لألQ بالنســــبة 
 �c* “Tــــم ”ال“ �� ”ال يعرu لر� بالنســــبة� Gلألشــــخا� �لذين يكو
كانــــت �ألQ علــــى قيد �حلياb. �4 [يع �حلاالE �ألخر� ميكن مر�جعة 
�قم �لســــطر للتأكد من �التساO، �� �نه ينبغي �حتسابه باستخد�Q صلة 
�لقرÐ للشــــخص ��قم �لسطر، ��جلنس، �صلة �لقرÐ �عمر �لشخص 
 �c* �� ،Oتسا� Q4 حالة �جو� ��جه عد� .Qلذ6 �ُبِلغ عنه على �نه �أل�

تعذ� حتديد �ألQ، ميكن *���� �مز ”يعيش 4 مكاÀ Gخر“.

gخصائص �|جر با� - 
٣٩١ - تتغيَّــــر �خلصائــــص �لدميغر�فية أل6 بلد مــــع مر�� �لوقت 
نتيجة للزيا�b �لطبيعية (�خلصوبة ��لوفياE) �صاu� 4جرb. �من �ملمكن 
 boقص bطويلة �ألجل (منذ �مليــــال�) �� هجر bهجر bجــــرu� Gتكــــو G�
�ألجل، �ُتقا£ مبدb �إلقامة 4 �ل �إلقامة �لســــابق �� 4 �قت ســــابق 
معيَّــــن. �بالنظر *G� D هــــذ} �لبنو� تكوG 4 كثo من �ألحياG متر�بطة 
فإنه قد يكوG من �ملالئم بالنسبة لبعض �لبلد�G� G ُيجر� تنقيح مشتر  
 �c*� .لدميغر�فية �ألساســــية� Eبالنســــبة للمتغيِّر� Tمماثل للتنقيح �ملوصو
�ســــُتخِدh Qج ”من �على *D �ســــفل“ فإG ترتيب �لتنقيحاE تصبح له 

�·ية بالنظر *D �نه Iب �G ُتتنقَّح بنو� معيَّنة قبل بنو� �خر�.
٣٩٢ - �4 كثــــo من �ألحياG تتطلب بنــــو� �uجرb �مو�� �كثر 
تفصيــــًال مقا�نــــًة بالبنو� �ألخر� �cلك ألنه قــــد يكوG من �لضر��6 
� �صغر �لوحد�E �جلغر�فية من �جل �ســــتخد�مها 4 �لتخطيط  �G ُتحدَّ
��ضــــع �لسياســــاE. �قد تكــــوG هنا  حاجــــة *D معلوماE تفصيلية 
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عن مناطق صغbo بالنســــبة للموظفني �لذين يقوموG بالتخطيط إلنشا� 
مد�ســــة جديــــدb �� عيــــا�b طبية جديدb. كذلك فإنــــه قد تكوG هنا  
 tتلفة بالنســــبة لألماكن �لf Eتلفة �تنقيحاf خطط ترميز D* حاجة

تقع ��خل �لبلد �خا�جه.
 Eملتعلقة ببلد �مليال� �ســــنو�� Eتر�َجع �لبيانا G� ٣٩٣ - �ينبغــــي
�لعيش 4 �حلي �cلك للتأكد من �تساقها، *c �نه توجد عالقاE ��ضحة 
بني �لبندين. �باإلضافة *D هذ� فإنه توجد بعض �لعالقاE �ملعقولة بني 
�لر��� بالنســــبة ملختلف �فر�� �ألســــرb �ملعيشية. �على سبيل �ملثا< فإنه 
*�c ³ يظهر �� بالنسبة لعد� سنو�E �لعيش 4 �حلي لطفل معيَّن ميكن 
�حتســــابه من �ّ� �ألQ، كما �G برنامج �لتنقيح س�oِجع �لقيمة �ملحتسبة 

للتأكد من �hا ال تزيد عن عمر �لطفل.

((n) ١ - ¢) Zل �مليال  - ١
٣٩٤ - �ــــل �مليال� هــــو، 4 �ملقــــاQ �أل�<، �لبلد �لــــذ6 ُ�ِلد فيه 
�لشخص. �جدير باملالحظة �G بلد �ملولد ال يرتبط بالضر��b باملو�َطنة، 
�هــــي موضــــو� منفصل (�نظر: �لفقر�E ٤٠٥ *D ٤٠٩). �بالنســــبة 
 Gلألشخا� �ملولو�ين 4 �لبلد �لذ6 ُيجر� فيه �لتعد�� (�بنا� �لبلد) فإ
� للبلد �لذ6  مفهوQ �ل �مليال� يشمل �يض� نو� �لوحدb �جلغر�فية �ملحدَّ
 Gنــــه 4 بعض �لبلد�� oلشــــخص تقيــــم فيه �قت �ال�ته. غ� Q� كانــــت
ُيعرTَّ �ل ميال� �بنا� �لبلد بأنه �لوحدb �جلغر�فية �لt متت �لوال�b فيها 
بالفعل. �ينبغي �G يشــــر¶ كل بلد �لتعريف �لذ6 �ســــتعمله 4 �لتعد�� 

.(٢-٢٩ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�)
�لعالقة بني �لقيو لبلد �مليال �سنو�� �لعيش G �حلي  (�)

 b٣٩٥ - من �ملمكن مر�جعة قيو� �ل �مليال� (£ - ١ (�)) �مد
�إلقامة (£ - ١ (�)) للتأكد من �تســــاقها، *c �نه توجد عالقاE قوية 
 bتلف �ألفر�� 4 �ية �سرf بني Eبني �لبندين. كذلك فإنه توجد عالقا
معيشية، �ميكن �ضع �فتر�ضاE من �فر�� Àخرين 4 �ألسرb فيما يتعلق 

مبا *�c كاG �لشخص موضع �لبحث قد هاجر �Q ال.
حتديــــد �لقيمــــة ”غ7 معر�~“ بالنســــبة لقيو Zــــل �مليال غ7   (])

�ملنطبقة
٣٩٦ - *�c �ختا� بلد ما �ال يستعمل �الحتسا� �لدينامي فإG �ية 
 .“Tمعر� oتصبح ”غ G� منطبقة بالنسبة ملحل �مليال� ينبغي oغ ����
 bمتسقة فيما بني �فر�� �ألسر oغ �����ينبغي �ال ُينقِّح �6 بلد  ،bًعا��

�� بالنسبة للمناطق �جلغر�فية ما ³ يكن �لرمز مغلوط�.
�ستخد�w �الحتسا[ �الستاتيكي حملل �مليال  (n)

٣٩٧ - ينبغي �ال ُيَغيَّر �لقيد �ملتعلق مبحل �مليال� ما ³ يكن خا�ج� 
�. �*�c كاG �لرمز �ملتعلق بالسنو�E �لt ُقضيت 4 �حلي  عن �ملد� �ملحدَّ
هو ”��ئم�“ فإنه ينبغي �G ُيدَ�� �مز �لبلد. �*�c كاG �لقيد �تلف عن 
”��ئم�“ فإنه ميكن �ستخد�Q �ملعلوماE �ملتعلقة بشخص سابق. �على 
 tل� Eعد� �لسنو� Gشــــخص� سابق� فإ Qكانت �أل �c* ســــبيل �ملثا< فإنه

عاشــــتها �ألQ 4 �حلي ميكن مقا�نتها بعمر �لشــــخص. �*�c كاG �لقيد 
�ملتعلق باألQ �ك� من عمر �لشــــخص، �� يســــا�يه، فإنه ينبغي �G ُيدَ�� 
 .“Qمز ”بلد ميال� �أل� ��ُيدَ G� مــــز ”هذ� �لبلد“؛ �*ال فإنه ينبغــــي�
�*�c تعــــذ� *���� بلد �مليال� �ســــتنا�� *D �لقيــــو� �ملتعلقة باألQ فإنه من 
 6�c خرينÀ بالطريقة نفسها قيو� تتعلق بأشخا� Qُتستخَد G� ملمكن�
 G� فإنه من �ملمكن E��قيد ما بعد هذ} �الختبا ���*� �تعذ �c*� .صلة

تدَ�� �لقيمة ”غo معر�T“ بالنسبة لبلد �مليال�.

�ستخد�w �الحتسا[ �لدينامي لتحديد Zل �مليال  ()
٣٩٨ - كما ســــبق، ينبغــــي �ال ُيغيَّر �لقيد �ملتعلــــق ببلد �مليال� *ال 
*�c كاG خا�ج� عن �ملد�. �*�c كاG �لقيد �ملتعلق بسنو�E �إلقامة 4 
�حلي هي ”��ئم�“ فإنه ينبغي �G ُينَسب �لرمز ”هذ� �لبلد“ لبلد �مليال�. 
�*�c كاG �لقيد �تلف عن ”��ئم�“ فإنه ينبغي �G ُتدَ�£ معلوماE من 
�شــــخا� Àخرين 4 �ألســــرb �ملعيشــــية لتبيُّن ما *�c كانت توجد �الئل 

تساعد 4 حتديد بلد �مليال� uذ� �لشخص.

Hحتديد Zل �مليال عندما تكو� �w �لشخص موجو (هـ) 
٣٩٩ - *�c كانت خانة بلد �مليال� خالية �� كاG �لقيد غo منطبق، 
�كانــــت مــــدb �إلقامة fتلفــــة عن ”��ئم�“، ميكن *جــــر�� عملية yث 
لتحديد �Q �لشــــخص. �*�c تبيَّن �G �ألQ موجو�b 4 �ألســــرb �ملعيشية، 
ُيبَحــــث �لقيــــد �خلا� مبدb *قامة �أل�c*� .Q كاG �لقيد �خلا� باألQ فيما 
 G� عاشتها 4 �حلي هو ”��ئم�“ فإنه من �ملمكن tل� Eيتعلق بالسنو�
ُيقيَّد بلد ميال� �لشخص على �نه ”هذ� �لبلد“. �*�c كانت �Q �لشخص 
ال تعيــــش ��ئمــــ� 4 �حلــــي، �لكن عمر هذ� �لشــــخص �قــــل من عد� 
�لســــنو�E �لt عاشــــتها �ألQ 4 �حلي �� يســــا�يه، ميكن �يض� �G ُيدَ�� 
�ل�نامج �لقيد ”هذ� �لبلد“ لبلد �مليال�. �*�c كاG عمر هذ� �لشــــخص 
 Qبلد ميال� �أل G4 �حلي، �كا Qعاشتها �أل tل� Eمن عد� �لسنو� ��ك

.Qلبلد ميال� هذ� �لشخص نفس بلد ميال� �أل ��منطبق�، ُيدَ

حتديد Zل ميال �بن/�بنة I[ �ألسرH �ملعيشية  (�)
٤٠٠ - *�c كانت �Q �لشخص ال تعيش 4 �ألسرb �ملعيشية، �لكن 
هذ� �لشخص هو �بن، �� �بنة، لر� �ألسرb �ملعيشية فإنه للحصو< على 
 Eمعلوما Qملر�جعة باســــتخد�� Eــــل �مليــــال� ميكن *جر�� بعض عمليا�
من صحيفة �لتســــجيل �خلاصة بر� �ألســــرb �ملعيشــــية. �*�c كاG �لقيد 
�ملتعلق بالسنو�E �لt عاشها �� �ألسرb �ملعيشية 4 �حلي هو ”��ئم�“ 
� �ل�نامج بلد �مليال� 4 صحيفة �لتســــجيل �ملتعلقة  فإنــــه ينبغــــي �G ُيحدِّ
بالشخص على �نه ”هذ� �لبلد“. �*�c كانت �لسنو�E �لt عاشها �� 
�ألسرb �ملعيشية 4 �حلي fتلفة عن ”��ئم�“، �كاG عمر هذ� �لشخص 
�قل من عد� �لســــنو�E �لt قضاها �� �ألســــرb �ملعيشية 4 هذ� �حلي، 
�� يسا�يه، فإنه ينبغي �يض� �G يد�� �ل�نامج �لقيد ”هذ� �لبلد“ لبلد 
ميــــال� �لشــــخص. غo �نــــه *�c كاG عمر هذ� �لشــــخص �ك� من عد� 
 G� ملعيشية 4 هذ� �حلي فإنه ينبغي� bألســــر� ��قضاها  tل� Eلســــنو��
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يد�� �ل�نامج بلد ميال� �� �ألسرb �ملعيشية *�c كاG �ل�نامج يتضمن 
�مز� منطبق� لبلد �مليال�.

 Hألســــر� ]I حتديــــد Zــــل ميال �البن/�البنــــة �ليس Zل ميال  (V)
�ملعيشية

٤٠١ - من �ملمكن �G ُتجر� �حتساباf Eتلفة متام� �cلك على 
حســــب ما *�c كاG شــــخص ما �ك�، �� �صغر، من عمر معيَّن (�لعمر 
 X عمر شــــخص ما �قل من Gكا �c*� .فريــــق �لتنقيح للبلد {� X) حــــدَّ
فإنه ينبغي �G ُيحَتَسب بلد �مليال� من ��< صحيفة تسجيل سابقة البن 
يقل عمر}، �� �بنة يقل عمرها، عن c� Xلك حسب �لعمر ��جلنس.

n��V�حتديد Zل ميال /نا° بالغا� lن   (�)
٤٠٢ - *�c كاG عمــــر هذ� �لشــــخص X، �� �كــــ�، �كاG �نثى 
فإنــــه ينبغــــي �G ُيجر6 �ل�نامج عملية مر�جعة للتحقق مما *�c كاu Gذ} 
���، �كاG للز��  bللمر� Gكا �c*� .ملعيشية� b4 �ألســــر ����ألنثى 
�مز منطبق لبلد �مليال�، ينبغي �G ينسب �ل�نامج �مز بلد ميال� �لز�� 
*D صحيفة تســــجيل �ملر��c*� .b ³ يكن للز�� �مز منطبق لبلد �مليال� 
 �c*� .قضاها 4 �حلي tل� Eُيبَحث �لقيد �ملتعلق بالسنو� G� فإنه ينبغي
كاG �مز �لسنو�E �لt قضاها �لز�� 4 �حلي هو ”��ئم�“ فإنه ينبغي 
 tل� Eكانت �لسنو� �c*� .bبلد ميال� �ملر� D* “ُينَســــب ”هذ� �لبلد G�
قضاها �لز�� 4 �حلي °تلف عن ”��ئم�“ فإنه ينبغي �G ُيحتَسب بلد 

ميال� �ملر�b على حسب �لعمر ��جلنس.
n��V�حتديد Zل ميال /نا° بالغا� ليس lن   (§)

٤٠٣ - علــــى �لرغــــم من �G �مر�b ما يزيد عمرها عن �حلد �أل�' 
�} فريق �لتنقيح قد ال يكوu Gا ��� 4 �ألســــرb �ملعيشــــية  �لــــذ6 حــــدَّ
 G� ملعيشية. �ينبغي 4 هذ} �حلالة� bبن/�بنة 4 �ألسر� Q� Gا قد تكوhفإ
يبحــــث �ل�نامج عن �ك� �بن/�بنة uا. �*�c ³ يتم �لوصو< *D �بن/�بنة 
تســــب �ل�نامج بلد �مليال� حسب �لعمر ��جلنس.   ̀G� فإنه من �ملمكن
�*�c كاG لالبن، �� �البنة، �مز لبلد ميال� منطبق �كانت سنو�E *قامة 
 G� من عمــــر �البن/�البنة فإنه ينبغي ��ألQ 4 �حلــــي �لــــt �ُبِلغ عنها �ك
`تســــب �ل�نامج بلد �مليال� حســــب �لعمر ��جلنس. غo �نه *�c كانت 
سنو�E *قامة �ألQ 4 �حلي �قل من عمر �البن، �� �البنة، �� تسا�يه فإنه 

ينبغي �G ينسب �ل�نامج uا بلد ميال� �البن/�البنة.
Iللذكو حتديد Zل �مليال  (�)

 G� كَر، من �ملمكنcَ ٤٠٤ - للحصو< على �ل ميال� شــــخص
يقوQ برنامج �لتنقيح مبحا�لة للعثو� على ��جته، �� *�c كاG �لشخص 
هو �� �ألسرb �ملعيشية فإنه ينبغي �G يقوQ �ل�نامج مبحا�لة للعثو� على 
�بنائه �� بناته. ���ًال، يقوQ �ل�نامج مبحا�لة للعثو� على ��جة �لرجل. 
�*�c عثــــر �ل�نامج على �لز�جة �كانت ســــنو�E *قامة �لرجل 4 �حلي 
�قل من ســــنو�E *قامة �لز�جة، �� تســــا�يها، ُيدَ�� بلد ميال� �لز�جة 
4 صحيفة تســــجيل �لرجل. �*�c كانت ســــنو�E *قامة �لرجل 4 �حلي 

�ك� من سنو�E *قامة ��جته فإنه ينبغي �G ُيحَتَسب �ل �مليال� حسب 
�لعمر ��جلنس باستخد�Q مصفوفة �حتسا�. �عندما يكوG �لرجل هو 
 4 ،bله �بن موجو�، �� �بنة موجو�� bملعيشــــية لألســــر� bألســــر� ��
�ألســــرb �ملعيشــــية، �كاG يقيم 4 �حلي لفترb من �لوقت مســــا�ية لعمر 
�البن/�البنة، �� �قل منه، فإنه ينبغي �G ينسب �ل�نامج نفس بلد ميال� 
�بن/�بنــــة �لرجل. �*�c كانت فتــــرb *قامة �لرجل 4 �حلي �ك� من عمر 

�البن/�البنة فإنه ينبغي �G `تسب �ل�نامج �ل �مليال� حسب �لعمر.
((�ملو�َطنة (¢ - ٣ (  - ٢

٤٠٥ - ينبغــــي �G ُتجمــــع معلومــــاE عن �ملو�َطنة yيث تســــمح 
بتصنيف �لســــكاD* G ثال_ فئاE: (�) مو�طنوy Gكم �ملولد، � (�) 
مو�طنوG بالتجنس، سو�� كاc Gلك عن طريق �إلعالG �� �الختيا� �� 
�لز��� �� �6 �سيلة �خر�؛ �(�) �جانب. �عال�b على cلك، ينبغي 
[ع معلوماE عن بلد مو�َطنة �ألجانب. �من �ملهم تسجيل بلد �ملو�َطنة 
علــــى هذ� �لنحو، �عدQ �ســــتخد�Q صفة تد< علــــى �ملو�َطنة، ألنه ليس 
äة فرO بني هاتني �لصفتني �للتني ُتســــتخدماG لوصف �لطائفة �لعرقية. 
�مــــن �لضر��I G� 6ر� ترميز �ملعلوماE �ملتعلقــــة ببلد �ملو�َطنة بقد� 
كاT مــــن �لتفصيل يســــمح بتحديد كل بلد مــــن بلد�G �ملو�َطنة �ملمَثلة 
 Qَتستخِد Gألجانب 4 �لبلد. �ألغر�� �لترميز، يوصى بأ� G4 �لســــكا
 �� Gللبلد� bد �لبلــــد�G نظاQ �لترميز �لعــــد�6 �لو��� 4 ”�لرمــــو� �ملوحَّ
 .(١٩٩٩ ،bألمم �ملتحد�) “إلحصائية� Eملناطق ألغر�� �الستخد�ما�
دb لتصنيف �لسكاG �ألجانب حسب  �ســــيزيد �ســــتخد�Q �لرمو� �ملوحَّ
بلــــد �ملو�َطنــــة من فائدb هــــذ} �لبياناE، كما سيســــمح بالتبا�< �لد�¨ 
بــــني �لبلــــد�G للمعلوماE �ملتعلقة بالســــكاG �ألجانــــب. �*�c قر� �حد 
�لبلــــد�G جتميــــع بلد�G �ملو�َطنة 4 ©موعاE عريضة، فإنه يوصى باتبا� 
دb �لو���b 4 �ملنشو� �لسالف  �لتصنيفاE �إلقليمية ���G �إلقليمية �ملوحَّ

.(٢-١٠٥ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) لذكر�
تنقيح �ملو�َطنة  (�)

�b لكل بلد. �4  ٤٠٦ - تعتمــــد �ملو�َطنــــة على �لتعريفاE �ملحــــدَّ
 4 Gألشخا� �ملولو��� Gيعها، يكو] Gليس 4 �لبلد�� ،Gغالبية �لبلد�
�لبلد مو�طنني بامليال� تلقائي�. �uذ� فإنه ينبغي �G يبحث �لتنقيح �لعالقة 
بني �ل �مليال� ��ملو�َطنة، �قد `تا� �ألمر *G� D يكوG �لقيد بالنســــبة 

لألشخا� �ملولو�ين 4 �لبلد هو ”مو�طنوG بامليال�“.
عالقة �ألصل �لعرقي/�لعنصر باملو�َطنة  (])

٤٠٧ - تقــــوQ بعض �لبلد�G �يض� �مــــع معلوماE عن ”�ألصل 
 4 Qضافية ُتستخَد* Eلعرقي“ �� ”�لعنصر“، �هو ما قد يوفِّر معلوما�
حتديد �ملو�َطنة، �خاصة عندما تكوG �لر��� �لt يتم [عها غo منطبقة. 
�بالنسبة للعديد من �لبلد�G، ينبغي �G يكوG هنا  �تساO كامل تقريب� 
بني �ألصل �لعرقي ملهاِجر6 �جليلني �أل�< ��لثا¡ �مو�َطنتهم. �بالنسبة 
للبلــــد�G �لــــu tا تا�يــــخ طويل u� 4جــــرb �لد�لية قد تقــــل قيمة هذ} 

�خلاصية، �لكنها قد تظل موضع� لالعتبا� مع متغيِّر�E �خر�.
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س باملو�َطنة عالقة �لتجنُّ  (n)
٤٠٨ - 4 �لبلــــد�G �لt يوجد فيها جتنُّس، قد تكوG بنو� �لتعد�� 
مشــــتملة، �� غo مشتملة، على �شتر�طاE �لتجنُّس. �على سبيل �ملثا< 
 Qقامة من �ملمكن �ســــتخد�* bهنا  فتر Gتكو G� مطلوبــــ� Gكا �c* فإنــــه
بند عن ”فترb �إلقامة“ الختبا� مد� �ستيفا� شر± مدb �لتجنُّس �بعد 
cلك فإنه *�c كاG شخص ما قد ُ�ِلد 4 �خلا�� �يوجد �ّ� غo منطبق 
�� غo متسق بالنسبة ملو�َطنته فإG �فرقة �لتنقيح ميكن �G °تا� �G تنسب 
�لقيمة ”متجّنس“ لبند �ملو�َطنة. ��ألشــــخا� �آلخر�G غo �ملستوفني 
الشتر�طاE فترb �إلقامة �لt تعطي �حلق 4 �لتجنُّس ُيد�� بالنسبة uم 

قيد ”�جنÆ“ باستخد�Q طريقة ”�لبطاقاE �لبا��b“ لالحتسا�.
عالقة فترH �إلقامة باملو�َطنة  ()

 Gقد يكو �� Gإلقامة“ 4 �الستبيا� b٤٠٩ - قد ال يظهر بند ”فتر
غامض� بالنسبة لتحديد �ملو�َطنة، �� قد �تا� فريق �لتنقيح �ال يستعمله. 
�عندئــــذ فإنــــه *�c كانت �لقيمــــة للمو�َطنة غo منطبقة �� غo متســــقة 
 Qعند �ســــتخد� “Tمعر� oلقيمة ”غ� Gتكو G� مــــع �ل �مليال� ينبغي
�الحتسا� �لدينامي. �ينبغي �G تستخدQ �لبلد�G �لt °تا� �الحتسا� 
 G� ملنطبقة خاصيتني �ثنتني على �ألقل (�قد يتعيَّن� oلدينامــــي للقيم غــــ�
 Eحد�·ــــا على �ألقل هي �ل �مليــــال�) للحصو< على معلوما* Gتكــــو
تشG� D* o �لقيمة للبند هي ”معر�T“ من �شخا� مماثلني 4 �ملنطقة 

�جلغر�فية.

((مدH �إلقامة (¢ - ١ (  - ٣
٤١٠ - مدb �إلقامة هي �لفترb �لزمنية �لسابقة ح تا�يخ �لتعد�� 
معبَّر� عنها بالسنو�E �لكاملة �لt عاß فيها كل شخص 4 (�) �ملحلة 
�لt هي �ل *قامته �ملعتا�b �قت *جر�� �لتعد��؛ � (�) �لتقسيم �ملد¡ 
 ،١٩٩٨ ،bلرئيسي �� �لفرعي �لذ6 تقع فيه تلك �ملحلة (�ألمم �ملتحد�

.(٢-٣٥ bلفقر�
�لتنقيح لبند مدH �إلقامة  (�)

٤١١ - ُتعَتبَــــر ”مدb �إلقامة“، مثلها مثل ”بلد �مليال�“، بند� له 
�·ية عند جتميع *حصا��E عن حر�  �لسكاG. �4 بعض �حلاالE، قد 
 Gمن حر�  ســــكا �oكث �يكوG حر�  ©موعة فرعية من �لســــكاG �ك
�لبلــــد كُكّل. �تنقيــــح هذ� �لبند يأخذ 4 �العتبا� �ل ميال� �لشــــخص 
 bُتنقَّح ”مد G� ملعيشية �آلخرين. �ينبغي� bلر��� �ملتعلقة بأفر�� �ألسر��
�إلقامة“ مع ”�ل �إلقامة �لسابق“ �� ”�ل �إلقامة 4 تا�يخ �د� 4 

�لسابق“.
�إلقامة �لفعلية/�لنظرية �مدִדا  (])

٤١٢ - قــــد يتأثــــر �لتنقيح مبا *�c كاG �لتعــــد�� هو تعد�� فعلي �� 
تعــــد�� نظــــر6. �ألG �لتعــــد�� �لنظرI 6مع معلومــــاE 4 �ل �إلقامة 
�ملعتــــا� فــــإG مدb �إلقامة قد ال تعطي نفس �ملعلوماE �لt يعطيها تعد�� 
فعلي حيث يتم عّد �ألشخا� 4 �ل *قامتهم ليلة �لتعد��. �باإلضافة 

*D هذ� فإنه Iب �G تأخذ �لرمو� ��لتنقيحاE 4 �العتبا� �ألشــــخا� 
�لذين عاشو� ”��ئم�“ 4 �ل �إلقامة �� �لذين ”³ يغا���� �ل �إلقامة 
4 �6 �قت“. �بالنسبة uؤال� �ألفر�� ينبغي �G يتخطى برنامج �لتنقيح 

تنقيح �التساO ��لتنقيحاE �ألخر�.

عالقة �لعمر مبدH �إلقامة  (n)
٤١٣ - ينبغي �G ُتجر� 4 �جلز� �أل�< من �لتنقيح عملية مر�جعة 
للتأكد من �جو� �تســــاO بني �لعمر ��ــــل �مليال�، �للتأكد من �جو� 
قيد منطبق بالنسبة للسنو�E �لt ُقضيت 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡. 
�ليس من �ملمكن �G يكوG عد� �لسنو�E �لt عاشها شخص 4 �لة 
�� 4 تقســــيم مد¡ �ك� من عمر �لشــــخص. �باإلضافة *D هذ� فإنه 
ليس من �ملمكن �G يكوG شــــخص ُ�ِلد خا�� �لبلد قد عاß ��ئم� 4 
�ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡. �ينبغي �G ُيعطي �ل�نامج �لقيمة ”��ئم�“ 
للســــنو�E �لt عاشــــها �لشــــخص 4 �لة �� 4 تقسيم مد¡ *�c كانت 
�لســــنو�E �لt عاشــــها 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡ �ك� من �لعمر 
�كاG بلد �مليال� هو هذ� �لبلد. �*�c كاG عد� �لســــنو�E �لt عاشــــها 
�لشخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡ �ك� من عمر �لشخص، �لكن 
بلــــد �مليــــال� ليــــس هو هذ� �لبلد فإنه ينبغي �G ُينَســــب عمر �لشــــخص 
للســــنو�E �لــــt قضاهــــا 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملــــد¡. �ُيفَتَر� 4 
 Gبلد} فإ ��لشــــخص قــــد ُ�ِلد خا� G� تلــــك �حلالة �نه على �لرغم من
�لشــــخص �نتقل *D �ملحلة �� �لتقســــيم �ملد¡ عندما كاG عمر} �قل من 

.bسنة ��حد

عالقة Zل �مليال مبدH �إلقامة  ()
 Qُتســــتخَد G� ر� عن �ملد� ينبغي° t٤١٤ - 4 حالــــة �لقيو� �ل
نفس �الختبا��E �لt ُتســــتخَدQ ملحــــل �مليال�. �ينبغي �G ُيجر� yث 
بالنســــبة لألشخا� �لسابقني 6�c �لقرÐ (�ألQ، �� �ألسرb �ملعيشية، 
�لز��، �البن/�البنة). �ينبغي �G يكوG �الحتســــا� مستند� *D ما يتم 
 Gتكو G� قيمة ما � �لتوصل *ليه من معلوماE. غo �نه Iب قبل �G ُتحدَّ
تلك �لقيمة متســــقة مع �لعمر ��ل �مليال� للشــــخص �لذI 6ر6 تنقيح 

صحيفة �لتسجيل �خلاصة به.

بالنسبة لألشخا� �لذين عاشو� �ئم� G �ملكا� (هـ) 
٤١٥ - *�c كاG �لرّ� بالنســــبة لعد� �لسنو�E �لt عاشها شخص 
4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡ هو ”��ئم�“، �ال يكوG بلد �مليال� هو 
 bفريق �لتنقيح *عطا� قيمة عمر �لشــــخص ملد �هــــذ� �لبلــــد“، قد �تا”
�إلقامة 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡. �سوT يفتر� �ألخصائيوG �نه 
 D* هذ� �لبلد فإنه قد �نتقل ��لشخص قد ُ�ِلد خا� G� على �لرغم من
 Tسو� .bعمر} �قل من سنة ��حد Gملحلة �� �لتقسيم �ملد¡ عندما كا�
يتضمن �جلز� �لتا¨ من �لتنقيح *جر�� عملية مر�جعة للتأكد من �جو� 
قيد منطبق 4 ســــنو�E �إلقامة 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡. �بالنظر 
*G� D �لفترb �لt عاشها شخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡ ال ميكن 



٦٨

 tل� Eقيمة �لعمر سُتنسب للسنو� Gمن عمر �لشخص فإ ��G تكوG �ك
قضاها �لشخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡ uذ} �حلالة.

wقامة �أل/ Hقامة �لشخص من مد/ Hحتديد مد  (�)
٤١٦ - *�c كاG ال يوجــــد 4 �لفئــــة �مز منطبــــق فإنه من �ملمكن 
�G ُيجر6 �ل�نامج عملية مر�جعة فيما بني صحائف �لتســــجيل �cلك 
بالبحث عن �Q �لشــــخص 4 �ألســــرb �ملعيشــــية. �من �ملمكن �G توفِّر 
صحيفة تســــجيل �أل�c* ،Q مت �لعثــــو� عليها، معلوماE مفيدb 4 حتديد 
�لقيم �ملُْغَفَلة. �*�c كانت �Q �لشخص قد عاشت ��ئم� 4 �ملحلة �� 4 
 G� بلد ميال�ها هو ”هذ� �لبلد“ (كما ينبغي G6، �كا�لتقســــيم �إل���
يكوG)، فإG �ل�نامج سينســــب �لقيمة ”��ئم�“ للســــنو�E �لt قضاها 
هــــذ� �لشــــخص 4 �ملحلة �� 4 فئة �لتقســــيم �ملــــد¡. �*�c ³ يكن بلد 
ميال� �ألQ هو ”هذ� �لبلد“، مع �G �لقيد �ملتعلق بالسنو�E �لt قضتها 
4 �ملحلــــة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡ هو ”��ئم�“، فــــإG هذ� يبيِّن �G هنا  
خطًأ ما 4 �لفئاE �ملتعلقة باألQ. �ســــوT يتجاهل �ل�نامج عندئذ بلد 
ميال� �ألQ �سينســــب قيمة �لعمر ملدb �إلقامة 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم 
�ملد¡. �*�c كاG �لقيد �ملتعلق بالسنو�E �لt قضتها �ألQ 4 �ملحلة �� 4 
�لتقسيم �ملد¡ ليس ”��ئم�“، �لكنه �مز منطبق، �كاG عمر �لشخص 
�قل من عد� �لسنو�E �لt عاشتها �ألQ 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡، 
 Gكا �c*� .Qلتنقيح ســــيعو� �ُيجر6 عملية مر�جعة لبلد ميال� �أل� Gفإ
بلد ميال� �ألQ هو ”هذ� �لبلد“ فإG �ل�نامج سينســــب قيمة عمر هذ� 
�لشــــخص للسنو�E �لt عاشها 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡. غo �نه 
*�c كاG عمر شــــخص ما مســــا�ي� للسنو�E �لt عاشتها �ألQ 4 �ملحلة 
�� 4 �لتقســــيم �ملد¡، �� �ك� منه، فإG �ل�نامج ســــوT ينســــب قيمة 
 E4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡“ للسنو� Qعاشتها �أل tل� Eلســــنو��”

�لt عاشها هذ� �لشخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡.

حتديد مدH /قامة �لشخص من مدH /قامة �البن/�البنة  (V)
٤١٧ - *�c كاG �لشــــخص موضع �لبحث هو �بن/�بنة فإنه ينبغي 
 bألســــر� ��ر6 برنامج �لتنقيح عملية مر�جعة لصحيفة تســــجيل I G�
�ملعيشــــية الحتما< �G تكوG متضمنة ملعلوماE تســــاعد 4 حتديد ِقيم 
للبياناE �ملُْغَفَلة �ملتعلقة مبدb �إلقامة. �عندما يكوG �� �ألسرb �ملعيشية 
قد ُ�ِلد 4 ”هذ� �لبلد“ �عاß ��ئم� 4 هذ} �ملحلة �� 4 هذ� �لتقسيم 
�ملد¡ فإG �ل�نامج سينســــب �لقيمة ”��ئم�“ للســــنو�E �لt عاشــــها 
 �� Gكا �c*� .¡البن/عاشــــتها �البنــــة 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملــــد�
�ألســــرb �ملعيشــــية قد عاß ��ئم� 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡، �لكنه 
 D* عمر �البن/�البنة سُينســــب G³ يكــــن قــــد ُ�ِلد 4 ”هذ� �لبلد“، فإ
�ملدb �لt قضاها �لشــــخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡. �عندما ال 
يكوG �لقيد �ملتعلق بر� �ألسرb �ملعيشية للسنو�E �لt عاشها 4 �ملحلة 
 Qمز منطبق، ميكن �ســــتخد��4 �لتقســــيم �ملــــد¡ ”��ئمــــ�“، �لكنه  ��
هذ} �ملعلوما�c* E كانت متســــقة مع �لعمر �ُملدَ�� 4 صحيفة تسجيل 
�البن/�البنــــة �لــــI tر6 تنقيحها. �*�c كاG عمر �البن/�البنة مســــا�ي� 

لعد� �لسنو�E �لt عاشها �� �ألسرb �ملعيشية 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم 
�ملــــد¡، �� �ك� منه، فإG �ل�نامج سيســــتخدQ �لســــنو�E �لt عاشــــها 
 Eا �لسنو�h� ملعيشــــية 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡ على� bألســــر� ��
�لt عاشــــها �البن، �� عاشــــتها �البنة، 4 �ملحلة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡. 
 bألسر� ��عاشــــها  tل� Eعمر �البن/�البنة �قل من �لســــنو� Gكا �c*�
�ملعيشــــية 4 �ملحلــــة �� 4 �لتقســــيم �ملد¡ فإG �ل�نامج سينســــب قيمة 
 Gملعيشــــية. �هذ} �لقيمة ســــتكو� bتعتمد على بلد �مليال� لر� �ألســــر
”��ئم�“ *�c كاG �� �ألســــرb �ملعيشــــية قد ُ�ِلد 4 ”هذ� �لبلد“؛ �*ال 
فإG �ل�نامج سينسب عمر �البن، �� �البنة، للسنو�E �لt قضاها �� 

�ألسرb �ملعيشية 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم �ملد¡.

ر معلوما� �خر� حتديد مدH /قامة �لشخص G حالة عدw توفُّ  (�)
٤١٨ - *�c ³ تســــفر �جلهــــو� �ملذكــــو�b �عال} عــــن *عطا� قيمة 
 oنامج �لقيمة ”³ ُيبلَّغ“ �� ”غ�منطبقة فإنه من �ملمكن �G ينســــب �ل
معر�T“ للســــنو�E �لt قضاها هذ� �لشخص 4 �ملحلة �� 4 �لتقسيم 
�ملــــد¡. �*�c ظلَّــــت �لقيمــــة غo منطبقــــة فإنه ينبغي �G ُتنَســــب �لقيمة 
”غo معر�T“ 4 حالة عدQ �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي. �ينبغي 
�G تســــتخِدQ �لبلد�G �لt °تا� �الحتســــا� �لدينامي للقيم غo �ملنطبقة 
خاصيَتني �ثنتني على �ألقل للحصو< على معلوماE تشG� D* o �لقيمة 

للبند هي ”معر�T“ من �شخا� مماثلني 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

Zل �إلقامة �لسابق (¢ - ١ (هـ))  - ٤
٤١٩ - �ل �إلقامة �لسابق هو �لتقسيم �ملد¡ �لرئيسي �� �لفرعي، 
�� �لبلد �ألجنÆ، �لذ6 �قاQ فيه �لشخص قبيل هجرته *D �لتقسيم �ملد¡ 

.(٢-٣٨ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) حلا¨ ملحل �إلقامة �ملعتا��
تنقيح Zل �إلقامة �لسابق  (�)

 bُينقَّح بند ”�ل �إلقامة �لســــابق“ مع بند ”مد G� ٤٢٠ - ينبغي
�إلقامة“. �*�c كاG �لشخص قد ُ�ِلد 4 هذ� �ملكاG (�لبلد �� �ملحلة �� 
�لتقســــيم �ملد¡، على حســــب بند �لتعد��) �³ ينتقل 4 �6 �قت فإنه 
ينبغي �G ُتتر  خانة هذ� �لبند خالية �� �G ُينسب �مز معيَّن للقيمة ”³ 
ينتقل 4 �6 �قت“. غG� o �جو� خاناE خالية ميكن �G يتسبب 4 
 Gفريق �لتنقيح يكو Gذ� فإu� ،ثنا� عملية �جلد�لة� Eحد�_ مشــــكال

� �فضل hج يتعيَّن �تباعه ملعاجلة �حلالة. yاجة *G� D `دِّ
ر� Zل �إلقامة �لسابق عندما تكو� �حلد� قد تغيَّ  (])

٤٢١ - بالنظــــر *G� D حــــد�� �لبلد�G تتغيَّر مع مر�� �لوقت فإنه 
ينبغــــي توخي �حلر� للتأكد من �جو� تناظر مالئم 4 خطط �لترميز. 
�باإلضافــــة *D هــــذ� فإنه ينبغي �G توضع �لرمــــو� بطريقة تتيح تكوين 
©موعــــاE منطقيــــة. �على ســــبيل �ملثا< فإنه كما cُِكــــر �عال} قد ميثل 
�لرقم �أل�< 4 �مز مكوGَّ من ثالثة ��قاQ قا�b �إلقامة �ميثل �لرقم �لثا¡ 

�ملنطقة 4 �لقا�b �ميثل �لرقم �لثالث �لبلد 4 �ملنطقة.



٦٩

Qعندما ال يكو� �لشخص قد �نتقل منذ ميال  (n)
٤٢٢ - يقــــوQ معاجلو �لبياناE بإعد�� جد��< لبنو� فر�ية معيَّنة. 
�uــــذ� فإنه ينبغي �G يتأكد �ألخصائيوG من �G �مز� خاص� لبند ”ُ�ِلد 
هنا“ ُيستخَدQ باإلضافة *D �مو� �ملكاG �ألخر�. �ֲדذ} �لطريقة ميكن 
لل�نامج �G مييِّز بني �ألشــــخا� �ملولو�ين 4 مكاG معيَّن ��ألشــــخا� 
�ملولو�يــــن 4 مــــكاG �لكنهم �نتقلو� *D مكاÀ Gخر ��خل حد�� نفس 

�ملنطقة �جلغر�فية.
�شخا� oخرين G �لوحدH �لسكنية wستخد��  ()

 oمنطبق �� غ oل �إلقامة �لســــابق“ غ�” G٤٢٣ - عندمــــا يكو
متســــق فإنه ُتَطبَّق عا�bً تنقيحاE مماثلة للتنقيحاE �لt ُ�جريت بالنسبة 
ملتغيِّــــر ”مدb �إلقامــــة“. �من �ملمكن �G يفحــــص برنامج �لتنقيح �ل 
�إلقامة �لسابق لأل�c* Q كانت تعيش 4 نفس �لوحدb �لسكنية. �ميكن 
بعد cلك �G يفحص �ل�نامج �ل �إلقامة �لسابق لر� �ألسرb �ملعيشية 
بالنســــبة لألبنا�/�لبناE �بالنســــبة للبالغني 4 �لبلد�G �لt ال يتنقل فيها 

.�oكث Gلبالغو�
فــي حـــالة عـــدw �جـــو شــــخص oخـــر مــالئم لتنـــقيح Zـــل  (هـ) 

�إلقــامة �لســابق
 Eِكرcُ t³ َتنتــــج قيمة منطبقة عن �6 من �لطر�ئق �ل �c* - ٤٢٤
 oنامــــج �لقيمة ”³ ُيبلَّغ“ �� ”غ��عــــال} فإنه من �ملمكن �G ينســــب �ل
معر�T“ للسنو�E �لt قضاها �لشخص �ملع§ 4 �ل �إلقامة �لسابق. 
 oُتنَســــب �لقيمة ”غ G� منطبقــــة فإنه ينبغــــي oظلَّــــت �لقيمــــة غــــ �c*�
معر�T“ 4 حالة عدQ �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي. �ينبغي على 
 G� ملنطبقة� oالحتســــا� �لدينامي لتنقيح �لِقيم غــــ� �تا° tلــــ� Gلبلــــد��
 oتشــــ Eخاصيتــــني �ثنتني على �ألقل للحصو< على معلوما Qتســــتخد
*G� D �لقيمــــة للبنــــد هي ”معر�T“ من �شــــخا� مماثلني 4 �ملنطقة 

�جلغر�فية.

ن G �ملاضي (¢ - ١ (�)) Zل �إلقامة G تاIيخ معيَّ  - ٥
٤٢٥ - �ل �إلقامة 4 تا�يخ معني 4 �ملاضي هو �لتقسيم �لرئيسي 
�� �لفرعي، �� �لبلد �ألجنÆ، �لذ6 �قاQ فيه �لفر� 4 تا�يخ �د� سابق 
للتعــــد��. �ينبغي �G يكــــوG �لتا�يخ �ملرجعي �ملختا� هو �لتا�يخ �ألكثر 
فائدb لألغر�� �لوطنية. ففي معظم �حلاالE ُيعتقد �G هذ� �لتا�يخ هو 
�لعاQ �لسابق للتعد�� �� �ألعو�Q �خلمسة �لسابقة للتعد��. �يتيح �لتا�يخ 
�ملرجعي �أل�< منهما *حصائياE ��هنة عن �uجـرb خال< عـاQ ��حد، 
�قــــد يكوG �لتا�يخ �ملرجعــــي �لثا¡ �كثر مال�مة جلمع �لبياناE �لال�مة 
 bجرu� قــــل مال�مة لتحليل� Gغم �نه قد يكو�لد�لية � bجــــرu� لتحليــــل
�لد�خلية �لر�هنة. �يتعني �يض� �G يؤخذ 4 �العتبا� عند �ختيا� �لتا�يخ 
�ملرجعــــي �حتما< قــــد�b �ألفر�� علــــى �G يتذكر�� بِدقَّــــة �ل *قامتهم 
 tل� Gيخ �لتعد��. �بالنسبة للبلد��من تا Qسة �عو�Û �� Qملعتا� قبل عا�
 Eيخ �خلمس سنو��يرتبط تا G� ميكَن Eس سنو�Û جتر6 �لتعد�� كل

 Eلســــابقة، لد� معظم �ألشخا�، بوقت �لتعد�� �لسابق. �4 �حلاال�
 oغ .Qســــة �عو�Û ر ر عاQ ��حد ��جح من َتذكُّ �ألخــــر� يكــــوG َتذكُّ
�من مرجعــــي fتلف عن  Qســــتخد�� D* قد تضطر Gبعــــض �لبلــــد� G�
 Gيكو G� خلمســــة �لســــابقة للتعد�� ألنه ميكن� Qلو�حد �� �ألعو�� Qلعا�
 G� لوطنية� Tــــر هاتني �لفترتني. �قد تفر� �لظــــر� مــــن �لصعب َتذكُّ
يكوG �لوقت �ملرجعي �قت� مرتبط� yد�_ ��قعة معَّينة يتذكرها معظم 
�لنا£. �فضًال عن cلك فإG �ملعلوماE �ملتعلقة بسنة �لوصو< *D �لبلد 
 b١٩٩٨، �لفقر ،bقد تفيد 4 مســــألة �ملهاجرين �لد�ليني (�ألمم �ملتحد

.(٢-٤٠
٤٢٦ - �تنقيح بند ”�ل �إلقامة 4 تا�يخ معيَّن 4 �ملاضي“ مياثل 
�لتنقيح ملحل �إلقامة �لســــابق. ��لبلد�G تطلب عا�bً *ما ”مدb �إلقامة“ 
� ”�ل �إلقامة �لسابق“ �� ، ببساطة، ”�ل �إلقامة 4 تا�يخ معيَّن 4 
�ملاضي“. �*�c كاG �لشخص قد ُ�ِلد 4 مكاG �لتعد�� (�لبلد �� �ملحلة 
 Gلتقســــيم �ملد¡ على حســــب بند �لتعد��) �³ ينتقل 4 �6 �قت فإ� ��
� للقيمة ”³  هذ� �لبند ميكن تر  خانته خالية �� قد يكوG هنا  �مز �دَّ
ينتقل 4 �6 �قت“. �كما سبق �cُ Gِكر فإG �خلاناE �خلالية قد تسبب 
 tل� Eلك ُتطبَّق نفس �إلجر���c خال< عملية �جلد�لة. �بعد Eمشكال
ُطبِّقت بالنســــبة ملحل �إلقامة �لسابق ��لt ُ�صَفت 4 �لفقر�E �لثال_ 

�لسابقة.
�خلصائص �الجتماعية جيم - 

٤٢٧ - °تلــــف �خلصائص �الجتماعية من بلــــد *D بلد، �لكنها 
ل بنو�� تصف جو�نــــب fتلفة للظر�T �الجتماعية  بصفة عامة تشــــكِّ
 bبالقر�� Qتشــــمل �إلملا t4 �لبلد. ��لبنو� �لتعليمية، �ل bلثقافية �لســــائد�
��لكتابة، ��النتظاQ 4 �لد��ســــة، ��لتحصيل �لد��سي، فضًال عن ©ا< 
�لد��ســــة ��ملؤهالE �لد��ســــية، ميكن تصنيفها �فقــــ� لتنقيح �لتصنيف 
 b١٩٩٧ �لذ6 �ضعته منظمة �ألمم �ملتحد Qد للتعليم لعا �لــــد�¨ �ملوحَّ
 E١٩٩٨، �لفقر� ،bللتربية ��لعلم ��لثقافة (�ليونســــكو) (�ألمم �ملتحد
٢-١٤٤ *D ٢-١٦٤). �هــــذ� �لفر� يشــــمل �يضــــ� �لعجز ��إلعاقة 
��لعاهاE، �كذلك �سبا� �لعجز. �ميكن �الطال� على *طا� مشتر  
�تعريفــــاE للمســــائل E�c �لصلة بالعجز 4 �لتصنيــــف �لد�¨ �ملوحد 
 Qلعجز ��إلعاقة �لذ6 نشــــرته منظمة �لصحة �لعاملية 4 عا�� Eللعاهــــا
١٩٨٠. ��خلصائص �الجتمـاعية �ألخـر� �لt يـر� ��نـا} �ستعر�� uا 

تشمل �لديـانـة ��للـغة ��ألصل �لعرقي.
�لقدHI على �لقر��H ��لكتابة (�إلملاw بالقر��H ��لكتابة)  -١

((�) ٥ - ¢)
٤٢٨ - مــــن �ملفضــــل �G ُتجمــــع بياناE عــــن مد� *ملــــاQ [يع 
�ألشخا� �لذين يبلغوG من �لعمر ١٠ سنو�E فأكثر بالقر��b ��لكتابة. 
بيد �نه قد يكوG 4 عد� من �لبلد�G �شخا� معيَّنوG تتر��¶ �عما�هم 
 bيصبحو� ملمِّني بالقر�� G� على G١٤ ســــنة يوشكو � Eبني ١٠ســــنو�
 bبالقر�� Qمعد< �إلملا Gســــي. �قد يكو�لكتابة من خال< �لتعليم �ملد��



٧٠

��لكتابــــة uــــذ} �لفئة �لعمريــــة مضلًال. �لذلك فإنه ينبغــــي، عند *جر�� 
 Eلكتابــــة. ، جد�لة �لبيانا�� bبالقر�� Qنــــة ��ليــــة عن مد� �إلملــــا�مقا
�ملتعلقة مبد� *ملاQ [يع �ألشــــخا� �لبالغني من �لعمر ١٥ ســــنة فأكثر 
بالقــــر��b ��لكتابــــة. �4 �لبلد�G �لt جتمع بياناE عن �شــــخا� �صغر 
سن�، ينبغي �G متّيز جد��< مد� �إلملاQ بالقر��b ��لكتابة على �ألقل بني 
 Gهم عن ١٥ سنة ��ألشخا� �لذين يبلغو�ألشخا� �لذين تقل �عما�
.(٢-١٤٧ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) من �لعمر ١٥ سنة فأكثر

٤٢٩ - �Iــــب �G `ــــدِّ� كل بلــــد �حلــــد �أل�' للعمر بالنســــبة 
 G� ،ب، باملثلI لكتابــــة؛ كما �نه�� bبالقر�� Qللجــــد��< �ملتعلقة باإلملا
 bبالقر�� Qإلملا� Eفرقة �لتنقيح �حلد �أل�' للعمر بالنسبة لتنقيحا� � ُتحدِّ
 Qجد��< *ضافية من �جل �الســــتخد� D* قــــد تظهر حاجة c* لكتابــــة��
� �فرقة �لتنقيح  �لد�خلــــي. �لد� �لقياQ بوضع �الســــتبياG ينبغي �G ُتحدِّ
�حلد �أل�' للعمر بالنســــبة جلمع �لبياناE، �كذلك �ملســــتو� �لتعليمي 
�لذ6 تنتفي �حلاجة عند} *D توجيه �لسؤ�<. �uذ� فإنه *�c كاG �ملجيب 
�� yاجة  قد �صل بالفعل *D مســــتو� ���ســــي معيَّن قد ال يكوG �لعدَّ

ه �لسؤ�< �ملتعلق باإلملاQ بالقر��b ��لكتابة. *G� D يوجِّ
٤٣٠ - �4 تنقيــــح بند �إلملاQ بالقــــر��b ��لكتابة يفحص �ل�نامج 
��ًال �على صف ���سي �سُتكِمل؛ فإ�c كاG �على صف ���سي له قيد 
”ُمِلم بالقر��b ��لكتابة“ �ســــتنا�� *D مو�صفــــاE معيَّنة ينبغي �G ُيقيَّد 
�لرمــــز �لذ6 ميثل ”نعم“. ��ألشــــخا� �لذين يكونوG عند مســــتو� 
 Gكا �c*� .لكتابة�� bبالقــــر�� Gــــم ُمِلموh� �ينبغي �عتبا � ���ســــي �ــــدَّ
 � هنــــا  �مــــز غo منطبق لإلملاQ بالقــــر��b ��لكتابة فإنــــه ينبغي �G ُتحدَّ
 Qلقيد باستخد�� � قيمة. �ينبغي �G يكوG �لقيد ”³ ُيذَكر“ �� �G ُيحدَّ
�b، مثل �على صف ���سي  مصفوفة �حتسا� تستند *D متغيِّر�E �دَّ

��جلنس.

�النتظاG w �لد�Iسة (¢ - ٥ ([))  - ٢
 Qعن �النتظا Eُتجمع معلوما G� ٤٣١ - مــــن حيث �ملبد�، ينبغي
4 �لد��ســــة لكل �ألشــــخا� من [يع �ألعما�. ��النتظاQ 4 �لد��سة 
يتصل بوجه خا� باألشــــخا� �لذين هم 4 �لســــن �لرËية للد��سة، 
�لt تتر��¶ عموم� بني ٥ سنو�E � ٢٩ سنة �لكنه قد �تلف من بلد 
آلخــــر باختالT �لنظاQ �لتعليمــــي �لوط§. �ميكن تعديل �ملد� �لعمر6 
 4 Qليشــــمل �النتظا Eع �لبيانا] Oحســــب �القتضا� 4 حالة مد نطا
�لد��ســــة قبــــل �ملرحلة �البتد�ئيــــة �/�� 4 �ل��مج �لتعليميــــة ��لتد�يبية 
�لنظاميــــة �ألخر� �لI tر6 تنظيمها للكبا� 4 مؤسســــاE �إلنتا� �� 

.(٢-١٥١ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) Eخلدما�
تنقيح �النتظاG w �لد�Iسة  (�)

� فريق �لتنقيح 4 كل بلد �ألعما� �ملالئمة  ٤٣٢ - Iــــب �G ُيحدِّ
 Gغالبية �لبلد� G� D* ســــة. �بالنظــــر��4 �لد Qعن �النتظا Eجلمــــع بيانا
ــــم نظاQ �لد��ســــة *D عد� من �ملستويا�c* ،E كاG سيجر6 جتميع  تقسِّ
� �ألخصائيوG �يض�  هذ} �ملســــتوياE حســــب �لعمر، فإنه Iب �G ُيحدِّ

�لفئاE �لعمرية �ملالئمة ملســــتوياE �لد��ســــة �ملختلفــــة. �Iب �G ُتغيَّر 
�لقيــــو� �ملتعلقة �ميع �ألشــــخا� �آلخرين. �*�c �عطى برنامج �لتنقيح 
 Qقيمة بند �لعمر �� بند �النتظا oب تغيI متســــقة للفئة فإنه oغ �����
 Gبوقت *جر�� �لتنقيح، �على هذ� فإ bًلعمر عا�� � 4 �لد��ســــة. �ُيحدَّ
بند �النتظاQ 4 �لد��ســــة هو �حد} �لذ6 يتم تغيo}. �ينبغي �G ُيطَلب 
��ين �G `ذفو� بياناE �النتظاQ 4 �لد��سة بالنسبة لألشخا�  من �لعدَّ
�لذيــــن يزيــــد عمرهم عن حّد معيَّــــن *�c كاc Gلك مالئم� للبلد �ملعيَّن. 
�4 �حلاالE �لt يو�صل فيها �ألشخا� ���ستهم على مستو� �لتعليم 
 Gلثانو6 �� �ملستو� �لثالث من �لتعليم ح منتصف �لعمر قد ال يكو�
من �ملالئم �G توضع حد�� قصو� لالنتظاQ 4 �لد��سة. �من �ملفتَر� 
�G �لــــر��� �جتميعــــاE �لــــر��� ُتخَتَبر قبــــل *جر�� �لتعــــد�� من خال< 
�ختبــــا��E ��َّلية yيث يكوG مــــن �ملمكن �G ُتتَخذ تلك �لقر���E قبل 

*جر�� �لتعد�� �لفعلي.

�اللتحا¡ على �سا¢ �لتفر³ �� عدw �لتفر³  (])
٤٣٣ - قــــد ترغب بعض �لبلد�G 4 �حلصو< على معلوماE عن 
�النتظاQ 4 �لد��سة على �سا£ �لتفر® �� عدQ �لتفر®. �*�c ُ��ِ�� هذ� 
�لبند فإنه قد يتعيَّن �G يكوG جزً�� من تنقيح بند �النتظاQ 4 �لد��ســــة، 

�� �نه قد يكوG تنقيح� منفصًال.

��التسا¡ بني �النتظاG w �لد�Iسة ��لنشا§ �القتصا  (n)
٤٣٤ - ينبغــــي �G ُتجــــر� ��ًال تنقيحــــاE �التســــاO مــــع �لبنو� 
 Qالنتظا� Gكا �c*� .لرئيسية �ألخر�، مثل �لنشا± �القتصا�6 �لرئيسي�
4 �لد��ســــة هو �حد �لقيو� �ملتعلقة بالنشا± �القتصا�6 �لرئيسي ��بَلغ 
�حد �ألشــــخا� �G �لذها� *D �ملد�ســــة هو نشــــاطه �لرئيســــي فإنه 
ينبغي �G ُينَسب �لرمز ”نعم“ لالنتظاQ 4 �لد��سة ��G يكوG �لنشا± 
 G��ّلر� Gيكو G� القتصــــا�6 �لرئيســــي هو ”طالــــب“؛ �6 �نه ينبغــــي�

متسَقني. �4 [يع �حلاالE �ألخر� ينبغي قبو< �6 �ّ� منطبق.

 wغ7 �ملتســــقة لالنتظا ��حتديد �لقَِيم �ملتعلقة بالقيو غ7 �ملنطبقة   () 
G �لد�Iسة

٤٣٥ - *�c كاG �لقيد خا�ج� عن �ملد� �كاG �لقيد �ملتعلق بأعلى 
 Qلقيد باستخد�� � صف ���ســــي ُمســــَتكَمل منطبق� فإنه ينبغي �G ُيحدَّ
 �c*� .سي��لعمر ��جلنس ��على صف �� D* مصفوفة �حتسا� تستند
 Qُيستخَد G� سي فإنه ينبغي��مز منطبق ألعلى صف ��ال يوجد  Gكا
 �c*� .سة��4 �لد Qلكتابة لتحديد �النتظا�� bبالقر�� Qلقيد �ملتعلق باإلملا�
كاG �مــــز �إلملاQ بالقــــر��b ��لكتابة غo منطبق فإنه ينبغي �G ُيد�� قيد 

لالنتظاQ 4 �لد��سة �ستنا�� *D �لعمر ��جلنس �حد·ا.
 Eتعكــــس مصفوفا G� D* هنــــا  حاجــــة G٤٣٦ - �قــــد تكــــو
�الحتسا� �ألمنا± �ملختلفة لالنتظاQ 4 �لد��سة حسب �جلنس ��لعمر 

.(boعمرية صغ Eفئا �� bحسب سنة عمر ��حد G4 بعض �ألحيا)
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�لتحصيل �لد�Iسي (�على صف، �� مستو�، �Iسي   - ٣
((n) ٥ - ¢) (سُتكمِل�

تنقيح بند �لتحصيل �لد�Iسي  (�)
٤٣٧ - ينبغــــي �G يكوG تنقيــــح بند �لتحصيل �لد��ســــي (�على 
 Oن� (�) *جر�� مر�جعة للتأكد من �جو� �تسا صف �� مستو�) متضمِّ
بــــني قيــــد منطبــــق ��لعمر، � (�) �حتســــا� قيد عندمــــا يكوG �لقيد 
 tل� Gِكر �عال} فإنه بالنســــبة للبلد�cُ ج� عن �ملد�. �كما�ألصلي خا�
ال َتســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي ينبغي �G تكوG �لقيمة ”³ ُيذَكر“. 
 D* هنا  حاجة Gالحتسا� �لدينامي ستكو� Qتستخد tل� G4 �لبلد��
قيمة للجنس �سنة عمر ��حدb لألشخا� �لشبا� �*D قيمة للجنس 
�فئــــاE عمرية صغbo لألطفا< �ألك� قليــــًال. �4 �لبلد�G �لt تتضمن 
 Q6 �ســــتخد��من �لضر� Gبياناִדا �على صف ��على مســــتو� قد يكو

.bحتسا� متعد�� Eمصفوفا
�حلد �أل´ للعمر للتحصيل �لد�Iسي  (])

٤٣٨ - Iب �G ُتقرِّ� �فرقة �لتنقيح 4 كل بلد �حلد �أل�' للعمر 
�� فإنه ينبغي،  لاللتحاO باملد��£. �عندما يكوG �حلد �أل�' للعمر �دَّ
عا�bً، �ال يتجا�� �على مســــتو� �ســــُتكِمل عمر �لشــــخص مضاف� *ليه 
� لاللتحاO باملد��£).  مقد�� ثابت (ميثل cلك �حلّد �أل�' للعمر �ملحدَّ
 Gلألطفا< أل bســــنة عمر ��حــــد Qُتســــتخَد G� خر�، من �ملهم� bمــــر�
�ستكما< مصفوفاE �الحتسا� قد يؤ�D* 6 ظهو� �خطا� *�c كانت 

.boلعمرية كب� Eلفئا�
عالقة �لعمر بالتحصيل �لد�Iسي  (n)

ــــدِّ� فريق �لتنقيح مقد�� �لضوضا� �لذ6   ̀G� ــــب �يض�I - ٤٣٩
سُيســــَمح بــــه 4 ©موعة �لبياناE. �مــــن �ألفضل، عــــا�bً، تغيo بعض 
�حلاالE �الستثنائية �لt يكوG فيها تناقض بني �لعمر ��لتحصيل �لد��سي 
بدًال من قبو< عد� كبo من �لر��� �لt تكوG بالفعل غo متسقة. �uذ� 
� قيد بالنســــبة للحــــاالE �لt يكوG فيها �لقيد  فإنــــه من �ملمكن �G ُيحدَّ
 Gمتســــق مع �لعمر. �بالنســــبة للبلد� oغ �� Oج� عن �لنطا�ألصلي خا�
�لt ال تســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي ميكن *���� قيــــد ”³ ُيذَكر“. 
�بالنســــبة للبلد�G �لt تستخِدQ �الحتسا� �لدينامي ميكن �حلصو< على 
قيد باالستنا� *D �لعمر (مبا c 4لك سنة عمر ��حدb لألشخا� �لذين 
هم 4 سن �اللتحاO باملد�سة) ��جلنس ��النتظاQ 4 �لد��سة. �منظمة 
 bبالقر�� Qإلملا� Gللتربية ��لعلم ��لثقافة (�ليونسكو) ُتقّر بأ bألمم �ملتحد�
��لكتابــــة بند منفصل عن �لتحصيل �لد��ســــي، �uــــذ� فإنه قد ال يتعيَّن 

�ستخد�Q ”معرفة �لقر��b ��لكتابة“ كقيمة 4 مصفوفة �الحتسا�.

((�ا. �لد�Iسة ��ملؤهال� �لد�Iسية (¢ -٥ (  - ٤
٤٤٠ - ُتَعــــّد �ملعلوماE �ملتعلقة باألشــــخا� حســــب مســــتو� 
�لتعليــــم �©ا< �لد��ســــة هامة من �جل yث مــــد� �لتو�فق بني �لعر� 
��لطلــــب بالنســــبة للقو� �لعاملــــة �ملؤهلة �لt لديهــــا °صصاE معيَّنة 

4 ســــوO �لعمل. �هذ} �ملعلوماu Eا نفس �لقد� من �أل·ية بالنســــبة 
للتخطيط �تنظيم �لقد��E �إلنتاجية ملختلف مستوياE ��نو�� �فر�� 
 b١٩٩٨، �لفقر ،bيبية (�ألمم �ملتحد�مج �لتد���ملؤسساE �لتعليمية ��ل

.(٢-١٥٨
٤٤١ - �ينبغي �ال تكوG لألشخا� �لذين يقل عمرهم عن ١٥ 
� مســــبق�) معلوماE عن ©ا< �لد��ســــة �/��  عامــــ� (�� عمر Àخر �دَّ
�ملؤهالE �لد��سية. �بالنسبة لألشخا� �لذين يكوG عمرهم ١٥ عام� 
��كثر، ينبغي �G تكوG هنا  عالقة بني مســــتو� �لتحصيل �لد��ســــي 
 Gسية. �4 كل حالة، عندما تكو��لد� Eســــة �/�� �ملؤهال��ا< �لد©�
هنــــا  قيو� غــــo منطبقة، ميكن للبلد�G �لt ال َتســــتخِدQ �الحتســــا� 
 Qَتستخِد tل� Gقد تنظر �لبلد�� .“Tمعر� oلقيد ”غ� ��ُتد G� لدينامي�
�الحتسا� �لدينامي 4 �ستخد�Q �لعمر ��جلنس ��لتحصيل �لد��سي �، 

�مبا، �ملهنة لتحديد ©ا< �لد��سة �/�� �ملؤهالE �لد��سية.

�لديانة (¢ -٣ (هـ))  - ٥
٤٤٢ - ألغــــر�� �لتعد��، ميكن تعريــــف �لديانة على �hا *ما (�) 
لة، بغض �لنظــــر عما *�c كانت هذ}  �لعقيــــدb �لدينيــــة �� �لر�حية �ملفضَّ
مة �� ³ تكن، �� (�) �النتســــا� *D [اعة  �لعقيدb ممثَّلة �ماعة منظَّ
مة uا معتقد�E �ينية �� ��حية �دb�َّ. �ينبغي لكل بلد يستقصي  منظَّ
موضو� �لديانة 4 تعد��} �G َيســــتخِدQ �لتعريف �ألنسب الحتياجاته، 
 ،bألمــــم �ملتحد�) Qلتعد��، �لتعريف �ملســــتخَد� �يبيِّــــن، 4 منشــــو G��

.(٢-١٠٩ b١٩٩٨، �لفقر
ر �لديانة تنقيح متغيِّ  (�)

٤٤٣ - �لديانة هي �حد �ملتغيِّر�E �لt تتفق مع �ألمثلة �لt ُقدَِّمت 
 b4 �لفصل ”ثاني�“. �يتم �حلصو< على قيمة منطبقة لفر� ما *ما مباشر
 bسر� ��قيمة، �� من  Eتوفَّر �c* ،ملعيشــــية� bخر 4 �ألســــرÀ من عضو
� فريق �لتنقيح خطة  معيشــــية Àخر له خصائص مماثلــــة. �ينبغي �G ُيحدِّ
�لتنقيــــح �ملنطقية �لt ُتســــتخَدQ للمتغيِّــــر�E �الجتماعية �ألخر�؛ كما 
 Gملعيشــــية سو�ً� �كا� bُتنقَّح، ��ًال �لِقَيم لر� �ألســــر� ،� ينبغي �G ُتحدَّ
هو �لشــــخص �أل�< 4 �لوحدb �لســــكنية �Q ³ يكن. �*�c كاG شخص 
 G� ملعيشــــية فإنه ينبغي� bألســــر� ��منطبقة �� معر�فة هو  oيانته غ�

تتَخذ �خلطو�E �لتالية:
يانة لر[ �ألســــرH �ملعيشــــية �لكن توجد قيمة للديانة   @ حتدَّ  (])

بالنسبة لشخص oخر G �لوحدH �لسكنية
 bيوجد 4 �لوحد Gكا �c* 4 حتديد ما Dأل�� b٤٤٤ - تتمثل �خلطو

�لسكنية شخص Àخر �يانته منطبقة �ُتنسب قيمة ��< �يانة منطبقة.
 Hلوحد� G خــــرo شــــخص �� ��يانة I[ �ألســــرH �ملعيشــــية،   (n)

H �لسكنية، غZ 7دَّ
٤٤٥ - *�c ³ يكن قد ُبلِّغ عن �لديانة بالنســــبة أل6 شــــخص 4 
�ألسرb �ملعيشية فإنه *ما �G ُتنَسب �لقيمة ”غo معر��c*) “T كاG هذ� 
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�لبلد ال َيستخِدQ �الحتسا� �لدينامي) �� �G ُتحَتَسب �لديانة من Àخر 
�� �ســــرb معيشــــية له خصائص مماثلة تشمل �لعمر ��جلنس، �كذلك 
�للغــــة ��ل �مليال� �متغيِّر�E �خر� حســــبما يكــــوG مالئم�، مع �خذ 

�لظر�T �ملختلفة 4 �العتبا�.
  بالنســــبة لشخــص oخـــر خــال~ I[ �ألسرH �ملعيشية @ ُتحدَّ  ()

لــه يانة
٤٤٦ - *�c ³ يكن هذ� �لشــــخص هو �� �ألســــرb �ملعيشية �³ 

ُيبلِّغ عن �يانة فإنه ُتنَسب له �يانة �� �ألسرb �ملعيشية.

�للغة (¢ -٣ (�))  - ٦
٤٤٧ - هنا  ثالثة �نـو�� من �لبياناE �ملتعلقة باللغـة ��لt ميكـن 
 ،(٢-١١٢ b١٩٩٨، �لفقــــر ،bألمم �ملتحــــد�) Eعهــــا 4 �لتعــــد���]

�هي:
 ،bًيتكلمها �لفر�، عا� tا �للغة �لhبأ Tَُّتعر� ،Qللغــــة �أل�  (�)

4 منـزله 4 طفولته �ملبكرb؛
�للغة �ملســــتخَدمة عا�bً، �ُتعــــرTَّ بأhا �للغة �لt يتكلمها   (�)

�لفر� 4 �لوقت �حلا¨، �� 4 �غلب �أل�قاE، 4 منـزله �حلا¨؛
�لقد�b على �لتكلم بلغة معيَّنة �� �كثر.  (�)

ر �للغة تتنقيح متغيِّ  (�)
٤٤٨ - مــــن بــــني مقاييس �للغة �ملختلفة �لثالثــــة �لt قد تظهر 4 
�الســــتبياG (�للغة �ألQ، ��للغة �ملســــتخَدَمة عــــا�bً، ��لقد�b على �لتكلُّم 
 Qبلغة معيَّنة �� �كثر) توجد عالقة بني �ملقياســــني �أل�َّلني �·ا �للغة �أل
 Gموجوَ�ين 4 �ستبيا Gملقياسا� Gعندما يكو� .bًللغة �ملســــتخَدمة عا���
ينبغي �G تبحث �فرقة �لتنقيح �حتما< تنقيحهما مع�. �*�c كاG �6 من 

�ملقياسني غo منطبق فإنه ميكن �ستخد�Q �ملقيا£ �آلخر لتحديد قيد.
ر �للغة: I[ �ألسرH �ملعيشية تنقيحا� متغيِّ  (])

٤٤٩ - ُتعتَــــ� �للغــــة متغيِّر� Àخــــر يتفق مع �ألمثلــــة �ملعر�ضة 4 
� �فرقة �لتنقيح خطة �لتنقيح �ملنطقية  �لفصــــل ”ثاني�“. �ينبغــــي �G ُتحدِّ
�لــــt سُتســــتخَدQ للمتغيِّــــر�E �الجتماعية �ألخر� مــــع تنقيح ِقَيم �� 
 Qلغته (�للغة �أل Gلشــــخص �لذ6 تكو� Gكا �c*� .ألســــر �ملعيشية ��ًال�
 bألســــر� ��معر�فة هو  oمنطبقة �� غ oغ (bًللغة �ملســــتخَدمة عا�� ��
� ��ًال ما *�c كاG يوجد 4 �لوحدb �لسكنية  �ملعيشية فإنه Iب �G ُيحدَّ
 Gكا �c*� .خر لغته منطبقة �ُتنَسب قيمة ��< لغة منطبقةÀ 6 شخص�
ال يوجد لشــــخص Àخر 4 �لوحدb �لســــكنية قيمة منطبقة للغة فإنه *ما 
�G ُتنَسب �لقيمة ”غo معر��c* “T كاG �لبلد ال َيستخِدQ �الحتسا� 
�لدينامــــي �� �G ُتحَتَســــب قيمــــة للغة من Àخر �� �ســــرb معيشــــية له 
خصائص مماثلة تشــــمل �لعمر ��جلنس، �كذلك متغيِّر�E �خر� تتعلق 
باللغــــة ��ــــل �مليال� �متغيِّر�E �خر� حســــبما يكــــوG مالئم� 4 ظل 

.bلسائد� Tلظر��

ر �للغة: �ألشخا� خال~ I[ �ألسرH �ملعيشية تنقيح متغيِّ  (n)
٤٥٠ - *�c كاG �لشخص ليس هو �� �ألسرb �ملعيشية �كانت 
 bمنطبقة فإنه ُتنَسب قيمة �للغة �ملتعلقة بر� �ألسر oقيمة متغيِّر �للغة غ

�ملعيشية.
ر �للغة: �ستخد�w �ألصل �لعرقي �� Zل �مليال تنقيح متغيِّ  ()

٤٥١ - هنــــا  ��تبــــا± �ثيق بني متغيِّر6 �للغــــة ��ألصل �لعرقي، 
�4 بعــــض �ألحيــــاG �ل �مليال�، �من �ملمكن تنقيح هذ} �ملتغيِّر�E مع� 
بالنســــبة لبعــــض �لبلد�G. كذلــــك فإنه ينبغي �G تنظــــر �فرقة �لتنقيح 4 
 .Eلقائمة بني هذ} �ملتغيِّر�� Eيث تعكس �لعالقاy �مسألة تنظيم �لرمو
�على حسب عد� �أل�قاQ 4 �لرمز �تو�يع �للغاE ��لفئاE �لعرقية 4 
�لبلد ميكن �ضع تناظر�E للمساعدb 4 *عطا� ِقَيم للر��� غo �ملعر�فة 

�� غo �ملتسقة.
wر �للغة: �للغة �أل تنقيح متغيِّ (هـ) 

٤٥٢ - *�c كانت �للغة �ألQ غo معر�فة، �لكن �لشــــخص فلبي§ 
ُ�لِــــد 4 �لفلبــــني، فإنــــه من �ملمكن *عطــــا� قيمة لغــــة معا�لة مالئمة - 
� قيمة للغة  تاغالــــو® �� *يلوكانــــو �� لغة فلبينية �خر�. �عا�bً، ال ُتحدَّ
ֲדذ} �لطريقة *ال بالنســــبة لر� �ألسرb �ملعيشية، كما �G �مز تلك �للغة 
ُينَسب ألعضا� �ألسرb �ملعيشية �آلخرين، غo �نه يتعيَّن �G يبحث فريق 
�لتنقيــــح 4 كل بلــــد �لظر�T �ملعيَّنة �لســــائدb، �لt تشــــمل �خلصائص 
�جلغر�فية للمنطقة (مثل �لسكن 4 �حلضر �� �لريف) �� �لعمر �� بنو�� 

�خر�.
نة م بلغة معيَّ ر �للغة: �لقدHI على �لتكلُّ تنقيح متغيِّ  (�)

٤٥٣ - �لقــــد�b على �لتكلم بلغــــة معيَّنة هي متغيِّر ثالث يتفق مع 
�ألمثلــــة �لــــt ُقدَِّمت 4 �لفصل ”ثاني�“. �مــــرb �خر�، ينبغي �G ُتنقَّح 
 bكانت قيمة �للغة لر� �ألسر �c*� .ملعيشــــية� bألســــر� �� Eًال بيانا��
�ملعيشية غo منطبقة �� غo معر�فة، تكوG �خلطوb �أل�D هي حتديد ما 
*�c كاG يوجد 4 �لوحدb �لسكنية �6 شخص Àخر تكوG قيمة قد�ته 
على �لتكلُّم باللغة منطبقة �ُتنَســــب قيمة ��< لغة منطبقة. �*�c كاG ال 
 G� لســــكنية قيمة منطبقة للغة فإنه *ما� bخر 4 �لوحدÀ يوجد لشــــخص
ُتنَســــب �لقيمة ”غo معر��c* “T كاG �لبلد ال َيســــتخِدQ �الحتسا� 
�لدينامــــي �� �G ُتحَتَســــب قيمــــة للغة من Àخر �� �ســــرb معيشــــية له 
 Eخصائص مماثلــــة (مثًال، �لعمر ��جلنس، �كذلك �ل �مليال� �متغيِّر�
 Gكا �c*� .(bلســــائد� Tمالئمــــ� 4 ظل �لظر� Gخر� حســــبما يكو�
�لشخص ليس هو �� �ألسرb �ملعيشية �كانت قيمة �لقد�b على �لتكلم 
 bألســــر� �� b�منطبقة فإنه ُتنَســــب �لقيمة �ملتعلقة بقد oبلغة معيَّنة غ

�ملعيشية على �لتكلم بلغة معيَّنة.

((V) ٣ - ¢) ألصل �لعرقي�  - ٧
 t٤٥٤ - تتوقــــف �لطو�ئف �لســــكانية �لقوميــــة �/�� �لعرقية، �ل
يلــــزQ [ــــع معلوماE عنها 4 �لبلد�G �ملختلفــــة، على �لظر�T �لوطنية 



٧٣

� �ستنا�� *ليها �لطو�ئف �لعرقية تشمل  لتلك �لبلد�G. ��ألسس �لt حتدَّ
�لقوميــــة �لعرقية (�6 �لبلد �ألصلــــي �� �ملنطقة �ألصلية بوصفهما �َمرين 
fتلَفــــني عن �ملو�َطنة �� بلد �جلنســــية �لقانونية) ��لعــــرO ��للوG ��للغة 
��لديانــــة، �عا��E �مللبس ��ملــــأكل، ��لقبيلة، �� ©موعاf Eتلفة من 
هذ} �خلصائص. �عال�b على cلك فإG بعض �لعبا��E �ملستخدمة مثل 
”�لعنصــــر“ �”�ألصل“ � ”�لقبيلة“ uــــا عد� من �لدالالE �ملختلفة. 
� �لتعا�يف ��ملعايo، �لt يطبقها كل بلد يستقصي  �Iب لذلك �G حتدَّ
�خلصائص �لعرقية لسكانه، �فق� للطو�ئف �لt يرغب �لبلد 4 حتديدها. 
�yكــــم طبيعة �ملوضو�، ســــتختلف هذ} �لطو�ئــــف �ختالف� كب�o من 
بلــــد *À Dخر. لذلك ال يوصى بوضع معايE�c o صلة باملوضو� على 

.(٢-١١٦ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) ¨لد�� Oلنطا�
ر �ألصل �لعرقي تنقيح متغيِّ  (�)

 �c* ،ألخر�� Eتســــاعد بعــــض �ملتغيِّــــر� G� ٤٥٥ - مــــن �ملمكن
 oمنطبق �� غ oغ Gُجِمَعــــت، 4 حتديــــد ”�ألصل �لعرقي“ عندما يكو
معر�T. �4 بلد�G عديدb توجد عالقة بني �ل �مليال�، ســــو�� ��خل 
 “Qللغة �أل�” Gجنبية، ��ألصل �لعرقــــي. �باملثل فإ� Gلبلــــد �� 4 بلــــد��
تكــــوG 4 كثo من �ألحياG مؤشــــر� صحيح� لألصل �لعرقي بالنســــبة 
لبلد�G عديدc� bلك ألG �لفئاE، �بالتا¨ �لرمو�، ســــتكوG متشــــاֲדة، 

*G ³ تكن متطابقة.
ر �ألصل �لعرقي: لر[ �ألسرH �ملعيشية تنقيح متغيِّ  (])

٤٥٦ - يتفــــق �ألصــــل �لعرقي �يض� مــــع �ملثا< �لــــذ6 ُعر� 4 
�لفصل ”ثاني�“. �ينبغي �G تنظر �فرقة �لتنقيح 4 �تبا� �خلطة �ملوصوفة 
 Eتنقَّح ��ًال بيانا G� الجتماعية �ألخــــر�. �ينبغي� Eبالفعــــل للمتغيِّر�
 bكانت قيمة �ألصل �لعرقي لر� �ألســــر �c*� .ملعيشــــية� bألســــر� ��
� ��ًال مــــا *�c كاG يوجد  �ملعيشــــية غــــo منطبقة �� غo معر�فــــة، ُيحدَّ
4 �لوحدb �لســــكنية �6 شــــخص Àخر يكوG �ألصل �لعرقي بالنسبة له 
منطبق� �ُتنَسب قيمة ��< �صل عرقي منطبقة. �*�c كاG ال يوجد مثل 
هذ� �لشخص فإنه *ما �G ُتنَسب �لقيمة ”غo معر��c* ،“T كاG �لبلد 
ال يســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي، �� �G ُتحَتَسب قيمة لألصل �لعرقي 
من Àخر �� �ســــرb معيشــــية له خصائص مماثلة (مثًال، �لعمر ��جلنس، 
�كذلك �للغة ��ل �مليال� �متغيِّر�E �خر� حســــبما يكوG مالئم� 4 

.(bلسائد� Tظل �لظر�
 Hألســــر� ]I ~ر �ألصل �لعرقي: �ألشــــخا� خال تنقيــــح متغيِّ  (n)

�ملعيشية
٤٥٧ - *�c ³ يكن �لشــــخص هو �� �ألســــرb �ملعيشية �كانت 
�لقيمة لألصل �لعرقي غo منطبقة فإنه ُتنَسب قيمة �ألصل �لعرقي لر� 

�ألسرb �ملعيشية.
ر �ألصل �لعرقي: �ستخد�w �للغة �Zل �مليال تنقيح متغيِّ  ()

٤٥٨ - هنــــا  ��تبــــا± �ثيق بني متغيِّر6 �ألصــــل �لعرقي ��للغة، 
�4 بعــــض �ألحيــــاG �ل �مليال�، �من �ملمكن تنقيح هذ} �ملتغيِّر�E مع� 

بالنســــبة لبعــــض �لبلد�G. كذلــــك فإنه ينبغي �G تنظــــر �فرقة �لتنقيح 4 
 .Eلقائمة بني هذ} �ملتغيِّر�� Eيث تعكس �لعالقاy �مسألة تنظيم �لرمو
 4 Eلعرقية ��للغا� Eيع �لفئا��على حسب عد� �أل�قاQ 4 �لرمز �تو
�لبلد ميكن �ضع تناظر�E للمساعدb 4 *عطا� ِقَيم للر��� غo �ملعر�فة 

�� غo �ملتسقة.
 oكانت قيمة �ألصل �لعرقي غ �c* ٤٥٩ - �على سبيل �ملثا< فإنه
معر�فة �لكن �لشخص يتكلم ��حدb من لغاE �لفلبني �ُ�لد 4 �لفلبني 
فإنه من �ملمكن �G ُينَســــب معا�< مالئم لألصل �لعرقي، فلبي§. ��� 
�ألسرb �ملعيشية هو �حد}، عا�bً، �لذ6 ُينَسب *ليه �ألصل �لعرقي ֲדذ} 
 oغ ،(ملعيشية �آلخرين� bفر�� �ألسر� D* لك �لرمزc ُينَســــب�) لطريقة�
 Tلظر�� �يأخذ 4 �العتبا G� D* فريــــق �لتنقيح لكل بلد ســــيحتا� G�
�ملعيَّنة �لسائدb �لt تشمل طبيعة �ملنطقة �جلغر�فية (مثل �إلقامة 4 �حلضر 

�� 4 �لريف) �� �لعمر �� بنو�� �خر�.

((��لعجز (¢ - ٨ (  - ٨
٤٦٠ - لقيا£ ُبعد �لعجز، ينبغي تعريف �لشخص �لذ6 يعا¡ من 
 t4 نو�، �� عد�، �ألنشطة �ل �لعجز بأنه �لشــــخص �لذ6 لديه قصو�
يســــتطيع �G يؤ�يها بســــبب صعوباE مستمرb ُتعز� *D حالة بدنية �� 
 Eلك حاالc من µحالة عقلية �� مشــــكلة صحية طا< �مدها. �يســــتث
�لعجــــز قصــــbo �ألمد �لنا[ة عن حالة مؤقتة، ككســــر 4 �لســــاقني �� 
 tألكثر من ســــتة �شــــهر فهي �ل Qتد� tلعجز �ل� Eمــــر�. �مــــا حاال

.(٢-٢٦٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) جها��ينبغي *�
ه لتحديد �ألشــــخا�  ٤٦١ - �ينبغــــي �G يتضمن �لســــؤ�< �ملوجَّ
�لذيــــن يعانوG من �لعجــــز فئاE عريضة من حاالE �لعجز كي يتمكن 
كل شــــخص مــــن �لتحقق من �جــــو�، �� عدQ �جــــو�، كل نو� من 
�نو�� �لعجز. �يوصى هنا باستخد�Q �لقائمة �لتالية من �لفئاE �لعريضة 
 Eحاال� Eلعجز �ملبنية على �ســــا£ �لتصنيف �لد�¨ للعاها� Eحلــــاال
�لعجز ��إلعاقة: صعوباE �إلبصا� (�لو بالنظا�b)؛ �صعوباE �لســــمع 
(�لو مبعيناE �لسمع)؛ �صعوباE �لنطق (�لتكلم)؛ �صعوباE �حلركة/

�لتنقل (�ملشــــي ���تقا� �لســــال³ ��لوقوT)؛ �صعوباE حركة �جلسم 
 Qإلمسا  �� �لقبـض (�ستخد�� E؛ �صعوبا(نا� ��لركو�vلتنا�< ��ال�)
�ألصابـع لإلمســـــا  باألشــــيا� �� للقبــــض عليها)؛ �صعوبــــاE �لتعلم 
(�لصعوبــــاE �لذهنية �� �لتخلف)؛ ��لصعوباE �لســــلوكية (�ملشــــاكل 
�لنفســــية ��لعاطفية)؛ �صعوباE �لعناية �لشــــخصية (�الغتسا< ���تد�� 
�). �يعرTَّ �لشخص  �ملالبس �تنا�< �لطعاQ)؛ �صعوباE �خر� (حتدَّ
بأG لديه حالة عجز *�c تبني �G لديه حالة، �� �كثر، من حاالE �لعجز 

.(٢-٢٦٤ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) 4 �لقائمة b��لو��
ر �لعجز تنقيح متغيِّ  (�)

٤٦٢ - *�c ³ يقدQِّ شخص ما �ّ�� على هذ� �لسؤ�< فإنه يكوG من 
�لصعب حتديد ما *�c كانت �خلانة قد ُترَكت خالية بسبب عدQ �جو� 
عجز �� بســــبب عدQ �جو� �غبة لد� �لشــــخص 4 �لرّ� لســــبب ما. 
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� فريق �لتنقيح 4 �لبلد ما *�c كاG يرغب 4 تنقيح �لبند  ــــدِّ  ̀G� ــــبI�
 Qستخد�� Q4 حالة عد “Tمعر� oلقيمة ”غ� ���بالطريقة �لعا�ية، بإ�
 4 Gخر�À مها �فر�� �الحتســــا� �لدينامي، �� باستخد�Q �لر��� �لt قدَّ
 G� الحتســــا� �لدينامي. �كبديل، ميكن لألخصائيني� Qحالة �ســــتخد�
يقــــر��� �G �لــــر��� �لt ُتقَبل هي �لر��� �لt حتدِّ� �جو� عجز �حدها 
��G �6 �� غــــo مطابــــق ينبغي �G يكوG ”ال يوجد عجز“. �4 �حلالة 

�ألخbo ال ُيستخَدQ �الحتسا� �لدينامي.
حاال� تعد �لعجز  (])

 Eعن حاال Eجتمــــع معلوما tل� Gحتتا� �لبلد� T٤٦٣ - ســــو
 G� D* هنــــا  حاجة Gتكو Tتعديل �لتنقيح. �ســــو D* تعــــد� �لعجــــز
يتتبــــع برنامج �لتنقيح �لعد� �إل[ــــا¨ �ملمكن حلاالE �لعجز، �كذلك 
مــــد� حد�_ ������ �تو�يع تلك �حلاالE. �كما ســــبق فإG غالبية 
�لبلد�G ســــتجد �نه ليس من �ملالئم �G ُتســــتخَدQ بياناE من �شــــخا� 
Àخريــــن لتحديــــد ِقَيم متغيِّر �لعجز، �uذ� فإنه قد تكوG هنا  حاجة 4 
�حلــــاالE غــــo �ملنطبقة *D *���� �لقيمة ”غــــo معر�T“، بل ��لقيمة 

”غo معر�T ما *�c كاG يوجد عجز“.
�لعاهة ��إلعاقة (¢ - ٨ ([))  - ٩

٤٦٤ - مــــن �ملمكن تقدير مســــتوياE �إلعاقة عــــن طريق *جر�� 
حتليل مقا�G ملن يبلِّغوG عن �لعجز، �من ال يبلِّغوG، حسب خصائص 
�خــــر� كالتعليم ��لعمل مثــــًال. �قد ִדتم بلد�G �يض� �مع بياناE عن 
حــــاالE خاصــــة يعا¡ فيها �ملعوقــــوG من �إلعاقة، �مــــن cلك مثًال ما 
 E4 �لعمل �� خال< �ملناسبا �� Qد_ عند �ستعما< �سائل �لنقل �لعا`
�الجتماعية. ��مبا �ســــتهدT هذ� �لنو� من �ملعلوماE �حلّد من عو�مل 
معيَّنة تؤ�D* 6 عز< �ألشخا� �ملصابني بالعجز (كاحلو�جز �لبدنية �� 
نقص �خلدماE �� �لسلو  �ملجتمعي �لسلÆ �� �لتحامل على �ألشخا� 
� �لســــؤ�< �ملتعلــــق باإلعاقة �نو��  �ملصابــــني بالعجــــز). �ينبغي �G `دِّ
 Qكة على قد�متنع �لشــــخص �ملصا� بالعجز من �ملشــــا tل� Eلصعوبا�
�ملسا��b 4 �نشطة �ملجتمع. �ينبغي مر�عاb �جلانبني �لبد¡ ��الجتماعي 
ح يتسـµ َتَفُهم �لبيئة �لt يعيش فيها �لشخص �ملصا� بالعجز (�ألمم 

.(٢-٢٧٦ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�
ر �إلعاقة ر �لعاهة �متغيِّ تنقيح متغيِّ  (�)

 �c* فريق �لتنقيح 4 �6 بلد ما � ٤٦٥ - مرb �خر�، Iب �G ُيحدِّ
 “Tمعر� oِقَيم ”غ ���عن طريق *� bسينقِّح �لبند بالطريقة �ملعتا� Gكا
َمة  4 حالة عدQ �ستخد�Q �الحتسا� �لدينامي، �� باستخد�Q ���� مقدَّ
من �فر�� Àخرين 4 حالة �ســــتخد�Q �الحتسا� �لدينامي. �كبديل، قد 
� �نــــه توجد *عاقة هي �حدها  ُيقــــرِّ� �ألخصائيــــوG� G �لر��� �لt ُتحدِّ
�لt سُتقَبل ��G �6 �ّ� غo منطبق سُيعطى �لقيمة ”ال توجد *عاقة“.

((n) ٨ - ¢) سبا[ �لعجز�  - ١٠
٤٦٦ - للمعلوماE �ملتعلقة بأسبا� �لعجز �·ية لتخطيط �تقييم 
بر�مــــج �لوقايــــة. �نظر� لضيق �حليــــز �ملتا¶ 4 �ســــتبياG �لتعد��، ميكن 

 Tعن �ألسبا� بتوجيه �سئلة عامة عن �لظر� Eحلصو< على معلوما�
لة عن �مر�� معيَّنة ��  �لt نشأ فيها �لعجز بدًال من توجيه �سئلة مفصَّ
 Eئيســــية 4 [ع �لبيانا� Eس فئاÛ Qمعيَّنة. �ينبغي �ســــتخد� Eصابا*
�ملتعلقــــة بأســــبا� �لعجز، هي: (�) �خللقية/�لســــابقة للــــوال�b؛ � (�) 
 Qلُســــد: �عتا�� Qلك مثًال شــــلل �ألطفا< ��جلذ�c ألمر��/�لعلل، �من�
عدســــة �لعني؛ � (�) �إلصابة/ �حلو��_/�لرضــــو�، �من �مثلة cلك 
مثًال حو��_ �لطرO ��لنقل، ��إلصاباE �لنا[ة عن �لســــقو± �لعا�� 
�� �حلريــــق �� �لعمليــــاE �حلربية �� �لتســــمم �لعا��؛ � (�) �ســــبا� 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bخــــر�؛ � (هـ) �ســــبا� ©هولة (�ألمم �ملتحــــد�

.(٢٧٧

ر سبب �لعجز تنقيح متغيِّ  (�)

 Gكا �c* فريــــق �لتنقيــــح 4 �6 بلد مــــا � ٤٦٧ - Iــــب �G ُيحــــدِّ
 4 “Tمعر� oِقَيم ”غ ���عن طريق *� bسينقِّح �لبند بالطريقة �ملعتا�
َمة  حالة عدQ �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي، �� باستخد�Q ���� مقدَّ
من �فر�� Àخرين 4 حالة �ســــتخد�Q �الحتسا� �لدينامي. �كبديل، قد 
� �نــــه توجد *عاقة هي �حدها  ُيقــــرِّ� �ألخصائيــــوG� G �لر��� �لt ُتحدِّ
�لt ســــُتقَبل ��G �6 �ّ� غo منطبق ســــُيعطى �لقيمة ”ال توجد *عاقة“. 

.(٢-٢٧٧ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�)

�خلصائص �القتصاية  - "�

٤٦٨ - ينبغي �G تغطي �ملعلوماE �ملتعلقة yالة �لنشا± �القتصا�6، 
من حيث �ملبد�، �لســــكاG بكاملهم، لكنها ُتجمع، 4 �لو�قع، عن كل 
شــــخص بلغ، �� جتا��، فئة عمرية �نيا جر� حتديدها �فق� لأل�ضا� 
4 كل بلد. �ال يع§ cلك تلقائي� �G يكوG �حلد �أل�' لِســــن �لتخر� 
من �ملد�ســــة هو �حلد �أل�' للِســــن جلمع معلوماE عن حالة �لنشا±. 
فالبلد�G �لt يشا�  فيها �طفا< كثG�o عا�bً 4 �لز��عة، �� غoها من 
�نو�� �لنشــــا± �القتصا�6 (مثل �لتعدين ��حلياكة ��حلرT �لبســــيطة)، 
 Gحد ��' من �لِسن �قل من �حلد �أل�' للِسن 4 �لبلد� �حتتا� الختيا
�لt يكوG من غo �ملألوT فيها تشغيل �ألطفا< صغا� �لِسن. �جد��< 
�خلصائــــص �القتصا�ية ينبغي �G متيِّز على �ألقل بني �ألشــــخا� �لذين 
تقل �عما�هم عن ١٥ سنة ��ألشخا� �لذين بلغو� ١٥ سنة فأكثر؛ �ما 
�لبلد�G �لt يكوG فيها �حلد �أل�' لِسن �لتخر� من �ملد�سة �على من 
١٥ سنة، �يكوG فيها �طفا< ناشطوG �قتصا�ي� ��G هذ} �لِسن، فعليها 
�G تســــعى *D �حلصو< على بياناE عــــن �خلصائص �القتصا�ية uؤال� 
�ألطفا< ֲדدT حتقيق قابلية �ملقا�نة �لد�لية على �ألقل لألشخا� �لذين 
بلغو� ١٥ ســــنة فأكثر. �كث�o ما Iر6 �يض� *غفا< مشــــا�كة �ملسنني 
من �لرجا< ��لنســــا� بعد ســــن �لتقاعد �ملعتا�b 4 �ألنشطة �القتصا�ية. 
�هذ� يســــتدعي *يال� �هتماQ شديد عند قيا£ حجم �لسكاG �لناشطني 
�قتصا�يــــ�. �ال ينبغــــي عا�bً �ســــتعما< حد �على للِســــن، لقيا£ حجم 
�لســــكاG �لناشطني �قتصا�ي�، *c قد يز��< عد� كبo من �ملسـنني �لذين 
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جتـا��� سن �لتقـاعد �نشطـة �قتصا�ية *مåا على vو منتظم �� بني �حلني 
.(٢-١٧٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) آلخر��

� ��' للِسن بالنسبة للمشا�كة  دِّ� كل بلد حدَّ  ̀G� بI� - ٤٦٩
4 �لنشــــا± �القتصــــا�6. �قد حتتا� �لبلد�G �ملهتمــــة �مع بياناE عن 
 G� بI حد� ��' منخفض� للِسن، �لكن �تا° G� D* >عمالة �ألطفا
تتذكــــر �نه ســــتحد_ ضوضا� بقد� ما عندمــــا يتم باخلطأ عّد �ألطفا< 
�لذيــــن ليســــو� 4 �لقوb �لعاملة على �hم 4 �لقــــوb �لعاملة. �بعد حتديد 
�حلد �أل�' للِسن، ُتنقَّح بنو� �لنشا± �القتصا�6 كي ُتبوَّ� لألشخا� 
�لبالغ عمرهم X ســــنة �� �كثر ؛ �uذ� فإG �لتنقيح لألطفا< �لذين يقل 
عمرهم عن X سنة سيكوG ضر��ي� فقط للتأكد من �G خاناE [يع 
 Gتكو ����ية � Tلقيو� خالية. �لتســــهيل �ضع �جلد��<، ينبغي حذ�

قد ُ��خلت ألطفا< يقل عمرهم عن X سنة.

((�حالة �لنشا§ (¢ - ٦ (  - ١
 E٤٧٠ - يتضمن بند حالة �لنشا± �القتصا�6 عد�� من �ملتغيِّر�
 bمفيد Eيِر� ��نا} �صف لبعض منهــــا. �هذ} �ملتغيِّر� tالقتصا�يــــة �لــــ�
تا� *D *عا�b تبويبها ألغر��  بالنسبة جلمع �لبياناE، �لكن �ألمر قد̀ 

جتهيز �لبياناE �حتليلها.
٤٧١ - � ”حالة �لنشــــا± �حلا¨“ هي عالقة �لشخص بالنشا± 
�القتصــــا�6، بنــــا� على فتــــرb مرجعية �جيزb، كأســــبو� ��حد مثًال. 
�ُيعت� �ســــتخد�Q ”�لنشــــا± �حلا¨“ هو �ألنســــب للبلد�G �لt ال يتأثر 
فيها �لنشا± �القتصا�6 للسكاG كث�o بعو�مل موËية �� عو�مل �خر� 
 bهذ} �لفتر Gتكو G� لســــنة. �من �ملمكن� �على مد� Eتســــبِّب �ختالفا
 bمدִדا �ســــبو� ��حد �ســــبوع� ثابت� �د�� 4 �لفتر tلزمنية �ملرجعية �ل�
 boلسبعة �ألخ� Qخر �سبو� تقوميي كامل، �� �ألياÀ �� ،ملاضية� bلوجيز�

.(٢-١٨٠ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) لسابقة للعّد�
 b١٩٩٨، �لفقر) bلألمم �ملتحد �4 منشو ��٤٧٢ - �طبق� ملا �
٢-١٨٢) فــــإG �مللتحقــــني بعمــــل هم [يــــع �ألشــــخا� �لذين تزيد 
�عما�هم عن ِســــن معيَّنة �يكونوG، خــــال< فترb مرجعية قصbo مدִדا 

�سبو� ��حد �� يوQ ��حد، ضمن فئةمن �لفئتني �لتاليتني:
�لعمل بأجر   (�)

 bقائــــم بعمــــل: كل شــــخص ��َّ� خــــال< �لفتــــر  ‘١’
�ملرجعية بعض �ألعما< لقا� �جر �� مرتب، نقد6 

�� عي§؛
له �ظيفة �لكنه ال يعمل: كل شخص عمل بالفعل   ‘٢’
4 �ظيفتــــه �حلالية، �كاG خــــال< �لفترb �ملرجعية 
منقطع� بصفة مؤقتة عن �لعمل، �له ��تبا± �Ëي 
بوظيفتــــه يقــــوQ عليه �ليــــل، مثل �ســــتمر�� تلقي 
�ألجر/�ملرتــــب �� �جو� ضماG بالعو�D* b �لعمل 
بعد �نتها� �لوضــــع �لطا�É، �� �تفاO على موعد 

�لرجــــو� *D �لعمل بعد فترb �لتغيُّب �لقصbo عن 
�لوظيفة.

�لعمل للحسا� �خلا�:  (�)
 bقائــــم بعمــــل: كل شــــخص ��َّ� خــــال< �لفتــــر  ‘١’
�ملرجعيــــة بعض �ألعما< بغــــر� �لربح �� حتقيق 

كسب لألسرb، نقد� �� عين�؛
مرتبــــط مبشــــر�� �لكنه ال يعمل: كل شــــخص   ‘٢’
مرتبط مبشــــر��، قــــد يكوG مشــــر�عا جتا�ي� �� 
 bخال< �لفتر Gكا ،Eعة �� مشــــر�� خدمــــا�مز

�ملرجعية منقطع� عن �لعمل مؤقت� لسبب معيَّن.
٤٧٣ - �فئــــة �لســــكاG ”غــــo �لناشــــطني عــــا�b“ تضــــم [يع 
لني.  �ألشــــخا� غo �ملصنَّفني كأشــــخا� ملتحقني بعمــــل �� كمتعطِّ
�يوصى بتصنيف �لســــكاG ”غo �لناشــــطني عا�D* “b �لفئاE �أل�بع 

.(٢-٢٠٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمـم �ملتحد�) لتاليـة�
 oلطــــال�“: �ألشــــخا� مــــن �6 من �جلنســــني، غ�”  (�)
�ملصنَّفــــني ”ناشــــطني �قتصا�ي� عا�b“، �لذين �نتظمو� 4 �ية مؤسســــة 
تعليمية نظامية، عامة �� خاصة، لَتَلقي تعليم منتظم 4 �6 مستو� من 

مستوياE �لتعليم خال< �لفترb �ملرجعية.
 oألشخا� من �6 من �جلنسني، غ� :“Eبا� �لبيو��”  (�)
�ملصنَّفني ”ناشطني �قتصا�ي� عا�b“، �لذين قامو� بالو�جباE �ملáلية 4 
بيوִדم، �منهم مثًال �باE �لبيوE �� غoهن من �ألقا�� �ملسؤ�لني عن 
 Gليني، �لذين يعملوáلعاملني �مل� G� oألطفا<. (غ�� >áمل� Gعاية شؤ��

بأجر، يصنَّفوG ”ناشطني �قتصا�ي�“)؛
”�صحا� �ملعاشــــاE �لتقاعدية �� �لدخو< �لر�Ëالية“:   (�)
�ألشــــخا� من �6 من �جلنســــني، غــــo �ملصنَّفني ”ناشــــطني �قتصا�ي� 
عا�b“ �لذين يتلقوG �خًال من �ملمتلكاE �� �الســــتثما��E، �� �لفو�ئد 
�� �إلIا��E �� �إلتا��E �� �ملعاشاE �لتقاعدية من �نشطة سابقة �ال 

ميكن تصنيفهم ”طالب�“ �� ��با� بيوE؛
 oخر�“: �ألشــــخا� من �6 من �جلنســــني، غ� Eفئا”  (�)
�ملصنَّفني ”ناشطني �قتصا�ي� عا�b“، �لذين يتلقوG معونة عامة �� �عم� 
 Eحتــــت �6 من �لفئا Gجو�خاصــــ�، �ســــائر �ألشــــخا� �لذين ال يند

�ملذكو�b �عال}.
�لفئا� ;�� �لصلة µالة �لنشا§  (�)

((١ - ��لسكا� �ملتعطلو� (¢- ٦ (  ‘١’
-١٩٩٨، ٢) bلألمم �ملتحــــد �4 منشــــو ��٤٧٤ - �فقــــ� ملا �

١٩٤) فإG �ملتعطلني هم [يع �ألشخا� �لذين تزيد �عما�هم عن ِسن 
معينة �يكونوG خال< �لفترb �ملرجعية ضمن فئة من �لفئاE �لتالية:

”بــــال عمل“: �6 غــــo ملتحق بعمل بأجر �� غo عامل   (�)
حلسابه �خلا�؛



٧٦

 Oبعمل“: �6 متــــا¶ لاللتحا Oمتــــا¶ حالي� لاللتحــــا”  (�)
بعمل بأجر �� للعمل حلسابه �خلا� خال< �لفترb �ملرجعية؛

 b4 فتر b� ”يبحــــث عن عمل“: �6 �°ذ خطــــو�E �دَّ  (�)
قريبــــة معيَّنــــة للبحث عن عمــــل بأجر �� للعمل حلســــابه �خلا�. �قد 
تكوG �خلطو�E �ملحد�b قد Þلت �لتســــجيل 4 مكاتب �لعمل �لعامة 
�� �خلاصة؛ �تقدمي طلباE أل�با� �لعمل؛ ��الستفسا� 4 مو�قع �لعمل 
�� �ملز��� �� على �بو�� �ملصانع �� 4 �ألســــو�O �� غoها من �ماكن 
�لتجمــــع؛ �نشــــر *عالنــــاE 4 �لصحــــف �� �لـر� على ما تنشــــر} مـن 
*عالناE؛ ��لتما£ مساعدb �ألصدقا� ��ألقربا�؛ ��لبحث عن ��� �� 
مبÀ �� µالE �� معد�E إلقامة مشــــر�� لنفسه؛ �تدبo �ملو��� �ملالية؛ 
��لتقدQ بطلباE للحصو< على تصا�يح �تر�خيص. �سيكوG من �ملفيد 
4 تصنيــــف �ملتعطلني متييز �لباحثــــني عن عمل للمرb �أل�D عن غoهم 

من �لباحثني عن عمل.
٤٧٥ - �علــــى �جه �لعموQ، ينبغي للشــــخص، كي يصنَّف على 
 oعــال}. غ� b�لثالثة �ملذكو� oنه شـــــخص ”متعـطل“، �ستيــفا� �ملعاي�
�نــــه 4 �حلــــاالE �لt ال تفيد فيها كث�o �لوســــائل �لتقليدية للبحث عن 
م �� �د�� �لنطاO بوجه  عمل، �� حيث يكوG ســــوO �لعمل غo منظَّ
 oلك �لوقت �ملعيَّن، غc 4 ،ستيعا� �ليد �لعاملة� Gحــيث يكو �� ،Qعا
كاT، �� حـــيث تكوG �لقوb �لعاملة *D حٍد كبo من �لعاملني حلساֲדم 
ــــد للبطالة عن طريق °فيف معيا�  �خلــــا�، Iو� تطبيق �لتعريف �ملوحَّ
�لبحــــث عــــن عمل. �هذ� �لتخفيف مقصو� به �ساســــ� �لبلد�G �لنامية، 
حيث يضيق معيا� �لبحث عن عمل عن �ستيعا� نطاO �لبطالة بأكمله. 
�بذلــــك �لتخفيف، �لذI 6يز 4 �حلاالE �لقصو� �الســــتغنا� �لكامل 
عــــن هــــذ� �ملعيا�، يظل �ملعيا��G �ألساســــياG �ملنطبقاG ·ا ”بال عمل“ 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bبعمل“ (�ألمم �ملتحد Oمتــــا¶ حالي� لاللتحا”�

.(١٩٥
٤٧٦ - �تنقيحــــاE �لِقيَــــم �ملتعلقــــة بالبطالة - ”ُمســــتغµ عنه“ 
�”يبحث عن عمل“ � ما *�c كاG �لشــــخص قا��� على �لقياQ بعمل 
 Gُتجر� مع�. كذلك فإ G� بI - (Eُ�جد G*) “خر سنة عملÀ”�
هنا  حاجة *G� D تكوG هذ} �لِقَيم متفقة مع �لر��� �ملتعلقة بالنشا± 
�القتصا�6، كما �نه ينبغي، 4 غالبية �حلاالE، �ال ُتستو�c* ¹ �ستوفيت 
�لبنــــو� �ملتعلقــــة مبدb �لعمل ��لصناعة ��ملهنــــة �فئة �لعامل ��ل �لعمل. 
�*�c قر� �خصائّيو ما�b �لبحث �G هنا  حاجة *D ”*����“ قيمة للبند 
عندما تكوG خانة �لرّ� خالية �� يكوG �لرّ� غo منطبق فإنه من �ملمكن 
تنفيذ مصفوفة �حتســــا� ُيستخَدQ فيها �لعمر ��جلنس، ��مبا �لتحصيل 

�لد��سي للشخص.

((٢ - �يبحث عن عمل (¢ - ٦ (  ‘٢’
٤٧٧ - ينبغــــي �G ُيجــــر� تنقيح �لبند ”يبحــــث عن عمل“ مع 
تنقيــــح بند ”ُمســــتغµ عنه“ �بند ”ملــــا�c ال يبحث عن عمل“. �Iب 
�G يضــــع �خصائّيو ما�b �لبحث تنقيحاE باســــتخد�Q قيو� uذ} �لبنو� 

من �جل �حتســــا� �لبنو� �ألخر�. �Iب �G يأخذ �لتنقيح 4 �العتبا� 
 �� Eلتعد���� Eكذلك متغيِّر�� ،bملحلية ��إلقليمية �لســــائد� Tلظــــر��

.Eالستقصا���
((٣- �غ7 ناشط حالي� (¢ - ٦ (  ‘٣’

٤٧٨ - يضم �لســــكاG �لد�خلوG 4 فئة ”غo ناشط حالي�“، �� 
”ليــــس 4 �لقوb �لعاملة“، [يع �ألشــــخا� �لذين ³ يكونو� ملتحقني 
لــــني خال< �لفترb �ملرجعية �لقصbo �ملســــتخَدمة لقيا£  بعمــــل �ال متعطِّ
�لنشــــا± �حلا¨ (�ألمـــــم �ملتحدb، ١٩٩٨، �لفقــــرb ٢-٢٠٥). �ميكن 
تصنيف ��لئك �ألشخا�، �فق� للسبب h� 4م ”غo ناشطني حالي�“، 

4 �6 من �لفئاE �لتالية:
�ملنتظموG 4 مؤسسة تعليمية؛  (�)

�ملؤ��G لو�جباE �سرية؛  (�)
�ملتقاعد�G �لذين يتقاضوG معاشــــاE تقاعدية �� �خوًال   (�)

��Ëالية؛
�سبا� �خر�، منها �لعجز �� �لعاهة.  (�)

 Eناشطني حالي�“ 4 �لتنقيحا oملتعلقة ببند ”غ� Eَجت �لتنقيحا�قد ُ���
�ملذكو�b �عال} للنشا± �القتصا�6.

((٤ - �سبب عدw �لبحث عن عمل (¢ - ٦ (  ‘٤’
٤٧٩ - ينبغي �ال ُينقَّح هذ� �لبند *ال بالنســــبة لألشــــخا� �لذين 
لو� علــــى �hم ”ال يبحثوG عــــن عمل“؛ ��G ُتتــــر  �خلانة خالية  ُســــجِّ
بالنسبة جلميع �ألشخا� �آلخرين. �كبديل، *�c ظهر قيد منطبق بالنسبة 
لبنو� �ملهنة ��لصناعة ��حلالة �لوظيفية ينبغي �G ُيدَ�� �لرمز �لذ6 ميثل 
� �ألشخا� �لناشطني  ”لديه �ظيفة �لكنه ال يعمل“. �هذ� �لرمز `دِّ
�قتصا�ي� �لذين كانو� ملتحقني بعمل �لكنهم ³ يكونو� يعملوG خال< 
 oألخر� [يعها ميكن *عطا� �لقيمة ”غ� Eملرجعية. �4 �حلاال� bلفتر�
 G³ يكن �الحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�. �بالنسبة للبلد� �c* “Tمعر�
�لt َتســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي ميكن حتديد قيد باســــتخد�Q �لعمر 

��جلنس ��لنشا± �لرئيسي.
�ر حالة �لنشا§ �القتصا تنقيح ُمتغيِّ  (])

٤٨٠ - بصفة عامة، يتضمن �لنشا± �القتصا�6 �لفئاE �لتالية:
ملتحق بعمل، �قائم بالعمل؛  (١)

ملتحق بعمل، �غo قائم بعمل؛  (٢)
يعمل حلسابه �خلا�، �قائم بعمل؛  (٣)

يعمل حلسابه �خلا�، �غo قائم بعمل؛  (٤)
يبحث عن عمل؛  (٥)

طالب؛  (٦)
��/�بة بيت؛  (٧)



٧٧

صاحب معاß تقاعد6 �� �خل ��Ëا¨؛  (٨)
فئة �خر� �ليس 4 �لقوb �لعاملة.  (٩)

 Dبعة �أل��أل� Eذ� �ملتغيِّر، تتعلــــق �الحتماالu ٤٨١ - �بالنســــبة
باألشخا� �لناشطني �قتصا�ي�، �تتعلق �لفئاE �أل�بع �لتالية باألشخا� 
غo �لناشطني �قتصا�ي�. ��ألشخا� �لذين ينطبق عليهم �صف ”قائم 
بعمل“ (�لفئتاG ١ �٣) هم �شــــخا� ملتحقوG بعمل، �ما �ألشخا� 
�لذين ينطبق عليهم �صف ”غo قائم بعمل“ (�لفئتاG ٢ �٤) فإhم قد 
يكونوG متعطلني �� ليسو� 4 �لقوb �لعاملة، �cلك على حسب �لر��� 
�ملتعلقة ببنو� �لبطالة (”ُمستغµ عنه“؛ ”يبحث عن عمل“؛ ”Àخر سنة 

عمل“).
�ألشخا� �مللتحقو� بعمل  ‘١’

٤٨٢ - *�c مت �ختيا� فئة من فئاE �ألشخا� �لناشطني �قتصا�ي� 
(�لفئاE ١ *D ٤) فإنه ينبغي �ستيفا� �ملتغيِّر�E �ملتعلقة مبدb �لعمل ��ملهنة 
��لصناعة �حالة �لنشا± �القتصا�6 ��ل �لعمل. �*�c ³ ُتستوT هذ} 
�ملتغيِّر�E فإنه ينبغي تنقيحها ��ستيفا¼ها *ما كِقَيم غo معر�فة �� كقيم 
�تســــبة بطريقة ”�لبطاقاE �لبا��b“ �� بطريقة ”�لبطاقاE �لســــاخنة“ 
 Eُتتر  �خلانا G� ٤ فإنه ينبغــــي D* ١ Eفئــــة مــــن �لفئا �مت �ختيــــا �c*�
 �c*� .خر ســــنة عمل“ خاليةÀ” � “عنه“ � ”يبحث عمل µُمســــتغ”

كانت توجد ِقَيم uذ} �ملتغيِّر�E فإنه ينبغي جعل �خلاناE ”خالية“.
�لنشا§ �القتصا� لألشخا� �ملتعطلني  ‘٢’

٤٨٣ - *�c مت �ختيــــا� فئــــة من فئاE �ألشــــخا� غo �لناشــــطني 
�قتصا�يــــ� (�لفئــــاE ٥ *D ٩) فإنه ينبغي �ســــتيفا� �ملتغيِّر�E ”ُمســــتغن 
عنه“ � ”يبحث عن عمل“ � ”Àخر ســــنة عمل“. �*�c ³ تكن هذ} 
�ملتغيِّر�E مســــتوفاb بقيــــو� منطبقة فإنه Iب تنقيحها ��ســــتيفا¼ها *ما 
 “b��لبا� Eِقَيم �تسبة بطريقة ”�لبطاقا �� “Tمعر� oِقَيم ”غ ���بإ�
�� بطريقة ”�لبطاقاE �لســــاخنة“. �*�c مت �ختيا� �لفئاE ٥ *D ٩ فإنه 
ينبغــــي �G ُتتــــَر  خاناE �لقيــــم ملتغيِّر�E مدb �لعمــــل ��ملهنة ��لصناعة 
�حالة �لنشا± �القتصا�6 �مكاG �لعمل ”خالية“. �*�c كانت توجد 

قيم uذ} �ملتغيِّر�E فإنه ينبغي �G تكوG ”خالية“.
�لنشا§ �القتصا� للطال[ ��ألشخا� �ملتقاعدين  ‘٣’

٤٨٤ - *�c مت �ختيــــا� �لفئــــة ٦، طالــــب، فإنــــه يتعيَّــــن �G ُيحدِّ� 
�خصائّيو ما�b �لبحث ما *�c كاG �لقيد �ملتعلق مبتغيِّر �النتظاQ 4 �لد��سة 
هو ”نعم، ملتحق مبد�سة“. �*�c مت �ختيا� �لفئة ٨، متقاعد، فإنه يتعيَّن 
� �خصائّيو ما�b �لبحث ما *�c كاI Gب �G يكوG �ألشخا�  �G ُيحدِّ

4 ِسن معيَّن كي ميكن تصنيفهم كمتقاعدين.
غ  عندما يكو� قيد �لنشا§ �القتصا� غ7 منطبق �ُيبلِّ  ‘٤’

ر�� تتعلق بااللتحا¡ بعمل �لشخص عن متغيِّ
٤٨٥ - *�c كاG �لقيد �ملتعلق بالنشا± �القتصا�6 غo منطبق �مت 
�إلبــــال® عن بعض �ملتغيِّر�E �ملتعلقة مبدb �لعمل ��ملهنة ��لصناعة ��ل 

�لعمــــل فإنه ينبغي *عطا� �لنشــــا± �القتصــــا�6 للمجيب �مز قيمته من 
١ *D ٤. �قد تكوG هنا  حاجة *D مصفوفة �حتســــا� الختيا� �لرّ� 

�ملالئم.
عندما يكو� قيد �لنشا§ �القتصا� غ7 منطبق  ‘٥’

ر�� تتعلق باألشخا� �ملتعطلني غ عن متغيِّ �ُيبلَّ
٤٨٦ - *�c �ُبِلــــغ عــــن �6 ُمتغيِّر مــــن ُمتغيِّر�E ”ُمســــتغµ عنه“ 
�”يبحث عن عمل“ � ”Àخر سنة عمل“، ينبغي *عطا� �لقيد �ملتعلق 
بالنشــــا± �القتصــــا�6 �مــــز� قيمته من ٥ *D ٩. �*�c كاG �لشــــخص 
 Gكا �c*� .لقيمــــة ٦� Gتكو G� ســــة فإنه مــــن �ملمكن��منتظمــــ� 4 �لد
 Eهذ} �حلاال o٨. �4 غ Gلقيمة قد تكو� Gلِسن فإ� �لشخص من كبا�
قد ُيقرِّ� �خصائّيو ما�b �لبحث �ستخد�Q مصفوفة �حتسا� لتحديد �ّ� 

مالئم.
عندما يكو� قيد �لنشا§ �القتصا� غ7 منطبق  ‘٦’

�ر �قتصا �ال يكو� قد �بلغ عن �� ُمتغيِّ
*�c ³ يظهر �ّ� على �6 من بنو� �لنشا± �القتصا�6 فإنه   -٤٨٧
من �ملحتمل �G يســــتخِدQ �خصائّيو ما�b �لبحث مصفوفاE �حتســــا� 

لتحديد �لرّ� �ألكثر مال�مة Â �حتسا� �لبنو� �القتصا�ية �ألخر�.
مدH �لعمل (¢ - ٦ ([))  - ٢

٤٨٨ - ”مــــدb �لعمل“ هي ©مو� �لوقــــت �لذ6 ُقضي فعًال 4 
*نتا� �لســــلع ��خلدماE �ثنا� ســــاعاE �لعمل �لعا�ية �� كعمل *ضا4 
خال< �لفترb �ملرجعية �ملعتمدb للنشــــا± �القتصا�6 4 �لتعد��. �يوصى 
 ،boملرجعية قص� bكانت �لفتر �c* Eلعمل“ بالســــاعا� bُتقا£ ”مد Gبأ
كأG تكوG �ألســــبو� �لســــابق للتعد��. �ما *�c كانــــت �لفترb �ملرجعية 
طويلة، كأG تكوG �الث§ عشــــر شــــهر� �لســــابقة للتعد��، فينبغي قيا£ 
مدb �لعمل بوحد�E �ألســــبو�، �� �ألياG* Q �مكن. �ينبغي �G تشــــمل 
”مدb �لعمل“ �يض� �لوقت �لذ6 ُيقضى 4 �ألنشــــطة �لt قد ال تؤ�6 
 Qبوصفها جزً�� من مها � مباشرD* b *نتا� سلع �� خدماE لكنها حتدَّ
�لعمــــل �� ��جباتــــه، مثـل *عـد�� �� *صـــــال¶ �� صيانة مكاG �لعمل �� 
����E �لعمل. �يشــــمل cلك �يض�، من �لناحية �لعملية، �لوقت �لذ6 
ُيقضى ��G نشــــا± 4 �ثنا� ���� هذ} �ألنشــــطة، كالوقت �لذ6 ُيقضى 
4 �النتظــــا� �� 4 �الســــتعد�� للعمــــل، �4 غc oلك من فتر�E �لر�حة 
�لقصــــbo. �ينبغي �ســــتثنا� �لفتر�E �ألطو< لتنــــا�< �لوجباE ��لوقت 
�لــــذ6 ُيقضى ��G عمل بســــبب �إلجــــا��E �� �لعطالE �� �ملر� �� 
 ،bألمـم �ملتحـد�) (لعمل� Gمكا Oإلضر�� �*غال� Eكحاال) Eعا��ملنا

.(٢-٢١٠ b١٩٩٨، �لفقر
٤٨٩ - �ينبغي �ال ُينقَّح هذ� �لبند *ال بالنســــبة لألشــــخا� �لذين 
تكــــوG ����هم على بند �لنشــــا± �القتصــــا�6 ”ملتحق بعمل، �قائم 
بعمــــل“ �� ”يعمل حلســــابه �خلا�، �قائم بعمل“، �بالنســــبة لبعض 
 .Eلبيو� Eبا�/لربا�لعمل �يض� بالنسبة أل� bمد ��ُتدَ G� ينبغي ،Gلبلد��
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�ينبغي �G ُتقَبل �لفئاE �لt ُيحدِّ�ها فريق �لتنقيح مسبق�. �*�c ³ يكن 
�الحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�، ينبغي تغيo �لقيمة ”خالية“ �� �لصفر 
�� �لرمــــو� غo �لرقمية *D ”³ ُيبلَّغ“، �قد ُيغيِّر �خصائّيو ما�b �لبحث 
متغيِّر �لنشــــا± �القتصا�D* 6 ”ال يعمل“ *�c كانت ســــاعاE �لعمل 
�ملُبلَّغ عنها تســــا�6 �لصفر. �*�c كاG �الحتســــا� �لدينامي ُمستخَدم� 
 Eن� �لفئا فــــإG �حلد �أل�' ملتغيِّر�E مصفوفة �الحتســــا� يكوG متضمِّ
�لعمرية ��جلنس، غo �نه من �ملمكن �يض� �G ُتستخَدQ متغيِّر�E �خر�، 

مثل �لتحصيل �لتعليمي �� �ملهنة �� �لفئاE �لرئيسية للصناعة.
٤٩٠ - �*�c �ســــُتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي يكــــوG �حلد �أل�' 
ملتغيِّر�E مصفوفة �الحتسا� متضمن� للفئاE �لعمرية ��جلنس، �لو �نه 
من �ملمكن �يض� �ســــتخد�Q متغE�o �خر� مثل �لتحصيل �لد��سي �� 

�ملهنة �� �لفئاE �لرئيسية للصناعة.

((n) ٦ - ¢) ملهنة�  - ٣
٤٩١ - تشo �ملهنة *D نو� �لعمل �لذ6 ��َّ�} خال< �لفترb �لزمنية 
�ملرجعية �لشخص �مللتحق بالعمل (�� *D نو� �لعمل �لذ6 كاG يؤ�� 
ســــابق�، *�c كاG �لشــــخص متعطًال) بغض �لنظر عن �لصناعة �� �حلالة 
 ،bلك �لشــــخص (�ألمم �ملتحدc يصنَّف فيها G� ينبغــــي tلوظيفيــــة �لــــ�

.(٢-٢١٤ b١٩٩٨، �لفقر
٤٩٢ - �ينبغي �ال ُينقَّح هذ� �لبند *ال بالنســــبة لألشــــخا� �لذين 
تكــــوG قيمة �لنشــــا± �القتصا�u 6م ”ملتحــــق بعمل، قائم بعمل“ �� 
”يعمل حلسابه �خلا�، قائم بعمل“. �*�c ³ يكن �الحتسا� �لدينامي 
 oلقيمة ”خاليــــة“ �� �لصفر �� �لر��� غ� oُمســــتخَدم� فإنــــه ينبغي تغي

�ملنطبقة *D ”³ ُيبلَّغ“.
٤٩٣ - �هنــــا  ميــــل *G� D توَضــــع �مو� �لصناعــــة yيث ُتَمثَّل 
 Eتلفــــة. �*ضافة مالحظاf Qقا�ألساســــية ��لفرعية للمهنة بأ� ��لرمــــو
مكتوبة، �هو �مر يكا� يكوG من �ملتعذ� تفا�يه بالنسبة للمهنة، سيزيد 

من عب� �لترميز.
٤٩٤ - �*�c �ســــُتخِدQ �الحتســــا� (�لدينامي يكوG �حلد �أل�' 
ملتغيِّر�E مصفوفة �الحتسا� متضمن� للفئاE �لعمرية ��جلنس، �لو �نه 
من �ملمكن �يض� �ســــتخد�Q متغE�o �خر� مثل �لتحصيل �لد��سي �� 

�لفئاE �لرئيسية للصناعة.

((�لصناعة (¢ - ٦ (  - ٤
 b١٩٩٨، �لفقر) bلألمم �ملتحد  �4 منشــــو ��٤٩٥ - �فق� ملا �
٢-٢٢١) فإنه ”تشــــo �لصناعة *D نشــــا± �ملؤسســــة �لــــt َعِمل فيها 
 Eللبيانا b�َّلزمنية �ملرجعيــــة �ملقر� bشــــخص ملتحق بعمل خــــال< �لفتر
 Gكا �c* ،عمل فيهــــا bخــــر فترÀ ��) ملتعلقــــة باخلصائــــص �القتصا�يــــة�
متعطًال). �لالطال� على �لتوجيهاE �ملتعلقة باختيا� �لوظيفة/�لنشــــا± 
 ��لــــذ6 ســــيجر6 تصنيفه، �نظر: �لفقــــرb ٢-٢١٢ 4 منشــــو� مبا

�توصيا�.

٤٩٦ - �ينبغي �ال ُينقَّح هذ� �لبند *ال بالنســــبة لألشــــخا� �لذين 
تكــــوG قيمة �لنشــــا± �القتصا�u 6م ”ملتحــــق بعمل، قائم بعمل“ �� 
”يعمل حلسابه �خلا�، قائم بعمل“. �*�c ³ يكن �الحتسا� �لدينامي 
 oلقيمة ”خاليــــة“ �� �لصفر �� �لر��� غ� oُمســــتخَدم� فإنــــه ينبغي تغي

�ملنطبقة *D ”³ ُيبلَّغ“.
٤٩٧ - �هنــــا  َميــــل *G� D توَضــــع �مو� �لصناعــــة yيث ُتَمثَّل 
�لرمو� �ألساســــية ��لفرعية للصناعة. �*ضافة بياناE مكتوبة، �هو �مر 
يــــكا� يكــــوG من �ملتعذ� تفا�يه بالنســــبة uذ� �لبند، ســــيزيد من عب� 

�لترميز.
٤٩٨ - �*�c �ســــُتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي يكــــوG �حلد �أل�' 
ملتغيِّر�E مصفوفة �الحتسا� متضمن� للفئاE �لعمرية ��جلنس، �لو �نه 
من �ملمكن �يض� �ســــتخد�Q متغE�o �خر� مثل �لتحصيل �لد��سي �� 

�لفئاE �لرئيسية للصناعة.

�حلالة �لوظيفية (¢ - ٦ (هـ))  - ٥
٤٩٩ - يشــــo تعبo ”�حلالة �لوظيفية“ *D حا< �لشخص �لناشط 
�قتصا�ي� من حيث عمله، �6 نو� عقد �لعمل �لصريح �� �لضم§ �لذ6 
يوجد لد� �لشخص 4 عمله مع �شخا� Àخرين �� منظماE �خر�. 
��ملعايo �ألساســــية �ملســــتخَدمة لتحديد ©موعــــاE �لتصنيف هي نو� 
�ملخاطــــرb �القتصا�ية، �من عناصرها قوb ��تبا± �لشــــخص بالوظيفة، 
�نو� �لسلطة �لt تتوفر، �� سوT تتوفر، للشخص 4 عمله فيما يتعلق 
باملؤسساE �� بغo} من �لعاملني. �ينبغي �لتز�Q �حليطة لضماG تصنيف 
�لشــــخص ”�لناشــــط �قتصا�ي�“ حسب ”�حلالة �لوظيفية“ على �سا£ 
نفس �لوظيفة (�� �لوظائف) �ملســــتخَدمة 4 تصنيف �لشــــخص حسب 
 b١٩٩٨، �لفقر ،bملهنة“ � ”�لصناعة“ � ”�لقطا�“ (�ألمم �ملتحد�”

.(٢-٢٢٦
٥٠٠ - �ينبغي �G ُيصنَّف �لســــكاG �لنشــــاطوG �قتصا�ي� حسب 
�حلالة �لوظيفية (�ألمم �ملتحدb، ١٩٩٨، �لفقرb ٢-٢٢٧)، على �لنحو 

�لتا¨:
”�ملســــتخدموG“، �لذيــــن ميكــــن �G مييَّــــز ضمنهــــم بني   (�)
 Gلك ”�ملســــتخدموc 4 6 �لعقــــو� �لثابتــــة“ (مبــــا�c ملســــتخدمني�”

�لعا�يوG”) �غoهم من �ملستخدمني؛
”��با� �لعمل“؛  (�)

”�لعاملوG حلساֲדم �خلا�“؛  (�)
”�ألفر�� �لعاملوG �ملسا·وG من �ألسرb“؛  (�)

”�ألعضا� 4 تعا�نياE للمنتجني“؛ (هـ) 
”�ألشخا� �لذين ال ميكن تصنيفهم حسب �حلالة“.  (�)

 Gملالكو� - Gُيحدَّ� 4 فئة مســــتقلة ”�ملدير� G� ٥٠١ - �ينبغــــي
للمشــــا�يع �ملساِهَمة“ �لذين ُيصنَّفوG عا�bً مع ”�ملستخِدمني“، �لكن 
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ــــل ألغــــر�� �صفية �� حتليلية معيَّنة ضمهــــم مع� 4 فئة ”��با�  ُيفضَّ
�لعمل“.

٥٠٢ - �ينبغي �ال ُينقَّح هذ� �لبند *ال بالنســــبة لألشــــخا� �لذين 
تكــــوG ����هم على بند �لنشــــا± �القتصــــا�6 ”ملتحق بعمل، �قائم 
بعمل“ �� ”يعمل حلسابه �خلا�، �قائم بعمل“. �*�c كاG �الحتسا� 
�لدينامي غo ُمستخَدQ فإنه ينبغي تغيo �لقيمة ”خالية“ ��لصفر ��لر��� 
 Gالحتســــا� �لدينامي يكو� Qخِد غo �ملنطبقة *D ”³ ُيبلَّغ“. �*�c �ســــتُ
�حلــــد �أل�' ملتغيِّــــر�E مصفوفة �الحتســــا� متضمن� للفئــــاE �لعمرية 
��جلنــــس، �لــــو �نــــه من �ملمكن �يض� �ســــتخد�Q متغــــE�o �خر� مثل 

�لتحصيل �لد��سي �� �لفئاE �لرئيسية للصناعة.

�لدخل (¢ - ٦ (�))  - ٦
ــــْب مو�ضيع �لتعد�� �ملتصلــــة باخلصائص �القتصا�ية  ٥٠٣ - تنصَّ
 ��للســــكاG، ��لt ير� عر� uا 4 منشــــو� مبا� �توصيا� لتعد�
�لسكا� ��ملساكن، �لتنقيح ١، على �لسكاG �لناشطني �قتصا�ي� حسب 
�لتعريف �لو��� 4 توصياE منظمة �لعمل �لد�ليـة، حيـث جـر� تعـريف 
مفهـــــوQ �إلنتا� �القتصــــا�6 4 *طا� نظاQ �حلســــاباE �لقومية (�ألمم 
 Gلناشــــطو� G٢-١٦٥). �يتألف ”�لســــكا b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحــــد�
�قتصا�ي�“ من [يع �ألشخا� من �جلنسني �لذين يوفِّر�G �ليد �لعاملة 
�لال�مة إلنتا� �لسلع ��خلدماE �القتصا�ية، �� �لذين يكونوG متاحني 
لتوفoها، حســــب �لتعريــــف �لو��� 4 نظاQ �حلســــاباE �لقومية �cلك 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) b� �منية مرجعيــــة �دَّ bخــــال< فتر

١٦٦). �4 حد�� هذ� �إلطا�، ميكن تعريف �لدخل على �ســــا£ (�) 
ــــل من �لعمل �لذ6 يؤ�يه  �لدخل �لشــــهر6 �لنقد6 �/�� �لعي§ �ملتحصَّ
كل شخص ناشط، �� (�) ©مو� �لدخل �لسنو6 �لنقد6 �/�� �لعي§ 
لألسر �ملعيشية بغض �لنظر عن �ملصد�. �عملية [ع بياناE موثوO ֲדا 
عن �لدخل، �ال ســــيما عن �لدخل من عمل �لشــــخص حلسابه �خلا� 
��يــــع �لعقــــا��E، هي عملية بالغة �لصعوبة 4 �الســــتقصا��E �مليد�نية 
�لعامة، �بصفة خاصة 4 تعد���E �لســــكاG. �من شــــأG *���� �لدخل 
غــــo �لنقــــدG� 6 يزيد �لصعوباE تعقيد�. �[ع �لبياناE عن �لدخل 4 
 Eمشكال o} على �لدخل �لنقد6، يث�ح عند �قتصا ،Gتعد�� �لسكا
 .Eتتعلق بعب� �لعمل ��خطــــا� �إلجابا Eخــــر� من بينها مشــــكال�
 �ــــع للدخل، ُيعت �لذلك فإG هذ� �ملوضو�، مبا c 4لك �لتعريف �ملوسَّ
عمومــــ� �كثر مال�مة لالســــتقصا��E بالعيِّنة. غــــG� o بعض �لبلد�G قد 
 bد��� Eترغب، حسب �حتياجاִדا �لوطنية، 4 �حلصو< على معلوما
�b على هذ�  عــــن �لدخل �لنقد6. ��ملعلوماE �لt ُتجمع، كما هي �دَّ
�لنحو، قد تضيف *سهام� ما *D *حصائياE تو�يع �لدخل ��الستهال  
 bلتر�كم 4 �ألسر �ملعيشية، فضًال عن حتقيقها ألغر�� �لتعد�� �ملباشر��

.(٢-٢٣٦ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�)
دِّ� نوعني من �لدخل: �خل  ٥٠٤ - �منشو� مبا� �توصيا�̀ 
�لفــــر� ��خل �ألســــرb �ملعيشــــية. ��لبند�G يتطلباG تنقيحــــاE متماثلة. 

�بالنسبة لدخل �لفر� فإنه *�c ³ يكن ُيستخَدQ �حتسا� �ينامي ينبغي 
 oلــــر��� �لدخل غ “Tمعر� oعطــــا� �لقيمــــة ”³ ُيذَكــــر“ �� ”غــــ*
 Qالحتســــا� �لدينامي فإنه ميكن �ستخد�� Qُيســــتخَد Gكا �c*� .ملنطبقة�
متغيِّر�E �لعمر ��جلنس �مســــتو� �لتحصيل �لد��سي ��لصناعة ��ملهنة 

�خصائص �خر� لتشكيل مصفوفة �حتسا� للدخل.
��خل �ألسرb �ملعيشــــية، بالنسبة uذ� �ملتغيِّر، هو ©مو�   -٥٠٥
�لدخو< �لt تكتسبها �ألسرb �ملعيشية، �هو ُيد�� 4 صحيفة �لتسجيل 
 Gالحتسا� �لدينامي يكا� يكو� Qخلاصة باملساكن. ��لتنقيح باستخد��
مماثًال، �لكن مع �ستخد�Q متغيِّر�E �لعمر ��جلنس �مستو� �لتحصيل 

�لد��سي لر� �ألسرb �ملعيشية �ليس لكل فر�.

((V) ٦ - ¢) لقطا: �ملؤسسي للعمل�  - ٧
٥٠٦ - يشــــo �لقطــــا� �ملؤسســــي للعمــــل *D �لتنظيــــم �لقانو¡ 
للمشر�� �لذ6 ترتبط به �لوظيفة �*D مهاQ �ملشر�� �سلوكه ��هد�فه 

.(٢-٢٣٩ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) .لرئيسية�
٥٠٧ - �هنــــا  عالقة بني بعض �لصناعــــاE ��ملهن �ملمكنة، من 
ناحية، ��لقطا� �ملؤسســــي للعمل (شــــركة، �� حكومة، �� مؤسسة ال 
ִדــــدD* T �لربح، �� �ســــرb معيشــــية، �� غc oلــــك). �قد تقوQ بعض 
�لبلــــد�G مبر�جعة هذ} �لعالقاE �ملوجو�b فيما بني �ملتغيِّر�E للتأكد من 
 E�oهذ} �ملتغ Gمتســــقة عندما تكــــو oجلــــد��< ال تتضمن ِقَيم� غ� G�

مبوَّبة تبويب� متقاطع�.
 tل� G٥٠٨ - �بالنســــبة لعملية �لتنقيح فإنه ســــيتعيَّن علــــى �لبلد�
 “Tمعر� oتعطي �لقيمــــة ”غ G� الحتســــا� �لدينامــــي� Qال تســــتخد
 Qتستخِد tل� Gما �لبلد�� .Tمعر� oغ Gللقطا� �ملؤسســــي عندما يكو
�الحتســــا� �لدينامي فإنه ينبغي عليها �G تبحث مسألة �ستخد�Q �لعمر 
��جلنس، ��مبا �لصناعة �لرئيسية �� �ملهنة، ألشخا� مماثلني 4 �ملنطقة 

�جلغر�فية.

Zل �لعمل (¢ - ٦ (�))  - ٨
٥٠٩ - ”�ــــل �لعمــــل“ هـو �ملوقــــع �لذ6 يؤ�6 فيه �لشــــخص 
�مللتحق حالي� بعمل �ظيفته، ��لذ6 يؤ�6 فيه �لشــــخص �مللتحق بعمل 
عــــا�bً �لوظيفة �ألساســــية �ملســــتخَدمة 4 حتديد خصائصــــه �القتصا�ية 
�ألخـــــر�، مثــــل �ملهنــــة ��لصناعة ��حلالــــة �لوظيفيــــة. �4 حني ميكن 
�ســــتخد�Q �ملعلوماE �ملتعلقة مبحل �لعمل 4 *عد�� ملحاE عن �ملناطق، 
 tلدميغر�فية �ل� Eنة باللمحا�لعاملة �ملســــتخَدمة (مقا� bمــــن حيث �لقو
 Eبــــط �ملعلوما�ألساســــي هو � Tدu� Gُتعــــّد حســــب �ل �إلقامة) فإ
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتعلقــــة مبحل �لعمل مبحل �إلقامة (�ألمم �ملتحد�

.(٢٤٥
٥١٠ - �بالنظــــر *G� D متغيِّر ”�ل �لعمل“ ُيســــتخَدQ 4 *عد�� 
 G� ســــائل �لنقل للتنقل فإنه من �ملهم� Qملتعلقة باســــتخد�� Eإلحصا���
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تعكــــس �ية تغيE�o 4 �ملعلوماE �ملُبلََّغة �ملناطق �جلغر�فية �ملعيَّنة موضع 
 oفرقة �لتنقيح 4 �لبلد قد تنظر 4 *عطا� �لقيمة ”غ� Gذ� فإu� .لبحث�
معــــر�T“ للحاالE غo �ملنطبقة �تقــــوQ بتحليل �حلاالE ”�ملعر�فة“ 

�حدها.

٥١١ - �سوT يزيد �لوقت �لال�Q إلجر�� عملياE �لتنقيح، كما 
ســــتزيد ��جة تعقُّد هذ} �لعمليا�c* ،E ُقِبل *���� مالحظاE مكتوبة 
 ،Qقا�رمي بالنسبة لألu� لتسلســــل� Qتبا� نظا� �تقرَّ �c*� .يتعيَّن ترميزها
مثــــًال �G ميثِّل �لرقــــم �أل�< �ملقاطعة �ميثِّل �لرقم �لثا¡ �حلي �هلم جر�، 

فإG عملية �لترميز قد تصبح �كثر كفا�b ��كثر ِ�قَّة.

٥١٢ - �بالنســــبة ملصفوفاE �الحتسا� فإنه يتعيَّن على �لقائمني 
مبعاجلــــة �لبيانــــاG� E يتأكــــد�� من �G �ألماكن �جلغر�فيــــة �ملحتملة هي 
�حدهــــا �لt تُــــدَ�� 4 �ملصفوفاE. �قد يكوG مــــن �حلكمة �لبد� 4 
�ضــــع ©موعة ”بطاقاE با��b“ جديدb لكل تقســــيم مد¡ �� منطقة 
جغر�فيــــة للتأكــــد مــــن �G �لقيم �لســــابقة ال ميكن �ختيا�ها. �بالنســــبة 
ملصفوفاE �الحتسا� نفسها فإنه من �ملمكن �G ُيدَ�� �لعمر ��جلنس، 
لة للمهنة �� فئاE �ئيسية للصناعة. كذلك فإنه  ��مبا فئاE �ئيسية ُمعدَّ
قد تكوG هنا  حاجة *D مصفوفاE �حتسا� fتلفة للعمل ��خل �لبلد 

��لعمل خا�جه.
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٥١٣ - *G مو�صفاE تنقيحاE بياناE �ملساكن تأخذ 4 �العتبا� 
مد� �نطباO �لبنو� �لفر�ية، �كذلك مد� �التساO بني �لبنو�. �*���  
�b فيم� بني �لبنو� بالنســــبة لبلــــد ُمعيَّن Iعل من  �جــــو� عالقاE ُمحدَّ
�ملمكن °طيط تنقيحاE �التساO لضماG� G تكوG �لبياناE �ُملستخَدمة 
 Gنوعية عالية. �على ســــبيل �ملثا< فإنه ينبغي �ال يكو E�c 4 �لتبويب
للوحدb �لسكنية سقف من �ألËنت عندما تكوG �جلد��G مصنوعة من 
 Eلســــكنية *مد���� Eللوحد� Gتكو G� لبامبــــو“. �باملثل فإنه ينبغي�”
 �� Gهنا  مرحا� بالسيفو Gخل �ملســــكن كي يكو�� oميا} باملو�ســــ

.µخل �ملب�� ß�ُ �� QاÖ حو�
٥١٤ - �كمــــا هــــو �حلا< بالنســــبة للبنو� �ملتعلقة بالســــكاG فإنه 
 �c* فريق �لتنقيح ما � بالنســــبة للبنــــو� غo �ملنطبقة �ملُغَفَلة Iب �G ُيحــــدِّ
كاG سُيدِ�� �لقيمة ”³ ُيذَكر“، �� قيمة لبند ”غo معر�T“ ُمحتَسبة 
باالحتســــا� �الستاتيكي (طريقة �لبطاقاE �لبا��b) �� قيمة �خر�، �� 
قيمة �تســــبة باالحتسا� �لدينامي (طريقة �لبطاقاE �لساخنة) �ستنا�� 
 Gعال} فإ� ��لســــكنية �ألخــــر�. �كمــــا �� Eخصائــــص �لوحــــد� D*
ل 4 كثo من �حلاالE ألنه ينفي �حلاجة  �الحتسا� �لدينامي هو �ملُفضَّ
 Eملعلوما� Gنو� �الحتسا� �ملطلو� 4 مرحلة �لتبويب عندما تكو D*
 Gبشأ E��قر� cحدها، ال°ا� b4 �جلد��< نفســــها هي �ملتو�فر b��لو��
�لقيــــم غــــo �ملعر�فة. �على هذ� فإG مصفوفاE �الحتســــا� �ملوضوعة 
علــــى هــــذ� �لنحو توفِّر قيــــو�� للخاناE �خلالية �� للقيــــو� غo �ملنطبقة 
�� ��جــــه عدQ �التســــاO �لــــt يتم حلهــــا عندما ال تكــــوG هنا  بنو� 
�خــــر� E�c صلــــة uا ���� منطبقة. �4 بعض �لبلد�G قد تكوG هنا  
 G4 خصائص �ملســــاكن بني مناطق �لبلد �لكن تكو Eبعض �الختالفا
 Gقد توجد 4 بلد�� .Eضئيلــــة للغاية ��خل غالبية �ملحليا Eالختالفــــا�
�خــــر� �ختالفاE كبbo بالنســــبة لبنو� معيَّنة بــــني �ملحلياE، �خاصة 
 Tيؤخــــذ هذ� �الختال G� بI� .ملناطــــق �حلضريــــة ��ملناطــــق �لريفية�
4 �العتبا� عند �ضع مصفوفاE �الحتســــا�، �خاصة بالنســــبة لِقَيم 
 tل� Tفريــــق �لتنقيح �لظر� � لية. �قد ُيحدِّ ”�لبطاقــــاE �لبــــا��b“ �أل�َّ
ينبغــــي فيهــــا *���� قيــــد 4 خانة خالية من �حدb ســــكنية ســــابقة uا 

خصائص مماثلة �خر�.
٥١٥ - �فيمــــا عــــد� �حلاالE �لــــt يكوG فيهــــا بلد مــــا ُمفتقر� 
ملعلوماE عن �ملســــاكن بالنســــبة للمجمعاE �لســــكنية (�جلماعية) فإنه 
ينبغــــي *عطا� صحيفة تســــجيل مســــاكن ��حدb (��حــــدb فقط) لكل 
�قم مسلســــل (�نظر: ”تنقيحاu� Eيكل“، �لفصل ”ثالث�“). ��لفصل 
�ملتعلــــق بتنقيحاu� Eيكل ُيبيِّن سلســــلة من *جــــر���E ضماG �لنوعية. 
 G� يتخذها فريق �لتنقيح فإنه من �ملمكن tل� E��على حســــب �لقر��

 .bموجو� oكانت غ G* ُينشئ برنامج �لتنقيح صحيفة تسجيل للمسكن
�باملثــــل فإنــــه من �ملمكن �G يلغي �ل�نامج صحيفة تســــجيل، �� �كثر، 

.bهنا  صحائف تسجيل مز��جة �� متعد� Gعندما تكو
٥١٦ - �من �لناحية �ملثالية، ينبغي �G ُتنقَّح كل صحيفة تسجيل 
للمســــكن �ختيا�ي� بالنســــبة للبنو� �ملنطبقة �حدهــــا. �قد يكوG هنا  
�ختــــالT 4 �لبنو� �ملنقَّحة �cلك على حســــب مــــا *�c كانت �ملناطق 
 G� oخر�. غ� Tملناخية �ظر�� Tيفية �على حسب �لظر��حضرية/
بلد�نــــ� قليلــــة هي �لt يكوG لديها، 4 �لو�قع �لعملي، ما يلزQ من �قت 
�خــــ�b لوضع، �تنفيــــذ، مصفوفاE متعد�b لتغيo �لبيانــــاE �ملُْغَفلة �� 
غo �ملتســــقة؛ بل *G �لبلد�G �لt ُتنفِّذ بالفعل �لتنقيح �الختيا�6 عد�ها 

�قل.
٥١٧ - ��ملعلوماE �لt ُتجَمع 4 �الســــتبياG ستعتمد �يض� على 
نو� �ملســــاكن (�حدb سكنية �� مســــكن [اعي) �على ما *�c كانت 
�لوحدb �لســــكنية خالية �� مشغولة. �بالنســــبة للمساكن �جلماعية من 
�ملمكن �G يقتصر �لتنقيح على �لبنو� �لt ُتجَمع من مساكن [اعية �� 

�لبنو� �لt ُتجَمع من مساكن [اعية ��حد�E سكنية �خر� مع�.
 Gكم تعريفها، ال تكوy ،٥١٨ - �صحائف تســــجيل �ملســــاكن
موجو�b عا�bً بالنسبة لألشخا� �ملشرَّ�ين. �*�c كانت هذ} �لصحائف 
موجــــو�b ألG �لبلــــد �ختا� �G تكوu Gا �مــــو� لتحديدها فإG �لبلد قد 
ُيعاِلج هذ} �لصحائف بنفس �لطريقة �لt ُيعاِلج ֲדا �ملســــاكن �جلماعية، 
�� �hــــا قــــد حتتــــا� *D تنقيح fتلف متام� مبا يشــــمل عــــدQ *جر�� �6 

تنقيح.
٥١٩ - �4 بعــــض �ألحيــــاG ينبغي �G ُيســــَمح بــــإ���� قيد ”³ 
ُيبلَّغ“ بالنسبة لبند ُمعيَّن. �هذ� قد `د_ عندما يكوG فريق �لتنقيح 4 
�لبلد ُمفتقر� ألسا£ سليم الحتسا� �لر��� بالنسبة إلحد� �خلصائص 
�ملعيَّنــــة. ��لقــــر�� �ملتعلق بتر  �لــــر��� ”³ ُيبلَّغ“ Iــــب �G يو�َ�G مع 
 4 Qشــــتر�± حتديد خصائص مالئمة �مبوََّبة 4 جد��< كي ُتســــتخَد�
 bمنتقا Eملعلوما Gتا� �ملخططو �لتخطيط ��ضع �لسياساE. �عندما̀ 
 Gملُبلَّغة، لن تكو� Eيع �حلاال�ما ��مت حاالE ”³ ُيبلَّغ“ uا نفس تو
حــــاالE ”³ ُيبلَّــــغ“ منطوية على �ية مشــــكالE. غo �نــــه *�c كانت 
 Eالحتسا� بعد جتميع �لبيانا� Gحد ما فإ D* ³ ُيبلَّغ“ ملتوية” Eحاال
 �� boخاصة بالنسبة للمناطق �لصغ� ،Eمنطوي� على مشكال Gســــيكو
 4 Gيعيشــــو Gفض ©يبو� �c* معيَّنة. �على ســــبيل �ملثا< فإنه Tلظر�
�} �لبلد �G يكشفو�  مساكن ”��G �ملستو�“ طبق� للتعريف �لذ6 حدَّ
�� عن هذ} �خلصائص،  عن بعض خصائص مســــاكنهم، �ال ُيبلِّــــغ �لعدَّ

تنقيحا* بيانا* �ملساكن خامس] - 
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قــــد ال يتمكن �ملخططــــوG من تطبيق بر�مج عالجيــــة من �جل °فيف 
�لظر�T �لt تكوG��” G �ملستو�“.

٥٢٠ - �تنقيحاE بياناE �ملساكن متيل *G� D تكوG �بسط من 
تنقيحاE بياناE �لســــكاG ألG �لتبويباE �ملتقاطعة تكوG، بصفة عامة، 
�قــــل تعقيد�. �تقوQ غالبية �لبلد�G بتجميع خصائص فر�ية للمســــاكن 
على حســــب مســــتوياE جغر�فيــــة fتلفة. �كما هو مبيَّــــن �عال} فإنه 
� �لبلد�G �لt ال تستخدQ �الحتسا� �لدينامي �مز� لقيمة  ينبغي �G حتدِّ
 oمنطبقة �� غ oغ ����كي تســــتخدمه عندما تظهر  “Tمعر� oغ”

متسقة.
٥٢١ - �بالنسبة للبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي ينبغي 
�G يضع فريق �لتنقيح مصفوفاE �حتسا� بسيطة uا �بعا� متيِّز خصائص 
�ملســــاكن. �بالنسبة لغالبية �لبلد�G يكوG �فضل متغيِّر ��َّ¨ لالحتسا� 
 Q� سكنية bحد� Gلدينامي هو متغيِّر عن ”نو� �ملســــكن“، سو�ً� �كا�

.Eخل هذ} �لفئا�� bلك نو� �لوحدc 4 َمسكن� [اعي�، مبا
٥٢٢ - �من �ملمكن بالنســــبة لبعض �لبلد�G� G ُتســــتخَدQ �ملناطق 
�جلغر�فية كأحد �بعا� مصفوفاE �الحتســــا� هذ}. �من �ملمكن �يض� 
�G ُيســــتخَدQ متغيِّــــر �حليا�b. �على ســــبيل �ملثا< فإنــــه *�c كاG نصف 
 b�ــــر� �نصفها مملوك� 4 �لبلد فــــإG *���� متغيِّر �حليا �لوحــــد�E مؤجَّ
كأحد �بعا� مصفوفة �الحتسا� يكوG �مر� مالئم�. غo �نه *�c كانت 
رb فإG *���� *حد� �خلصائص  نسبة ٥ 4 �ملائة فقط من �لوحد�E مؤجَّ
 E4 مصفوفا b��ألخر� ســــيكوG �كثر مال�مة. ��ستخد�Q متغيِّر �حليا
 tل� Gخاصة 4 �لبلد�� ،Gمن �ألحيا oمفيد� 4 كث Gالحتســــا� يكو�
توجد فيها ِنَســــب مئوية كبbo من �نو�� �حليا�b �لرئيسية. ��خلصائص 
�ألخــــر� �لt ينبغي �خذها 4 �العتبا� تشــــمل نــــو� �جلد��G ��جو� 

�لكهربا� من عدمه.
٥٢٣ - �بالنسبة لكل بلد، Iب �G تكوG �ملتغيِّر�E �ملعيَّنة �ُملد�َجة 
 b4 قاعد bملوجو�� Eللمتغيِّر� bالحتســــا� ُمناظــــر� Eكأبعا� ملصفوفا
�لبيانــــاu� ،Eذ� فإنه Iب �حلر�، بالنســــبة للبنو� �ملتعلقة باملســــاكن، 
على �G ُتميِّز �لبنو� �لفر�ية، �كذلك جتميعاE �لبنو�، بني �خلصائص. 
�Iر6 �لتمييز 4 منشو� مبا�É �توصياE بني �لبنو� �ألساسية ��لبنو� 
�إلضافية، كما �G �لتنقيحاE �ملعر�ضة 4 �لفر� �لف ��نا} تؤكد على 

�لبنو� �ألساسية �لt ينبغي *���جها 4 �ملصفوفة.

�ملوضوعا* �ألساسية �لف - 
٥٢٤ - *G �حد�E �لعّد 4 تعد���E �ملســــاكن هي: (�) �ملبا¡؛ 
 bملساكن؛ � (�) شاغلو �ملساكن. �قد �ضعت �ألمم �ملتحد� (�) �
 tلتنقيح �ألساســــية �ل� Eقائمــــة تشــــمل ٢٠ موضوعــــ� من موضوعــــا
حتظى باهتماQ عاu� Qا قيمة كبbo ��لu tا �يض� �·ية 4 جعل *جر�� 
مقا�ناE *حصائية شــــاملة على �ملســــتو� �لد�¨ �مر� ممكن�. �للتسهيل 
 Eذ} �ملوضوعاu ُمقَتَرَحة �على �ملستخِدمني تر� ��نا} بني قوسني �مو

�لعــــد� من �ملوضوعاE �إلضافيــــة. �قد جر� جتميع �ملوضوعاE على 
حسب نو� �حد�E �لعّد.

(١- w) ·ملبا·: �صف �ملبا�  - ١
 (٢-٢٩٩ b١٩٩٨، �لفقــــر) b٥٢٥ - توصــــي �ألمــــم �ملتحــــد
 Qُيستخَد tلتصنيف �لتا¨ حسب �لنو� 4 تصنيف �ملبا¡ �ل� Qباستخد�

جز� منها ألغر�� �لسكن.
�ملبا¡ �ملتما�b �ملكونة من �حدb سكنية ��حدb؛  - ١

�ملبا¡ �ملنفصلة؛  ١-١  
�ملبا¡ �ملتصلة؛  ١-٢  

�ملبا¡ �ملكونة من �كثر من �حدb سكنية؛  - ٢
لغاية طابقني؛  ٢-١  

من ثالثة طو�بق *D عشرb طو�بق؛  ٢-٢  
�حد عشر طابق� فأكثر؛  ٢-٣  

.Eيعيش فيها نزال� �ملؤسسا tملبا¡ �ل�  - ٣
٥٢٦ - �*�c كانت �لقيمة غo منطبقة فإنه ينبغي �G ُتد�� �لقيمة 
”غــــo معــــر�T“ عندما ال يكوG �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. 
��لبلد�G �لt تستخِدQ �الحتسا� �لدينامي للِقَيم غo �ملنطبقة ينبغي عليها 
 G��خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا قد يشمل مو�� بنا� �جلد Qتستخِد G�
�خلا�جية �/�� فترb �إلنشا� �/�� نو� �لوحد�E �لسكنية (�نظر: �ألمم 
 E٢-٣٠٠)، من �جل �حلصو< على معلوما b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�

”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٢ - w) جيةIخلا� ��Iبنا� �جلد �ملب�: مو�  - ٢
٥٢٧ - يتنا�< هذ� �ملوضو� مو�� بنا� �جلد��G �خلا�جية للمبا¡ 
 bكثر من ما�� Qملســــاكن. �4 حالة �ستخد�� Eتوجد فيها ©موعا tل�
��حــــدb 4 بنا� �جلــــد��G، يبلَّغ عن �ملا�b �لغالبة �الســــتعما<. �تتوقف 
 t(من �آلجر ��خلرســــانة ��خلشب ��للَِّبن) على �ملو�� �ل bألنو�� �ملميَّز�
يشــــيع �ســــتخد�مها 4 �لبلد �ملع§ �على �·يتها من حيث ���Q �لبنا� �� 

.(٢-٣٠٤ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) تقدير متانته
٥٢٨ - �*�c كانت �لقيمة غo منطبقة فإنه ينبغي �G ُتدَ�� �لقيمة 
”غــــo معــــر�T“ عندما ال يكوG �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخدم�. 
��لبلد�G �لt َتســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي للِقيَــــم غo �ملنطبقة ينبغي 
عليها �G تســــتخِدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل فترb �إلنشــــا� �/�� 
نو� �لوحد�E �لسكنية 4 �ملبµ، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ 

من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٣ - w) إلنشا�� ،Hفتر ���ملب�: سنة،   - ٣
 Eلذ6 توجد فيه ©موعا� µ٥٢٩ - يتنا�< هذ� �ملوضو� عمر �ملب
 tمعرفة سنة �إلنشا� بالتحديد للمبا¡ �ل D* ملساكن. �يوصى بالسعي�
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�قيمــــت خال< �لفترb �لو�قعة بني �لتعد��يـن �لســــابق مباشــــرb ��حلا¨، 
*�c ³ تــــز� هــــذ} �لفترb على ١٠ ســــنو��c*� .E كانــــت �لفترb �لو�قعة 
بــــني �لتعد��يــــن تزيد على ١٠ ســــنو�E، �� ³ يكن قــــد �جر6 تعد�� 
سابق، ينبغي �الستعالQ عن سنة �إلنشا� بالتحديد للمبا¡ �ملقامة خال< 
�لسنو�E �لعشر �لسابقة. �ما بالنسبة للمبا¡ �ملنشأb قبل cلك فإنه ينبغي 
[ــــع معلومــــاE عن �لفتر�E �لt ميكن �G تكوG �ســــيلة مفيدb لتقدير 
عمر �ملوجو� من �ملســــاكن. �قد تو�َجــــه صعوباE 4 [ع بياناE عن 
هذ� �ملوضو� ألG ســــاك§ هذ} �ملبا¡ قد ال يعرفوG تا�يخ �لتشــــييد 4 

.(٢-٣٠٧ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) Eبعض �حلاال
٥٣٠ - �بعض �لبلد�G، �ح �لبلد�G �لt َتســــتخِدQ �الحتسا� 
�لدينامي، تقبل �لرّ� ”غo معر�T“ بالنسبة لبند سنة، �� فترb، �إلنشا�. 
�عندما `د_ هذ�، قد �تا� �لبلد �ال يســــتخِدQ �الحتســــا� �لدينامي 
uذ� �لبند ح *�c كاG يستخِدQ مصفوفاE �حتسا� ملتغيِّر�E �خر�. 
�بالنســــبة uذ� �لوضع فإنه *�c كانت �لقيمة غo منطبقة قد `تا� �ألمر 
*D *���� �لقيمة ”غo معر�T“ 4 حالة عدQ �ســــتخد�Q �الحتســــا� 
�لدينامي. ��لبلد�G �لt َتستخِدQ �الحتسا� �لدينامي للِقَيم غo �ملنطبقة 
ينبغي عليها �G تســــتخِدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشــــمل نو� 
�ملبµ �/�� مو�� بنا� �جلد��G �خلا�جية �/�� نو� �لوحد�E �لسكنية 4 
�ملبµ، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ من �حد�E ســــكنية مماثلة 

4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٤ - w) ملساكن: موقع �ملساكن�  - ٤
٥٣١ - ُيعَت� موقع �ملســــاكن متغيِّــــر� جغر�في�، �هو معر�� مع 

تنقيحاu� Eيكل 4 �لفصل ”ثالث�“.

(٥ - w) نو�: �ملساكن��ملساكن:   - ٥
٥٣٢ - يصف �لتصنيف �ملبيَّن ��نا} نظام� يضم �مو�� E�c ثالثة 
 - ٢ D* ٢-٣٢٨ E١٩٩٨، �لفقــــر�) bَصمَّمته �ألمــــم �ملتحد Qقــــا��
٣٦٥) لتجميع �لوحد�E �لسكنية ��ملساكن �جلماعية E�c �خلصائص 
 (Gلسكا�) يع �لشــــاغلني�Q تو �إلنشــــائية �ملماثلة 4 فئاE عريضة. �يقدِّ
بني fتلف �ملجموعاE معلوماE قيِّمة عن �ماكن �ملعيشة �ملتاحة �قت 
 4 Eجر�� �لتعد��. �يوفِّر �لتصنيف �يض� �ساس� مفيد� لترتيب �لطبقا*
 Eلفئا� D* تقســــيم �ملساكن ��الســــتقصا��E �لt ُتجر� بالعيِّنة. �Iو

�لتالية:
�لوحد�E �لسكنية  - ١

�ملنا�< �لتقليدية؛  ١-١  
�ملنا�< �ألساسية؛  ١-٢  

�لوحد�E �لسكنية �ملؤقتة ؛  ١-٣  
�لوحد�E �لسكنية �ملتنقلة ؛  ١-٤  

�لوحد�E �لسكنية �uامشية ؛  ١-٥  

�لوحد�E �لسكنية �لعشو�ئية؛  ١-٥-١   
 G4 مبا bلســــكنية �ملوجو�� Eلوحــــد��  ١-٥-٢   

b لسكن �إلنساG؛ ��ئمة غo ُمعدَّ
b لســــكن  �ماكــــن �خــــر� غــــo ُمَعــــدَّ  ١-٥-٣   

�إلنساG؛
�ملساكن �جلماعية؛  - ٢

ر غرف� مفر�شة �غoها  �لفنا�O ��ملنا�< �لt تؤجَّ  ٢-١  
من �ألنز�<؛
�ملؤسساE؛  ٢-٢  
�ملخيماE؛  ٣-٢  

�ماكن �خر�.  ٢-٤  
 G� تضمن Eفرقة �لتنقيح بوضع تنقيحا� Qتقو G� ٥٣٣ - �ينبغي
تكوG �ملعلوماE �ملتعلقة �ميع �ملســــاكن �جلماعية ��لوحد�E �لسكنية 
متســــقة ��خليــــ�. �*�c كانــــت �لقيمــــة لنو� من �ملســــاكن غo معر�فة 
 Eفرقــــة �لتنقيح قد تضع تنقيحــــ� يفحص �ملتغيِّر�� Gمنطبقــــة فإ oغــــ ��
�ألخر� لتحديد نو� �ملســــكن. �4 غo هذ} �حلالة، *�c كانت �لقيمة 
غo منطبقة، ينبغي *���� �لقيمة ”غo معر��c* “T كاG �الحتســــا� 
/Eمكاتب �إلحصا�� Qَتســــتخِد G� ينبغي� .Qُمســــتخَد oلدينامــــي غ�
�لتعد���E �لوطنية �الحتسا� �لدينامي لتحديد �لقيم غo �ملنطبقة �cلك 
خلاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �ملســــكن �� مســــاحة �أل�ضية �� 
حالة �لَشْغل، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ من �حد�E سكنية 

مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٦ - w) .حالة �إلشغا  - ٦
٥٣٤ - 4 ضــــو� ما *�c كاG تعد�� �لســــكاG �لــــذ6 يتم *جر�¼} 
تعــــد��� نظريــــ� �� تعد��� فعلي�، يتعيَّن �G ُيتخذ �لقر�� �ملتعلق بتســــجيل 
�ملســــاكن �لt يتغيب شاغلوها عنها بصو�b مؤقتة، �� �لt يتو�جد فيها 
شــــاغلوها بصو�b مؤقتة، كوحد�E ”مشــــغولة“ �� ”خالية“. �يبد� 
 tبني �ملســــاكن �ل Gإلمكا� �مــــن �ملفيــــد، 4 �6 من �حلالني، �لتمييز قد
 .Gكمقر *قامة ثا Qُتســــتخَد tكمقر *قامة ��< ��ملســــاكن �ل Qُتســــتخَد
 �oملحل �إلقامة �لثا¡ خصائص °تلف كث Gكا �c* للغاية Qهذ� �مر ها�
عــــن خصائــــص �ل �إلقامــــة �أل�<، كما هي �حلا< مثــــًال عندما تنتقل 
�ألســــر �ملعيشية �لز��عية، خال< مو�ســــم معيَّنة 4 �لسنة، من مساكنها 
 ،bعية (�ألمم �ملتحد����لد�ئمــــة 4 �لقرية *D مباG بد�ئية تقع 4 ���� 
١٩٩٨، �لفقــــرb ٢-٣٦٩). �فيمــــا يلــــي بياG بالتصنيــــف �ملوصى به 

للمنا�< �لتقليدية ��ملنا�< �ألساسية.
مشغولة؛  - ١

خالية؛  - ٢
خالية بصفة موËية؛  ٢-١  
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خالية بصفة غo موËية؛  ٢-٢  
لإلIا�؛  ٢-٢-١   

للبيع؛  ٢-٢-٢   
للهدQ؛  ٢-٢-٣   

ألغر�� �خر�.  ٢-٢-٤   
 Gب �ال تكوI لسكنية مشغولة فإنه� bكانت �لوحد �c*� - ٥٣٥
�لقيمة لعد� �لشاغلني (Q - ١٧) �عد� صحائف تسجيل �لسكاG هي 
 bشاغر bلوحد� Gتكو G� ل �6 �شخا� فإما �لصفر. �*�c كاG ³ ُيسجَّ
 E4 تنقيحا oُ�شــــ G� ألشــــخا� قد ُ�غِفلو�. �كما ســــبق� Gيكــــو ��
�uيكل فإنه Iب �G يضع �ألخصائيوG *جر���E لتحديد ما *�c كانت 
�لوحدb �لســــكنية خالية. �*�c كانت �لوحدb �لسكنية قد ُ��ِ�َجت على 
�hــــا مشــــغولة �لكنها 4 �لو�قع خالية، Iــــب �G ُتوَضع طريقة لتحديد 
 Qمعر�فة“ �� باســــتخد� oا ”غh� لقيمة على� ���نــــو� �خللو، *ما بإ�
�الحتســــا� �لدينامي. �*�c ُ���َجت �لوحدb �لســــكنية على �hا خالية، 
�لكن ميكن حتديد �hا مشغولة بالفعل بسبب توفُّر معلوماE عن عد� 
�لشــــاغلني �� عد� صحائف تســــجيل �لســــكاG، فإنه Iب تغيo حالة 

�إلشغا< *D ”مشغولة“.
٥٣٦ - �*�c كانــــت �لقيمــــة غo منطبقــــة �كانــــت �لقيمة لعد� 
�لشــــاغلني هي �لصفر �ال توجد �ية صحائف تســــجيل للســــكاG فإنه 
 Qســــتخد�� Qمعر�فة“ 4 حالة عد oينبغي *عطا� �لقيمة ”حالة �خللو غ
�الحتســــا� �لدينامــــي. �*�c كانــــت �لقيمة غo منطبقــــة، �لكن عد� 
�لســــكاG ليس صفر� �³ تكن توجد صحائف تســــجيل للسكاG، فإنه 
ينبغي *عطا� �لقيمة ”مشــــغولة“. ��لبلد�G �لt تســــتخدQ �الحتســــا� 
 Qتستخِد G� ملنطبقة (الحتســــا� نو� �خللو) ينبغي� oلدينامي للقيم غ�
خاصيتــــني �ثنتــــني على �ألقل للحصو< علــــى معلوماE ”معر�فة“ من 
�حد�E ســــكنية مماثلــــة 4 �ملنطقة �جلغر�فيــــة ��، كبديل، ميكن *عطا� 

�لقيمة ”حالة �خللو غo معر�فة“.

(٧ - w) ملساكن: نو: �مللكية�  - ٧
٥٣٧ - يتعــلق هــذ� �ملوضــو� بنــو� ملكية �ملســاكن نفســها، ال 
 ،١٩٩٨ ،bُبنيت عليها �ملساكن (�ألمم �ملتحد tل� ��بنو� ملكية �أل
�لفقرb ٢-٣٧٠). �ينبغي عدQ �خللط بني نو� �مللكية ��حليا�b. �ينبغي 
 Qكانت �ملساكن ملك� للقطا� �لعا �c* ما Gلبيا Eحلصو< على معلوما�
(�حلكومة �ملركزية �� �حلكم �ملحلي �� �ملؤسساE �لعامة) �� �hا مملوكة 
 �� ،Eخلاصة، �� �لتعا�نيا� Eملكية خاصة (لألسر �ملعيشية، �� �لشركا
ع 4 �لسؤ�< لبياG ما  �جلمعياE �لسكنية، �� غoها). �يتم �حيان� �لتوسُّ
*�c كانت �ملساكن قد ُسدE�ِّ قيمتها بالكامل، �� مت شر�¼ها بأقسا±، 

�� �hا مرهونة. �فيما يلي تصنيف �ملساكن حسب نو� �مللكية:
يشغلها مالكوها؛  - ١

ال يشغلها مالكوها؛  - ٢

مملوكة ملكية عامة؛  ٢-١  
مملوكة ملكية خاصة؛  ٢-٢  
�نو�� ملكية �خر�.  ٢-٣  

٥٣٨ - �*�c كانــــت �مللكية مرتبطة باحليا�b فإنه ينبغي �G يؤخذ 
 Gنــــو� �مللكية قد يكو G4 *جــــر�� �لتنقيــــح؛ �*ال فإ �هــــذ� 4 �العتبــــا
مســــتقًال عــــن �ملتغيِّر�E �ألخــــر� �ملتعلقة باملســــاكن. �*�c كانت قيمة 
 “Tمعر� oمنطبقة فإنــــه ينبغي *عطا� �لقيمة ”غ oنــــو� �مللكية“ غ”
 Qتستخد tل� Gالحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�. ��لبلد�� Gعندما ال يكو
�الحتســــا� �لدينامي للقيم غo �ملنطبقة ينبغي عليها �G تســــتخدQ على 
�ألقــــل خاصيتني �ثنتني قد تشــــمالG مو�� بنــــا� �جلد��G ��حليا�b �نو� 
 oغ” Eلك للحصو< على معلوماc� Tلســــكنية �عد� �لُغر� bلوحد�

معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٨ - w) ~لُغر� �ملساكن: عد  - ٨
٥٣٩ - ُتعرTَّ �لغرفة بأhا حيِّز 4 �حدb ســــكنية �� مسكن Àخر 
يكــــوG �اطــــ� �ــــد��G متتد من �أل�ضية *D �لســــقف �� �لســــطح، �� 
يصل ��تفاعها *D مترين على �ألقل، �تســــمح مســــاحتها بوضع سرير 
لشخص بالغ، �G� 6 مساحتها تصل *D ��بعة �متا� مربعة على �ألقل. 
 ،Qلنو� Tيشــــمل غر Tمو� عد� �نو�� �لغر© Gلك فإc بنــــا� علــــى�
�غرT �لطعاQ، �غرT �جللو£، �غرT �لد��ســــة، ��لعلياE �لصاحلة 
للســــكن، �غرT �خلدQ، ��ملطابخ، ��لغرT �ملستخدمة ألغر�� مهنية 
�� جتا�ية، ��6 حيز منفصل Àخر مستخدQ للسكن �� fصص للسكن 
 Eضية. �ال ُتحســــب �ملمر��مســــاحة �أل� G��6 �جلد�يفي مبعيا Q�� ما
��لشــــرفاE ��لدهاليــــز ��حلماماE ��ملر�حيض غرفــــ�، ح *�c �نطبق 
عليهــــا �ملعيــــا��G. �ميكن ألســــبا� �طنية [ع معلومــــاE منفصلة عن 
غــــرT تقل مســــاحتها عن ��بعة �متا� مربعــــة �ينطبق عليها، من نو�¶ 
�خــــر�، تعريــــف ”�لغرفــــة“، *�c �عُت� �G عد�ها يــــ�ِّ� �°اc مثل هذ� 

.(٢-٣٧٥ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) إلجر���
٥٤٠ - �بالنظــــر *G� D عــــد� �لُغــــرT قــــد يكوG مســــتقًال عن 
�ملتغيِّــــر�E �ألخر� �ملتعلقة باملســــاكن، *�c كانــــت �لقيمة غo منطبقة، 
ينبغــــي *���� �لقيمــــة ”غــــo معــــر�T“ عندما ال يكوG �الحتســــا� 
�لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي للقيم 
غo �ملنطبقة ينبغي عليها �G تســــتخِدQ على �ألقل خاصيتني �ثنتني، مثل 
نو� �لوحدb �لسكنية �مو�� بنا� �جلد��G ��حليا�b �حالة �خللو، �cلك 
للحصــــو< علــــى معلومــــاE ”معر�فة“ من �حد�E ســــكنية مماثلة 4 

�ملنطقة �جلغر�فية.

(٩ - w) ضيةIملساكن: مساحة �أل�  - ٩
٥٤١ - يتعلــــق هــــذ� �ملوضــــو� مبســــاحة �أل�ضيــــة �ملســــتغلَّة 4 
 G��ُتقــــا£ ��خل �جلد tضية �ل�لســــكنية، �6 مســــاحة �أل� Eلوحد��
�خلا�جية للوحد�E �لســــكنية، باســــتثنا� �ألقبية ��لعلياE غo �لصاحلة 
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للســــكن. �4 �ملبــــا¡ �لt حتتــــو6 على منا�< متعد�b، ينبغي �ســــتبعا� 
 Eلنهج �ملتبع 4 �لوحد�� Gيكو G� ملشــــتركة. �ينبغي� Eكل �ملســــاحا
 ،bتلف� عن �لنهج �ملتبع 4 �ملســــاكن �جلماعية (�ألمم �ملتحدf لســــكنية�

.(٢-٣٧٨ b١٩٩٨، �لفقر
 ��/� Tضية مرتبطــــة بعد� �لغر�مســــاحة �أل G٥٤٢ - �قد تكو
عــــد� غرT �لنوQ �لذلــــك فإG �فرقة �لتنقيح 4 �لبلــــد�G قد تأخذ هذ� 
4 �العتبا� عند �ضع �لتنقيحاE. �4 غo هذ} �حلالة تكوG مســــاحة 
�أل�ضية مستقلة عن �لتنقيحاE �ألخر� �ملتعلقة باملساكن. �قد `تا� 
�ألمــــر *D حتديــــد �حدb قيــــا£، مثل �ألمتا� �ملربعــــة. �*�c كانت قيمة 
 “Tمعر� oمنطبقة فإنــــه ينبغي *عطا� �لقيمة ”غ oنــــو� �مللكية“ غ”
 Qتستخد tل� Gالحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�. ��لبلد�� Gعندما ال يكو
 Qتســــتخد G� ملنطبقــــة ينبغي عليها� oالحتســــا� �لدينامــــي للقيم غــــ�
على �ألقل خاصيتني �ثنتني قد تشــــمالG نو� �لوحدb �لســــكنية �مو�� 
 Eلك للحصــــو< على معلوماc� حالة �خللو� b�بنــــا� �جلد��G ��حليــــا

”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية. 
٦(١٠ - w) Qمليا� ���ملساكن: شبكة /مد�  - ١٠

 (٢-٣٨١ b١٩٩٨، �لفقر) bته �ألمم �ملتحد� ٥٤٣ - �فق� ملا حدَّ
فإG �ملعلوماE �ألساســــية �لt ينبغي �حلصو< عليها 4 �لتعد�� بالنســــبة 
 Eكانت توجد 4 �لوحد� �c* مليا} تتمثَّل 4 معرفة ما� Eلشبكة *مد���
 Eُتبيِّن هذ} �ملعلوما Tال.�سو Q� لنقل �مليا} باألنابيب Eلسكنية جتهيز��
ما *�c كانت �مليا} تصل *D �ملساكن عن طريق �نابيب موصولة بشبكة 
 Gخاصة، مثل خز� Eميــــا} �لية �� عن طريق �نابيب موصولة بتجهيز�
ضغــــط �� مضخــــة. ��حدb �لعّد uذ� �ملوضو� هي �لوحدb �لســــكنية. 
�من �لضر��6 �يض� بياG ما *�c كاG يوجد صنبو� ��خل �لوحدb، �*ال 
ما *�c كاG �لصنبو� 4 حد�� مسافة معينة من �لبا�. ��ملسافة �ملوصى 
ֲדا هي ٢٠٠ متر، على �فتر�� �G �حلصو< على �مليا} �ملنقولة بأنابيب 
4 حد�� هذ} �ملســــافة يسمح لشاغلي �لوحدb �لسكنية باحلصو< على 
�مليا} لتلبية �حتياجاE �ألســــرb �ملعيشــــية ��G �الضطر�� *D بذ< جهو� 
شــــاقة. �باإلضافــــة *D موقع �لصنبو� فإG مصــــد� �مليا} �ملتاحة له �يض� 
�·ية خاصة. �عليه فإG �لتصنيف �ملوصى به للوحد�E �لســــكنية على 

حسب شبكة *مد���E �مليا} هو كالتا¨:
ميا} منقولة بأنابيب موجو�b ��خل �لوحدb �لسكنية؛  - ١

من شبكة �مليا} �ملحلية؛  ١-١  
من مصد� خا�؛  ١-٢  

ميــــا} منقولــــة بأنابيب موجو�b خا�� �لوحدb �لســــكنية   - ٢
�لكن 4 حد�� مسافة ٢٠٠ متر؛

من شبكة �مليا} �ملحلية؛  ٢-١  
لالستخد�Q �خلا� حصر�؛  ٢-١-١    

لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٢-١-٢    
من مصد� خا�؛  ٢-٢  

لالستخد�Q �خلا� حصر�؛  ٢-٢-١    
لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٢-٢-٢    

ال توجــــد ميا} منقولة بأنابيــــب (مبا c 4لك �مليا} �ملنقولة   - ٣
بأنابيــــب من مصد� يبعد عن �ملســــكن مبســــافة تزيد عن 

٢٠٠ متر).
٥٤٤ - �شــــبكة �مليا} �ملحلية هي شــــبكة °ضع للتفتيش ��ملر�قبة 
من جانب �لســــلطاE �لعامــــة. �تقوQ هيئة عامة، عا�bً، بتشــــغيل هذ} 
�لشــــبكاE، �لكن 4 بعض �حلاالE تقوQ بإنشائها مؤسسة تعا�نية �� 

خاصة.
٥٤٥ - �قــــد يكوG من �لضــــر��G� 6 تنقَّح معــــ� �لبنو� �ملتعلقة 
 Tمليــــا}، �مر�فــــق �ملر�حيض ��لصر� Eمبر�فــــق �مليا} - شــــبكة *مد���
 G� D* لصحي؛ �مر�فق �الغتسا<، �مد� تو�فر �مليا} �لساخنة. �بالنظر�
هذ} �لبنو� يرتبط بعضها ببعض على vو �ثيق فإنه عندما يكوG �حدها 
ُمْغَفًال �� غo منطبق ميكن �ستخد�Q �لبنو� �ألخر� لتحديد قيمة له. �4 
 Gتا� �ألخصائيو �ملناطــــق �جلغر�فيــــة �لt ال توجد فيها ميا} جا�ية قد̀ 
 oلسكنية. �4 غ� Eلوحد�� Eصصية ملتغيِّر�° Eتنقيحا Qســــتخد�� D*
هذ} �حلالة قد تكوG لوحد�E سكنية �خر� 4 �ملنطقة خصائص مماثلة، 
 Gهذ} �لبنو� 4 *جر�� �حتسا� �ينامي عندما يكو Qيوصى باستخد��

ُمستخَدم�.
٥٤٦ - �*�c كانــــت قيمة متغيِّر ”شــــبكة �مليا}“ غo منطبقة فإنه 
ينبغي *عطا� �لقيمة ”غo معر�T“ عندما ال يكوG �الحتسا� �لدينامي 
ُمستخَدم�. ��لبلد�G �لt َتستخِدQ �الحتسا� �لدينامي للقيم غo �ملنطبقة 
ينبغي عليها �G َتســــتخِدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشــــمل نو� 
 Tلك مر�فق �ملر�حيض ��لصرc عامة، �بعد bلسكنية، كقاعد� bلوحد�
 Eمعر�فــــة“ من �حد�” Eلــــك للحصو< علــــى معلوماc� لصحــــي�

سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(١١ - w) ملساكن: مر�فق �ملر�حيض ��لصر~ �لصحي�  - ١١
٥٤٧ - تبيَّــــن لبعض �لبلد�G� G توســــيع نطاO تصنيف �ملر�حيض 
غE�c o �لســــيفوG له فائدb بالنسبة لتمييز �نو�� معيَّنة مستخدمة على 
نطاO ��سع ��إلشا�D* b مستو� معيَّن من �لنظافة. �فيما يلي �لتصنيف 
�ملوصى به للوحد�E �لسكنية حسب مر�فق �ملر�حيض �ملوجو�b فيها:

مبرحا� ��خل �لوحدb �لسكنية؛  - ١
مرحا� �c سيفوG؛  ١-١  

مرحا� غ6c o سيفوG؛  ١-٢  

�حدb �لعّد بالنسبة ، للمتغيِّر�E �لتالية هي، 4 �لو�قع، شبكة *مد���E �مليا}     ٦
�مر�فق  �الغتسا<،  �مر�فق  �لصحي،   Tلصر�� �ملر�حيض  �مر�فق  �لسكنية،   bللوحد

�لطهو �نو� �إلضا�b، �نو� تصريف �لنفاياE �لصلبة.



٨٦

مبرحا� خا�� �لوحدb �لسكنية؛  - ٢
مرحا� �c سيفوG؛  ٢-١  

لالستخد�Q �خلا� حصر�؛   ٢-١-١    
لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٢-١-٢    

مرحا� غ6c o سيفوG؛  ٢-٢  
لالستخد�Q �خلا� حصر�؛  ٢-٢-١    

لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٢-٢-٢    
بد�G مرحا�.  - ٣

٥٤٨ - �ُيعتبَــــر نو� مر�فــــق �ملر�حيض ��لصــــرT �لصحي �حد 
بنــــو� �إلســــكاG �ألخر� �لu tا عالقة بامليــــا}، �ينبغي �G تكوG جزً�� 
مــــن عمليـة تنقيـح مشــــتركـة مـع �لبنـو� �ألخـر� �لــــu tا صلة بامليا}. 
�من �ملمكن �G ُتستخَدQ ِقَيم مثل ”خا�“ � ”لالستخد�Q �ملشتر “ 
�”لالســــتخد�Q �خلا� حصر�“، �ما *c Dلك، لتحديد ما *�c كانت 
�لِقيم متسقة، �4 حالة ما *�c كانت غo متسقة حتديد مسا��E �لتنقيح 
�لــــI tب �تباعها حلل �ملشــــكلة. �*�c كاG يوجد متغيِّر، �� �كثر، من 
 Eا صلة بامليا} فإنه مــــن �ملمكن �ضع تقدير للمعلوماu tل� E�oملتغــــ�
 oلقيمة ”غ� Qســــتخد�� D* للجو�� Gملتســــقة بد�� oملعر�فة �� غ� oغــــ
معــــر�T“ �� �الحتســــا� �لدينامي. غo �نــــه *�c ³ يؤ� هذ� *I* Dا� 
 Gعندما ال يكو “Tمعر� oلقيمــــة ”غ� ��ُتدَ G� قيمــــة منطبقة ينبغي
�الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تســــتخدQ �الحتسا� 
�لدينامــــي للِقَيم غــــo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على 
�ألقل، مبا يشمل نو� �لوحدb �لسكنية، كقاعدb عامة، �كذلك شبكة 
*مد���E �مليا} �مو�� بنا� �جلد��G ��حليا�b �حالة �خللو، للحصو< على 

معلوماE ”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.
(١٢ - w) .ملساكن: مر�فق �الغتسا�  - ١٢

 ،(٢-٣٩٠ b١٩٩٨، �لفقر) bته �ألمم �ملتحد� ٥٤٩ - �فقــــ� حدَّ
ينبغــــي �حلصــــو< على معلومــــاE عما *�c كاG يوجــــد ��خل مبµ كل 
مســــكن ÖاQ ثابت �� ß�ُ. ��حدb �لعّد �ملســــتخدمة 4 هذ� �ملوضو� 
 �c* ما Gضافية لبيا* Eلســــكنية. �ميكن [ع معلوما� bهي �يض� �لوحد
b لالســــتخد�Q �خلا� حصر� لشاغلي �ملسكن �Q ال،  كانت �ملر�فق معدَّ
�ما *�c كاG يوجد *مد�� باملا� �لساخن ألغر�� �الغتسا< �� �ملا� �لبا�� 
فقــــط. غــــo �نه 4 بعض مناطق �لعا³ قد ال يكوG �لتمييز �ملقتر¶ �عال} 
هو �ألنســــب لالحتياجاE �لوطنية. فقد يكوG من �ملهم، مثًال، �لتمييز 
من حيث �لتو�فر بني غرفة مستقلة لالغتسا< 4 �ملسكن، �غرفة مستقلة 
لالغتسا< 4 �ملبµ، � حجرb �غتسا< مفتوحة 4 �ملبÖ� ،µاQ عمومي. 
�فيما يلي �لتصنيف �ملوصى به للوحد�E �لسكنية حسب تو�فر، �نو�، 

مر�فق �الغتسا<.
yماß�ّ �� Q ثابت ��خل �لوحدb �لسكنية؛  - ١

بال Öاß�ُ �� Q ثابت ��خل �لوحدb �لسكنية؛  - ٢

yماß�ُ �� Q ثابت خا�� �لوحدb �لسكنية؛  ٢-١  
لالستخد�Q �خلا� حصر�؛  ٢-١-١    

لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٢-١-٢    
بال Öاß� �� Q ثابت.  ٢-٢  

٥٥٠ - �ينبغي �G يكوG نو� مر�فق �الغتســــا< جزً�� من تنقيح 
 Qُتســــتخَد G� ا صلة بامليــــا}. �من �ملمكنu مشــــَتَر  مــــع بنو� �خــــر�
ِقَيم مثل ”خا�“ ”�لالســــتخد�Q �ملشــــتر “ �”لالســــتخد�Q �خلا� 
حصر�“، لتحديد ما *�c كانت �لِقيم متســــقة، �4 حالة ما *�c كانت 
غo متســــقة حتديد مســــا��E �لتنقيح �لI tب �تباعها حلل �ملشــــكلة. 
�*�c كاG يوجــــد متغيِّــــر، �� �كثر، من �ملتغE�o �لu tا صلة بامليا} فإنه 
 Gملتســــقة بد�� oملعر�فة �� غ� oغ Eمن �ملمكن �ضع تقدير للمعلوما
�للجو� *D �ســــتخد�Q �لقيمة ”غo معر�T“ �� �الحتســــا� �لدينامي. 
 oلقيمة ”غ� ��ُتدَ G� ا� قيمة منطبقة ينبغيI* D* ³ يؤ� هذ� �c* نه� oغ
 Gالحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�� Gعندما ال يكو “Tمعر�
 Qتستخد G� ملنطبقة ينبغي� oالحتسا� �لدينامي للِقَيم غ� Qتستخد tل�
 bلسكنية، كقاعد� bخاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشــــمل نو� �لوحد
عامة، �Â شــــبكة *مــــد���E �مليا} �مو�� بنا� �جلــــد��G ��حليا�b �حالة 
�خللو، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ من �حد�E ســــكنية مماثلة 

4 �ملنطقة �جلغر�فية.
(١٣ - w) ملساكن: مر�فق �لطهو�  - ١٣

 ،bألمم �ملتحد�) Eتوصيا� Éمبا� �4 منشو ��٥٥١ - �فق� ملا �
ا *�c كاG يوجد مطبخ  ١٩٩٨، �لفقرb ٢-٣٩٥) فإG [ع بياناE عمَّ
قد يتيح فرصة ســــاvة جلمع معلوماE عن نو� �لتجهيز�E �ملستخدمة 
ألغر�� �لطهو، مثل �ملوقد �لو¶ �لتســــخني ��لنا� �ملكشــــوفة، �جلمع 
 Gعن مد� �جو� حو� لغســــيل �أل��¡ 4 �ملطبخ �� مكا Eمعلومــــا
 Eلتخزين �لغذ�� مينع فســــا�}. �فيمــــا يلي �لتصنيف �ملوصى به للوحد�
ص ألغر��  �لسكنية حسب مد� �جو� مطبخ، �� �6 مكاÀ Gخر fصَّ

�لطهو فيها.
مبطبخ ��خل �لوحدb �لسكنية؛  - ١

 bــــص ألغــــر�� �لطهو ��خــــل �لوحد مبــــكاÀ Gخر fصَّ  - ٢
�لسكنية؛

ــــص ألغر�� �لطهو ��خل  بــــال مطبخ �� �6 مكاf Gصَّ  - ٣
�لوحدb �لسكنية؛

ص ألغر�� �لطهو  مبطبــــخ �� �6 مكاÀ Gخر fصَّ  ٣-١  
خا�� �لوحدb �لسكنية؛

لالستخد�Q �خلا� حصر�؛  ٣-١-١   
لالستخد�Q �ملشتر ؛  ٣-١-٢   

ص ألغر��  بــــال مطبــــخ �� �6 مكاÀ Gخــــر fصَّ  ٣-٢  
�لطهو.
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 G� ٥٥٢ - �إلجــــر�� تنقيــــح بالنســــبة ملر�فق �لطهو، مــــن �ملمكن
 Qملشتر “ �”لالستخد�� Qقيم مثل ”خا�“ �”لالســــتخد� Qتســــتخد
�خلــــا� حصــــر�“، لتحديد مــــا *�c كانت �لِقيم متســــقة، �4 حالة ما 
*�c كانت غo متســــقة حتديد مســــا��E �لتنقيح �لI tب �تباعها حلل 
�ملشــــكلة. �*�c كاG يوجد �حد �ملتغoين، �� �ملتغG�o مع�، �للذ�u Gما 
 oملعر�فة �� غ� oغ Eصلة بالطهو فإنه من �ملمكن �ضع تقدير للمعلوما
�ملتسقة بد�G �للجو� *D �ستخد�Q �لقيمة ”غo معر�T“ �� �الحتسا� 
�لدينامي. غo �نه *�c ³ يؤ� هذ� *I* Dا� قيمة منطبقة ينبغي �G ُتدَ�� 
�لقيمة ”غo معر�T“ عندما ال يكوG �الحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�. 
 G� ملنطبقة ينبغي� oالحتسا� �لدينامي للِقَيم غ� Qتستخد tل� Gلبلد���
تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشمل نو� �لوحدb �لسكنية، 
 b�كقاعــــدb عامة، Â شــــبكة *مد���E �مليا} �مو�� بنــــا� �جلد��G ��حليا
�حالة �خللو، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ من �حد�E سكنية 

مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(١٤ - w) Hملساكن: نو: �إلضا��  - ١٤

٥٥٣ - ينبغي �G جتمع معلوماE عن نو� �إلضا�b 4 �ملســــاكن 
 �c*� .خرÀ b*ضا� �مصد �� tملصبا¶ �لزيــــ� �� �مثــــل �لكهربــــا� �� �لغا
 Eقد ترغب 4 [ع معلوما Gبعض �لبلد� Gبالكهربا� فإ bكانت �إلضا�
b من شــــبكة كهربا� �لية �� من  تبيِّــــن ما *�c كانت �لكهربا� مســــتَمدَّ
�طة توليد �� من �6 مصد� Àخر، كمنشأb صناعية. �عال�b على نو� 
�إلضا�b، ينبغي للبلد�G� G تقّيم �ملعلوماE �ملتعلقة مبد� تو�فر �لكهربا� 
 .µمثل �لطهو، �تسخني �ملا�، �تدفئة �ملب) bإلضا�� oألغر�� �خر� غ
 E4 �لبلد تتيح �ستخال� هذ} �ملعلوما Gإلســــكا� Tكانت ظر� �c*�
مــــن نــــو� �إلضا�b فإنــــه تكوG هنا  حاجة إلجــــر�� yث Àخر (�ألمم 

.(٢-٣٩٨ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�

٥٥٤ - �*�c كانت �لقيمة غo منطبقة فإنه ينبغي �G ُتد�� �لقيمة 
”غــــo معــــر�T“ عندما ال يكوG �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. 
 G� ملنطبقة ينبغي� oالحتسا� �لدينامي للِقَيم غ� Qتستخد tل� Gلبلد���
َتســــتخِدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشمل نو� �لوحدb �لسكنية، 
كقاعــــدb عامــــة، �كذلك مو�� بنــــا� �جلد��G ��حليــــا�b �حالة �خللو، 
للحصــــو< علــــى معلومــــاE ”معر�فة“ من �حد�E ســــكنية مماثلة 4 

�ملنطقة �جلغر�فية.

(١٥ - w) ملساكن: نو: تصريف �لنفايا� �لصلبة�  - ١٥

٥٥٥ - �فقــــ� ملا ��� 4 منشــــو� ”مبا�É �توصيــــاE“ (�ألمم 
�ملتحــــدb، ١٩٩٨، �لفقــــرb ٢-٤٠١) يشــــo هذ� �ملوضــــو� *D [ع، 
�تصريــــف، �لنفايــــاE �لصلبة �لt يطرحها شــــاغلو �لوحدb �لســــكنية، 
��حدb �لعّد هي �لوحدb �لسكنية. �تصنَّف �لوحد�E �لسكنية حسب 

نو� تصريف �لنفاياE �لصلبة �فق� للمبا�É �لتوجيهية �لتالية:

صوG �معها بشــــكل  نفايــــاE صلبة يقــــوQ جامعــــوG مرخَّ  - ١
منتظم؛

 oمعها بشــــكل غ� Gصو نفايــــاE صلبة يقوQ جامعوG مرخَّ  - ٢
منتظم؛

صني �معها؛ نفاياE صلبة يقوQ جامعوG غo مرخَّ  - ٣
نفايــــاE صلبــــة يقوQ �لشــــاغلوG بتصريفهــــا 4 مقلب �لي   - ٤

تشرT عليه �لسلطاE؛
نفايــــاE صلبة يقوQ �لشــــاغلوG بتصريفها 4 مقلب �لي ال   - ٥

تشرT عليه �لسلطاE؛
 Eلنفايا� Oلشــــاغلني بإحــــر�� Qخر� (تشــــمل قيا� Eترتيبــــا  - ٦

�لصلبة).
 Eلصلبة هو متغيِّر مســــتقل عن �ملتغيِّر�� E٥٥٦ - �متغيِّر �لنفايا
 G� منطبقة ينبغي oكانت �لقيمة غــــ �c*� .ألخــــر� �ملتعلقة باملســــاكن�
تُــــدَ�� �لقيمة ”غــــo معر�T“ عندما ال يكوG �الحتســــا� �لدينامي 
 oالحتســــا� �لدينامــــي للِقَيم غ� Qتســــتخد tل� Gُمســــتخَدم�. ��لبلد�
�ملنطبقة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مبا يشمل نو� 
�لوحدb �لســــكنية، كقاعدb عامة، Â مو�� بنا� �جلد��G ��حليا�b �حالة 
 Eمعر�فة“ من �حد�” Eخللو �مر�فق �ملطبخ، للحصو< على معلوما�

سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

Hمعيشية ��حد Hسر��ملساكن: شغل   - ١٦
(١٦ - w) كثر ملسكن� ��

٥٥٧ - *G متغيِّر َشغل �كثر من �سرb معيشية ��حدb ملسكن هو 
متغيِّر مســــتقل عن �لبنو� �ألخر� �ملتعلقة باملساكن. �*�c كانت �لقيمة 
 G�� با� �ألســــر �ملعيشــــية�يعّد �لبلد عد� � G� منطبقة فإنه ينبغي oغــــ

يستخدc Qلك �لعد�.

(١٧ - w) شاغلي �ملسكن �ملساكن: عد  - ١٧
٥٥٨ - ينبغي عّد كل شخص يقيم عا�bً 4 �حدb سكنية �� 4 
©موعة من �ملســــاكن �جلماعية ��حد� من شاغلي �لوحدb �� �ملسكن. 
�uــــذ� فإG �حد�E �لعّد �ملســــتخَدمة 4 هذ� �ملوضو� هي �ملســــاكن. 
�لكن ملا كانت تعد���E �ملســــاكن ُتجر� عا�bً 4 نفس �لوقت �لذ6 
جتر6 فيه تعد���E �لســــكاG فإG �نطباO هذ� �لتعريف يتوقف على ما 
*�c كانــــت �ملعلوماE �لt ُجمعت �ُســــجلت عن كل شــــخص ��خل 
4 تعد�� �لســــكاG تشــــD* o مكاG تو�جد} 4 يوQ �لتعد�� �� *D �ل 
 Gإلقامة �ملعتا�. �ينبغي توخي �حلر� 4 متييز �ألشخا� �لذين يشغلو�
�حــــد�E متنقلة، مثل �لقو��� ��لقطائر ��ملقطو��E كمســــاكن عن 
�ألشــــخا� �لذين يســــتخدموG هذ} �لوحد�E كوســــائل نقل (�ألمم 

.(٢-٤٠٧ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�



٨٨

٥٥٩ - �متغيِّر ”عد� شاغلي �ملسكن“ له عالقة بعد� صحائف 
تســــجيل �لســــكاG �ينبغــــي �G يكوG �لعد��G متطابقــــني. �*�c ³ يكن 
�لعــــد��G متطابقــــني فإنه Iــــب �°اc تد�بo لتصحيح بند عد� شــــاغلي 
ح عد�  �ملســــكن �� عد� صحائف تســــجيل �لســــكاG. �عا�bً، سيصحَّ
 bشاغلي �ملسكن كي يصبح مسا�ي� لعد� �ألشخا� �ملقيمني 4 �لوحد
�لســــكنية. �ينبغي �ال تكوu Gذ� �لبند �لقيمة ”غo معر�T“ كما �نه 

ال ينبغي �حتسابه.

(١٨ - w) ملعيشية� Hألسر� ]I شاغلو �ملسكن: خصائص  - ١٨
٥٦٠ - يتم عا�bً �حلصو< على خصائص �� �ألسرb �ملعيشية من 
صحائف تسجيل �لسكاG للمساعدb 4 توفo معلوماE مبوَّبة تقاطعي� 
من �جل �لتخطيط ��لتحليل. �هذ} �لبنو�، �لt تشــــمل �ألصل �لعرقي 
�� �لديانة �� �لدخل، تســــاعد 4 حتديد �حلالة، �� �حلاجة، �الجتماعية 
�لتفاضليــــة. �بالنظر *G� D هذ} �خلصائص ســــتكوG قد ُنقَِّحت بالفعل 
للبنو� �ملتعلقة بالسكاG فإنه لن تكوG هنا  حاجة *D *جر�� �ملزيد من 

�لتنقيح.

(١٩ - w) HVشاغلو �ملسكن: �حليا  - ١٩
 ،(٢-٤١٠ b١٩٩٨، �لفقر) b٥٦١ - �فق� ملا حد�ته �ألمم �ملتحد
فإG �حليا�b تشD* o �لترتيباE �لt تقوQ �ألسرb �ملعيشية مبقتضاها بشغل 
�حدb سكنية كلها �� جزً�� منها. ��حدb �لعّد هي �سرb معيشية تشغل 

:b��حدb سكنية، �فيما يلي تصنيف �ألسر �ملعيشية حسب �حليا
�حد �فر�� �ألسرb �ملعيشية ميتلك �حدb سكنية؛  - ١

�حد �فر�� �ألسرb �ملعيشية يستأجر �لوحدb �لسكنية كلها   - ٢
�� جزً�� منها؛

�حد �فر�� �ألســــرb �ملعيشية يستأجر �حدb سكنية   ٢-١  
كلها �� جزً�� منها كمستأجر �ئيسي؛

�حد �فر�� �ألســــرb �ملعيشــــية يســــتأجر جــــزً�� من   ٢-٢  
�حدb سكنية كمستأجر من �لباطن؛

ترتيب Àخر.  - ٣
�يتعني *يال� �هتماQ خا� لألشــــخا� �لذين يشــــغلوG �ماكن ســــكن 
 Gملالك �� بد�نه، خاصــــة حيثما يكو� Gcنقد6، بــــإ �ــــاI* فــــع� G��

cلك شائعا.
 ،(٧-Q) عالقة بنــــو� �مللكية b�٥٦٢ - �قــــد تكوG ملتغيِّــــر �حليا
�uذ� فإG فريق �لتنقيح قد `تا� *G� D يبحث �لعالقة بني �لبندين عند 
 oغ b�*عد�� �لتنقيحاE. �4 غo هذ} �حلالة فإنه *�c كانت �لقيمة للحيا
منطبقة ينبغي *���� �لقيمة ”غo معر�T“ عندما ال يكوG �الحتسا� 
�لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تســــتخدQ �حلســــا� �لدينامي للقيم 
غــــo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخِدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� 

 Eحالة �خللو، من �جل �حلصو< على معلوما� �اIلسكنية ��إل� bلوحد�
”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

شاغــلو �ملسكن: تــكاليف �ملساكن �لv يشـــغلها  - ٢٠
(٢٠ - w) يشغلها مالكوها vمستأجر�� ��ملساكن �ل

٥٦٣ - ُيعتَــــ� �لبنــــد �ملتعلــــق بتكاليــــف �ملســــاكن �لt يشــــغلها 
 Eيشغلها مالكوها بند� مستقًال عن �ملتغيِّر� tملساكن �ل�� Gمستأجر�
 G� ألخــــر� �ملتعلقــــة باملســــاكن فيما عد� �نه، كما هــــو ��ضح، ينبغي�
تكوG �لتكاليف �لt يتحملها �ملســــتأجر�G متعلقة بالوحد�E �لسكنية 
 Eمتعلقــــة بالوحد� Gيتحملها �ملالكو tفقــــط ��لتكاليف �لــــ bــــر �ملؤجَّ
�لســــكنية �لt يشــــغلها مالكوها فقط. �Iب �G يبحــــث فريق �لتنقيح 
 �c*� .Eألكثــــر مال�مة بني هــــذ} �ملتغيِّر�� Eلعالقا� � كل حالــــة �`ــــدِّ
 “Tمعر� oلقيمــــة ”غ� ���منطبقــــة فإنه ينبغي *� oكانــــت �لقيمة غ
 Qتستخِد tل� Gلبلد��� .Qُمستخَد oالحتسا� �لدينامي غ� Gعندما يكو
�الحتســــا� �لدينامــــي للِقَيم غo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخِدQ خاصيتني 
 Eمعر�فة“ من �حد�” Eثنتــــني على �ألقــــل للحصو< على معلومــــا�

سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.
مو�ضيع �ضافية با� - 

 tهــــذ� �لفــــر� عد�� مــــن �ملو�ضيــــع �إلضافية �ل � ٥٦٤ - ُيحــــدِّ
قــــد تكوG مو�ضيع مفيدb بالنســــبة لبلد�G كثــــbo 4 °طيط تعد���ִדا، 
��ستقصا��ִדا، �لوطنية. �من جديد، جر� جتميع �ملو�ضيع حسب نو� 
 ��حدb �لعّد �)ملبµ، ��ملسكن، ��لشاغلو(G، �ُ�ِضَعت بني قوسني �مو
-٢ D* ٢-٤١٦ E١٩٩٨، �لفقــر� ،bلتنقيــــح �ملقترحة (�ألمم �ملتحد�

.(٤٣٢
(١ - ¹) .Vملنا� �ملب�: عد  - ١

٥٦٥ - ير� 4 �لفقرتني ٢١٩ � ٢٢٠ من �لفصل ”ثالث�“ شر¶ 
 Eلك كجــــز� من تنقيحاc� µلســــكنية 4 مب� Eلتنقيــــح عد� �لوحد�

�uيكل.
�ملب�: تو�فر �ملصعد (¹ - ٢)  - ٢

ة ُمْقَفلة  ٥٦٦ - يشــــo هذ� �ملوضو� *D تو�فر �ملصعد (�هو منصَّ
تصعــــد �ִדبط لنقل �لنا£ ��لبضائع) 4 مبــــµ متعد� �لطو�بق. �ُتجمع 
�ملعلومــــاE عــــن مد� تو�فــــر �ملصعد معظم �لوقــــت، �6 �ملصعد �لذ6 
 ،١٩٩٨ ،bمعظم �لوقت ��ضع لصيانة منتظمة (�ألمم �ملتحد Qُيستخَد

.(٢-٤١٩ bلفقر�
 b�مكوَّن� من طابق ��حد فقط �� �نه عبا µملب� Gكا �c*� - ٥٦٧
عن �حدb ســــكنية ��حدb منفصلــــة فإنه ينبغي �ال يكوG هنا  مصعد. 
� فريق �لتنقيح ما *�c كانت  �*�c كاG يوجــــد مصعد فإنــــه Iب �G `دِّ
�أل�لويــــة لعد� �لطو�بق �� حلقيقة �جــــو� مصعد. �*�c كانت �أل�لوية 
 “Tمعر� oلقيمة ”غ� ���عد� �لطو�بق *ما بإ� oب تغيI للمصعد فإنه
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 �c*� .الحتســــا� �لدينامي للحصو< علــــى قيمة �خر�� Qباســــتخد� ��
كانت �أل�لوية لعد� �لطو�بق، �كاG �ملبµ مكون� من طابق ��حد، فإنه 

ينبغي تغيo �لرّ� على ”�جو� مصعد“ *D ”ال“.
تا� *D كهربا�، ينبغي   ̀Gهنــــا  مصعد، �كا Gكا �c*� - ٥٦٨

.µجر�� عملية مر�جعة للتأكد من �جو� �لكهربا� 4 �ملب*
٥٦٩ - ��خــــ�o فإنه *�c كانت �لقيمة للمصعد غo منطبقة ينبغي 
�G تُــــد�� �لقيمــــة ”غo معر�T“ عندما يكوG �الحتســــا� �لدينامي 
 oالحتســــا� �لدينامي للِقيم غ� Qتستخد tل� Gلبلد��� .Qُمســــتخَد oغ
 µخاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �ملب Qتســــتخد G� ملنطبقة ينبغي�
 Eجية، للحصو< على معلوما�خلا� G��ملو�� �ملســــتخَدمة 4 بنا� �جلد��

”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�ملب�: مب� �IVعي �� غ�IV 7عي (¹ - ٣)  - ٣
 Gكا �c* 6 حتديد ما�نه من �لضر�� G٥٧٠ - تبيَّن لعد� من �لبلد�
���عي. ��ملبµ �لز��عي هو مبµ يشّكل  oعي� �� غ��� µملعد�� مب� µملب�
���عية �ُيستعَمل ألغر�� ���عية �/�� سكنية (�ألمم  b�جزً�� من حيا

.(٢-٤٢٠ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�
���عي  oعي� �� غ��� µمبــــ µملب� G٥٧١ - ��لبنــــو� �ملتعلقة بكو
هي بنو� مستقلة عن بنو� �إلسكاG �ألخر�. �قد تقوQ �لبلد�G بعملية 
مر�جعــــة للتأكــــد من �جو� ��جــــه تناظر مع بند6 �لســــكاG �ملتعلَقني 
باملهنة ��لصناعة. �4 غo هذ} �حلالة فإنه *�c كانت �لقيمة غo منطبقة 
 oالحتســــا� �لدينامي غ� Gعندما يكو “Tمعر� oلقيمة ”غ� ��تُــــدَ
ُمستخَدQ. ��لبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي للقيم غo �ملنطبقة 
 Eخاصيتني �ثنتني على �ألقل للحصو< على معلوما Qتستخد G� ينبغي

”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

((��ملب�: �ملو� �ملستخَدمة G بنا� �ألسقف (¹ - ٤ (  - ٤
٥٧٢ - 4 بعــــض �حلــــاالE، قد تكوG �ملو�� �ملســــتخدمة 4 بنا� 
�ألســــقف ��أل�ضياE�c E �·ية خاصة �ميكن �ســــتعماuا معيا�� Àخر 
لتقييم نوعية �ملنا�< 4 �ملبµ. �يشo هذ� �ملوضو� *D �ملو�� �ملستخدمة 
 Eحسب �الحتياجا oا قد تشh� مع) Eضيا�4 بنا� �ألسقف �/�� �أل
�b للبلد *D �جز�� �خر� من �ملبµ �يض� كاuيكل �� �ألســــا£).  �ملحدَّ
 µال ُتعّد *ال �ملو�� �لغالبة، �4 حالة سقف �ملب� .µلعّد هي �ملب� bحد��
فإنــــه قـد يكـوG من �لبال± �� �خلرســــانة �� �لصفائــــح �ملعدنيـة، �� من 
سعـف �لنخيـل �� �لقش �� �خليز��G �� ما شابه من �ملو�� �لنباتية، �� من 
 ،bلطني �� �لصفائح �ملصنوعة من �للد�ئن �� مو�� �خر�. (�ألمم �ملتحد�

.(٢-٤٢١ b١٩٩٨، �لفقر
٥٧٣ - �4 بعض �ألحياG ال يكوG �لرّ� على بند �ملو�� �ملستخَدمة 
4 بنا� �جلد��G �خلا�جية متفق� مع �لرّ� على بند �ملو�� �ملســــتخَدمة 4 
بنا� �ألسقف؛ �من �ملمكن �G `د_ هذ�، مثًال، *�c كانت مو�� �لبنا� 
�b للجد��G ليســــت قوية بد�جة تكفي حلمل �ألســــقف. �كما  �ملحدَّ

 �c* ما Gد� �ألخصائيو` G� ،ب، عندما `د_ هذ�I عال} فإنه� oشــــ�
 .“Tمعر� oلقيمة ”غ� Qين، �� �ســــتخد�oَحد �ملتغ� oيتعيَّــــن تغي Gكا
 oلقيمة ”غ� ���منطبقة فإنه ينبغي *� oجت قيمة غ�كانت قد �� �c*�
 Gالحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�� Gعندما ال يكو “Tمعر�
 G� ملنطبقة ينبغي عليها� oالحتســــا� �لدينامي للقيم غ� Qَتســــتخد tل�
تستخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �ملبµ، ��ملو�� �ملستخَدمة 
4 بنا� �جلد��G �خلا�جية، �نو� �لوحدb �لســــكنية، ��ملو�� �ملســــتخَدمة 
 Eحالة �خللو، للحصــــو< على معلوما� ،b�4 بنــــا� �جلــــد��G، ��حليــــا

”معر�فة“ من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�ملب�: �ملو� �ملستخَدمة G بنا� �ألIضيا� (¹ - ٤ ([))  - ٥
٥٧٤ - قــــد تكــــوG �ملــــو�� �لt �ُبِلغ �hــــا قد �ســــُتخِدمت 4 بنا� 
�أل�ضيــــاE، �� قــــد ال تكــــوG، متســــقة مع طريقة *نشــــا� �ألســــقف 
��جلد���c*� .G تبيَّن لفريق �لتنقيح 4 �لبلد �جو� جتميعاE غo متسقة 
 oلقيمة ”غ� ��سُيد Gكا �c* دِّ� ما` G� ب عليهI منطبقة فإنه oغ ��
معر�T“ �� �نه سيســــتخِدQ مصفوفاE �الحتسا� لتغيo �ّ� �� �كثر. 
 “Tمعر� oلقيمة ”غ� ���منطبقة، ينبغــــي *� oكانــــت �لقيمة غ �c*�
 Qتســــتخد tل� G³ يكن �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد� �c*
 Qتســــتخد G� ملنطبقــــة ينبغي عليها� oالحتســــا� �لدينامــــي للقيم غــــ�
خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �ملبµ، ��ملو�� �ملســــتخدمة 4 بنا� 
�جلد��G �خلا�جية، �نو� �لوحدb �لســــكنية، ��ملو�� �ملســــتخَدمة 4 بنا� 
�جلــــد��G، ��حليا�b، �حالة �خللو، للحصو< على معلوماE معر�فة من 

�حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

حالة �ملب� (¹ - ٥)  - ٦
٥٧٥ - يشo هذ� �ملوضو� *D ما *�c كاG �ملبµ `تا� *D ترميم 
تاجــــه. ��حدb �لعّد هــــي �ملبµ. �تصنيف  �*D نــــو� �لترميــــم �لذ6̀ 
�ملبا¡ حســــب حالتها قد يشــــمل: ”ال حتتا� *D ترميم“، �� ”حتتا� 
 D* ترميم متوســــط“ �� ”حتتا� D* ترميــــم بســــيط“ �� ”حتتــــا� D*
ترميــــم كبــــo“ �� ”غo قابلة للترميم“. �تشــــo �لترميماE �لبســــيطة 
 bمكوناته، مثل *صال¶ نافذ� µلصيانة �ملنتظمة للمب� D* علــــى �ألغلب
مة. ��لترميماE �ملتوسطة تشD* o *صال¶ عيو� معتدلة كامليا�يب  �طَّ
 ،G��سعة من �جلد�� Eر �جلص على مساحا �ملفقو�b من �لسطح، �تكسُّ
 µلك. �`تا� �ملبc D* من مثبت، �مــــاÀ بزين��� D* ³لســــال� �فتقــــا��
*D ترميمــــاE كبG* bo كاG يعا¡ من عيو� هيكلية خطbo، كافتقا� 
ســــقفه لبعض �لو�¶ �لتســــقيف �� لبعض �لبالطــــاE، ��جو� صد�� 
 oلك. �تشــــc oجو� ســــال³ �غ� Qجية �عد�خلا� G��ثقو� 4 �جلد�
عبا�b ”غo قابل للترميم“ *D �ملبا¡ �لt ال ميكن ترميمها، �G� 6 فيها 
�لكثــــo من �لعيو� �uيكلية �خلطــــbo ح *G هدمها ��D باالعتبا� من 
 ³ t4 �كثر �ألحو�< لوصف �ملبا¡ �ل b�هذ} �لعبا Qترميمها. �ُتستخَد
يبق قائم� منها ســــو� هيكلها �ليست uا جد��G خا�جية كاملة �/�� 

.(٢-٤٢٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) سقف
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٥٧٦ - �متغيِّر حالة �ملبµ هو متغيِّر مستقل عن �ملتغE�o �ألخر� 
�ملتعلقة باملساكن. �uذ� فإنه *�c كانت �لقيمة غo منطبقة ينبغي �G ُتدَ�� 
�لقيمــــة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. 
��لبلد�G �لt تســــتخدQ �الحتســــا� �لدينامي للقيــــم غo �ملنطبقة ينبغي 
عليها �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �ملبµ، ��ملو�� 
�ملستخَدمة 4 بنا� �جلد��G �خلا�جية، �نو� �لوحدb �لسكنية، للحصو< 
على معلوماE معر�فة من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(٦ - ¹) wغر~ �لنو �ملسكن: عد  - ٧
 Eر6 4 عد� من �لتعد���I ،Tعّد عد� �لغر D* ٥٧٧ - *ضافًة
�لوطنية [ع معلوماE عن عد� غرT �لنوQ 4 �لوحدb �لسكنية، �هي 
�حدb �لعّد uذ� �ملوضو�. �ُتعرTَّ غرفة �لنوQ بأhا غرفة ©هزb بســــرير 
.(٢-٤٢٣ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) تستعَمل لالستر�حة ليًال�

 Tعن قيمة لعد� غر G��� ٥٧٨ - �4 بعــــض �ألحياG ُيبلِّــــغ �لعدَّ
 Qلبلد يستخد� Gحد_ هذ�، �كا �c*� .٧Tمن قيمة عد� �لغر ��لنوQ �ك
 G� ملتسقة �حدها، ينبغي� oملنطبقة �� غ� oلقيد ”³ ُيذَكر“ للر��� غ�
يظهر �لقيد ”³ ُيذَكر“ بالنسبة لعد� غرT �لنو�c*� .Q كاG �الحتسا� 
�لدينامي ُمستخَدم� فإنه ينبغي ”تقدير“ عد� غرT �لنوQ من مصفوفة 
 Gحد عناصرها. �ֲדذ} �لطريقة لن يكو� Tعد� �لغر Gحتســــا� يكو�
 Qلنو� Tلقيمة لغر� Gلك ألc� Tمن عد� �لغر �عــــد� غرT �لنــــوQ �ك
 .Qلنو� Tمتفقة مع �لقيمة لغر Tكانت �لقيمة للغر �c* لن ُتسَتكَمل *ال
�ستكوG �بسط حالة هي حالة مصفوفة خطية يكوG عد� �لُغرT فيها 
هو �خلاناE �تكوG �لقيمة لغرT �لنوQ ُمد�جة 4 �خلاناE. �قد تشمل 
مصفوفة �حتســــا� �كثر تعقيد� عد� �ألشــــخا� 4 �لوحدb �لســــكنية 

�نو� �uيكل.
 oغ Qلنو� Tكانــــت �لقيمة لغر �c* ،هذ} �حلالة o٥٧٩ - �4 غــــ
منطبقة، ينبغي �G ُتد�� �لقيمة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتسا� 
�لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي للقيم 
 Gيث تكوy) خاصيتني �ثنتني على �ألقل Qتستخد G� ملنطبقة ينبغي� oغ
*حد�·ــــا هي عــــد� �لغرT) للحصو< على معلومــــاE ”معر�فة“ من 

�حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�ملسكن: �قو �لطهو (¹ - ٧)  - ٨
٥٨٠ - هذ� �ملوضو� يشمله عد� من �لتعد���E �لوطنية للمساكن 
�cلك 4 ضو� �حلاجة *D �لقياQ برصد �ثيق الستخد�Q �ملو��� �لطبيعية. 
��حدb �لعّد هي �لوحدb �لسكنية؛ �يشo ”�لوقو� �ملستعمل 4 �لطهو“ 
*D �لوقو� �ملســــتعمل على �ألغلب لتحضo �جباE �لطعاQ �لرئيســــية. 
�*�c �ســــُتعمل نوعاG من �لوقو� (�لكهربا� ��لغا� مثًال)، فإنه ينبغي عّد 

�لوقو� �ألكثر �ســــتعماًال. �يتوقف تصنيف �نو�� �لوقو� �ملســــتعَمل 4 
�لطهو على �لظر�T �لوطنية �قد يشمل �لكهربا� ��لغا� ��لنفط ��لفحم 
 Eمن �ملفيد �يض� [ــــع هذ} �ملعلوما .Eحليو�نا� Eحلطــــب �فضــــال��
بالنســــبة للمساكن �جلماعية، �خاصة *�c كاG عد� ©موعاE �ملساكن 

.(٢-٤٢٤ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) �oجلماعية 4 �لبلد كب�
٥٨١ - �ينبغي �G ُينقَّح �لرّ� �ملتعلق بنو� �قو� �لطهو مع �لر��� 
� فريق �لتنقيح �لعالقة بني �ملتغيِّرين �يضع  �ملتعلقــــة مبر�فق �لطهو. �ُيحدَّ
تنقيح� إلجر�� مر�جعة من �جل �لتأكد من �جو� �تساO بينهما. �من 
�ملحتمل �G ُتســــتخَدQ �لقيم �لu tا عالقة بقيم ”�الســــتخد�Q �خلا�“ 
 D* خلا� حصر�“، �ما� Qملشــــَتَر “ � ”�الســــتخد�� Qالســــتخد��” �
cلــــك، 4 حتديــــد ما *�c كانت �لقيم متســــقة، �4 حالة عدQ �تســــاقها 
 Gينبغي �تباعها حلل �ملشكلة. �عندما يكو tلتنقيح �ل� E��حتديد مســــا
�حــــد �ملتغoَين �ملتعلَقني بالطهو موجو��، �� يكوG �ملتغيِّر�G موجو�ين، 
قــــد يوَضع تقدير للمعلوماE غo �ملعر�فة �� غo �ملتســــقة ��G �للجو� 
*D �ســــتخد�Q �لقيمة ”غo معر�T“ �� �الحتســــا� �لدينامي. غo �نه 
 “Tمعر� oلقيمــــة ”غ� ���منطبقــــة ينبغي *� oكانــــت �لقيمــــة غ �c*
 Qتســــتخِد tل� G³ يكن �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد� �c*
�الحتســــا� �لدينامــــي للقيم غo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني 
�ثنتني على �ألقل، بينها مر�فق �لطهو، �نو� �ملبµ، ��ملو�� �ُملســــتخَدمة 
4 بنــــا� �جلد��G، ��حليا�b، �حالة �خللو، للحصو< على معلوماE من 

�حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�ملسكن: نو: �لتدفئة ��لطاقة �ملستعملة G توليدها (¹ - ٨)  - ٩
٥٨٢ - يشــــo هذ� �ملوضو� *D نو� �لتدفئة 4 �ملساكن ��لطاقة 
�ملســــتعملة uذ� �لغر�. ��حد�E �لعّد هي [يع �ملســــاكن. �يعّد هذ� 
�ملوضــــو� غ6c o صلــــة 4 عد� من �لبلد�G �لt ال توجد فيها حاجة، 
 oلتدفئة 4 �ملساكن. �يش� oتوف D* ،بسبب موقعها �جلغر�4 �مناخها
نو� �لتدفئة *D نو� �لنظاQ �ملستعمل لتوفo �لتدفئة 4 �جلز� �ألك� من 
�ملكاG: فقد تكوG �لتدفئة تدفئة مركزية °دQ كل ©موعاE �ملســــاكن 
�� °دQ ©موعة من �ملســــاكن �� قد ال تكوG تدفئة مركزية، �4 هذ} 
 �� bمنفصلة ��خل �ملســــاكن بو�سطة مدفأ b�ها بصوoر6 توفI حلالة�
مدفأb جد��ية �� بوسيلة �خر� للتدفئة. �ما ”�لطاقة �ملستعملة 4 توليد 
�لتدفئــــة“ فإhــــا E�c صلة �ثيقة بنو� �لتدفئة �تشــــD* o مصد� �لطاقة 
�لغالب، كالوقو� �لصلب (�لفحم، ��لفحم �حلجر6 �مشتقاE �لفحم 
��لفحــــم �حلجر6، ��حلطب)، ��لنفط، ��لوقو� �لغا�6 (�لغا� �لطبيعي 

.(٢-٤٢٥ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) ملسيَّل)، ��لكهربا�� ��
٥٨٣ - �بنــــد نــــو� �لتدفئة ��لطاقة �ملســــتعَملة 4 توليدها يرتبط 
كل منهما باآلخر، �كذلك مبد� توفُّر �مليا} �لساخنة ��ملر�فق �ألخر� 
�ملســــتخَدمة 4 �لوحــــدb �لســــكنية، مثــــل �لكهربا� ��لغــــا� �ملنقو< 4 
�ألنابيــــب. �ينبغــــي �G تأخذ �فرقة �لتنقيــــح 4 �عتبا�ها مد� توفُّر هذ} 
�لبنو� عند �ضع مو�صفاE �لتنقيح لنو� �لتدفئة ��لطاقة �ملســــتعملة 4 

*�c كاG يوجد غرT �غرT نوQ فإنه ينبغي تنقيحهما مع�، كما ينبغي �ال    ٧

يزيد عد� غرT �لنوQ عن عد� �لغرT. �بالنظر *G� D عد� غرT �لنوQ هو موضو� 
”*ضا4“ فإG �لتنقيح ال ُينفَّذ *ال 4 حالة �جو� �ملوضوعني مع�.
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توليدها. �قد يكوG بند نو� �لتدفئة مستقًال عن �لبنو� �ألخر� �ملتعلقة 
باملســــكن، �لذلك فإنه قد يتعني تنقيحه بشكل منفصل. غo �نه عندما 
تكــــوG �لقيمة للبند ”�لطاقة �ملســــتعملة 4 توليــــد �لتدفئة“ غo معر�فة 
�� غــــo متســــقة ميكن لل�نامــــج �G ُيجر6 عملية مر�جعــــة للتأكد من 
 oكانت �لقيمة غ �c* فإنه �oخ�� .bنو� �لطاقة �ملســــتخدمة 4 �إلضا�
منطبقة ينبغي *���� �لقيمة ”غo معر�T“ عندما ال يكوG �الحتسا� 
�لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تستخدQ �الحتسا� �لدينامي للقيم 
غــــo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� 
�ملســــكن، ��ملو�� �ملســــتعملة 4 بنا� �جلد��G، ��حليــــا�b، �حالة �خللو، 
للحصــــو< علــــى معلومــــاE ”معر�فة“ من �حد�E ســــكنية مماثلة 4 

�ملنطقة �جلغر�فية.

�ملسكن: تو�فر �ملا� �لساخن (¹ - ٩)  - ١٠
٥٨٤ - يتعلق هذ� �ملوضو� بتو�فر �ملا� �لساخن 4 �ملسكن. ��ملا� 
ن *D ��جة حر��b معيَّنة ��لذ6 ُينقل 4  �لســــاخن يشــــD* o �ملا� �ملسخَّ
مو�ســــo �صنابD* o شــــاغلي �ملساكن. ��ملعلوماE �لt ُتجمع قد تبيِّن 
 �c* جها، �ما�ملا� �لســــاخن متو�فر� ��خل �ملســــاكن �� خا� Gكا �c* ما
 Gكا �c* لالســــتعما< �خلا� حصر� �� لالستعما< �ملشتر ، �� ما Gكا

.(٢-٤٢٦ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) bَّمتو�فر باملر oغ
٥٨٥ - ��ملا� �لســــاخن قد يكوG مرتبط� بوســــائل تسخني �مليا}، 
�لو �G �ســــتخد�Q �لطاقة �لشمســــية لتســــخني �مليا} قد ال يكوG مرتبط� 
 Eفرقة �لتنقيح �لتنقيحا� � ببنو� �خر� تتعلق باملساكن. �Iب �G ُتحدِّ
�ملالئمة �cلك على حســــب �لبنو� �ألخر� �ملتعلقة باملســــاكن ��ملوقع 
�جلغــــر�h 4� .4ايــــة �ألمــــر فإنه *�c كانــــت �لقيمة غــــo منطبقة ينبغي 
�G تُــــد�� �لقيمــــة ”غo معــــر��c* “T ³ يكن �الحتســــا� �لدينامي 
ُمستخَدم�. ��لبلد�G �لt تستخدQ �حلسا� �لدينامي للقيم غo �ملطابقة 
ينبغــــي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقــــل، مثل �خلو�� �ملتعلقة 
بامليــــا} �لt ُتنقــــل باألنابيب للحصو< على معلومــــاE ”معر�فة“ من 

�حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.
�ملساكن: تو�فر �لغاV �ملنقو. باألنابيب (¹ - ١٠)  - ١١

٥٨٦ - يشo هذ� �ملوضو� *D ما *�c كاG �لغا� �ملنقو< باألنابيب 
متو�فــــر�، �� غo متو�ِفر، 4 �ملســــاكن. �يعرTَّ �لغا� �ملنقو< باألنابيب 
ل  عـا�bً بأنه �لغا� �لطبيعي �� �ملصنَّع �لذ6 يـو�َّ� بو�سطة �نابيب �يسجَّ
�ســــتهالكه. �هذ� �ملوضو� قد يكوG غ6c o صلة بالنســــبة لعد� مـن 
�لبلــــد�G �لتـي تفتقر *D مصا�� �لغا� �لطبيعي �� ال تتوفر لديها شــــبكة 

.(٢-٤٢٧ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) لنقله b�نابيب متطو�
٥٨٧ - �بند �لغا� �ملنقــــو< باألنابيب غo مرتبط بالبنو� �ألخر� 
�ملتعلقة باملساكن، باستثنا� نو� �إلضا�b ��قو� �لطهو. �Iب �G حتدِّ� 
�فرقة �لتنقيح مسا� �لتنقيح �ملالئم، �كذلك كيفية *جر�� مر�جعة للتأكد 
 oظلت �لقيمة غ �c*� .قيمة هذ� �لبند مع قيم �لبنو� �ألخر� Oمن �تسا
 ³ �c* “Tمعر� oلقيمة ”غ� ���متســــقة فإنه ينبغــــي *� oمنطبقــــة �� غ

يكن �الحتسا� �لدينامي ُمستخَدم�. ��لبلد�G �لt تستخِدQ �الحتسا� 
�لدينامــــي للقيــــم غo �ملنطبقــــة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على 
�ألقل، مثل نو� �لطاقة �ملســــتعَمَلة 4 توليد �لتدفئة، �نو� �ملبµ، �نو� 
�لوحدb �لســــكنية، ��ملو�� �ُملســــتخَدمة 4 بنا� �جلد��G، ��حليا�b، �حالة 
�خللــــو، للحصــــو< على معلوماE من �حد�E ســــكنية مماثلة 4 �ملنطقة 

�جلغر�فية.
�ملساكن: تو�فر �lاتف (¹ - ١١)  - ١٢

 bاتف ��خــــل �لوحدu� توفــــر D* هــــذ� �ملوضــــو� o٥٨٨ - يشــــ
�لسكنية. ��uاتف يشD* o خط هاتفي ال *D جها� هاتفي، ألنه ميكن 
 ،bط هاتفي ��حد (�ألمم �ملتحدÏ هاتفي ��حــــد ��بــــط �كثر من جها

.(٢-٤٢٨ b١٩٩٨، �لفقر
٥٨٩ - ��لبنــــد �ملتعلق بتوفُّر �uاتف ال يرتبــــط �ثنا� �لتنقيح ببنو� 
�خــــر� تتعلق باملســــاكن. غــــo �نه *�c كانت مناطــــق جغر�فية معيَّنة ال 
تتو�فــــر فيهــــا هو�تف ينبغي �G يأخذ فريــــق �لتنقيح هذ� 4 �العتبا� عند 
�ضــــع �لتنقيحا�c*� .E كانت قيمــــة ”تو�فر �uاتف“ غo منطبقة فإنه 
ينبغــــي *���� �لقيمة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتســــا� �لدينامي 
 oالحتســــا� �لدينامــــي للقيم غ� Qتســــتخِد tل� Gُمســــتخَدم�. ��لبلد�
 bخاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �لوحد Qتستخد G� ملنطبقة ينبغي�
�لســــكنية، ��ملو�� �ُملستخَدمة 4 بنا� �جلد��G، ��حليا�b، للحصو< على 

معلوماE من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.
�ملسكن: �جه �ستخد�w �لوحدH �لسكنية (¹ - ١٢)  - ١٣

 �c* ما D* “لسكنية� bلوحد� Qلبند ”�جه �ستخد�� o٥٩٠ - يشــــ
 Q� (لســــكن�) كلي� ألغر�� �إليو�� Qلســــكنية ُتســــتخَد� bكانت �لوحد
³ تكن. �ميكن �ســــتخد�Q �لوحدb �لســــكنية لإليو�� �� ألغر�� جتا�ية 
-٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bصناعيــــة �� ألغــــر�� �خر� (�ألمم �ملتحــــد ��

.(٤٢٩
٥٩١ - �ُيعتَــــ� �لبند ”�جه �ســــتخد�Q �لوحدb �لســــكنية“ بند� 
 oكانت �لقيمة غ �c*� .مســــتقًال عن �لبنو� �ألخر� �ملتعلقة باملســــاكن
منطبقة فإنه ينبغي *���� �لقيمة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتسا� 
�لدينامي ُمســــتخَدَم�. ��لبلد�G �لt تستخِدQ �الحتسا� �لدينامي للِقَيم 
غــــo �ملنطقية ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� 
�لوحدb �لســــكنية، ��ملو�� �ملستخَدمة 4 بنا� �جلد��G، ��حليا�b، �نو� 
�مللكية، للحصو< على معلوماE من �حد�E ســــكنية مماثلة 4 �ملنطقة 

�جلغر�فية.
�لشاغلو�: عد �لسيا�I� �ملتاحة (¹ - ١٣)  - ١٤

 E��عد� ســــيا D* “ملتاحــــة� E��عــــد� �لســــيا” o٥٩٢ - يشــــ
 bالســــتعما< شاغلي �لوحد bًلنقل �ملقفلة �ملتاحة عا�� Eعربا� Gلصالو�
 Eعربا� Gلصالو� E��سيا D* oتش “bمتاحة عا�” b�لســــكنية. �عبا�
�لنقل �ملقفلة �لt *ما ميلكها شــــاغلو �لوحد�E �لســــكنية �� �hا متاحة 
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مبوجب �تفـاÀ Oخـر ��ئـم تقريب�، كعقـد �ستئجا� طويل �ألجل (�ألمم 
.(٢-٤٣٠ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�

 Eهو متغيِّر مســــتقل عن �ملتغيِّر� E٥٩٣ - �متغيِّــــر عــــد� �ملركبا
�ألخــــر� �ملتعلقة باملســــاكن. �*�c كانــــت 4 �لبلد مناطق ال توجد فيها 
�ية مركباE فإG �ألخصائيني قد يبحثوG مسألة *جر�� تنقيحاE خاصة 
ملناطق جغر�فية معيَّنة. �4 غo هذ} �حلالة، *�c كانت �لقيمة غo منطبقة 
ينبغــــي *���� �لقيمــــة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتســــا� �لدينامي 
ُمستخَدم�. ��لبلد�G �لt َتستخِدQ �الحتسا� �لدينامي للِقَيم غo �ملنطقية 
ينبغي �G تستخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� �لوحدb �لسكنية 
��ملو�� �ملستخَدَمة 4 بنا� �جلد��G ��حليا�b �نو� �مللكية، للحصو< على 

معلوماE من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

(١٤ - ¹) Hر �لشاغلو�: �ألجهزH �الستهالكية �ملعمِّ  - ١٥
٥٩٤ - ُتجمع معلوماE عن مد� تو�فر �ألجهزb �الســــتهالكية، 
 ١٤ -�) Gلصحو� Eملالبس (� - ١٤ (�)) �جّاليا� Eمثل غساال
(�)) ��لثالجاE (� - ١٤ (�)) ��ملجمِّد�E�c E �لتجميد �لسريع 
(� - ١٤ (�)) ��جهــــزb �لتليفزيــــوG (�- ١٤ (هـ)) ��حلو�ســــيـب 
�لشــــخصية (� - ١٤ (�)) �cلك حســــب �لظر�T �لوطنية (�ألمم 

.(٢-٤٣١ b١٩٩٨، �لفقر ،bملتحد�
 bلكهربا� متو�فر� Gتكو G� بI b٥٩٥ - �بالنسبة لغالبية �ألجهز
4 �لوحدb �لسكنية كي يتم تشغيل �ألجهزb. �عندما تظهر هذ} �لبنو� 
ينبغي �G يبحث فريق �لتنقيح مسألة تطبيق تنقيح يتضمن *جر�� مر�جعة 
 �للتأكد من �جو� �لكهربا� (مع *مكاG �جو� �ستثنا� لثالجة تعمل بالغا
�� �ستثنا� لوجو� ”صند�O ثلج“). �*ضافة *D هذ� فإنه *�c كانت �مليا} 
 Gية مطلوبة 4 بلد معيَّن لتشــــغيل غســــالة مالبس �� جّالية صحو�جلا�
فــــإG هنــــا  حاجة *G� D يأخذ �لتنقيح هذ} �حلقيقــــة 4 �العتبا� �يض�. 
 Gيكو G� ينبغي Gكا �c* لتحديد ما Eتنقيحا Qُتستخَد G� من �ملمكن�
بند معيَّن موجو�� �cلك على حسب مد� تو�فر �لكهربا� ��مليا}، كما 
ينبغي �G ُتتَّخذ *جر���E مالئمة عندما تظهر حالة عدQ �تساO. كذلك 
فإG �جز�ً� معيَّنة من �لبلد قد ال تكوG فيها كهربا� �� ميا} جا�ية، �قد 
`تا� �ألخصائيوD* G �إلقر�� ֲדذ} �حلقيقة مع قيامهم بوضع تنقيحاִדم. 
 oلقيمة ”غ� ���متســــقة ينبغي *� oمنطبقة �� غ oكانت �لقيمة غ �c*�
 tل� G³ يكن �الحتســــا� �لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد� �c* “Tمعــــر�
 Qَتســــتخِد G� ملنطبقة ينبغي� oالحتســــا� �لدينامي للِقَيم غ� Qتســــتخد
خاصيتــــني �ثنتني على �ألقــــل، مثل نو� �لوحدb �لســــكنية، ��لكهربا�، 

 Eللحصو< على معلوما ،b���ملو�� �ُملســــتخَدَمة 4 بنا� �جلد��G، ��حليا
من �حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�لشاغلو�: �ألماكن �ملتاحة خاnI �ملنـز. الستعما.  - ١٦
�ألسرH �ملعيشية (¹ - ١٥)

 >áمل� ��كانت تتو�فر خا �c* ما D* هذ� �ملوضو� o٥٩٦ - يش
 bتشغل �لوحد tملعيشية �ل� bلألنشطة �لترفيهية ألفر�� �ألسر b �ماكن معدَّ
 >áمل� ��ألماكن �ملتاحة خا� D* oيشــــ G� لســــكنية. ��لتصنيف ميكن�
كجز� من �لوحدb �لســــكنية مثــــل �لفنا� �خللفي 4 �ملنا�< �ملنفصلة، �� 
 bمثل �ألفنية �خللفيــــة ��ملالعب �ملوجو�) µملب� �ألماكــــن �ملتاحة �ــــو��
قــــر� �لعما�b �لســــكنية)، �� �ألماكن �ملتاحــــة خا�� �ملá< كجز� من 
�ألماكن �لترفيهية �لعامة ��لt تبعد عن �لوحدb �لســــكنية مســــbo عشر 
�قائق تقريب� (مثل �ملتáهاE ��ملر�كز �لرياضية �ما شاֲדها من �ملو�قع)، 
�� *D عدQ �جو� �ماكن متاحة خا�� �ملá< على مســــbo ١٠ �قائق 

.(٢-٤٣٢ b١٩٩٨، �لفقر ،bألمم �ملتحد�) تقريب�
 bملنـز< الســــتعما< �ألســــر� ��٥٩٧ - �بنــــد �ألماكن �ملتاحة خا
�ملعيشية ُيعَتَبر بند� منفصًال عن �لبنو� �ألخر� �ملتعلقة باملساكن. غo �نه 
4 مناطق جغر�فية معيَّنة، �� بالنســــبة ألنو�� معيَّنة من �ملســــاكن، قد ال 
تا� �ألمر *G� D تبحث �فرقة �لتنقيح  تتوفَّر �ماكن خا�� �ملنـز<. �قد̀ 
�لظر�T �ملعيَّنة مع قياQ تلك �ألفرقة بوضع تنقيحاִדا. �*�c كانت �لقيمة 
غo منطبقة ينبغي *���� �لقيمة ”غo معر��c* “T ³ يكن �الحتسا� 
�لدينامي ُمســــتخَدم�. ��لبلد�G �لt تســــتخِدQ �حلســــا� �لدينامي للقيم 
غــــo �ملنطبقة ينبغي �G تســــتخدQ خاصيتني �ثنتني على �ألقل، مثل نو� 
�ملبµ �نو� �لوحدb �لسكنية، للحصو< على معلوماE ”معر�فة“ من 

�حد�E سكنية مماثلة 4 �ملنطقة �جلغر�فية.

�لوحد�* �لسكنية �ملشغولة ,�خلالية جيم - 
٥٩٨ - تتعلــــق �لتنقيحــــاE �ملوصوفة �عال} بالوحد�E �لســــكنية 
�ملشغولة. غo �نه 4 كثo من �ألحياG تكوG للوحد�E �لسكنية �خلالية 
��لوحد�E �لســــكنية �ملشــــغولة خصائص fتلفة �لن ُتستخَدQ بالنسبة 
uــــا نفس �لتنقيحاE. �ســــوT يتعيَّن �G يضــــع فريق �لتنقيح 4 مكتب 
 Eتلفة لكل نو� من �لوحد�f Eلوط§ تنقيحا� Eإلحصا���/Eلتعد����
 Eكانت �لبنو� �ملتعلقة باملســــاكن ال جتمع [يعها بالنســــبة للوحد� �c*
 D* تا� فريق �لتنقيح` Tسو� .bلســــكنية �خلالية، �هو ما `د_ عا��
 Eهذ} �ملتغيِّر� Gمصفوفة �الحتسا� أل Eيو¨ �هتمام� خاصا ملتغيِّر� G�

.Eبينها �ختالفا G� ح هي �لt يكوG من �ملرجَّ



�ملرفقـــا*





٩٥

 Qكي ُتحقِّق �فضل �ســــتخد� ،Gمن �ألحيــــا o4 كث G٥٩٩ - حتتــــا� �لبلــــد�
 Eمتثل جتميعا Eمتغيِّر� D* ،ُتجريها tلــــ� Eالســــتقصا��� �� Eلتعد���� Eمن بيانا
ملتغيِّر�E �خر�. �على سبيل �ملثا< فإG �لبند �ملتعلق yالة �لنشا± �القتصا�6 (�نظر: 
 Eبعــــ�“، �جلز� ١ من �لفر� ��<) هو بالفعل جتميــــع لعد� من �ملتغيِّر���لفصــــل ”�
�لt جر� [عها 4 �لتعد��. �بدًال من �ضع برنامج إلعا�b ترميز �ملعلوماE كلما 
���� مكتــــب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ *عد�� تبويب خا�، ميكن ألخصائيي 
 Eزين �ملعلوما°� bحد�� bلترميز مر� bيكتبو� برنا©� إلجر�� *عا� G� Eمعاجلة �لبيانا
لة 4 صحيفة �لتســــجيل �خلاصة بالشخص، Â �ســــتخد�Q صحيفة �لتسجيل  �ملســــجَّ
 G� D* لوطنية� Eإلحصا���/Eحتتا� مكاتب �لتعد���� .Eإلجر�� مزيد من �لتبويبا
ُتحــــدِّ� مد� تكر�� �ســــتخد�Q *عا�b �لترميــــز 4 �لتبويباE �مد� �نطباO �مز معيَّن 
�عيد �ضعه عندما تقر� تلك �ملكاتب ما *�c كانت ستنتج �ملعلوماE �°زhا. �من 
ر �G �لرمو� �ملعا� �ضعها تشغل �يض� حيِّز� 4 صحائف �لتسجيل �خلاصة  �ملهم تذكُّ

.Qحليَّز �ملستخَد� ��� Gعد� �لسكا ���بالشخص. �كلما 
٦٠٠ - �من �ملمكن *Iا� متغيِّر�E عديدb ֲדذ} �لطريقة. �على ســــبيل �ملثا< 
فإنه *�c �ُبِلغ عن تا�يخ �مليال� �³ ُيبلَّغ عن �لعمر ميكن حتديد �لعمر مرbً بطر¶ تا�يخ 
�مليــــال� مــــن �لتا�يخ �ملرجعي للتعد�� �ُتخزGَّ هذ} �ملعلوماE 4 صحيفة �لتســــجيل. 
�باملثل فإنه ميكن �حلصو< على �خل �ألســــرb �ملعيشية �مع �خل كل فر� �*���� 

�ملجمو� 4 صحيفة �لتسجيل �خلاصة باملسكن كي ُيستخَدQ فيما بعد.
٦٠١ - �4 بعــــض �ألحيــــاG تنتج �ملتغيِّر�E �ملشــــتقة نتيجــــة للجمع بني قيد 
��حد، �� عدb قيو�، 4 صحيفة تسجيل ��حدb، �� 4 بعض �ألحياG من صحائف 
تســــجيل متعد�b. �على ســــبيل �ملثا< فإG �لتصنيف ”غo ناشط �قتصا�ي� - ملتحق 
مبد�سة“ قد يتطلب yث �لر��� �ملتعلقة بعد� من �لبنو� قد يصل *D ��بعة. �عند 
�ضع ِصَيغ �جلد��< �� °طيط جد��< تكميلية، سيؤ�6 �ستخد�Q �ملتغE�o �ملشتقة 
*D جعل عملية �ل�©ة عملية �كثر سهولة ��كثر كفا�b، كما �hا ستساعد 4 جعل 
�لبياناE قابلة للمقا�نة مع مر�� �لوقت. �تر� ��نا} بعض �ألمثلة لصحائف تسجيل 

مشتقة ممكنة.

�لف -  �ملتغيِّر�* �ملشتقة لصحائف تسجيل �ملساكن

خل �ألسرH �ملعيشية  - ١
�ملتغيِّر �ملشــــتق لدخل �ألســــرb �ملعيشــــية هو ©مو� �لدخل �لذ6 يتم   - ٦٠٢
 Eملعيشية. �فئا� bلدخل جلميع �ألشــــخا� 4 �ألســــر� Eحلصو< عليه 4 [يع فئا�
�ملعلومــــاE �ملتعلقــــة بالدخل قد تشــــمل �ألجــــو�، �� �لدخل من �لعمل للحســــا� 
�خلا�، �� �لفائدb ��لعائد�E، �� �لدخل من �لضماG �الجتماعي ��ملعاß �لتقاعد6، 
���لتحويــــالE، �� �إلتــــا��E، �� �إلIا���c*� .E جــــر� �يض� [ع بياناE *[ا¨ 
�لدخل فإنه ينبغي �G ير�َجع �ثنا� عملية �لتنقيح *[ا¨ �لدخل لكل شــــخص �cلك 
ل.  �مــــع �لفئاE �لفر�ية. �ُيقاَ�G هذ� �ملجمو� بعد cلك مبجمو� �لدخل �ملســــجَّ
�*�c كاG �لدخــــل �لذ6 مت *Iا� ©موعه ال يســــا�6 ©مــــو� �لدخل �ملُبلَّغ عنه فإنه 
Iــــب �G تضــــع �فرقــــة �لتنقيح خطة للتصحيح. �Iب تغيــــo �ملجمو� كي يعكس 
©مــــو� �ألجــــز�� �� �G يتم تغيo فئة، �� �كثر، مــــن فئاE �لدخل �لفر�6. �عندما 
� ©اميع �لدخو< جلميع �ألفر�� 4 �ألسرb �ملعيشية يتم �حلصو< على متغيِّر �خل  ُتحدَّ

�ألسرb �ملعيشية �مع �خو< �ألفر��.

٦٠٣ - �Iــــب �G يأخــــذ فريــــق �لتنقيح 4 �عتبــــا�} �حلالة �لــــt يكوG فيها 
لشــــخص، �� ألكثر من شــــخص، 4 �ألسرb �ملعيشية �خل سالب بسبب �لفشل 4 
مشــــر�� جتا�6 �� ألســــبا� �خر�. �4 مثل هذ} �حلالة سينخفض ©مو� �خل 

�ألسرb �ملعيشية، بدًال من �G يزيد، مبقد�� �خل هذ� �لشخص �ملعيَّن.
Hخل �ألسر  - ٢

�ملتغيِّر �ملشــــتَّق لدخل �ألســــرb هو ©مو� �لدخل �لذ6 يتم �حلصو<   - ٦٠٤
عليه 4 [يع فئاE �لدخل جلميع �ألشخا� 4 �ألسرb. ��ُألسر، على �لعكس من 
�ألســــر �ملعيشــــية، ال تشــــمل عا�bً *ال �فر��� بينهم صلة قرÐ، �لو �G هذ� �لتعريف 
ســــيعتمد على �لوضع �ملعيَّن للبلد. �بالنســــبة لبعض �لبلد�G ستكوG �ُألسر �ملعيشية 
هــــي نفســــها �ألســــر، �على هذ� فإنه لــــن يكوG من �لضر��6 �ضع متغيِّر مشــــتق 
لدخــــل �ألســــرb. �فئاE �ملعلوماE �ملتعلقة بدخل �ألســــرb قد تشــــمل �ألجو�، �� 
�لدخل من �لعمل �خلا�، �� �لفائدb ��لعائد�E، �� �لدخل من �لضماG �الجتماعي 
��ملعــــاß �لتقاعد6، �� �لتحويــــالE، �� �إلتا��E، �� �إلIا���c*� .E جر� �يض� 
[ع �لبياناE �ملتعلقة بإ[ا¨ �لدخل خال< عملية �لتنقيح فإنه ينبغي مر�جعة *[ا¨ 
�لدخل لكل شخص عن طريق [ع �لفئاE �لفر�ية. �هذ� �إل[ا¨ ُيقاَ�G بعد cلك 
ل. �*�c كاG �لدخل �لذ6 مت *Iا� ©موعه ال يسا�6 ©مو�  بإ[ا¨ �لدخل �ُملسجَّ
 oب تغيI� .تضع �فرقة �لتنقيح خطــــة للتصحيح G� ــــبI لدخــــل �ملُبلَّــــغ عنه فإنه�
�ملجمو� كي يعكس ©مو� �ألجز�� �� �G يتم تغيo فئة، �� �كثر، من فئاE �لدخل 
� ©اميع �لدخو< جلميع �ألفر�� يتم �حلصو< على متغيِّر �خل  �لفر�6. �عندما ُتحدَّ

�ألسرb �مع �خو< �ألفر��.
٦٠٥ - �Iــــب �G يأخــــذ فريــــق �لتنقيح 4 �عتبــــا�} �حلالة �لــــt يكوG فيها 
لشخص، �� ألكثر من شخص، 4 �ألسرb �خل سالب بسبب �لفشل 4 مشر�� 
جتا�6 �� ألسبا� �خر� �4 مثل هذ} �حلالة سينخفض ©مو� �خل �ألسرb، بدًال 

من �G يزيد، مبقد�� �خل هذ� �لشخص �ملعيَّن.
Hنو: �ألسر  - ٣

 Eبالنسبة لتبويبا “bُيحدَّ� ”نو� �ألسر G� G٦٠٦ - من �ملفيد 4 بعض �ألحيا
معيَّنة. �على ســــبيل �ملثا< فإG متغيِّر� ُمشــــتق� لنو� �ألســــرb قد يتر��¶ بني ١ � ٨ 
 bملتغيِّر �ُملشتق لنو� �ألسر� Qُيســــتخَد G� تكوينها. �من �ملمكن� bمبا ميثِّل نو� �ســــر

.bلبحث �ثر �خلصائص �ملختلفة على هيكل �ألسر
٦٠٧ - �كما cُِكر 4 منشو� مبا� �توصيا� لتعد��� �لسكا� ��ملساكن، 
 Eتعريفا Gفإ (٢-٦٦ D* ٢-٦٠ E١٩٩٨، �لفقــــر� ،bألمــــم �ملتحد�) لتنقيــــح ١�
�ألســــرb °تلف من بلد *D بلد. �يتمثل �حد �لتعريفاG� 4 E �ألســــرb تتكوG من 
�� �ألســــرb �ملعيشــــية �شخص Àخر يعيش، �� �شخا� Àخرين يعيشوG، 4 نفس 
�ألسرb �ملعيشية yيث تكوG لذلك �لشخص، �� ��لئك �ألشخا�، صلة قرÐ بر� 
 bملعيشية بامليال� �� �لز��� �� �لتبّني. �[يع �ألشخا� �ملوجو�ين 4 �ألسر� bألسر�
 G� oهم �عضا� 4 �سرته. غ Ðملعيشية صلة قر� bملعيشية ��لذين تربطهم بر� �ألسر�
�ُألسر �ملعيشية ال تتضمن [يعها ُ�سر� ألG �ية �سرb معيشية قد تتكوG من ©موعة 

�شخا� ال تربطهم صلة قرÐ �� من شخص ��حد يعيش مبفر�}.
�قــــد ُيصنِّف �خصائّيو ما�b �لبحث �ُألســــر حســــب �لنو� على �hا   - ٦٠٨
”ُ�سر قريَنني متز�َجني“ �� ”ُ�سر �خر�“ على حسب جنس �� �ألسرb �ملعيشية 

�ملرفق �أل,"

�ملتغــE�o �ملشــتقة
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�ما *�c كاG يوجد �قا��. �على سبيل �ملثا< فإG �لوالياE �ملتحدb قد �ستخَدَمت 
�لرمو� �لتالية �ستنا�� *D بياناE عن نو� �ألسرb، �هي بياناE جر� �شتقاقها من 

:Ðلر��� على �سئلة تتعلق باجلنس �صلة �لقر�
�لرمز�G ١ � ٢: �ســــرg قريَنني متز,َجني. �ســــرb جر� فيها عّد ��/  (�)

�بة �ألســــرb �ملعيشــــية ���جته/��جها على �hما فر��G 4 نفس �ألســــرb �ملعيشية؛ 
 Gكر�، ��لرمز ٢ عندما يكوc ملعيشية� bألسر� �� Gلرمز ١ عندما يكو� Qُيستخَد�

�� �ألسرb �ملعيشية �نثى.
�لرمز ٣: �ســــرg �خر�: %l �ألسرg �ملعيشية dكر ,ال توجد O,جة.   (�)
 bجة لر� �ألسر���ســــرb يكوG �� �ألســــرb �ملعيشية بالنســــبة uا cكر� �ال توجد 

�ملعيشية.
 .k,O ملعيشية �نثى ,ال يوجد� gألســــر� l% :خر�� gلرمز ٤: �ســــر�  (�)
 bلربة �ألســــر ����ســــرb يكوG �� �ألســــرb �ملعيشــــية بالنســــبة uا �نثى �ال يوجد 

�ملعيشية.
�لرمز�G ٥ � ٦: �ســــرg معيشــــية ليست �سرg. �ســــرb معيشية ليست   (�)
��جة �� قريب Àخر لر�/�بة �ألســــرb �ملعيشــــية؛ /����ســــرu� ،bذ� فإنه ال يوجد 
 Gكر� ��لرمز ٦ عندما يكوc ملعيشية� bألسر� �� Gلرمز ٥ عندما يكو� Qُيستخَد�

�� �ألسرb �ملعيشية �نثى.
�لرمــــز�G ٧ � ٨: �ســــرg معيشــــية مكوَّنة من شــــخص ,�حــــد. ُيعَتَبر  (هـ) 
شخص ��حد يقيم مبفر�} �سرb معيشية، �ليس �سرc* ،b ال يوجد �6 قريب Àخر. 
 Gكر� ��لرمز ٨ عندما يكوc ملعيشية� bألسر� �� Gلرمز ٧ عندما يكو� Qُيستخًد�

�� �ألسرb �ملعيشية �نثى.
٦٠٩ - �هنا  طريقة �بسط لتحديد جز� من �لفئاE �ملذكو�b �عال}، �هي 
طريقة تتمثل 4 �حلصو< على متغيِّر ُمشــــتق يســــمى ”��/�بة �ألسرb �ملعيشية، مع 
 bبة �ألســــر�ترميز �حلالة �لز��جية لر�/ bمن �ملمكن *عا�� .“����جــــو� ��جة/
 bبة �ألسر�لر�/ ����ملعيشية على حسب ما *�c يوجد 4 �ألسرb �ملعيشية ��جة/
�ملعيشــــية. �4 كل �حدb ســــكنية Iر6 مســــح صحائف تسجيل �لسكاG لتحديد 
��جــــة كعالقة. �يوضــــع �مز ��حد ميثل ”نعــــم“ �� ”ال“ 4 /���شــــخص لــــه 
صحيفة تسجيل �ملسكن 4 �خلانة �ملناسبة. �بالنسبة للمساكن �جلماعية، من �ملمكن 
� �ثنا� عملية  �G ُتتــــَر  �خلانــــة خاليــــة �� �G ُيدَ�� �مــــز Àخر. �بعد cلك، ســــُيحدَّ

��جة./����لتبويب، جلد��< �لسكاG، �ألشخا� �ملتز�جوG مع �جو� 
bألشخا� �لذين توجد بينهم صلة قر�  - ٤

٦١٠ - �ألشخا� �لذين توجد بينهم صلة قرÐ هم �ألشخا� �لذين تربطهم 
قر�بة من نو� ما بر� �ألسرb �ملعيشية. ��ملتغيِّر �ملشتق لألشخا� �لذين توجد بينهم 
 bبر� �ألســــر Ðهو ©مو� �ألشــــخا� [يعهم �لذين تربطهم صلة قر Ðصلــــة قر
 Eتعيش فيها مع� 4 �حد� tل� Eا �·ية خاصة 4 �حلاالu ملعيشــــية. �هذ} �لقيمة�
ســــكنية �عد�� كبbo من �ألشــــخا� �لذين ال تربط بينهم صلة قرÐ. �عندما يعيش 
 o4 كث Gم ُيصنَّفوhمع� ֲדذ} �لطريقة فإ Ðال تربط بينهم صلة قر G�oشخا� كث�

من �ألحياG على �hم يعيشوG 4 ”مساكن مشتركة“ �� ”مساكن [اعية“.
٦١١ - �عنــــد *عد�� ©موعاE بياناE تقوQ مكاتب �إلحصا��E �لوطنية 4 
كثo من �ألحياG بوضع متغيِّر�E مشــــتقة ملجموعاf Eتلفة من �ألشــــخا� �لذين 
 Eحسب �لِسن. �على سبيل �ملثا< فإنه من �ملمكن �ضع متغيِّر� Ðتربطهم صلة قر
مشــــتقة لألطفــــا< �لذين تربط بينهــــم صلة قرÐ �تتر��¶ �عما�هم بني صفر ســــنة 
�Ûس ســــنو�E، ��ألطفا< �لذين تربط بينهم صلة قرÐ �تتر��¶ �عما�هم بني ٥ 
سنو�E � ١٧ سنة، ��ألطفا< �لذين تربط بينهم صلة قرÐ �تتر��¶ �عما�هـم بني 
٦ سنو�E � ١٧ سنة، ��ألطفا< �لذين تربط بينهم صلة قرÐ �تتر��¶ �عما�هم بني 
صفر ســــنة � ١٧ ســــنة، ��ألشخا� �لذين تربط بينهم صلة قرÐ �تكوG �عما�هم 

٦٥ ســــنة ��كثر، ��ألشــــخا� �لذين تربط بينهم صلة قرÐ �تكوG �عما�هم ٧٥ 
سنة ��كثر.

 ،Gقد يشــــملو b4 �ســــر “Ð٦١٢ - � ”�ألطفا< �لذين تربط بينهم صلة قر
مثًال، �طفا< �� �ألســــرb �ملعيشــــية نفسه ��شــــخاص� Àخرين يقل عمرهم عن ١٨ 
سنة �يعيشوG 4 �ألسرb �ملعيشية، بغض �لنظر عن �حلالة �لز��جية، �تربطهم بر� 
��جة �بة/�� �ألسرb �ملعيشية. ��ألطفا< /����ألسرb �ملعيشية صلة قرÐ، باستثنا� 
��c �لقرÐ قد يشــــملوG، �� ال يشــــملوG، �طفاًال ��با� ��بائب *c ال تربطهم بر� 

�ألسرb �ملعيشية صلة قرÐ، غG� o هذ� �لقر�� يعتمد على �لوضع 4 �لبلد.
Hألسر� G لعاملو��  - ٥

٦١٣ - 4 بعض �ألحياG ترغب �لبلد�G 4 مقا�نة متغيِّر�E �ألســــرb �ملعيشــــية 
حســــب عد� �لعاملني، مثل تو�يعاE �لدخل حســــب حجم �ألســــرb �ملعيشية �عد� 
�لعاملني لكل شخص غo مستقل. �قد `صل �لبلد على �ملتغيِّر �ملشتق بالنسبة لعد� 
�لعاملني 4 �ألسرb �مع عد� �ألشخا� �لذين كانو� يعملوG ملدb ساعة ��حدb على 
�ألقل 4 فترb مرجعية، مثل �ســــبو� �� ســــنة (سنة تقوميية �� فترb �الث§ عشر شهر� 
�ألخbo). �من �ملمكن �G يستخِدQ �لبلد عد� �ألشخا� �لذين كانو� يؤ��G �عماًال 

4 ”�ألسبو� �ألخ�c* “o كانت �لبياناE قد ُجِمَعت لتلك �لفترb �حدها.
�عما. �لسباكة �لكاملة  - ٦

 Eلتعد�� للحصو< على بيانا� G4 �ستبيا bبنو� موجو� bعد Qُتستخَد  - ٦١٤
عن مر�فق �لسباكة. �هذ} �لبنو� ترتبط عا�bً بوجو� ميا} منقولة باملو�سo، �مرحا� 
بسيفوG، �حو� �غتسا< �� ß�ُ، �يتم �حلصو< عليها عا�bً 4 �لوحد�E �لسكنية 
�ملشغولة ��خلالية. ��جو� متغيِّر ُمشتق ألعما< �لسباكة �لكاملة ميكن �G يساعد 4 
مقا�نة �لظر�T �الجتماعية �القتصا�ية بني �ملناطق �� �جلماعاE 4 �قت معيَّن �� 
مع مر�� �لوقت. �ميكن �حلصو< على �ملتغيِّر �ملشتق ألعما< �لسباكة �لكاملة، مثًال، 
عندما تتوفر ثالثة مر�فق - �مليا} �ملنقولة باملو�ســــo (ســــاخنة �� با��b)، �مرحا� 
 µملب� ��لسكنية �� خا� bسو�ً� ��خل �لوحد) - ß�ُ �� >حو� �غتسا� ،Gبسيفو
تا� فريق �لتنقيح *D حتديد ©موعة   ̀Tلســــكنية). �ســــو� bلذ6 توجد فيه �لوحد�

�ملتغيِّر�E �لt تكوG مالئمة بأك� ��جة ألعما< �لسباكة �لكاملة.
ه �سئلة  ٦١٥ - �4 هذ� �ملثا<، ميكن �حلصو< على �ملتغيِّر �ملشتق عندما ُتوجَّ
� خال< عمليــــة �لتنقيح ما *�c كانت  عــــن �لبنو� �لثالثة بشــــكل منفصل، �ســــيتحدَّ
 oلسكنية ֲדا ميا} منقولة باملو�س� bكانت �لوحد �c*� .bلبنو� �لثالثة [يعها موجو��
�مرحا� بســــيفوG �حو� �غتســــا< �� ß�ُ فإG �لوحدb �لســــكنية تكوG ”فيها 
�عمــــا< ســــباكة كاملة“؛ �بد�G �جــــو� �لبنو� �لثالثة [يعها تكوG ”ليســــت ֲדا 

�عما< سباكة كاملة“.
�جو مطبخ كامل  - ٧

ُتســــتخَدQ �لتعد���E 4 �حلصو< علــــى بياناE عن مر�فق �ملطبخ من   - ٦١٦
بنو� �الســــتبياG �ملتعلقة مبعد�E �لطهو ��جو� ثالجة �حو� تصريف؛ �هي بنو� 
 bلوحد� G� �لســــكنية �ملشــــغولة ��خلالية. �ميكن �عتبــــا� Eُتجَمع بالنســــبة للوحد�
�لســــكنية ֲדا ”مر�فق مطبخ كامل“ عندما تكوG موجو�b 4 مبµ مماثل للمســــكن 
 �� ،��لــــذI 6ــــر6 عّد} مر�فق للطهو (فرG يعمل بالكهربا� �� �لك�oســــني �� �لغا
فرG ميكر��يف �شــــعالE غo قابلة للنقل، �� فرG طهو)، �ثالجة، �حو� ميا} 

منقولة باملو�سo. �ال ُيشَتَر± �G تكوG هذ} �ملر�فق موجو�b 4 نفس �لغرفة.
�يتــــم �حلصو< على �ملتغيِّر �ملشــــتق عندما ُيســــأ< عــــن �لبنو� �لثالثة   - ٦١٧
�ملذكو�b �عال} بشكل منفصل �يتحدَّ�، خال< عملية �لتنقيح، ما *�c كانت �لبنو� 
 Tلقيمة ”ال توجد مر�فق مطبخ كامل“ تشــــمل �لظر��� .bلثالثة [يعها موجو��
 Eملعد�� Gلكن تكو� ،bلثالثة [يعها موجو�� b� �لt تكوG فيها مر�فق �ملطبخ �ملحدَّ
موجــــو�b 4 مبــــf µتلف؛ �� �G تكوG بعض �ملر�فق، �ليس كلها، موجو�b؛ �� ال 
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�b موجو�� 4 مبµ مماثل للمســــكن �لذ6  يكوG �6 من مر�فق �ملطبخ �لثالثة �ملحدَّ
Iر6 عّد}.

ºإل�ا� Iإل©ا�  - ٨
تقــــوQ �لبلد�G، عا�bً، �مــــع بياناE عن �إلIا� �لنقد6 �� �لتعاقد6.   - ٦١٨
 Gحتتا� �لبلد� Gتكلفة �ملر�فق. �4 بعــــض �ألحيا bًلنقد6 ال يشــــمل عا�� �ــــاIإل��
�يضــــ� *D معلومــــاE عن �إلIا� �إل[ا¨. ��إلIــــا� �إل[ا¨ هو �إلIا� �لنقد6 �� 
�لتعاقــــد6، �تضــــاT *ليه �لتكلفة �لشــــهرية �لتقديرية �ملتوســــطة للمر�فق (�لكهربا� 
 Gكا �c* (ســــني ��خلشب�oمبا يشــــمل �لنفط ��لفحم ��لك) مليا}) ��لوقو��� ���لغا
�ملستأجر يتحمل مسؤ�لية �فع تكلفة هذ} �لبنو�. ��لغر� من �لدخل �إل[ا¨ هو 
*لغا� �الختالفاE �لناجتة عن �ملما�ســــاE �ملختلفة بالنســــبة إل���� �ملر�فق ��لوقو� 
كجز� من قيمة �إلIا�. ��لوحد�E �ملستأَجرb �لt ُتشَغل ��G �فع *Iا� نقد6 قد 

.Eنقد6“ 4 �لتبويبا �اI* ا ”ال ُيدفعh� ُتبيَّن بشكل منفصل على
٦١٩ - �يتم �حلصو< على �ملتغيِّر �ملشــــتق لإلIا� �إل[ا¨ �مع قيمة �إلIا� 

�ملدفو� ��لقيمة �ملدفوعة مقابل �ملر�فق، *�c كانت ُتجَمع بشكل منفصل.
�ملتغيِّر�* �ملشتقة لصحائف تسجيل �لسكا@ با� - 

�حالة �لنشا§ �القتصا  - ١
 boكب bملتغيِّر ُمشــــتق للحالــــة �القتصا�ية فائد Gتكو G� مــــن �ملمكن  - ٦٢٠
 Eباتبا� �لفئا� .bمتعد� Eمن متغيِّر� Eمعلوما D* لكنه `تا�� ،Eبالنسبة للتبويبا
�لو���b 4 منشــــو� مبا�É �توصياE لتعد���E �لسكاG ��ملساكن، �لتنقيح ١، من 
:Eقد يتضمن �ملتغيِّر �ُملشتق تسع فئا� .Eُتعا� صياغة بعض �ملتغيِّر� G� 6�لضر��

�لسكا@ �لناشطو@ �قتصاي]
�لسكا� �مللتحقو� بعمل  
قائم بعمل  - ١   

له �ظيفة، غo قائم بعمل  - ٢   
ملتحق بالقو�E �ملسلحة  - ٣   

�لسكا� �ملتعطلو�  
يبحث عن عمل  - ٤   

عامل ُمحَبط  - ٥   
�لسكا@ غ; �لناشطني �قتصاي]

�� بيت  - ٦   
طالب  - ٧   

غo قا�� على �لعمل  - ٨   
فئة �خر�  - ٩   

 Qملختلفة للنشــــا± �القتصا�6 ُتســــتخَد� Eلتصنيفا� G� D* بالنظــــر�  - ٦٢١
4 �لعديــــد مــــن �جلــــد��< E�c �لصلة فإنه ينبغــــي �G ينظر فريق �لتنقيح 4 مســــألة 
 Eمعاجلي �لبيانا Qبدًال من قيا Eخا< متغيِّر ُمشــــتق 4 صحائف تســــجيل �لبيانا�*
بإعــــا�b تصنيــــف �حلالة �القتصا�ية خال< عملية �لتبويــــب. �*عا�b �لتصنيف خال< 
عمليــــة �لتبويــــب قد تــــؤ�D* 6 حد�_ �خطا� ألG معاجلــــي �لبياناE �ملختلفني قد 
يقوموG بإجر�� *عا�b �لتصنيف بطر�ئق تنطو6 على �ختالفاE طفيفة؛ بل �G برنا©� 
��حــــد� قــــد يعيد �لتصنيــــف بطر�ئق fتلفة �cلك على حســــب �الحتياجاE �ملعيَّنة 
لعمليــــة �لتنقيــــح �� عملية �لتبويب. �ينبغي �G يقوQ �ألخصائيوG 4 ©ا< �خلصائص 

�القتصا�ية بإعد�� �ملو�صفاE للمتغيِّر �ملشتق.

�فر� �ألسرH �لفرعية ��لشخص ;� �لقرG b �ألسرH �لفرعية عد  - ٢
 bلنبحث �ألسر� .bكذلك ُ�سر نو�� ،bُ�سر ممتد G٦٢٢ - توجد 4 [يع �لبلد�
�ملمتدb �لتالية �لt يوجد فيها �� �سرb معيشية ���جة (�لرقماG ١ � ٢) ��بن ��بنة 
(�لرقماG ٤ � ٧). ��بن �� �ألســــرb �ملعيشــــية ���جته (�لشــــخص ٤) متز�� من 
 .(٥ �٦ Gلشــــخصا�) من خال< �بنهما bما حفيد �حفيدu� (لشــــخص ٣�) بنتهما�
��بنة �� �ألســــرb �ملعيشــــية ���جتـه (�لشــــخـص ٧) متز�جـة مـن �بنهما بالَنَسب 

.(٩ �١٠ Gلشخصا�) من خال< �بنتهما bما حفيد �حفيدu� (لشخص ٨�)

gمعيشية ممتد gبيا@ ألسر �لشكل �لف-�,ًال-١ 

١٢

٣٤٧٨

٥٦٩١٠
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٦٢٣ - �4 غالبية �لتعد����c* ،E كاG فريق �لتنقيح يرغب 4 ���سة هيكل 
�سرb معيَّنة، مثل �ألسرb �ملبيَّنة 4 �لشكل �لف - ��ًال - ١، قد يكوG من �لصعب 
�لتمييز بني �ألحفا� ��حلفيد�E ألG �ألشــــخا� ٥ � ٦ � ٩ � ١٠ ســــتكوG �لقيمة 
 bملعيشــــية. �*عا�� bألســــر� ��بينهم �بني  Ðلة كصلة قر ”حفيد/حفيدb“ ُمســــجَّ
ترميز �ألســــرb �لفرعية ��فر�� �ألســــرb �لفرعية سيســــمح بإجر�� حتليل �كثر تفصيًال 

.bيكل �ألسرu
 ���) Gمتز�جا Gلفرعية ”قرينا� bألســــر� Eحد تعريفا� G٦٢٤ - �ســــيكو
��جة مت عدُّهم كعضوين 4 نفس �ألســــرb �ملعيشــــية) مع �جو�، �� عدQ �جو�، �
�بنــــا� �بنــــاE ³ يتز�جــــو� 4 �6 �قت �يقل عمرهم عن ١٨ ســــنة“. �قد يرغب 
فريــــق �لتنقيــــح G� 4 يضيف *D هذ� �لتعريــــف ”�حد �لو�لدين �له �بن/�بنة �� �كثر 
³ يتز�� 4 �6 �قت �يقل عمر} عن ١٨ ســــنة �يعيش 4 �ســــرb معيشــــية �تربطه 
صلة قرÐ بر� �ألسرb �ملعيشية �� بز��/��جة �� �ألسرb �ملعيشية ��G� G تربطه 
 bفر�� �ألســــر� G� c* لفرعية ال يدخل 4 عّد �ألســــر� bعد� �ألســــر� .“Ðبه صلة قر

�ملعيشية يتم عدُّهم كجز� من �سرb �� �ألسرb �ملعيشية.
��ملتغيِّر�E �ملشتقة لألسر �لفرعية، مبا فيها عد� �نو� �ألقا��، ميكن   - ٦٢٥
 bيوَضع تنقيح خا� للمساعد G� من �ملمكن� .Eتعريفها خال< عملية معاجلة �لبيانا
4 حتديد �ألسر �لفرعية �ستنا�� *D صالE �لقرÐ ��خل �ألسرb �ملعيشية. �مع حتديد 
 Eجة (يوجد لديهما، �� ال يوجد لديهما، �بنا�/بنا��� ���كل �ســــرb فرعية - 
بد�G �� �ســــرb معيشــــية)، �� �� ��Q ��بن/�بنة بد�G �� �سرb معيشية - ُتحدَّ� 
 Eلصال ���قــــاQ بالترتيب لكل �ســــرb فرعية. �ميكن بعد cلــــك *عطا� ��قاQ كرمو
��جة“ ”�� /����لقرÐ �ملختلفة: ”�� �ألسرb �ملعيشية“ لألسرb �لرمز ١؛ � ”
�ألسرb �ملعيشية“ لألسـرb �لرمز ٢؛ ��بن/�بنة ”�� �ألسرb �ملعيشية“ لألسرb �لرمز 
 Gموجو�� على �ألقل �ثنا Gيكو G� بI bمعيشــــية موجو� bســــر� G٣. �كي تكو
 Gجة“ (�لرمز���/���من �قا�� �ألســــرb �لفرعية: *ما ”�� �ســــرb معيشية“ � ”

 �� Gكا �c*� .(١ � ٣ Gلرمز��) “معيشية“ � ”�بن/�بنة bسر� ��١ � ٢)، �� ”
 � ١ � ٢ ���جة ��بن/�بنة يعيشوG مع� فإG �لرمو/���� bملعيشية ألســــر� bألســــر�
٣ ستكوG [يعها موجو�b بالنسبة لألسرb �لفرعية. �ُتصنَّف �ُألسر �لفرعية حسب 
 Eجو�، �بنا�/بنا� Qلنو�: �سر فرعية مكوَّنة من قريَنني متز�َجني مع �جو�، �� عد�
uما؛ �ُ�سر فرعية مكوَّنة من �Q ��بن/�بنة؛ �ُ�سر معيشية مكوَّنة من �� ��بن/�بنة. 
��آلبا�/�ألمهاE �لذين يقيموG مبفر�هم يشملوG �شخاص� يرعوG ُ�سر� مكوَّنة من 
���ج� � Gيشملو Gملتز�جو� Gألقر��� .Q� �� �� ُ�سر� فرعية مكونة من �� Q� �� ��

��جاE 4 ُ�سر �قر�G متز�جني �ُ�سر فرعية ألقر�G متز�جني.�

 bلر� �ألســــر Ðصلة �لقر Qملشــــتقة، ُتســــتخَد� E٦٢٦ - �عند �ضع �ملتغيِّر�
�ملعيشــــية 4 حتديد صالE �لقرÐ ��خل �ألســــرb؛ �لذلك فإنــــه كلما ���E ��جة 
�لتفصيــــل لرمــــز صلة �لقرÐ 4 �لتعد�� كانت �ملقا�نة لألســــر �لفرعية �فضل. �على 
 Gمزها �خلا� ֲדا فإ�بن/�بنة بالَنَســــب“ �” Ðلصلة �لقر Gكا �c* ســــبيل �ملثا< فإنه
�ل�نامج ســــيتمكن من مقا�نة ”�بن/�بنة“ مع ”�بن/�بنة بالَنَســــب“ للجنس �آلخر 
إلIا� �سرb فرعية. �بد�G �ملعلوماE �إلضافية قد يظل من �ملمكن *جر�� �ملقا�نة، 
غــــG� o �لقيمــــة ”قريب Àخر“ قد تكوG غامضة عنــــد مقا�نتها �� �G مقا�نتها قد 
 bنسيب لر� �ألسر” �تكوG منطوية على خطأ. �باملثل فإG �ل�نامج سيطابق �مو

��جة بالَنَسب“ � ”�بن �¾/�خت �بنت �¾/�خت“./����ملعيشية“ مع ”

��ملثا< �لو��� 4 �لشــــكل �لف - ��ًال - ٢ يبيِّن �ســــرb معيشــــية فيها   - ٦٢٧
 bألســــر� ��من �لشــــخص ٣ ( Gتتكو tلفرعية ١ �ل� bألســــر� :Gفرعيتا Gســــرتا�
��جة)، ��لشخصني ٥ � ٦ (٢ /����ملعيشية لألسرb �لفرعية ١)، ��لشخص ٤ (
�بن/�بنة 4 �ألســــرb �لفرعية ١). ��ألســــرb �لفرعية ٢ تتكوG من �لشخص ٧ (�� 
��جة)، ��لشخصني ٩ /����ألســــرb �ملعيشية لألســــرb �لفرعية ٢)، ��لشخص ٨ (

� ١٠ (٢ �بن/�بنة 4 �ألسرb �لفرعية ٢).

عينة ألسرg معيشية ֲדا �سرتا@ فرعيتا@ �لشكل �لف-�,ًال-٢ 
�ألسرH �لفرعية

صلة �لقر�bلرقم�جلنسصلة �لقرIbقم �لشخص
cكر�� �ألسرb �ملعيشية١
��جة٢/����نثى
�١١نثى�بن٣
c١٢كربنت �لز��/�لز�جة٤
٥bكرحفيد/حفيدc١٣
٦b�١٣نثىحفيد/حفيد
�٢١نثى�بنة٧
c٢٢كر�بن �لز��/�لز�جة٨
٩bكرحفيد/حفيدc٢٣
١٠b�٢٣نثىحفيد/حفيد
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�ألبنا� من �لُصلب  - ٣
٦٢٨ - 4 بعــــض �ألحياG ترغب �لبلد�I* 4 Gا� معلوماE عن ”�ألبنا� من 
�لُصلب“ �هم �ألطفا< �لبيولوجيوG لر� �ألســــرb �ملعيشية �/�� �لز��/�لز�جة. � 
”�ألبنا� من �لُصلب“ يكوG، مثًال، �بن ³ يتز��/�بنة ³ تتز�� 4 �6 �قت �يقل 
عمر}/عمرهــــا عن ١٨ ســــنة �يكــــوG �بن �� �بنة بامليال� �� طفل بالَنَســــب (ألحد 
�لو�لديــــن) �� طفــــل ُمتَبّنى لر� �ألســــرb �ملعيشــــية. �من �ملمكــــن �G تبيِّن �جلد��< 
”�ألبنا� من �لُصلب“ بعد تصنيفهم مبزيد من �لتفصيل على �hم يعيشوG مع �بوين 
 bألبنا� من �لُصلب“ لر� �ألسر�” Gيكو �مع �حد �ألبوين فقط. �4 هذ� �إلطا ��
�ملعيشــــية �لذين يعيشــــوG مع �بوين، yكم �لتعريف، موجو�ين فقط 4 �سر لقريَنني 

متز�َجني.
٦٢٩ - �4 �ألســــرb �لفرعية، قد يشــــo ”�البن/�البنة من �لُصلب“ *D طفل 
³ يتز�� 4 �6 �قت �يقل عمر} عن ١٨ ســــنة �هو �بن �� �بنة �� �بن للز�� �� 
للز�جة من ���� ســــابق؛ �� طفل بالتبنِّي أل6 من (١) �Q 4 �ســــرb فرعية مكونة 
من �Q �طفل، �� (٢) �� 4 �سرb فرعية مكونة من �� �طفل، �� (٣) �لز�� �� 

�لز�جة 4 �سرb فرعية مكونة من قريَنني متز�َجني.
٦٣٠ - �قد يكوG �ملتغيِّر �ُملشَتق لبند ”�ألبنا�/�لبناE من �لُصلب“ هو ©مو� 
 tيف �ل�نثى، �فق� للتعا� bًعا� Gمن �لصلب لشخص معيَّن، يكو Eعد� �ألبنا�/�لبنا
 Eمزيد من �ملعلوما D* Gتا� �ملستخِدمو  ̀Gها �فرقة �لتنقيح. �4 بعض �ألحيا�تا°
 ،bملتحد� Eمن �لصلب حسب �جلنس. �بالنسبة للواليا Eلتفصيلية عن �ألبنا�/�لبنا�
مثًال، توضع متغيِّر�E ُمشــــتقة لعد� �ألطفا< من �لُصلب �لذين يقل عمرهم عن ٦ 
ســــنو�E �لألطفا< �لذين تتر��¶ �عما�هم بني ٦ ســــنو�E � ١٧ سنة. �هذ} �لِقَيم 
ُتدَ�� 4 صحائف �لتسجيل جلميع �ُألسر. �ُتستخَدQ هذ} �ملعلوماE بصفة خاصة 
لتحديد خصائص �إلنا_ 4 �لقوb �لعاملة �لt يكوG فيها �بنا�/بناE من �لُصلب.

�ألبو�� G �ملنـز.  - ٤
تبحث هذ} �لبياناE خصائص �ألطفا< 4 �ُألسر �لt يوجد فيها �حد   - ٦٣١
�ألبوين مقاَ�نًة بالوحد�E �لسكنية �لt يقيم فيها �ألبو�G مع�. �`صل �لتنقيح على 
هــــذ� �ملتغيِّر �ُملشــــتق بتحديد ما *�c كاG يعيــــش 4 �ملنـز< �حد �ألبوين، �� كال·ا، 

 Qلكل طفل �يستخِد Ðمز صلة �لقر�نامج �باستخد�Q �مو� صلة �لقرÐ. �يبحث �ل
تلك �ملعلوماE مقَترَنة باملعلوماE �ملتعلقة باُألسر �لفرعية لتحديد ما *�c كاG يعيش 

4 �لوحدb �لسكنية �حد �ألبوين �� كال·ا.
�لسنة �حلالية G �ملدIسة  - ٥

ه بعض �لبلد�G سؤ�لني عن �لتعليم: توجِّ  - ٦٣٢
ما *�c كاG �لشخص ملتحق� حالي� باملد�سة؛  (�)

�على مستو� للتحصيل �لد��سي.  (�)
٦٣٣ - �4 تلــــك �لبلــــد�G، يتبيَّن ألفرقة �لتنقيــــح 4 كثo من �ألحياG �جو� 
عدQ تو�فق بني �لبنَدين عندما يكوG �حد �ألشــــخا� ملتحق� فعلي� مبد�ســــة �قت 
*جر�� �لعّد. �4 بعض �ألحياG قد يؤ�6 هذ� *G� D يكوG �على مستو� للتحصيل 
 Gكا �c*� .ســــة�عن �لســــنة �حلالية 4 �ملد bســــي للشــــخص يقل بســــنة ��حد��لد�
�لشخص 4 منتصف سلسلة من �لصفوT �� �ملستوياE فإG �إلحصا��E لن تتأثر. 
غo �نه *�c كاG �لشــــخص ملتحق� بالصف �أل�< 4 سلســــلة ملستو� معيَّن فإنه قد 
ال يكوG من �ملمكن *جر�� مقا�نة ببياناE مأخوbc من مصا�� �خر�. �على سبيل 
ل على �نه ملتحق مبد�سة �لكن  �ملثا< فإG شــــخص� ملتحق� بالصف �أل�< سُيَســــجَّ
ل  ليست له ��جة حتصيل ���سي. �باملثل فإG شخص� ملتحق� مبد�سة ثانوية سُيَسجَّ
على �نه ملتحق مبد�سة �لكن مستو� �لتحصيل �لد��سي سيكوG �على صف (�� 

مستو�) للمد�سة �البتد�ئية.
٦٣٤ - �من �ملمكن �ضع متغيِّر ُمشــــتق uذ� �لتجميع للبنو� ُيســــمَّى ”�لسنة 
�حلاليــــة 4 �ملد�ســــة“. �*�c كاG �لشــــخص غــــo ملتحق حالي� مبد�ســــة فإG �لرمز 
ســــيكوG هو نفس �لرمز ألعلى مســــتو� للتحصيل �لد��ســــي. �*�c كاG �لشخص 
ملتحقــــ� حالي� مبد�ســــة فإG �لتنقيح ســــيضيف صفَّ� (�� مســــتو�) ��حد� لد�جة 

�لتحصيل �لد��سي �ينسبه *D ”�لسنة �حلالية 4 �ملد�سة“.
ه ثالثة �ســــئلة عن �لتعليم، عن �لبندين �ملذكو�ين  ٦٣٥ - �بعض �لبلد�G توجِّ
�عال} �بند ثالث يتعلق مبا *�c كاG �على صف قد �سُتكِمل. �*�c مت �يض� �حلصو< 
علــــى هــــذ} �ملعلوماE فإنه ينبغي �G ُتســــتخَدQ كذلك 4 حتديد ”�لســــنة �حلالية 4 

�ملد�سة“.
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�لشــــــكالG �ألكــثر شــــيــوع� لالســــتبيــاG بالنســــــبة للبنـــو� �ملتعلقة   - ٦٣٦
 bألســــر� Eلشــــخص �صفحا� E4 تعــــد�� �� �ســــتقصا� ·ــــا صفحــــا Gبالســــكا

�ملعيشية.
٦٣٧ - �تتألف صفحاE �لشــــخص من صفحــــة ��حدb �� صفحتني تو�جه 
كل منهمــــا �ألخــــر� ملعلوماE عن �لســــكاG، مع �جو� صفحــــاE منفصلة لكل 

شــــخص. �هــــذ} �لطريقة هــــي طريقة مفيدb ألG [يع �ملعلوماE �ملتعلقة بشــــخص 
��حد تظهر 4 صفحة ��حدb مبا Iعل [عها �مر� ســــهًال. �هذ� �لشــــكل Iعل من 
�لسهل �يض� *جر�� مر�جعة للتأكد من �جو� �تساO ��خلي �ثنا� عملية �لعّد. �من 
 Gا 4 �مليد�uألشــــخا� 4 ُكتيِّب ُمجلَّد لتســــهيل تد��� Eُتجَمع صفحا G� ملمكن�

كما 4 �لشكل �لف-ثاني�-١.

�ملرفق �لثا�

Eخـا< �لبيانا�*� Gلعـالقة بـني شـكل �الستبيا�

عينة منوkd �ستبيا@ به صفحا* لألشخا� �لشكل �لف-ثاني]-١ 

X ١صفحة �لشخص+ X صفحة �لشخص
�لبند �١٠لبند �١لبند �١٠لبند ١
�لبند �١١لبند ٢ �لبند �١١لبند ٢ 

....

....

....

٦٣٨ - �عملية �لترميز �*�خا< �لبياناE للبنو� �ملتعلقة بصفحاE �ألشخا� 
هي 4 �ألســــا£ عملية ميكانيكية ال يكوG متوقَّع� فيها �G يقوQ �لشــــخص �لقائم 
مة بل �G ُيحدِّ�  بإجــــر�� �لترميز/*�خا< �لبيانــــاE بتقييم مد� صحة �ملعلوماE �ملقدَّ
ح �لشــــكل �لف-ثاني�-٢  مــــد� مال�مة �لرمــــز �� حركة ِ�ّ� لوحة �ملفاتيح. �يوضِّ

 4 Eخا< �لبيانا�*� .bلة 4 صفحة ��حد مســــا� �ملعلوماE لشــــخص معيَّن ُمســــجَّ
 .Eا مــــع تقليب �لصفحاuســــهل من *�خا� Gلذلك �لشــــخص يكو bصفحة ��حد
�عمليــــاE �ملر�جعــــة للتأكــــد من �النطبــــاO ُتنفَّذ فيما بعد خــــال< عملياE �لتنقيح 

بو�سطة �حلاسو�.

مثا" للمسا% � �ستبيا@ به صفحا* للشخص �لشكل �لف-ثاني]-٢ 

صفحة �لشخص 
�لبند �١١لبند ١
�لبند ١٢ �لبند ٢ 
�لبند �١٣لبند ٣

æ*æ*
.
.
.

 Eمتضمنة جلميع �ملعلوما Gملتعلقة باُألسر �ملعيشية تكو� E٦٣٩ - ��لصفحا
�ملتعلقة بأســــرb معيشــــية 4 صفحة ��حدG* ،b �مكن، �� 4 سلســــلة صفحاE مع 
 bفر�� �ألسر� ��ُيدَ G� ملعيشية 4 كل صفحة. �من �ملفيد� bيع �فر�� �ألسر] ����*

�ملعيشية ֲדذ} �لطريقة ألنه ال يكوG من �لضر��G� 6 ُتطَبع بنو� �الستبياG لكل فر�، 
 �� �هو ما يؤ�D* 6 توفo 4 �حليِّز. �باإلضافة *D هذ� فإنه من �ملمكن �G يقوQ �لعدَّ

.Eمع �لبيانا� Qملعيشية �ثنا� �لقيا� bنة �لقيو� بني �فر�� �ألسر�مبقا
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 �cهنا  منا Gتكــــو G� 4 ٦٤٠ - �هنــــا  طريقــــة ثالثة �هي طريقــــة تتمثل
�� بتجميع ُكتيِّب من ����O ســــائبة �ثنا�  منفصلة لكل شــــخص، على �G يقوQ �لعدَّ
�� ال Iمع *ال �لعد�  عمليــــة �لعّد �بعدها. �هذ} �لطريقة تتســــم بالكفــــا�b ألG �لعدَّ
 G� ملعيشــــية. ��لعيب 4 هذ� هو� bمة لألســــر��ملضبو± للنما�) �cلصفحا(E �لال
 D* 6لتد��< �ألخر� مبا قد يؤ�� Eقد تنفصل �ثنا� عملية �لنقل �� عمليا �cلنما�
 bعجز مكتب �لتعد�� عن *عا� �c* بالنســــبة للتنقيح ��لتغطية Eلعديد من �ملشــــكال�

جتميعها بالنسبة لألسرb �ملعيشية �لصحيحة.
٦٤١ - ��حلجم �ملا�6 لصفحاE �الســــتبياG هو �يض� �حد �العتبا��E ليس 
 tخال< عملي� .Eفقط بالنســــبة لعملية �لعّد بل �يض� بالنســــبة لعملية *�خا< �لبيانا

�لترميز �*�خا< �لبياناI ،Eب �G تكوG �لوثيقة منبســــطة على ســــطح طا�لة �لعمل 
 bمن حتديد �لبنو� �ملوجو� Eخا< �لبيانا�* �� �ــــن �لقائموG بوضــــع �لرمو ��G يتمكَّ

4 �لنمو�c ��لتعامل معها بسهولة.
٦٤٢ - �عندما تكوG �ملعلوماE [يعها 4 صفحة ��حدb يكوG من �لسهل 
علــــى �ملوظفني �G يقومو� بإ�خا< بياناE صفحاE �ألســــرb �ملعيشــــية �يض�، مبزيد 
 Eلشخص �لقائم بإ�خا< �لبيانا� Qيقو G� ال يتعيَّن c* ،من �لسرعة كما هو ��ضح
بتقليب صفحاE. ��لشــــكل �لف-ثاني�-٤ يبيِّن مســــا� �ملعلوماE 4 صفحة تتعلق 

بأسرb معيشية.

عينة �ستبيا@، صفحة �سرg معيشية مع �%�k �يع �ألشخا� � نفس �لصفحة �لشكل �لف-ثاني]-٣ 

صفحة �ألسرH �ملعيشية 
/«�لبند �٤لبند �٣لبند �٢لبند �١لشخص

١
٢
٣
٤
٥
.
.
.

مثا" للمسا% � �ستبيا@ به صفحا* لألسرg �ملعيشية �لشكل �لف-ثاني]-٤ 
مع �%�k �شخا� متعدين � كل صفحة

صفحة �ألسرH �ملعيشية 
/«�لبند �٣لبند �٢لبند �١لشخص

١
٢
٣
٤
٥
....
....
....

 Gملتعلقة بالســــكا� Eحتد_ 4 عملية *�خا< �ملعلوما G� ٦٤٣ - �من �ملمكن
�� �ملســــاكن مشكالE تشمل �كثر من صفحة ��حدb. �حلل هذ} �ملشكالE، من 

ح �G يتَِّبع مكتب �إلحصا��E �لوط§ �حد �لنهجني �ملبيََّنني ��نا}. �ملرجَّ
٦٤٤ - �ميكن *�خا< �لبياناE لكل شخص على ِحَدb؛ كما ميكن للشخص 
�لقائم بإ�خا< �لبياناG� E ُيدِخل ســــطر �ملعلوماE ألحد �ألشــــخا� 4 �لصفحة 
�أل�D من سلسلة �لصفحاÂ E يتحو< *D �لصفحة �لثانية ��لصفحاE �لتالية. �4 
hاية صفحاE �لشــــخص �أل�< يعو� �لشــــخص �لقائم بإ�خا< �لبياناE مرb �خر� 

*D �لصفحة �أل�D لألســــرb �ملعيشــــية بالنسبة لتلك �ألسرb �ملعيشية، �يقوQ بإ�خا< 
بياناE �لشــــخص �لثا¡ ��لشــــخص �لثالث، �هلم جر�. ��ســــتخد�Q هذ� �لنو� من 
 G� على ��قا� Eلشخص �لقائم بإ�خا< �لبيانا� Q�� ممكن� ما Gيكو Eخا< �لبيانا�*
يظــــل عند �لســــطر �ملالئم طو�< عملية *�خــــا< �لبياناE. �على �لرغم من �G بر�مج 
�لتنقيح باحلاســــو� ميكن �ضعها yيث تقوQ بتفكيك �ملعلوماE عندما يتم *�خا< 
�لبنو� �ملتعلقة بشخص ما على سبيل �خلطأ 4 سطر يتعلق بشخص Àخر فإG *عد�� 

�ل�نامج نفسه �مر بالغ �لصعوبة.
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 .bَّكل مر b4 صفحة ��حد Eمــــن �ملمكن *�خا< �لبيانا Gقــــد يكو�  - ٦٤٥
�ميكن للشــــخص �لقائم بإ�خا< �لبياناG� E ُيدِخل معلوماE 4 صفحة كاملة قبل 
 Eلصفحة �لتالية. �4 هذ} �حلالة ُيدِخل �لشخص �لقائم بإ�خا< �لبيانا� D* ينتقل G�
[يــــع �ملعلومــــاE 4 �لصفحة �أل�D �ّي� كاG عد� �ألشــــخا�؛ �يتحوَّ< بعد cلك 
*D �لصفحــــة �لتاليــــة �يقوQ بإ�خا< �جلز� �لتا¨ من �ملعلوماE جلميع �ألشــــخا�. 
ي قد ُيدَ��، �� ال ُيدَ��، هنا �cلك على حســــب نو� عملية *�خا<  �منط �لتخطِّ
�لبياناE (مع �لتنقيح باحلاســــو� �� بد�نه). �على �6 حا< فإنه ســــيتعيَّن �G ُتجمَّع 

�ثنا� عملية �لتنقيح باحلاســــو� صحائف �لتســــجيل �ملتعلقــــة باملجموعاE �ملختلفة 
للبيانــــاE �لــــt مت *�خاuا، مع �لقياQ عندئذ مبعاجلة �خطا� *�خا< �لبياناE بالنســــبة 

ألعد�� �ألشخا�.
 Eل �ملعلوما ٦٤٦ - �4 �ملثــــا< �لتا¨ (�لشــــكل �لف-ثانيــــ�-٥)، ال تشــــكِّ
�لدميغـــــر�فية �ملتعلقة باألســــرb �ملعيشــــية �ية مشــــكالE غo عا�ية بالنســــبة إل�خا< 
�لبيانــــاE ألنــــه مت �حلصــــو< 4 �لتعــــد�� علــــى �ّ� بالنســــبة جلميــــع �لبنــــو� جلميع 

�ألشخا�.

مثا" لصفحة �سرg معيشية ألشخا� متعدين �لشكل �لف-ثاني]-٥ 
بد,@ مشكال* � �خا" �لبيانا* 

صفحة �ألسرH �ملعيشية 
/«�لعمر�جلنسصلة �لقر�bلشخص

c٤٠كر�� �ألسرb �ملعيشية١
�٣٥نثى��جة٢
�١٨نثى�بنة٣
c١٢كر�بن٤
c٣٥كرنسيب �لز��/�لز�جة٥
.�٣٠نثىنسيب �لز��/�لز�جة٦
.c٥كر�بن �لز��/�لز�جة٧
.�٣نثى�بنة �لز��/�لز�جة٨
æ*

غــــo �نــــه من �ملمكن �G تؤ�6 صفحة ثانية لنفس �ألســــرb �ملعيشــــية   - ٦٤٧
(�لشــــكل �لف-ثاني�-٦) *D ظهو� مشــــكلة تتعلق بإ�خا< �لبياناE. �على ســــبيل 
�ملثا< فإنه *�c �ختا� �لبلد �G ُتجَمع بياناE عن �ســــتخد�Q �للغة بالنســــبة لألشخا� 
�لذيــــن يكوG عمرهم ٥ ســــنو�E ��كثر �حدهم، تكوG خانــــة �ملعلوماE �ملتعلقة 
بالشــــخص �لثامن خالية. �ينبغي �G يتر  �لشــــخص �لقائم بإ�خا< �لبياناE �خلانة 
خالية بالنسبة uذ� �لطفل �*ال فإG عملية �لتنقيح باحلاسو� ستحا�< تصحيح �لقيمة 

فيما بعد.

٦٤٨ - �باملثل فإنه ينبغي �G تكوG �خلاناE خالية بالنسبة لبنو� �خر�، مثل 
�ألشــــخا� �لذين يقل عمرهم عن �حلد �أل�' بالنسبة للمشا�كة 4 �لقوb �لعاملة، 
��إلنا_ �للو�Ø يقل عمرهن عن �حلد �أل�' بالنســــبة للخصوبة، ��خلصوبة بالنسبة 
جلميــــع �لذكو�. �4 �لشــــكل �لف-ثاني�-٦، قـد ُيدِخل �لشــــخص �لقائم بإ�خا< 
�لبياناE على vو خاطئ �ملعلوماE �ملتعلقة بالشخص ٦ بالنسبة لألطفا< �ملولو�ين 
ح �لتعد�� (4 هذ} �حلالة ٤) 4 خانة �لشخص ٥ على سبيل �خلطأ. �من �ملمكن 
بعد cلك �G يلغي �لتنقيح باحلاســــو� �لبنو� �ملتعلقة Ïصوبة �لذكر ��G `تســــب 

�خلصوبة لإلنا_، �لكنه قد ال `تسب �لقيمة �لصحيحة.



١٠٤

 bعديد E�َّملعيشــــية ملر� bألســــر� �cكل بلد منو Qيســــتخد G� بI� - ٦٤٩
 �oصغ Gعد� �لســــكا Gنه عندما يكو� oبســــبب �لقيو� �ملتعلقة بالتكلفة �� �حليِّز. غ
ح �G تكوG �خطا�  ــــل �لتكاليف �إلضافية، من �ملرجَّ �� يكــــوG �لبلد قا��� على حتمُّ

 Eلذ6 يتضمن صفحا� �cبالنسبة للنمو Eنة �لناجتة عن �خلطأ 4 *�خا< �لبيانا�ملقا�
�شخا� �قل مما هي بالنسبة لنما�c �ألسر �ملعيشية.

مثا" لصفحة �ألسرg �ملعيشية ألشخا� متعدين مع �حتما" حد,� مشكال* �لشكل �لف-ثاني]-٦ 
خا" �لبيانا*� �

�لصفحة ٢ ألسرH �ملعيشية 
/«�ألطفا. �ملولو�� حh �لتعد��لقوH �لعاملة�للغة�لشخص

نعم�للغة ١١
٣ال�للغة ٢١
صفرال�للغة ٣١
�للغة ٤١
نعم�للغة ٥١
.٤ال�للغة ٦١
.�للغة ٧١
٨.
æ*
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َتســــتخِدQ بلد�G كثbo معد�E �ملســــح، �هي �جهزb �لقر��b �لبصرية   - ٦٥٠
للعالمــــاE �� �جهــــزb �لقر��b �لبصريــــة للحر�T. �كل نو� من هــــذ} �ألجهزb له 
 bلعملية متســــمة بالســالســــة ��لكـفا�� Gعندما تكو Eمز�يا بالنســــبة إل�خا< �لبيانا
�عندمــــا ال تكــــوG �لتكاليف كبbo. غG� o بلد�ن� عديدb، بل �بعضها بلد�G ملَتِزمة 
باستخد�Q طريقة �ملسح، قد ال تكوG قــا��b على حتمُّل �لتكاليف �أل�َّلية لبد� �لعملية 
 Gهــذ� فإ D* خال< عملية �لعّد �بعـدهــــا. �باإلضافة bتكاليــــف �لصيانة �ملســــتمر ��
بلد�ن� عديدb تســــتخِدQ �ملاســــحاE �لt يتم �حلصو< عليها من �جـل *جــر�� �لتعد�� 
4 عــد� من �ألغر��، �بينها *جــر�� �ستقصا��E �خر� �*عد�� صحائف تسجيل 
*���ية كنما�c قيد �لبياناE �منا�c �خلر�� من �ل�نامج. غG� o �ملها��E �ألساسية 
 bجهز� �� bسُتخِدمت نفس �ألجهز� �c* ملرتبطة بتغذية �لوثائق 4 �ملاسح ال تنتقل *ال�

مماثلة.
 G� 4 بو�ســــطة لوحة �ملفاتيح E٦٥١ - �تتمثــــل *حــــد� مز�يا *�خا< �لبيانا
�ملها��E �لt ُتكتَســــب خال< تلك �لعملية تنتقل *D �ألنشــــطة �ألخر� 4 مكاتب 
�لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنيــــة ��uيئاE �حلكومية �ألخر�. �بعد �G َيكتســــب 
�ألشــــخا� �لقائموG بإ�خا< �لبياناE مها��E متخصصة من عملية *جر�� �لتعد�� 
 Gتكو G� تلفة. �من �ملمكنf متابعة Eالســــتقصا�� Eبإ�خا< �لبيانا Gم يقوموhفإ
هذ} �الســــتقصا��E شاملة الســــتقصا��E ما بعد �لعّد �الستقصا��E �خر�، مثل 
�الســــتقصا��E �ملتعلقة باخلصوبة �� بدخل �ألســــرb �ملعيشية �*نفاقها. �من �ملمكن 
�يض� �G يقوQ �ملوظفوG بإ�خا< بياناE صحائف �لتسجيل �إل���ية، مثل صحائف 
تســــجيل �لو�قعاE �حليوية �صحائف �لتســــجيل �ملتعلقة بالتجا�u�� bجرD* b �لبلد 

��uجرb من �لبلد ��جلما� .
 bجهز� Qَسيســــتخِد Gكا �c* ما Gحد �لبلد�� �ــــذ� فإنه عندمــــا يقرِّu� - ٦٥٢
�ملســــح 4 �لتعد�� �لذ6 ســــُيجريه ينبغي �G يقرِّ� �يض� ما *�c كاG �لبلد سيستمر 4 
�ستخد�Q �ألجهزb. ��ألجهزb �ملتعد�b �ألغر�� تظل مفيدb لفترb طويلة بعد *جر�� 
�لتعــــد��. غG� o مكاتب �لتعد���E/�إلحصــــا��E �لوطنية �لt تقوQ بإ�خا< بياناִדا 
ستجد �G �ملها��E �ملكتسبة تنتقل ��G �ألجهزb نفسها تظل uا فائدb *ما 4 مكتب 
 G� 6�من �لضر� Gخر 4 �حلكومــــة. �قد يكوÀ Gلوطــــ§ �� 4 مكا� Eإلحصــــا���
توَضع 4 �العتبا� عند �°اc قر�� بشــــأG *�خا< �لبياناE بو�ســــطة لوحة �ملفاتيح �� 

.bألجهز� Qسيستمر �ستخد� Gكا �c* بو�سطة �ملسح مسألة ما

خا" �لبيانا*� �لف - 
�ملسح  - ١

٦٥٣ - ال تقوQ �لبلد�G �لt تستخِدQ �جهزb �ملسح �لبصر6 �� �جهزb �ملسح 
�ألخر� حلصر بياناִדا، عا�bً، بتصحيح بياناִדا عند �لقياy Qصرها �cلك على �لرغم 
 Gلبلد�� G� oغ .Qجزً�� من �لنظا �ي �منا± ُتعَت من �G �لتغيE�o قد تعتمد على °ـطِّ
�لt °تا� *�خا< �لبياناE بو�سطة لوحة �ملفاتيح تكوG �مامها عدb خيا��c� Eلك 
على حســــب �لســــرعة �لt حتتــــا� *G� D يتم ֲדا *�خا< �لبيانــــاE �مقد�� �ملر�جعة 
�ليد�يــــة �لال�مــــة. �يعتمد كل خيا� مــــن �خليا��E على �حتياجــــاE �فرقة �لتنقيح 
�مها��E �ألشــــخا� �لقائمني بإ�خا< �لبياناE ���جة تعقُّد برنامج �لتنقيح. �4 
 Eعملية *�خا< �لبيانا Qمشكلة متمثلة 4 *متا �عملياE �لتعد���E �لكبbo تكوG �ك
 oية طريقة تعطي نتائج �سر�. �قد ُ�ش� Qُتستخَد G� بI� .بو�سطة لوحة �ملفاتيح

4 منشو� مبا� �توصيا� *G� D �لبلد�G ُتحقِّق عائد� �سر� *�c �سَتخَدمت عد�� 
 4 b�كافي� من �ألجهزb �قدَّمت �لتد�يب �لســــليم ��ســــتعانت بأشخا� لديهم خ
تا� *D متويل كاTٍ �هو  *�خــــا< �لبيانــــاE. غG� o كل عنصــــر من هذ} �لعناصر̀ 

ما ال يكوG متو�فر� ��ئم�.
٦٥٤ - �يتوقــــف عــــد� �نو� �جهزb *�خا< �لبياناE علــــى �لطريقة �لt يقع 
�الختيــــا� عليها حلصــــر �لبياناE �على �لوقت �ملتا¶ uــــذ} �ملرحلة 4 �لتعد�� �على 
حجــــم �لبلــــد ���جة ال مركزية عمليــــاE حصر �لبياناE �على عــــد� من �لعو�مل 
�ألخــــر�. �على صعيــــد *�خا< �لبيانــــاE بلوحة �ملفاتيح، يتر��¶ متوســــط معد< 
�إل�خا< بني (٠٠٠ ٥) � (٠٠٠ ١٠) ضربة مفتا¶ 4 �لساعة. �قد ظل �ملستو� 
لــــد� بعــــض مدخلــــي �لبياناE �قل من cلك �لنطاO بكثo فيمــــا جتا�� Àخر�G هذ� 
�لنطــــاO بكثــــo. �مــــن بني �لعو�مل �لt تؤثر على ســــرعة مدخــــل �لبياناE ما يلي: 
(�) �ل��©يــــاE �لد�عمــــة ��ل�نامج؛ (�) ��جة تعقــــد مهاQ مدخلي �لبياناE؛ (�) 
خصائــــص �موثوقيــــة �ســــرعة �ملعد�E؛ (�) مــــا *�c كاG هنا  عمــــل ��م�؛ (هـ) 
 b١٩٩٨، �لفقر ،bيــــب �ملوظفني ��هليتهــــم؛ (�) حتفيز �لعاملني (�ألمم �ملتحــــد�تد

.(١-١٩٣

خا. �لبيانا� �ملتو�صل بو�سطة لوحة �ملفاتيح/  - ٢
يأخذ *�خا< �لبياناE �ملتو�صل بو�سطة لوحة �ملفاتيح شكلني: �لشكل   - ٦٥٥
�أل�< هو *�خا< [يع بنو� �لبياناE عند ظهو�ها بد�G �6 °ط. �4 هذ} �حلالة 
جتر6 عملية *�خا< �لبياناE بسرعة �ك� ألG �لقائمني بإ�خا< �لبياناE لن يكونو� 
 Gمتســــقة. �قد تكو oمنطبقة �� غ oغ Eمعلوما �لتوقُّف عند ظهو� D* مضطرين
عمليــــة *�خــــا< �لبياناE �كثر ِ�قَّة �يض� ألG �لقائمني بإ�خا< �لبياناE يقوموG ֲדذ} 
�ملهمة بطريقة ميكانيكية. ��لشــــكل �لثا¡ لطريقة *�خا< �لبياناE �ملتو�صل يتضمن 
�لتوقف ملر�جعة �الســــتبياناE من �جل �لتأكد من عدQ �جو� نتائج غo منطبقة �� 
غo متسقة، �uذ� فإG �لعملية ستسo مبزيد من �لبط� �ستحتا� *D خ�b �كثر من 
جانب موظفي *�خا< �لبياناI� .Eب �G ُتبحث �دية مسألة �لثمن �ملرتفع بالنسبة 
ن �يض� مع �ستخد�Q هذ} �لطريقة *�c ما  للسرعة. �من �ملتناقضاG� E �لِدقَّة قد تتحسَّ
لت على vو صحيح  تبيَّن لألشخا� �لقائمني بإ�خا< �لبياناG� E �لبياناE قد ُسجِّ
 Gته ميكن 4 بعض �ألحيا�c لكن حد_ خطأ 4 ترميزها. ��خلطأ 4 �لترميز 4 حد�

تصحيحه على �لفو� ألG ُحزمة �لتنقيح تتيح *جر�� مر�جعة Àلية.
عملية /خا. �لبيانا� �ملتو�صل بد�� �منا§ ¼طي  ( � )

عنــــد *�خا< [يع �لقيو� بو�ســــطة لوحــــة �ملفاتيح، �� °طيها يد�ي�،   - ٦٥٦
ميكــــن �ملحافظة علــــى *يقا� معيَّن، �لن يؤ�6 �تبا� �منــــا± °طي معيَّنة *D تفا�6 
ل  �جو� معلوماE منطبقة �لكنها غo متسقة مؤقتا. �على سبيل �ملثا< فإنه *�c ُسجِّ
ي �لفر� �ملتعلق  �حد �ألشخا� على �نه cََكر فإG غالبية �فرقة �لتنقيح ستطلب °طِّ
 Eخا< �لبيانا�* Dلشــــخص �لذ6 يتو� Qباخلصوبة بكامله. �4 هذ} �حلالة، ســــيقو
بإ�خا< �لبياناE بو�سطة لوحة �ملفاتيح (�ستخد�Q مسطرb �ملسافاE �� �لسهم للتنقل 
4 صحيفة �لتســــجيل لشــــخص cََكر �� ألنثى صغbo 4 �لِســــن) ألG [يع �حلقو< 
ســــتكوG خالية. غG� o هذ� يســــتغرO �قت� �قد ال يكوG �لتباعد �قيق� متام�. �على 
ر �قد يتم  ســــبيل �ملثا< فإG �لشــــخص �لقائم بإ�خا< �لبياناE قد يغا¨ �� قد ُيقصِّ
 .bعلى �ســــتقامة ��حد Gتلك �لبنو� ال تكو Gخاطئة لبنو� �خر� أل Eخا< بيانا�*

�ملرفق �لثالث

Eتتــعلق بإ�خــا< �لبيــانا E��عــتبا�
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�*�c مت *�خــــا< بيانــــاE 4 �حلقــــو< [يعها ֲדــــذ} �لطريقة فإنه مــــن �ملمكن *�خا< 
 T�ِهنا  �ية �منا± للتخطــــي. فمثًال، عندما يصا Gعندما ال تكو Eهــــذ} �ملعلومــــا
�لشــــخص �لقائم بقيد �لبياناE �نثى بالغة uا خصوبة (�نثى ُجِمَعت بالنســــبة uا بنو� 
مثــــل �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعــــد�� �� �ألطفا< �ألحيا�، �� �ألطفا< �ملولو�ين 4 
�لســــنة �ألخbo ��عطيت �مو� uذ} �لبنــــو�) فإنه يتم *�خا< �لبياناE جلميع �لبنو�. 
 G� برنامج �لتنقيح �حلاســــو¿ ميكن Gملتعلقة باخلصوبة فإ� Eُ��ِخَلــــت �ملعلومــــا �c*�
� �لبنــــد �ملنطبق �� �لــــذI 6ب تغيo} �� ©موعة �لبنــــو� �ملنطبقة �� �لI tب  ُيحــــدِّ
� �لتنقيح �G �لشــــخص هو �نثى بالغة �لكن �ملعلوماE �ملتعلقة  تغيoها. �عندما `دِّ
باخلصوبة غo موجو�b فإنه يتعيَّن �ســــتخد�Q �الحتســــا� �لدينامي �� �سيلة �خر� 
مالئمــــة للحصــــو< على معلوماE عــــن �خلصوبة من �جل �لتبويبــــا�c*� .E كانت 
�ملعلوماE �لفعلية قد ُفقَدE بســــبب �منا± �لتخطي فإنه Iب �G `د� فريق �لتنقيح 
ما *�c كاG َفْقد تلك �ملعلوماE يستحق �يا�b �لكفا�b ��لسرعة. �*�c كانت هنا  
�منــــا± °طــــي فإنه يظل من �ملمكن للقائمني بإ�خا< �لبياناG� E يســــ��o 4 �الجتا} 
�لعكسي عن طريق �لشاشاD* E �ملوضع �ملالئم إلجر�� �لتصحيحاE. �على �لرغم 
مــــن �G �لقائمني بإ�خا< �لبياناE ســــيضيِّعوG بعــــض �لوقت 4 �ملباعدb بني بنو� ³ 
يقومو� بإ�خاuا، ֲדذ� �لشــــكل من �شــــكا< *�خا< �لبياناE، فإنه من �ملمكن معاجلة 
��جــــه عدQ �التســــاO بني بنو� �جلنس ��لعمر ��خلصوبــــة �ثنا� عملية �لتنقيح �ليس 

.Eقت *�خا< �لبيانا�
ي خا. �لبيانا� �ملتو�صل مع �إلبقا� على �منا§ �لتخطِّ/  (])

٦٥٧ - �هنــــا  طريقة �خر� إل�خا< �لبياناE �ملتو�صل �هي طريقة تنطو6 
علــــى *�خا< �لبياناE مع �إلبقا� على �منــــا± �لتخطي. �مرb �خر�، *�c كاG فريق 
 G��� تــــا� *D �منــــا± �لتخطي، عا�bً لتمثيــــل �لطريقة �لt َجَمــــع ֲדا �لعدَّ �لتنقيــــح̀ 
�لبياناE، فإG عملية *�خا< �لبياناE تكوG �سهل ��سر� *�c كاG من �لسهل متابعة 
�منــــا± �لتخطي �*�c تعلَّم �لقائموG بإ�خا< �لبياناE �منا± *�خا< �لبياناE بســــرعة 
 G� كانت �منا± �لتخطي بالغة �لتعقيد فإنه من �ملمكن �c*� .بو�ســــطة لوحة �ملفاتيح
يصبح �لقائموG بإ�خا< �لبياناE مشوَّشــــني ��G يقومو� بإ�خا< بياناE 4 �ملو�ضع 
 bمن �لكفا� �قد �غــــo �لصحيحــــة بإصر��. �عملية *�خا< �لبياناE �ملتســــمة بأكــــ
ي حتد_ عند �ســــتخد�Q �منا± �د��b تشــــمل �جز�ً� كبbo من  ��ملقَترَنة بأمنا± °طِّ

صحيفة �لتسجيل �لI tر6 *�خا< بياناִדا.
� �فـــر�� فريق �لتنقيح �منا± �لتخطي  ٦٥٨ - �ســـوT `تا� �ألمر *G� D ُيحدِّ
�ملالئمة للتعد�� �� �الســـتقصا� �لذ6 ُيجر� 4 بلدهم. �على ســـبيل �ملثا< فإG °طي 
[يع بنو� �لعمالة بالنســـبة لألطفا<، �6 �ألشـــخا� �لذيـــن يقل عمرهم عن �لعمر 
 Gتكو Gمن �ألحيا oمر� معقوًال. �4 كث� Gبعمل، سيكو O4 �لبلد لاللتحا � �ملحدَّ
يها بالنسبة لألطفا<، باستثنا�  هذ} �لبنو� نصف �لبنو� �ملتعلقة بالسكاG �لذلك فإG °طِّ
�حلـــاالE �خلاصة مثل حاالE �ألطفا< �لذيـــن يكوG عمرهم مقا�ب� للحد �أل�' �� 

.bمر� متسم� بالكفا�� Gلبلد مهتما مبسألة عمالة �ألطفا<، يكو� Gعندما يكو
٦٥٩ - �يقوQ فريق �لتنقيح بتحديد �لبنو� �لt ُستدَ�� بالنسبة لفئاE ُعمرية 
معيَّنة �cلك على �سا£ كل بند على ِحَدb. �من �ملمكن �G يقوQ �ملوظفوG بتجميع 

�لبنو� ملعاجلة �منا± �لتخطي بسهولة.
٦٦٠ - ��°اc قر���E ��ضحة بالنســــبة ألمنا± �لتخطي ال يكوG ��ئم� �مر� 

سهًال. �ميكن، كمثا<، yث �لتتابع �لتا¨:

ما هي مو�طنة هذ� �لشخص؟  - ١
ُ�ِلد 4 هذ� �لبلد (�نَتِقل *D �لبند ٣)  -

ُمَجنَّس  -
ليس مو�طن�  -

ما هو تا�يخ �خو< هذ� �لشخص *D �لبلد؟  - ٢
�لبند �لتا¨  - ٣

٦٦١ - �مــــن �ملمكــــن �ضع منط °طي لالنتقا< من �لبند ١ *D �لبند ٣، �6 
°طي �لبند �ملتعلق بســــنة �خو< �لبلد بالنســــبة لألشــــخا� �لذين ُ�ِلد�� 4 �لبلد. 
 Gمنط �لتخطي *ما أل Eبإ�خــــا< �لبيانا Gالف �لقائمو� Gنــــه 4 بعض �ألحيا� oغــــ
�� �� �لشخص �لقائم بالترميز يرتكب خطًأ �� بسبب حد�_ خطأ 4 *�خا<  �لعدَّ
 b�تنطو6 عليها هذ} �ملســــألة تشــــمل مســــتو� �ملها tل� boلعو�مل �لكث�� .Eلبيانا�
 Gلثقافية �ترتيب �الستبيا� Tلظر��� Eبالنســــبة لألشخا� �لقائمني بإ�خا< �لبيانا
�ترتيب �لشاشاE. �4 كثo من �ألحياG يعمل �فر�� فريق �لتنقيح مع� لتحديد ما 

*�c كاG �ضع منط °طي 4 حالة مثل هذ} �حلالة هو �مر معقو<.
خا. �لبيانا� �لتفاعلي/  - ٣

 Eلتفاعلي خــــال< عملية *�خا< بيانا� Eخا< �لبيانا�* Qقد ُيســــتخَد  - ٦٦٢
�لتعــــد��، �لكنــــه يكــــوG �كثــــر مال�مة بالنســــبة لالســــتقصا��E �خاصة بالنســــبة 
صة على  لالســــتقصا��E �ملحــــد��b �لt يكوG من �ملمكن فيها �G تؤثــــر بنو� fصَّ
نتائج �الســــتقصا�. �*�خا< �لبياناE �لتفاعلي قد ينطو6 على تصويباE يد�ية �� 

.Eلتصحيحا� �� E�oإلجر�� �لتغي bملتوفِّر� Eلك على حسب �ملعلوماc� ليةÀ
 Eلنبحــــث حالة *جر�� �ســــتقصا� �د��. فبالنســــبة لالســــتقصا���  - ٦٦٣
�ملحد��b تكوG لكل �ّ� �·يته. �*�c �جر� بلد ما �ســــتقصاً� بعيِّنة نســــبتها ١ 4 
���عية.  b��ملائــــة، مثــــًال، فإG كل �ّ� ميثل ١٠٠ شــــخص �� �حدb ســــكنية �� حيا
 oملتســــقة �ثر كب� oملنطبقة �� غ� oغ Eلعد� قليل من �حلاال Gيكو G� من �ملمكن�
علــــى نتائج �الســــتقصا�. �4 هذ} �حلاالE يرغــــب �لدميغر�فيوG �علما� �الجتما� 

.Eعلى معاجلة �لبيانا bمن �لسيطر oكب �م قدu Gيكو G� 4 ،bًعا� ،Gآلخر��
 Gلدميغر�فيو� Qيقو G� طر�ئق. فمن �ملمكن bبعد b٦٦٤ - �ميكن حتقيق �لسيطر
��ألخصائيــــوG �آلخر�G �نفســــهم بإ�خــــا< �لبياناE �*جر�� مر�جعــــة على �لر��� 
 Eملتســــقة مع قيامهم بالعمل مســــتخِدمني �ملعلوما� oملنطبقة �� غ� oغ �� bcلشــــا�
 oميكن للدميغر�فيني ��ألخصائيني �آلخرين 4 كث� .Eع �لبيانا] �cلة 4 منا �ملسجَّ
من �ألحياG حّل �لتناقضاE ��خطا� �لترميز �� ��جه عدQ �التســــاO �ألخر� على 
�لفــــو� عنــــد فحص �ملعلوماE �لt يتم [عها مباشــــرb. �4 بعض �ألحياG قد �تا� 
�لدميغر�فيوG ��ألخصائيوG �آلخر�G *�سا< �الستبياناE غo �لكاملة �� غo �ملنطبقة 
 Gلتقاطعي ُيعطــــي �فضل �لنتائج أل� Eهــــذ� �لنو� من *�خــــا< �لبيانا� .Gمليــــد�� D*
�لدميغر�فيــــني يعملوG �يضــــ� 4 *�خا< �لبياناE، �لكنه ميثل ح �آلG �كثر �لطر�ئق 

تكلفة �ال ميكن لبلد�G كثbo حتمُّل تكلفة هذ} �لطريقة.
�قــــد تضع �فرقــــة �لتنقيح قو�عد تنقيح تفصيلية للغاية من �جل حتديد   - ٦٦٥
مــــا Iب �G يفعله �لقائموG بإ�خا< �لبياناE عندما تظهر حاالE معيَّنة �ثنا� عملية 
� �فرقة  *�خا< �لبياناE. �بالنسبة لكل �مز غo منطبق ³ ُيحّل، من �ملمكن �G ُتحدِّ
�لتنقيح �لبياناE �لt ســــيقوQ �لشــــخص �ملسؤ�< عن *�خا< �لبياناE بإ�خاuا. �قد 
 G� ال تشملها �لقو�عد �لتفصيلية �قد ُيعدِّ< �لقو�عد (�لو Eّل فريق �لتنقيح حاال`
cلك ســــينطو6 على �حتما< �جو� ��جه عدQ �تســــاO بني �جلز� �أل�< ��ألجز�� 

.(Eمن عملية *�خا< �لبيانا boألخ�
٦٦٦ - ��منا± �لتخطي �لu tا ��� هاQ 4 *�خا< �لبياناE �ملتو�صل uا �·ية 
 Gيكو G� بI ملتو�صل فإنه� Eهنا �يض�. �كما هو �حلا< بالنســــبة إل�خا< �لبيانا
�لقائمــــوG بإ�خا< �لبياناE على علم بأ6 �منا± °طي ُمســــتخَدمة ��G يعرفو� تلك 
�يا�b سرعة  D* تؤ�6 �منا± �لتخطي G� كر �عال} فإنه من �ملمكنcُ ألمنا±. �كما�
*�خا< �لبياناE، �لو �G هذ� يكوG، عا�bً، على حسا� �Çفا� �لنوعية. �بالنسبة 
ن مع �Çفا� عد�  إل�خا< �لبياناE �لتفاعلي تتمثل قاعدb عامة G� 4 �لنوعية تتحسَّ

حاالE �لتخطي.
�ختبا% تعليما* �خا" �لبيانا* با� - 

بعــــد �ضــــع تعليمــــاE *�خــــا< �لبياناI Eــــب �G تطلــــب مكاتب   - ٦٦٧
 Eتعليما  G� فعلي� Eلوطنية من �لقائمــــني بإ�خا< �لبيانا� Eإلحصــــا���/Eلتعـد����



١٠٧

�تــــ��� *�خـــــا< �لبيانــاE قبل حتديد �لعمـلياE �لفعلية ســــو�� �ســــُتخِدمت طريقة 
 Eخا< �لبيانا�* Eتعليما �مع �ختبا� .Qملتو�صل.�� ³ ُتســــتخَد� Eخـا< �لبيانــــا�*

.Eمن �ألخطا� �حتقيق �ملستو� �ألمثل إل�خا< �لبيانا Qميكن °ليص �لنظا
�لتحقق جيم - 

٦٦٨ - Iب �يض� �G ُيحدِّ� مكتب �لتعد���E/�إلحصا��E �لوط§ مستو� 
�لتحقــــق �ملالئــــم. �يوصي خ��� كثG�o بأG يكوG �لتحقق بنســــبة ١٠٠ 4 �ملائة. 
�4 هذ} �حلالة ُيعا� *�خا< بياناE [يع �لبنو� للتأكد من �G �لبياناE �لt ُجِمَعت 
هي �لبياناE �لt يتم *�خاuا 4 �حلاسو� ملعاجلتها. غo �نه 4 كثo من �ألحياG ال 
 bلبلد ال ُيتا¶ له �لوقت �لكا4 إلعا�� Gجر�� حتقق كامل �مر� عملي�، *ما أل* Gيكو
 �c* ملالية �� �لبشــــرية لديه. كذلك فإنه� ��توفُّر �ملو� Qلعد �� Eخــــا< [يــــع �لبيانا�*
كاG معد< �خلطأ 4 *�خا< �لبياناE �لذI 6ر6 �ختبا�} منخفضا للغاية، �كانت 
�خطا� �ألشخا� �لقائمني بإ�خا< �لبياناE قليلة *D حٍد كبo، قد ال تكوG هنا  

ضر��b إلجر�� عملية حتقق كاملة.
�لتحقق �لتابع  - ١

٦٦٩ - تكوG �ســــاليب �لتحقق �ســــاليب تابعة �� �ساليب مستقلة. �بالنسبة 

للتحقق �لتابع يقوQ �ألشخا� �ملسؤ�لوG عن *�خا< �لبياناE بإ�خا< بياناE سبق 
ملوظفني Àخرين �G قامو� بإ�خاuا. �عندما يكوG هنا  �ختالT 4 ضرباE �ملفاتيح 
 Qبذلك، �يقو Eُتبلِّغ �لشــــخص �ملســــؤ�< عن *�خا< �لبيانا Eيا©��فإG ُحزمة �ل
cلك �لشــــخص، على حســــب �ل�نامج، بإلغا� �لبياناE �لسابقة �� *���� ملحوظة 
بوجو� �الختالT. �بالنظر *D �نه يتم *�خا< �لبياناE من �الستبياناE �ألصلية، من 
� �لشخص �ملسؤ�< عن *�خا< �لبياناE نفسه، عن ِعْلم، ما  �ملمكن، عا�G� ،bً ُيحدِّ

*�c كانت توجد �خطا� 4 عملية *�خا< �لبياناE �ألصلية.

�لتحقق �ملستقل  - ٢
 Eعن *�خا< �لبيانا Gألشخا� �ملسؤ�لو� Q٦٧٠ - 4 �لتحقق �ملستقل، يقو
 Eبإعد�� ملف مســــتقل متام� للبيانا G؛ �يقوموbَّمن �ملســــَو� Eخا< �لبيانا�* bبإعا�
 Gمللفا� G�َلك ُيقاc ألصلية. �بعد� Eلك �الستبياناc 4 ا ُمســــتخِدمنيuمت *�خا tل�
�لناجتــــاG، ©موعــــة �لبيانــــاE �ألصليــــة �لt مت *�خاuــــا �©موعة بيانــــاE �لتحقق، 
باســــتخد�Q برنامــــج حاســــو¿ �cلك للتأكد مما *�c كانت توجــــد �ختالفاE. �من 
 oمنطبقة �غ oمتضمنة لِقيــــم غ Eجتعل �لبيانا tملفاتيح �لــــ� Eضربــــا G� ملفتَــــَر��

متسقة يتم تصحيحها باستخد�Q بعض �لعملياE �ليد�ية.





١٠٩

تتمثــــل *حد� مهاQ فريق �لتنقيح 4 �ضع هيكل للعالقاE بالنســــبة   - ٦٧١
للمتغيِّر�E �ملستخَدمة 4 عملية �لتنقيح. ��لرسوماE �لبيانية لتتابع �خلطو�E ُتسهِّل 
حتديد �لر��بط �ملختلفة �لقائمة بني �ملتغيِّر�E �تســــاعد 4 �ضع مو�صفاE ��ضحة 
��قيقة للتنقيح. �مو�صفاE ���بط �لعالقاE هذ} تســــاعد �خصائّيي ما�b �لبحث 
��خصائّيي معاجلة �لبياناE مع� 4 °يُّل عملية �لتنقيح، كما �hا ُتسهِّل �التصا< بني 

�ملجموعتني.
 Eبيانية لتتابع �خلطو� Eســــوما�لتالية ثالثة � E٦٧٢ - �ُتعَر� 4 �لصفحا

مأخوbc كعيِّنة:
�سم بيا¡ لتتابع خطو�E حتديد �� �ألسرb �ملعيشية؛  (�)

 bجة 4 �ألســــر��/����ســــم بيــــا¡ لتتابــــع خطــــو�E حتديد �جــــو�   (�)
�ملعيشية؛

�ســــم بيا¡ لتتابع خطو�E تنقيح متغيِّر �جلنس لر� �ألســــرb �ملعيشــــية   (�)
��لز��/�لز�جة. 

��لرســــوماE �لبيانية لتتابع �خلطو�E هذ}، �ملأخوbc كعيِّنة، معر�ضة ألغر�� 
�لتوضيــــح فقــــط �ينبغي �لتعامل معها على هذ� �ألســــا£. �قد يقــــوQ فريق �لتنقيح 

بتعديــــل �لرســــوماE �لبيانية لتتابع �خلطو�E �ملأخوbc كعيِّنة حســــبما تدعو �حلاجة 
�ستنا�� *D �لوضع �لسائد 4 �لبلد.

�ينبغــــي �G توَضع �ســــوماE بيانية لتتابع �خلطو�E بالنســــبة لعملية   - ٦٧٣
�لتنقيــــح لــــكل متغيِّــــر 4 �لتعد��. �ينبغــــي �G يعمل �فر�� فريــــق �لتنقيح مع� لوضع 
 Eخصائّيو معاجلة �لبيانا� Qيستخِد G� كما ينبغي ،Eبيانية لتتابع �خلطو� Eسوما�
تلك �لرسوماE مع مو�صفاE �لتنقيح لوضع بر�مج حاسوبية لتنقيح بياناE �لتعد��. 
�ينبغــــي �G توثَّق �لرســــوماE �لبيانية لتتابع �خلطــــو�E �مو�صفاE �لتنقيح على vو 

سليم كي ُتستخَدQ 4 جتهيز بياناE �لتعد���E ��الستقصا��E �ملُقِبلة.

 bألسر� ��حتديد  Eســــم بيا¡ لتتابع خطو��بع� - ١ عينة ��لشــــكل �لف - �
�ملعيشية

/����لشكل �لف - ��بع� -٢ عينة �سم بيا¡ لتتابع خطو�E حتديد �جو� 
��جة 4 �ألسرb �ملعيشية

�لشــــكل �لف - ��بع� -٣ �ســــم بيا¡ لتتابع خطو�E تنقيح متغo �جلنس لر� 
�ألسرb �ملعيشية ��لز��/�لز�جة

�ملرفق �لر�بع

Eبيانية لتتبا� �خلطو� Eسوما�عينة 
�ملرفق �لر�بع

Eبيانية لتتبا� �خلطو� Eسوما�عينة 



١١٠

عينة %سم بيا� لتتابع خطو�* حتديد %l �ألسرg �ملعيشية �لشكل �لف-%�بع]-١ 

�بد� هنا

bسر� ��هل يوجد 
معيشية ��حد فقط؟

هل يوجد �كثر
bسر� ��من 
معيشية ��حد ؟

هل يوجد �كثر من 
��جة؟/���

هل يوجو� شخص 
يتجا�� عمر} �حلد

�أل�' للعمر؟

حد� �لشخص �أل�<
كر� لألسرb �ملعيشية

 �� Qضع مؤشر� �ما
�ألسرb �ملعيشية

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

Qضع مؤشر �ما
كر� �ألسرb �ملعيشية

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

bلر� �ألسر Ðغّير صلة �لقر
�ملعشية �أل�< *D طفل

هل عمر �حد �لز�جني
�ك� من �حلد �أل�' للعمر؟

هل عمر �� 
�ألسرb �ملعيشية �لثا¡ �ك� من

�حلد �أل�' للعمر؟*

حد� هذ� �لشخص كر�
لألسرb �ملعيشية

Dحّو< �لز�� �أل�</�لز�جة �أل�
�� �لز�� �لثا¡/�لز�جة �لثانية

*D �� �ألسرb �ملعيشية؛ (حسب
�لعمر) Iب �G يكوG من

�جلنس �آلخر

هل �� �ألسرb �ملعيشية
�لثا¡ من �جلنس �آلخر؟

Q�/�� هل يوجد
من نفس �جلنس؟

��جة؟/���هل يوجد 

هل عمر
�� �ألسرb �ملعيشية 
�لثا¡ �صغر من �أل�<

 مبقد�� ١٥ سنة
�� �كثر؟

حّو< �� �ألسرb �ملعيشية
��جة/��� D* ¡لثا�

حد� قريب Àخر

حد� �أل�/�ألQ كر� 
�ألسرb �ملعيشية �لثا¡

 �� D* نسب �لطفل�
�ألسرb �ملعيشية �لثا¡

حد� قريب Àخر

*  �حلد �أل�' للعمر `د�} فريق �لتنقيح.

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم

ال
نعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

هل عمر
�� �ألسرb �ملعيشية 
�لثا¡ �ك� من �أل�<

 مبقد�� ١٥ سنة
�� �كثر؟



١١١

عينة %سم بيا� لتتابع خطو�* حتديد ما ��d كا@  �لشكل �لف-%�بع]-٢ 
يوجد O/k,O,جة � �ألسرg �ملعيشية

�بد� هنا

هل يوجد ��� ��حد/
��جة ��حدb فقط؟

هل يوجد �كثر من 
��جة؟/���

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

ضع مؤشر� �ماQ �لز��
b�/�لز�جة �ملختا�ملختا�

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

هل
�جلنس (G) <> من

جنس �� �ألسرb �ملعيشية
��لعمر > �حلد

�أل�'؟*

غّير �مو� صلة �لقرÐ لبقية
 D* Eلز�جا�/�����أل

”غo منطبق“؛ ستصحح
فيما بعد

Qهل �أل�/�أل
من نفس �جلنس؟

هل ميكن
�G يكوG �لز��/
�لز�جة هو �أل�/

�ألQ؟

 Qحد� �أل�/�أل

ضع مؤشر� �ماQ �لز��نعم
b�/�لز�جة �ملختا�ملختا�

هل يوجد �كثر من 
��جة؟/���

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

*  �حلد �أل�' للعمر `د�} فريق �لتنقيح.

نعم

ال

نعم

الال

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم



١١٢

عينة %سم بيا� لتتابع خطو�* تنقيح متغ; �جلنس �لشكل �لف-%�بع]-٣ 
لرl �ألسرg �ملعيشية ,�لز,k/�لز,جة

�بد� هنا

<> Ðهل صلة �لقر
�� �ألسرb �ملعيشية؟

هل �جلنس cكر؟

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

هل خانة خصوبة
�لز�جة خالية؟

هل جنس �لز��/
�لز�جة �نثى؟ ��جة؟/���هل يوجد 

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

هل يوجد �كثر من هل خانة �خلصوبة خالية؟
��جة؟/���

هل �جلنس �نثى؟

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨ هل �لز��/�لز�جة �نثى؟

ضع جنس �لز��/�لز�جة �نثى �نتقل *D �ملتغo �لتا¨

ضــع جنس �� �ألسرb �ملعيشية
�نثى �جنس �لز��/�لز�جة cكر

bألسر� ��غّير جنس 
�ملعيشية *D �نثى

*�c كاG �لز��/�لز�جة cكر� غّير
�� �ألسرb �ملعيشية *D �نثى، �*ال
غّير �� �ألسرb �ملعيشية *c Dكر

�حذT �خلصوبة من سجل
�� �ألسرb �ملعيشية

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

هل �لز��/�لز�جة
بد�G خصوبة؟

هل خانة جنس �� 
�ألسرb �ملعيشية خالية؟ ��جة؟/���هل �لز��/�لز�� cكر؟هل يوجد 

ضع جنس �لز��/�لز�جة �نثى،هل �لز��/�لز�� cكر؟
�جنس �� �ألسرb �ملعيشية cكر

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨ �نتقل *D �ملتغo �لتا¨ ضع جنس �لز��/�لز�جة cكر

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

ضع جنس �لز��/�لز�جة cكر



١١٣

�بد� هنا

��جة؟/���هل يوجد 

هل خانة �خلصوبة لر�
�ألسرb �ملعيشية خالية؟

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

bهل لر� �ألسر
هل للز��/�لز�جة خصوبة؟�ملعيشية خصوبة؟

هل �لز��/�لز�جة �نثى؟

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

�نتقل *D �ملتغo �لتا¨

�حتسب �جلنس لر�
�ألسرb �ملعيشية

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية،هل �لز��/�لز�جة cكر؟
Tضع �نثى للز��/�لز�جة، �حذ
�خلصوبة من �� �ألسرb �ملعيشية

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية،
�حذT �خلصوبة من �� 

�ألسرb �ملعيشية

غّير �جلنس لر� �ألسرb �ملعيشية
*c Dكر

هل للز��/�لز�جة خصوبة؟

هل �لز��/�لز�جة �نثى؟

هل �لز��/�لز�جة cكر؟

bحتسب �جلنس لر� �ألسر�
�ملعيشية، ضع �جلنس �آلخر للز��/
�لز�جة، �حذT �خلصوبة من �لذكر

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية،
�حذT �خلصوبة من �� 

�ألسرb �ملعيشية
هل �لز��/�لز�جة �نثى؟

ضع �نثى لر� �ألسرb �ملعيشيةهل �لز��/�لز�جة cكر؟

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية، 
 �نثى للز��/�لز�جة

هل �لز��/�لز�جة �نثى؟

ضع �نثى لر� �ألسرb �ملعيشية،
�نقل خصوبة �لز��/�لز�جة

*D �� �ألسرb �ملعيشية

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية

ضع �نثى للز��/�لز�جة،
cكر لر� �ألسرb �ملعيشية

bحتسب �جلنس لر� �ألسر�
�ملعيشية، ضع �جلنس �آلخر للز��/
�لز�جة، �حتسب �خلصوبة لألنثى

ضع cكر لر� �ألسرb �ملعيشية،
�نقل خصوبة �� �ألسرb �ملعيشية

*D �لز��/�لز�جة

نعم

ال

نعم

ال

نعم

الال

نعم

ال

نعم

ال

نعمنعم

ال ال

ال

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

ال

ال

(تابع) �لشكل �لف-%�بع]-٣ 





١١٥

٦٧٤ - جر� �ضع عد� من طر�ئق �الحتســــا�. �غالبية �لطر�ئق �ملوصوفة 
 Kalton and Kasprzyk) يك����نا} �ســــُتعِرَضت 4 ��قاE �عدها كالتوG �كاس
 Gيتمــــا�� Gند�< �سوينســــوo؛ � ســــ(Sande (1982)) 6(1986 ,1982))؛ �ســــاند

.(Särndal, Swensson and Wretman (1992))

٦٧٥ - �من �ملمكن تصنيف طر�ئق �الحتســــا� على �hا طر�ئق تصا�فية �� 
حتديدية �cلك على حسب ��جة �لعشو�ئية 4 �لبياناE �ملحَتَسبة.

طر�ئق �الحتســــاl �لتحديدية تشــــمل �الحتســــا� �الســــتنتاجي؛   - ٦٧٦
�طر�ئق �الحتســــا� �لt تستند *D �لنما�c، مثل �الحتسا� �ملتوسط ��الحتسا� 

�الvد��6؛ � �حتسا� �قر� جا� (*G كاG مالئم�).
 oالستنتاجي هو طريقة تتيح �ستنتا� قيمة ُمغَفلة �� غ� lالحتسا�,  - ٦٧٧
 tمنط �لر��� �ل D* هذ� مســــتند� Gســــيكو Gمن �ألحيا oمتســــقة عن يقني. �4 كث

.Gُقدِّمت لبنو� �خر� 4 �الستبيا
 D* Gيؤ�6 �ســــلو� �الســــتبيا G� ــــبI ٦٧٨ - ��ألكثــــر شــــيوع� هــــو �نه
�الســــتعاضة عن قيمة غo مؤكدb بالقيمــــة �حلقيقية. �ير� 4 �لفقر�E �لتالية عر� 

لبعض *جر���E �الستبياG �لشائعة.
٦٧٩ - �باســــتثنا� خو��مياE �الحتســــا� �لدينامي ملانح ��حد فإG �لطر�ئق 
 4 bلبنو� �ملوجو�� Gذ� فإu� .bَّملوصوفة ��نا} تشمل �حتسا� بند ��حد 4 كل مر�
صحائف �لتسجيل ُينَظر فيها، 4 حد�� كل فئة �حتسا�، بند� بند� بالتتابع. �هذ� 
يتــــم، عا�bً، بأخــــذ �لتنقيحاE �ملتعلقة صر�حًة بالبنــــد موضع �لبحث، �� مبجموعة 
 D* . �بالنظر�ثيقة، �حدها 4 �العتبا� Eتوَجد بينها صال tل� Eمن �ملتغيِّر� boصغ
�نــــه قد تكــــوG هنا  تنقيحاE صر`ة �� ضمنية تربط �لبند (�لبنو�) موضع �لبحث 
ببنو� �خر� سُينَظر فيها الحق� 4 �لعملية فإG هذ� �إلجر�� قد يتسبب G� 4 تؤ�6 
قيمة ُمحَتَســــبة، مع �hا َتُمّر من �لتنقيحاE �لI tرy 6ثها، *D حد�_ �خطا� 4 
 Gمن �ملمكن ضما Gثها الحقــــ� 4 �لعملية. �لن يكوy 6خر� ســــيجر� Eتنقيحا
�G َتُمــــّر �لِقَيم �ملحتَســــبة من �لتنقيحاE [يعهــــا *ال *�c ُ�ِخَذE 4 �العتبا� ©موعة 
كاملة من �لتنقيحاE �لt تشمل تنقيحاE ضمنية. ��لتنقيح �لضم§ هو تنقيح ميكن 

�شتقاقه باجلمع منطقي� بني تنقيحني صر`ني �� �كثر.
٦٨٠ - �4 �أل�صــــاT �لتاليــــة يشــــo �لتعبo ”صحائف تســــجيل مرEَّ من 
�لتنقيح“ *D صحائف �لتســــجيل �لt مرEَّ من [يع �لتنقيحاE �لu tا صلة بالبند 
(بالبنــــو�) موضع �لبحث. ��لتعبo ”صحائف �لتســــجيل �لــــt ³ َتُمّر من �لتنقيح“ 
يشــــD* o صحائف �لتســــجيل �لt ³ َتُمّر من تنقيح ��حد على �ألقل يتعلق بالبند 

(بالبنو�) موضع �لبحث.
,�الحتساl �ملتوسط �لعاP ينسب متوسط �لبند لصحائف �لتسجيل   - ٦٨١
�لt مرEَّ من �لتنقيح للبند �ملُْغَفل �� غo �ملتســــق بالنســــبة جلميع صحائف �لتسجيل 
�لt ³ َتُمّر من �لتنقيح. �قد تؤ�6 هذ} �لطريقة *D �ضع تقدير�E معقولة للنقا± 
�لكنها تكوG �قل قبوًال *�c كاG يتعيَّن �G ُتحَسب تقدير�E تباين باستخد�Q عاِمل 
تقدير معيا�6 للتباين. �من �ملمكن �G تكوG تقدير�E �لتباين �قل كث�o من �لقيمة 
�حلقيقية ما ³ يكن معد< �الحتســــا� منخفض� للغاية �� يكوG قد �ســــُتخِدQ ُمعاِمل 

تقدير للتباين جر� تعديله ألخذ �الحتسا� 4 �العتبا�.

٦٨٢ - �َيســــتخِدQ �الحتساl �ملتوســــط للفئة فئاE �حتسا� ُمعرَّفة إلIا� 
©موعاE من صحائف �لتســــجيل �لu tا نفس ��جة �لتماثل. �Iر6 �حتســــا� 
متوســــط �لبند لصحائف �لتســــجيل �لt مرEَّ من �لتنقيح، ��خل كل فئة، بالنســــبة 
للبند �ملُْغَفل �� غo �ملتســــق جلميع صحائف �لتســــجيل �لt ³ متر من �لتنقيح. �هذ� 
ح �G يكوG �ألثر على  يشبه *D حد كبo �حتسا� �ملتوسط �لعاQ، غo �نه من �ملرجَّ

.b �لتو�يع ��G تكوG �ملشكالE �ملتعلقة بتقدير �لتباين �قل ِحدَّ
,�الحتســــاl �ال د�%Z، �� بصفة �َعّم، �الحتســــاl �ملســــتند ��   - ٦٨٣
منــــوkd يســــتخدQ بيانــــاE من صحائف �لتســــجيل �لt مرEَّ مــــن �لتنقيح لتحديد 
�الجتــــا} �الvد��6 للمتغيِّر �ملطلو� �حتســــابه على ©موعة مــــن �ملتغيِّر�E �لتنبؤية. 
 bc6 بنو�� مأخو�د�vلتنبؤية 4 �الحتســــا� �ال� Eملتغيِّر�� Gتكو G� مــــن �ملمكــــن�
من �الســــتبياG �� متغيِّر�E *ضافية. �بعد cلك ُتســــتخَدQ معا�لة �الvد�� الحتسا� 
ِقَيم �لبند �ملُْغَفل �� غo �ملتســــق. �هذ} �حلالة ُتعَتَبر حالة خاصة لالحتســــا� �ملستند 
 E4 تطبيقا bملستمر� Eللمتغيِّر� �هذ} �لطريقة بشكل متكرِّ Qُتستخَد� .�cمنو D*
�ســــتقصا��E �ملشــــا�يع �لتجا�ية �لt ميكن بالنسبة uا �لتنبؤ، على vو ُمرٍ� بد�جة 
 Qية عن طريق �ســــتخد��جلا� Eبِقَيم �ملناســــبا ،Gمن �ألحيا o4 كث boموثوقيــــة كب

بياناE �ملناسباE �لسابقة.
٦٨٤ - �4 طريقة �الحتساl من بيانا* �قرl جا% �� مطابقة �لة �ملسافة 
ُتعطى قيمة بند لصحيفة تســــجيل ³ َتُمــــّر من �لتنقيح �cلك من ”�قر�“ صحيفة 
 Eلة مسافة ملتغيِّر��� Qقر�“ باســــتخد��” Tَّمن �لتنقيح، حيث ُيعر Eَّتســــجيل مر
معر�فــــة �خــــر�. �ميكن تطبيق هــــذ} �لطريقة 4 حد�� فئاE �الحتســــا�. �هذ} 
�لطريقة ُتعَتَبر، عا�bً، طريقة مالئمة للمتغيِّر�E �ملستمرb، �لكن ميكن تطبيقها �يض� 

مع متغيِّر�E غo �قمية.
,طر�ئق �الحتســــاl �لتصا� تشمل طريقة �الvد��، �� �ية طريقة   - ٦٨٥
حتديدية �خر�، مع *ضافة كمياE متبقية عشــــو�ئية �طريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“ 

.“b��لبا� Eطريقة ”�لبطاقا ��
٦٨٦ - �يوجد لكل طريقة حتديدية نظo تصا�4. �ميكن حتقيق cلك بإضافة 
كمية متبقية عشو�ئية من تو�يع مناسب *D �لقيمة �ملحتسبة من �حتسا� حتديد6. 
 .Eمللف �لبيانا �هذ� �إلجر�� سيساعد 4 �ملحافظة بشكل �فضل على هيكل �لتكر��
�يك (Kalton and Kasprzyk (1986)) بعض �لُنُهج ��يســــتعر� كالتــــوG �كاســــ

�ملتبعة 4 تطبيق هذ� �ألسلو�.
٦٨٧ - �`ا�< �الحتســــا� بطريقة �لبطاقا* �لســــاخنة �طريقة �لبطاقا* 
�لبا%I* gا� تنويع �كثر ��قعية 4 �لِقَيم �ملحَتَسبة مقاَ�نة مبا حتققه �لطر�ئق �لتحديدية. 
�*جر���E �الحتسا� بطريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“ ُتعطي ِقيم� منتقاb ”عشو�ئي�“ 
من صحائف �لتسجيل �لt مرEَّ بالتنقيح 4 �لتعد��، �� �إلحصا�، �جلا�6 كبديل 
 “b��لبا� Eالحتســــا� بطريقة ”�لبطاقا� Eملتســــقة. �*جر���� oللِقَيم �ملُْغَفلة �� غ
 Eية مثل مناســــبا��تا Eبيانا Gمن �ألحيا o4 كث Gخر� تكو� �مصا� D* تســــتند
ســــابقة لنفس �الســــتقصا� �� �لتعد��. �يوجد عد� من �لِصيغ �ملختلفة لالحتســــا� 

.“b��لبا� Eلساخنة“ ��الحتسا� بطريقة ”�لبطاقا� Eبطريقة ”�لبطاقا
,�الحتساl �لعاP �لعشو�ئي هو �بسط شكل من �شكا< �الحتسا�   - ٦٨٨
بطريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“. �ُيختا�، عشو�ئي�، لكل صحيفة تسجيل ³ َتُمّر 4 

�ملرفق �خلامس

طـــر�ئق �الحتـــسا�
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�لتنقيح صحيفة تســــجيل مرEَّ 4 �لتنقيح من �ملجموعة �لt تشــــمل [يع صحائف 
�لتسجيل �لt مرEَّ 4 �لتنقيح �ُتحَتَسب �لقيمة �ملُبلَّغ عنها 4 صحيفة �لتسجيل للبند 

موضع �لبحث من �جل صحيفة �لتسجيل �لt ³ َتُمّر 4 �لتنقيح.
 Eخل �لفئا* فئا�٦٨٩ - �مرb �خر�، َيســــتخِدQ �الحتســــاl �لعشو�ئي 
 Eتؤَخذ منها �لبيانا tلعشو�ئي لصحائف �لتسجيل �ل� �حتسا� للحد من �الختيا�
yيث تقتصر على ©موعة ُيعَت� �hا تنطو6 على بعض �لتشابه مع صحيفة �لتسجيل 

�لt حتتا� *D �حتسا�.
,�الحتســــاl �لتتابعي بطريقة �لبطاقا* �لســــاخنة َيســــتخِدQ �يض�   - ٦٩٠
فئاE �حتســــا� �له ميزG� b �ملر�� مرb ��حدb 4 ملف �لبياناE يكفي الســــتكما< 
عملية �الحتســــا�. ��إلجر�� يبد� بقيمة ُمحَتسبة بطريقة ”�لبطاقاE �لبا��b“ لكل 
فئة ُمحَتســــبة، �ُتبَحث صحائف �لتســــجيل �ملوجو�b 4 ملف �لبياناE ��حدb تلو 
�ألخر�. �عند �كتشاG� T صحيفة تسجيل قد مرEَّ 4 �لتنقيح فإG �لقيمة �ُملدَ�جة 
 Tفيها للبند موضع �لبحث حتّل �ّل �لقيمة �ُملخزَّنة لفئة �الحتســــا�. �عند �كتشــــا
صحيفــــة تســــجيل ³ َتُمــــّر 4 �لتنقيح فــــإG قيمتها �ملُْغَفلة �� غo �ملتســــقة حتل �لها 
�لقيمة �ُملخزَّنة. �ليس من �ملمكن �G يكوG عد� فئاE �الحتسا� كب�o للغاية ألنه 
Iب ضماG� G تكوG صحائف �لتســــجيل �لt تؤخذ منها �لبياناE متوفرb 4 كل 
 Gعشو�ئي� فإ Eترتيب صحائف �لتســــجيل 4 ملف �لبيانا Gكا �c*� .فئة �حتســــا�
 .Eمعا�لة تقريب� لطريقة �الحتســــا� �لعشــــو�ئي ��خل �لفئا Gهذ} �لطريقة ســــتكو
 bمتعد� Eســــتخد�ما� D* Eمن �حلاال oمن عيو� هذ� �إلجر�� �نه يؤ�6 4 كث�
لصحائف �لتسجيل �لt تؤخذ منها �لبياناE �ميكن، بالتا¨، �G يكوG له �ثر سي� 

على �لتو�يع �تقدير�E �لتباين للبند.
,�الحتســــاl �لتسلســــلي بطريقة �لبطاقا* �لســــاخنة ميثِّل تعزيز�   - ٦٩١
لالحتسا� �لتتابعي بطريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“ �لذ6 ُيستخَدQ فيه عد� كبo من 
فئاE �الحتسا�. �عندما يتعذ� �لعثو� على صحائف تسجيل ميكن �G تؤخذ منها 
 G� D* بطريقة متسلسلة Eلية، يتم �ســــتبعا� �لفئا ِقَيم �لبنو� 4 فئة �الحتســــا� �أل�َّ

تظهر صحيفة تسجيل تؤخذ منها قيمة �ملتغيِّر للبند موضع �لبحث.
٦٩٢ - �هدT خو���مياE �الحتساl بطريقة �لبطاقا* �لساخنة لصحيفة 
تســــجيل ما ة ,�حدg هو �حتســــا� بياناE لصحيفة تسجيل ³ متر 4 �لتنقيح من 
صحيفة تسجيل ��حدu� .bذ� فإG هذ} �خلو���مياE تتيح *جر�� �حتسا� مشَتر  
 .Eا تنطو6 على مشكالh� Eجلميع ِقَيم �لبنو� 4 صحيفة تسجيل بيَّنت �لتنقيحا
�4 كثo من �ألحياG، 4 �ملما�ســــة �لعملية، يكوu� GدT هو �ســــتخد�Q صحيفة 
تسجيل ماvة ��حدb لكل فر� من �ملتغيِّر�E �لt يوجد بينها ��تبا± �ثيق ��ملد�جة 
4 صحيفة �لتســــجيل. �هذ� �لنهج يوفِّر �مليزb �لكبbo �ملتمثلة 4 �ملحافظة بشــــكل 
 Eامشية، كطر�ئق �الحتسا� بو�سطة ”�لبطاقاu� Eيعا��فضل ليس فقط على �لتو
�لســــاخنة“ �ملوصوفة �عال}، بل �يض� على �لتو�يعاE �لتكر��ية �ملشــــَتركة. �هنا  
 G� هي� bة ��حدvصحيفة تسجيل ما Qخر� لطر�ئق �الحتســــا� باســــتخد�� bميز
 tل� E³ متر من �لتنقيحا tمشكلة ِقَيم �الحتسا� �ل b تلك �لطر�ئق °فِّف من حدَّ
 Eطر�ئق �الحتسا� بو�سطة ”�لبطاقا O4 سيا� .Eُتبَحث 4 فر�� تالية للمتغيِّر�
 4 Eَّمر tصحيفة �لتسجيل �ل G� ُيعَتَبر bة ��حدvلســــاخنة“ لصحيفة تســــجيل ما�
�لتنقيــــح هي صحيفة تســــجيل مــــرEَّ 4 [يع �لتنقيحاE �لt تنطبــــق على �لفر�. 
�صحيفة �لتســــجيل �لt ³ متر 4 �لتنقيح هي صحيفة تســــجيل ³ متر 4 ��حٍد على 

.Eألقل من تلك �لتنقيحا�

 Fellegi and) l٦٩٣ - �4 طريقــــة فيليغــــي - هولت للتنقيح ,�الحتســــا
Holt, 1976) ُينَظــــر 4 [يــــع �لتنقيحاE مع�. �تتمثل *حد� �خلصائص �لرئيســــية 

لطريقة فيليغي - هولت للتنقيح ��الحتســــا� G� 4 قو�عد �الحتســــا� ُمشتقة من 
�لتنقيحــــاE �ملناظــــرb بد�G مو�صفــــاE صر`ة. �كل صحيفة تســــجيل ال َتُمر 4 
� �ملجموعة �لدنيا  �لتنقيح َتُمر ��ًال 4 خطوb لتحديد مكاG �خلطأ، �هي خطوb حتدِّ

للمتغيِّر�E �لt سُتحَتَسب، �كذلك �ملد� �ملقبو< للِقَيم �لt سُتحَتَسب، Â ُتجر6 
عملية �الحتسا�. �4 غالبية عملياE �الحتسا� يتم �ختيا� صحيفة تسجيل ماvة 
�حيدb من بني صحائف �لتسجيل �لt مرEَّ 4 �لتنقيح بإجر�� مضاهاb على �سا£ 
�ملتغيِّر�E �ألخر� �لÞ tلتها �لتنقيحاE �لكن ال توجد حاجة الحتســــاֲדا. �هذ} 
�لطريقــــة تبحــــث عن قيمة مماثلة �قيقة، كما �نه ميكن توســــيع نطاقها كي تأخذ 4 
�العتبا� متغيِّر�E �خر� ³ تدخل صر�حة 4 �لتنقيحاE. �4 بعض �ألحياG يتعذ� 
�لعثو� على صحيفة تسجيل ماvة مناسبة �Iب �G ُتستخَدQ طريقة �حتسا� ليس 

uا بديل.
 Bankier, Luc, Nadeau and)  gجلديــــد�  lالحتســــا� ,منهجيــــة   - ٦٩٤
(Newcombe 1996; Bankier, Lachance and Poirier, 1999) هــــي طريقــــة مماثلــــة 

 � لطريقــــة فيليغــــي - هولــــت من حيث �hا تبحث [يع �لتنقيحــــاE مع�، �ال ُتحدِّ
صر�حــــًة *جر���E �الحتســــا�، �ُتجر6 عملية �الحتســــا� من صحيفة تســــجيل 
ماvة ��حدb. �بالنسبة لكل صحيفة تسجيل ³ َتُمّر 4 �لتنقيح ُتحدِّ� هذ} �ملنهجية 
*جر���E �الحتسا� �لt تتضمن �حلد �أل�' من �لتغيc� oلك على حسب صحائف 
�لتســــجيل �ملاvة �ملتاحة �لt ميكن �ســــتخد�مها. �هذ� يضمن توفِّر صحيفة تسجيل 
 bمنهجية �الحتســــا� �جلديد Gة. �على �لعكس من طريقة فيليغي - هولت فإvما
� بعد cلك *جر���E �الحتســــا�  تبحث ��ًال عن صحائف تســــجيل ماvة �ُتحدِّ
�لt تنطو6 على �حلد �أل�' من �لتغيo. �منهجية �الحتســــا� �جلديدb تبحث عن 
صحائــــف تســــجيل ماvة عن طريق �ملضاهاb باســــتخد�Q [يع �ملتغيِّــــر�E (مبا فيها 
�ملتغيِّر�E �لt سُتحَتَسب فيما بعد) �لt تشملها �لتنقيحاE ��لt ميكن �لتحقق منها 
بعمليــــاE �ملضاهاb �لقريبة للمتغيِّر�E �لرقميــــة *ضافة *D عملياE �ملضاهاb لغالبية، 
� *جر���E �الحتســــا� باالستنا�  �ليس بالضر��b لُكّل، �ملتغيِّر�E �ألخر�. �ُتحدَّ
*D كل صحيفة تســــجيل �تملة، كما ُتعرTَّ *جر���E �الحتســــا� �لt تكوG عند 
�حلــــد �أل�' للتغيــــo. �هــــذ} �لطريقة تأخذ 4 �العتبا� �يض� *جر���E �الحتســــا� 
�لقريبــــة من �حلــــد �أل�' للتغيo؛ �هي *جر���E ميكــــن 4 بعض �ألحياG� G ُتعطي 
صحائف تســــجيل ُمحتَســــبة تكوG موضع� ملزيد من �لثقة. ��خ�o يتم �ختيا� �حد 
*جــــر���E �الحتســــا� �لــــذ6 ينطو6 على �حلد �أل�' للتغيــــo، �� على ُقر� �حلد 

�أل�' للتغيo، عشو�ئي�، �ُتجر� عملية �الحتسا�.
٦٩٥ - �علــــى �لرغم مــــن �G طريقة فيليغي - هولت �منهجية �الحتســــا� 
�جلديدb تتطلباG بذ< جهو� شــــاقة بالنســــبة للحوَسبة فإنه تتوفر خو���مياE متسمة 
بالكفــــا�y bيث يكــــوG من �ملمكن تنفيذ·ا �تطبيقهما باحلو�ســــيب �حلديثة. �هذ� 
 Eُتعاِلج مشــــكال G� ميكن tل� bينطبق بصفة خاصة على منهجية �حلوَســــبة �جلديد
تنقيح ��حتســــا� �ك� *D حد ما من �ملشــــكالE �لt ميكن حلها بطريقة فيليغي - 

هولت.
 bعال} ُتنِتج [يعها قيمة ُمحتَسبة ��حد� b�٦٩٦ - �طر�ئق �الحتسا� �ملذكو
لكل قيمة ُمْغَفَلة �� غo متســــقة. �هذ} �لطر�ئق [يعها ســــُتغيِّر *D حٍد ما �لتو�يع 
�ملعتا� لِقَيم �لبند موضع �لبحث �ميكن �G تؤ�D* 6 تقدير�E تباين غo مالئمة عند 
�ســــتخد�Q عو�مل تقدير �لتباين �لقياســــية. �°تلف ��جة �لتغيُّر �ختالف� كب�o على 

حسب مقد�� �الحتسا� ��لطريقة �ُملستخَدَمة.
 Rubin) بــــني��هــــي طريقة �قترحها  ٦٩٧ - �طريقــــة �الحتســــاl �ملتعد
(1987)) �تعاِلج هذ} �ملشــــكلة بإجر�� �الحتســــا� عدb مر�E (w) لكل قيمة حتتا� 

*D �حتســــا�. �بعــــد cلك ميكن �ضع تقديــــر�E عد�ها (w) لكل بند من ©موعة 
�لبياناE �ُملســــتكَملة. �من هذ} �لتقدير�E ميكن �ضع تقدير ��حد مشــــَتَر  *ضافة 
ع ُيعبِّر عن ��جة عدQ �ملوثوقية بالنســــبة للقيمة �لt ســــيجر6  *D تقدير تباين ُمجمَّ
�حتساֲדا. �يتمثل �حد عيو� طريقة �الحتسا� �ملتعد� h� 4ا حتتا� *D بذ< جهد 

.Eحسا� �لتقدير�� E4 جتهيز �لبيانا ��ك
٦٩٨ - �4 غالبية ُنُظم �الحتســــا� ُيســــتخَدQ خليط من طر�ئق �الحتسا�؛ 
�عــــا�bً ُيســــتخَدQ �الحتســــا� حيثما يكوG ممكنــــ�، �يتبعه *جــــر��، �� �كثر، من 
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�إلجــــر���E �ألخــــر�. �َتســــتخِدQ غالبية مكاتب �إلحصا��E �لوطنية شــــكًال من 
�شــــكا< طريقة �الحتســــا� �لدينامي لتنقيح بياناE �لتعد���E ��حتساֲדا. �طريقة 
�الحتســــا� �لتتابعي باستخد�Q ”�لبطاقاE �لســــاخنة“ �طريقة فيليغي-هولت ·ا 
�لطريقتاG �ألكثر �ســــتخد�م� 4 �لوقت �حلا¨. ��حد مكاتب �إلحصا��E �لوطنية 

�لt َتستخِدQ 4 �لوقت �حلا¨ طريقة فيليغي-هولت يتحو< *D منهجية �الحتسا� 
 oهذ} �ملنهجية. غ Qعد�� من �ملكاتب �ألخر� ينظر 4 �ســــتخد� G� كما ،bجلديد�
ز على شكل من �شكا<  �نه بالنظر *D عد� �لُقرَّ�� �أل�َّ¨ �ملتوقَّع فإG هذ� �لدليل يركِّ

�الحتسا� �لتتابعي باستخد�Q ”�لبطاقاE �لساخنة“.





١١٩

 Gتكو G� ٦٩٩ - مع توفُّر �حلو�ســــيب �لدقيقة �ملنخفضة �لتكلفة نسبي� ينبغي
 Eمتامــــ� �4 �لتوقيتا Eإلحصا���� Eلتعــــد���� Eعلــــى تنقيح بيانا b�قا� Gلبلــــد��
�ملناسبة. �ح �قت قريب كاG يتعيَّن على كل بلد �G يقوQ بكتابة برنامج �لتنقيح 
�خلا� به بطريقة متعاَ�T عليها حتتا� *D تكاليف باهظة إل��لة �ألخطا� �*D �قت 
طويل للمعاجلة. غo �نه مع ظهو� ُحَزQ �لتنقيح �لقياسي باستخد�Q �حلاسو� ميكن 

.Eقل 4 معاجلة �لبيانا� b�Ï oحٍد كب D* لتنقيح أل6 بلد� Eتلبية حاجا Gآل�

٧٠٠ - �تتمثل *حد� مز�يا �ســــتخد�Q ُحَزQ �لتنقيح بو�ســــطة �حلاســــو� 4 
�نه *�c �ســــُتخِدَمت هذ} �ُحلَزQ على vو ســــليم ستكوG �لبياناE متسقة � ”نظيفة“ 
yيث يكوG من �ملمكن *عد�� جد��< 4 توقيتاE مناسبة. �ميكن �ستخد�Q �لعديد 
من �ُحلَزQ �حلاســــوبية، مثل .“نظــــاQ �لتحليل �إلحصائي“ � ”�ملجموعة �إلحصائية 
للعلوQ �الجتماعية“، �� لغاE �خر� �فيعة �ملســــتو� لكتابة بر�مج �لتنقيح. �ميكن 
�يضــــ� �G �تــــا� بلد ما �ســــتخد�Q ��حدb من �ُحلــــَزQ �حلاســــوبية �ملكتوبة خصيص� 
لتنقيح بياناE �لتعد���E ��الســــتقصا��E. �بالنســــبة لغالبية �لبلد�G يكوG �لتنقيح 
 Gبر�مج مكتوبة خصيص� أل Qســــر� مما هو باستخد�� Qحد� �ُحلَز* Qباســــتخد� Qلعا�
�ُحلزمة لن حتتا� *D نفس مســــتو� �ملعرفة مبعاجلة �لبياناE �لذ6 حتتا� *ليه �ل��مج 

�ملكتوبة خصيص�.

��ية ُحزَمة تنقيح حاســــو¿ ُ�عدEَّ على vو ســــليم ســــتتيح �التصا<   - ٧٠١
b *عد���  بــــني �خصائيّــــي ما�b �لبحث ��مل�©ني. �ينبغي �G تتيح ُحزَمة �لتنقيح �ملُعدَّ
ســــليم� �ضع �صف �� �مز كا�c بعد �مز �ل�©ة ما ³ يكن �مز �ل�©ة نفســــه 
 Gيكو G� لبحث. �ينبغي� bيتســــم بالوضو¶ �� �لشــــفافية بالنســــبة ألخصائّيي ما�
�لدميغر�فيوG ��ألخصائيوG �آلخر�G قا��ين على مر�جعة �ل�نامج ســــطر� ســــطر� 

�على �G يفهمو� بالضبط ما `ققه �ل�نامج.

��يــــة ُحزمــــة موجــــو�b ل�نامج تنقيح حاســــو¿ قد ينظــــر بلد ما 4   - ٧٠٢
�ستخد�مها Iب �G تكوG قا��b على �ضع �تنفيذ تقا�ير ملخَتَلف عملياE �ملر�جعة 
��الختبا� ��الحتســــا� �ملطلوبة لتنقيح بياناE �لتعد��. �هذ} �الشــــتر�طاE تنطبق 

b خصيص�. �Iب  ح عندما يقوQ �خصائّيو هذ} �لبياناE بوضع بر�مج تنقيح ُمعدَّ
�G حتقق �ُحلزمة �الشتر�طاE �لتالية:

�G تتضمــــن *مكانية *�خا< �لبيانــــاE �/�� �لتحقق من �لبياناE �لt مت   (�)
 Gتتيح هذ} �ُحلزَمة *ضافة �منا± للتخطي. �على ســــبيل �ملثا< فإ G� ا. �ينبغيuخا�*

فريق �لتنقيح قد ُيقرِّ� °طي معلوماE للخصوبة بالنسبة للذكو�؛
*جــــر�� تنقيحــــاE هيكلية جتعل من �ملمكن حتديــــد ما *�c كانت �نو��   (�)
صحائف �لتسجيل �لt ينبغي �G تكوG موجو�bً بالفعل، مبا c 4لك، مثًال، صحيفة 

تسجيل للمساكن بالنسبة لكل �قم مسلسل؛
*عد�� صحائف تســــجيل 4 حالة ما *�c كانت تلك �لصحائف ُمْغَفَلة   (�)

�/�� *ضافة ����G لصحائف �لتسجيل �ملوجو�b؛
حتديد �G كل متغيِّر له قيمة منطبقة؛  (�)

°زين [يع صحائف �لتسجيل �ملنقَّحة بالفعل �� جز� منها؛ (هـ) 
�ختبــــا� مد� �التســــاO بــــني خاصيتــــني، �� �كثر، 4 نفــــس صحيفة   (�)
 E��لتســــجيل �بــــني صحائف �لتســــجيل. �تتعلق ©موعة فرعية مــــن هذ} �الختبا�
باختبا� مد� �التســــاO ��خل �ُألســــر �ملعيشية عن طريق مر�جعة �لر��� مع �لر��� 
مها �فر�� 4 �ألســــر �ملعيشــــية �لســــابقة. �ُتحَتَســــب �لِقَيم باستخد�Q ُ�سلو�  �لt قدَّ

”�لبطاقاE �لساخنة“ *�c كاG �لبلد يستخِدQ طريقة �الحتسا� �لدينامي؛
�ســــتخد�Q ِقيم fتلفة ��خل صحيفة تســــجيل �� من صحائف تسجيل   (�)

متعد�b لوضع متغيِّر ُمْشَتْق �*���� �ملتغيِّز �ملشتَّق 4 صحيفة �لتسجيل �ملالئمة؛
حتديد صحائف �لتسجيل �ملز��جة �*لغا¼ها؛  (¶)

.boحسب �ملنطقة �جلغر�فية �لصغ E�oضع قائمة باألخطا� ��لتغي�  (±)
 Qُحلَز� G� oغ ،bَّكل مــــر bصحيفة تســــجيل ��حد ،bًمــــج ُتنقَّح، عا�����ُحلــــَزQ �� �ل
�ملســــتخَدمة تتيح �يض� *جــــر�� عملياE مر�جعة بني صحائف �لتســــجيل، �خاصة 

��خل �لوحد�E �لسكنية.

¡�ملرفق �لسا

ُحــَزQ �لتنقــيح بو�ســطة �حلاســو�
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يتعلق هذ� �ملصطلح بالعالقاE �لقائمة بني �ملتغيِّر�E لوحدb معيَّنة مأخوbc كعيِّنة، �هو �لسبب 4 �لتنقيحاE �لt تشملها غالبية �التساO �لد�خلي
.(Ford, 1983; Pierzchala, 1995) Eالستقصا��� Eجر���*

�خطــــا� قــــد تؤ�D* 6 تشــــويه نوعية �لبياناE: مثًال، �خطا� 4 �لنظاQ تؤ�D* 6 �جو� حتيُّــــز ,Granquist, 1984; Pierzchala) �خطا� �لنوعية
.(1995

طريقــــة إل�خــــا< �لبياناE تكتشــــف فيها Àلة *�خــــا< �لبياناE �جو� �خطا� 4 �لبياناE عند *�خاuا مبا يتيح للشــــخص �لقائم *�خا< �لبياناE �لتفاعلي
ع“. ح �ألخطا� على �لفو�. �نظر: ”*�خا< �لبياناE �ملتقطِّ بالتشغيل �G يصحِّ

ع طريقــــة إل�خــــا< �لبياناE تكتشــــف فيها Àلة *�خــــا< �لبياناE �جو� �خطا� 4 �لبياناE عند *�خاuا مبا يتيح للشــــخص �لقائم *�خا< �لبياناE �ملتقطِّ
ح �ألخطا� على �لفو� (Pierzchala, 1995). �نظر: ”*�خا< �لبياناE �لتفاعلي“. بالتشغيل �G يصحِّ

طريقة إل�خا< �لبياناE ال تكتشــــف فيها Àلة *�خا< �لبياناE �جو� �خطا� 4 �لبياناE عند *�خاuا مبا يتيح للشــــخص �لقائم *�خا< �لبياناE �ملتو�صل
.bبسرعة �بكفا� Eبالتشغيل *�خا< �لبيانا

� �hا غo متسقة مع ©موعة تنقيحاE (Pierzchala, 1995).�الحتسا� لة َتحدَّ حتديد قيمة حلقل، *ما لعدQ �لرّ� �� الستبد�< قيمة مسجَّ
من �مثلة �الحتســــا� �إلحصائي �ســــتخد�Q منو�c ��تد��6 ُيحَتَســــب فيه �ملتغيِّر �لتابع، �ُتشَتق معاِمالE �ملتغيِّر�E �ملستقلة من �الحتسا� �إلحصائي

.(Pierzchala, 1995) منطبقة ُمفَتَرَضة ����
طريقة ميكن ֲדا �G ُتستنَتج، بالتأكيد، قيمة ُمْغَفَلة �� غo متسقة، �هو ما يكوG مستند�، 4 كثo من �حلاالD* ،E منط �لر��� �الحتسا� �الستنتاجي

.Gمة لبنو� �خر� 4 �الستبيا �ملقدَّ
َيستخِدQ بياناE من سجالE مرEَّ 4 �لتنقيح مثل �الحتسا� باالستنا� *D منو�c 4 *جر�� �الحتسا� بالبطاقاE �لساخنة، �الحتسا� �الvد��6

.(Pierzchala, 1995) عملية �لبحث عن سجل مانح
�cمنو D* الحتسا� باالستنا�� Eموعة مــــن �ملتغيِّر�© D* 4 �لتنقيح من �جل جعــــل �ملتغيِّر �ملطلو� �حتســــابه يرتد Eَّمــــر Eمن ســــجال Eبيانــــا Qَيســــتخِد

�لتنبؤية.
�الحتسا� بالبطاقاE �لساخنة لسجل 

مانح ��حد
`سب بياناE لسجل ³ َتُمّر 4 �لتنقيح من سجل مانح ��حد مبا يتيح *جر�� �حتسا� ُمشَتَر  جلميع ِقَيم �لبند 4 سجل تبيَّن 

.Eنه ينطو6 على مشكال� Eمن �لتنقيحا
�b؛ �الحتسا� بالسجل �ملانح ح، �سجل من ©موعة سجالE ماvة �دَّ طريقة جتمع بني كل سجل `تا� *D �حتسا�، �هو �لسجل �ملتلقي �� �ملرشَّ

.(Pierzchala, 1995) “لساخنة� Eلبطاقا�” Qكما هو �حلا<، مثًال، 4 �الحتسا� باستخد�
 Eالحتسا� بطريقة ”�لبطاقا�

�لساخنة“
 oعلى �لعكس، تش ،“b��لبا� Eلبطاقا�”) Eحلالية لعيِّنة بيانا� Eة من �لبطاقاvملا� Eطريقة لالحتســــا� تؤخذ فيها �لســــجال

.(Pierzchala, 1995) (ستقصا� سابق� Eة من بياناvملا� Eطريقة �حتسا� تؤخذ فيها �لسجال D*
�حتســــا� `د_ عند تنقيح سلســــلة من �ملتغيِّر�E بالتتابع، مع �ســــتخد�Q �لِقَيم �ملنقَّحة �حدها كمتغيِّر�E الحقة ملجموعة �الحتسا� �لتتابعي بالبطاقاE �لساخنة

بطاقاE ساخنة.
د_ �الحتسا� �لتحديد6 ينشأ هذ� �لوضع عندما تتسبب قيمة ��حدb فقط حلقل ما G� 4 يفي �لسجل �ميع �لتنقيحاE. ��الحتسا� �لتحديد6̀ 

4 بعض �لظر�T (مثًال، �G يكوG ©مو� �ألجز�� غo مساٍ� للمجمو�). ��الحتسا� �لتحديد6 هو �حلل �أل�< �لذ6 ينبغي 
.(Pierzchala, 1995) الستقصا�� Eمر�جعته 4 �لتنقيح �آل¨ �4 �حتسا� بيانا

Qالحتسا� �لعشو�ئي �لعا� Eََّمر tل� Eتشمل [يع �لسجال tلك من �ملجموعة �لc� عشــــو�ئي� لكل ســــجل ³ ُيُمّر 4 �لتنقيح ســــجل َمّر 4 �لتنقيح �تا�
4 �لتنقيح، �ُتحَتَسب �لقيمة �ملُبلَّغ عنها للبند موضع �لبحث للسجل �لذ6 ³ َيُمّر 4 �لتنقيح.

Eحٍد ما �الحتسا� �لعشو�ئي ��خل �لفئا D* ا تشبهh� يث تقتصر على ©موعة ُيعَتَبرy ةvملا� Eلعشو�ئي للســــجال� �لالحتســــا� لتقييد �الختيا Eفئا Qيســــتخِد
�لسجل �لذ6 `تا� *D �حتسا�.

� ُيجر6 �الحتسا� عدb مر�E لكل قيمة حتتا� *D �حتسا�، Â ُيعطي تقدير� للبند.�الحتسا� �ملتعدِّ

َمْسَر �ملصطلحا*
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Q³ َتُمّر 4 �الحتسا� �ملتوسط �لعا tل� Eملتســــق بالنسبة جلميع �لسجال� oلبند �ملُْغَفل �� غ� D* 4 �لتنقيح Eَّمر tل� Eَينِســــْب متوســــط �لبند للســــجال
�لتنقيح.

�b لتكوين ©موعاE من �لسجالE �لu tا نفس ��جة �لتشابه.�حتسا� �ملتوسط للفئة َيستخِدQ فئاE �الحتسا� �ُملحدَّ
� تعريف ”�قر�“ باستخد�Q ��لة �الحتسا� من �قر� سجل � قيمة لبند 4 سجل ³ َيُمّر 4 �لتنقيح من ”�قر�“ سجل َمّر 4 �لتنقيح، حيث ُيحدَّ ُيحدِّ

مسافة من حيث �ملتغيِّر�E �ملعر�فة �ألخر�.
ُيســــتخَدQ �الحتســــا� �uيكلي عندما تكوG هنا  عالقة هيكلية بني عد� من �ملتغيِّر�E. �على سبيل �ملثا< فإنه Iب �G يكوG �الحتسا� �uيكلي

�6 ©مو� مســــا�ي� حلاصل [ع �جز�ئه؛ �uذ� فإنه بالنســــبة ألI Qب �G يكوG عد� �ألطفا< �ملولو�ين ح �لتعد�� مســــا�ي� 
.(Pierzchala, 1995) لعد� �ألطفا< �ألحيا� مضافا *ليه عد� �ألطفا< �ملتوفني

4 �الحتسا� بالبطاقاE �لساخنة، عملية �لبحث عن سجل مانح (Pierzchala, 1995).�لبحث
b��لبا� Eتبد� عمليــــة �لتصحيح �ال تتغيَّر �ثنا� �لتصحيح. �لبطاقا G� تصحيح ُتعَطى عناصرها قبل bليــــة؛ �هي قاعد �ملصفوفــــة �الســــتاتيكية �أل�َّ

 D* منقَّحة b��با Eسنة سابقة. �قد تؤ�6 ©موعة بطاقا Eلتصحيح بيانا� bقاعد Gتكو G� على سبيل �ملثا< فإنه من �ملمكن�
عة). تعديل ِقَيم بطاقاE با��b �فق� ملعلوماE جا�ية (�مبا ©مَّ

Eلترجيح �لترجيحا� ���4 مد�ســــة فيليغي - هولت للتنقيح ��الحتســــا� ُتنَسب ترجيحاE للحقو< �ستنا�� *D ��جة �ملوثوقية. �كلما 
 D* Eُتنَســــب ترجيحا G� ُيحَتَســــب حقل ما (بفر� تســــا�6 �لعناصر �ألخر� [يعها). �من �ملمكن �يض� G� >حتما� ���

.(Pierzchala, 1995) Eلتنقيحا�
تعليماE �� مو�صفاE مكتوبة تتعلق بالتنقيح.�لترميز �الختيا�6

�b مسبق�. �ُتستخدQ ��لة مسافة للتعبo عن هذ� �لتشابه 4 �لبياناE �لرقمية، مفهوQ لتقا�� سجلَّني �ستنا�� *D متغيِّر�E مضاهاb �دَّ
.(Pierzchala, 1995) b� �ملفهوQ بكمياE �فق� ملعايo �دَّ

ل بشــــر6. ��لتصحيح �آل¨ هو �حد جو�نب �لتنقيح �آل¨ للبياناE �لتصحيح �آل¨ تصحيح �خطا� �لبياناE بو�ســــطة �حلاســــو� ��G تدخُّ
.(Pierzchala, 1995)

�لقياQ بتجهيز كمياE كبbo من �لبياناE بعد *��لة ”�ألخطا�“ �أل�َّلية من برنامج �لتنقيح �� �لتبويب.تنفيذ برنامج �إلنتا�
قيو� منطقية ُتفَر� على �لِقَيم �لt ميكن �G يأخذها كل متغيِّر (Pierzchala, 1995).�لتنقيح (�لتعريف ١)
قو�عد تكشف جتميعاE �لر��� �ملحظو�b (Pierzchala, 1995).�لتنقيح (�لتعريف ٢)

مها �ملجيب: مثًال، �لنسبة بني حقلني تقع بني حد�� �لتنقيح �إلحصائي ©موعة من عملياE �ملر�جعة �لt تستند *D حتليل *حصائي للبياناE �لt قدَّ
.(Greenperg and Surdi, 1984; Pierzchala, 1995) عيَّنها حتليل *حصائي لتلك �لنسبة ملُبلِّغني منطبقني ُمفَتَرضني

Oتنقيح �النطبا �c* ُ�جريت بني حقلني 4 ســــجل معيَّن. �هذ� يشــــمل مر�جعة كل حقل لكل ســــجل للتأكد مما tملر�جعة �ل� Eينقح عمليا
� مســــبق� للتأكد مما *�c كانت �لقيو� متســــقة مع بعضها  كاG يتضمن قيد� منطبق�، �مر�جعة قيو� 4 جتميع حقو< معيَّن ُمحدَّ

.(Pierzchala, 1995) لبعض�
Eلتنقيح بني �لسجال� Eإلحصائية هي مثا< للتنقيحا� Eُتجر� 4 �حلقو< �ملتعلقة بأكثر من سجل ��حد 4 �الستقصا�. ��لتنقيحا tل� Eلتنقيحا�

.(Pierzchala, 1995) 4 �الستقصا� Eمن �حلقو< 4 [يع �لسجال Eيتم توليدها 4 ©موعـا Eيعا�بني �لسجالE ألG �لتو
تنقيح يشــــ�c* ،o �نُتِهك، *D �جو� خطأ 4 �لبياناE بنســــبة �حتما< تســــا�6 �لو�حد �لصحيح. فمثال: �لعمر = ٥ ��ملركز = �لتنقيح �لتحديد6

.(Pierzchala, 1995) مع �لتنقيح �لعشو�ئي ��لتنقيح �لتحديد6 يتعا�� .Qأل�
�سم Àخر لتنقيح �النطباO (Pierzchala, 1995).�لتنقيح ��خل �لسجل

�لتنقيحــــاE �لــــt يكتبها صر�حًة �حــــد �خصائّيي ما�b �لبحث (قاِ�G �لتنقيحاE �لصر`ــــة بالتنقيحاE �لضمنية) (,Pierzchala �لتنقيحاE �لصر`ة
.(1995

تنقيــــح تقليد6 ُيجر� لبياناE على مســــتو� �لســــجل. ��لتنقيح �لُصْغــــر6 هو �لنقيض �ملنطقي للتنقيــــح �لكلي (,Pierzchala �لتنقيح �لُصْغر6
.(1995



١٢٣

*جر�� للتنقيح ُيســــتعا� مبقتضا} عن تنقيحاE ُصْغرية باجلمع بني تنقيح ُصْغر6 �تنقيح كلي/*حصائي. ��لتنقيحاE �لُصْغرية �لتنقيح �لُصْغر6 - �لكلي
c 4لك �إلجر�� �ُملجمَّع تكوG �قل تفصيًال مما هي 4 �إلجر�� �أل�<. �تتمثل �لفكرb 4 ”�ضع تنقيحاE لالستبياناE �ستنا�� 
*D فلســــفة ’�ألثر على �لتقدير�E‘ �ليس *D فلســــفة ’حصر [يع ��جه عدQ �التســــاO 4 �لبياناGranquist)” ‘E، تو��يخ 

.(Pierzchala, 1995 تلفة؛f
� ُمشَتق منطقي� من تنقيحاE صر`ة كتبها �خصائي ما�b �لبحث (Pierzchala, 1995).�لتنقيح �لضم§ تنقيح غo ُمحدَّ

تنقيح يش�c* ،o �نُتِهك، خلطأ 4 �لبياناE باحتما< يقل عن �لو�حد �لصحيح (Pierzchala, 1995).�لتنقيح �لعشو�ئي
عة، �� (٢) تطبيق *جر���E �ملر�جعة على �لتنقيح �لكلي �كتشــــاT �خطا� فر�ية عن طريق (١) *جر�� عملياE مر�جعة على �لبياناE �ملجمَّ

.(Granquist, 1987; Pierzchala, 1995) Eتقدير� D* ملر�جعة تستند� Eيعها. �عمليا] Eلسجال�
ية تنقيحاE ُتَطبَّق على حقو< ُتقا£ مبقيا£ مستمر (Pierzchala, 1995).�لتنقيحاE �لكمِّ

Oالتسا� Gلتنقيح لضما� Eملســــاحا�” Gتكو G� �� ملجمو�� D* مثل �جــــز�� تضيف ،b� *جــــــــر�� عمليــــاE مر�جعــــة للتأكد من �جــــو� عالقاE �دَّ
.(Pierschala,1995) “عة��ملز� Eقل ��ئم� من ”�ملساحا� “ bملحصو��

E�oجة عن �ملد� �لتنقيح �ملتنوِّ� �لتغي�حتديد �لِقيَــــم �خلا� Eلتقييم �لبيانــــا E�oمتنوعة �لتغيــــ Eيعــــا�نــــو� مــــن �لتنقيــــح �إلحصائي ُتســــتخَدQ فيه تو
.(Pierzchala, 1995)

عمليــــاE مر�جعــــة تســــتند *D عالقة منطقية بني حقلني ُمنقَّحني �� �كثر. �على ســــبيل �ملثــــا< فإنه Iب �G يكوG �6 ©مو� �لتنقيح �uيكلي
 Gيقعا Gمتغيِّر� Gيكو G� ما ليس من �ملمكن Gمســــا�ي� حلاصل [ع �جز�ئه؛ �� �نه بســــبب �جو� منط خطي كامن 4 �ســــتبيا
 4 Gيكلي يضمن �ملحافظة على هيكل �الستبياu� لصفر. ��لتنقيح� Tكال·ا قيمة خال Gُمشــــَترَكني يســــا�يا oين غ�4 مســــا

.(Pierzchala, 1995) Eسجل �لبيانا
تنقيح ُيجريه �شخا� قبـل *�خا< �لبياناE 4 �حلاسو� (�نظر: (Pierzchala, 1995).�لتنقيح �ليد�6
Eمر�جعة حصر �لبيانا Eُتجر� عمليا Gمن �ألحيا oلي�. �4 كثÀ يتم [عها 4 شكل مقر�� tل� Eر6 مبوجبها �ضع �لبياناI tلعملية �ل�

.Eُملستخَدمة 4 حصر �لبيانا� Eيا©���لتنقيحاE �أل�َّلية 4 �جز�� فرعية من �ل
َحة) ��لسجالE �ملاvة �ُتستخَدQ ��لَّة �ملسافة بالنسبة للبياناE �لرقمية، ��لة ُتعرTَّ باالستنا� *D متغيِّر�E �ملطاَبقة للسجالE �ملتلقية (�ملرشَّ

 Qملتطابقة 4 �الحتسا� باستخد�� Eلســــجال� D* لَّة �ملســــافة 4 �لتوصل�� Qلتشــــابه. �ُتســــتخَد� Qعن مفهو Qقا�باأل o4 �لتعب
.(Pierzchala, 1995) “لساخنة� Eلبطاقا�”

Eبيانية لتتابع �خلطو� Eسوما�ينبغي *متامها. tل� Eصف بيا¡ جلميع �لعمليا�
بياناE �ســــتبياG ُمخزَّنة مغناطيســــي� �ميكن قر��ִדا بو�ســــطة �حلاســــو�. �يوجد عا�bً ســــجل ��حد لكل �ستبياG، �لو �نه من �لسجل

ــــم �لبياناE �ملأخوbc من �ســــتبياG ��حد *D �كثر من ســــجل ��حد، مثل �الســــتبياG �ملتعلق بالسكاG ��ملساكن  �ملمكن �G ُتقسَّ
.(Pierzchala, 1995)

�لسجل �لذ6 ال توجد فيه ِقَيم ُمْغَفَلة ��لذ6 َيُمّر 4 [يع �لتنقيحاE (Pierzchala, 1995).�لسجل ”�لنظيف“
4 �لتنقيح ��الحتسا�، �لسجالE �لt ³ َتُمّر على �ألقل 4 عملية تنقيح ��حدb تتعلق بالبند (بالبنو�) موضع �لبحث. �لسجالE �لt ³ متر 4 �لتنقيح
�لسجالE �لt مرEَّ، خال< عمليt �لتنقيح ��الحتسا�، 4 [يع �لتنقيحاE �لu tا صلة بالبنو� موضع �لبحث.�لسجالE �لt مرEَّ 4 �لتنقيح

طريقــــة للتصحيــــح �آل¨ يتــــم فيهــــا تغيo �قل عد� ممكن من بنو� �لبياناE، �ُيســــتخَدQ فيها منــــو�c فيليغي - هولت 4 حتديد طريقة فيليغي - هولت للتصحيح �آل¨
©موعاE مقبولة للقيم، ��حلد�� بالنســــبة للبنو� �ملحَتَســــَبة. �ميكن تطبيق �الحتســــا� �لتتابعي �� �ملتز�من باســــتخد�Q طريقة 

”�لبطاقاE �لبا��b“ �� طريقة ”�لبطاقاE �لساخنة“.
�ستبياG غo كامل �� �ستبياG ُمْغَفل (Pierzchala, 1995).عدQ �لرّ�

�قائمة �ميع �لِقَيم �ملسمو¶ ֲדا ألحد بنو� �لبياناE.قائمة �لرمو
ِقَيم لبنو� تقع خا�� حّد ُمَعيَّن �cلك �فق� لتحديـد معيَّن للحّد (Pierzchala, 1995).�لِقَيم �خلا�جة عن �ملد�

b�لشا� oبند، من ”غ oمت تغي �c* خر�. �على سبيل �ملثا< فإنه� Eخر �� متغيِّر�À عن متغيِّر bمفيد Eمعلوما Gلبيا Qهي متغيِّر ُيستخَد
.Eقيمة �لبند قد تغيَّر G� D* b�ألصلية �� لإلشا� Eملعلوما� D* b�لإلشا b�لشا� Qمنطبق“ ميكن �ستخد�” D* “منطبقة
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ر ــــر هو متغيِّر ُيســــتخَدQ لإلشــــا�D* b بند، �� ُمتغيِّر Àخر، للرجو� *ليه 4 �قت الحق. �على ســــبيل �ملثا< فإG �ملؤشــــر�E �ملؤشِّ �ملؤشِّ
ُتستخَدQ لإلشا�D* b ��قاQ �لسطر بالنسبة لبند ”�� �ألسرb �ملعيشية“ �بند ”�لز��/�لز�جة“ كي ُيستخَدQ 4 �قت الحق 

.Gما متز�جاh� ما نفس �جلنس �منu لز�جني ليس� G� للتأكد من
ح) �سجل مانح (Pierzchala, 1995).متغيِّر�E �ملطابقة ل *D �جو� تطابق لسجل متلق (مرشَّ �ملتغيِّر�E �لt ُتستخَدQ 4 �لتوصُّ

�جلمع بني تنقيحاE صر`ة �تنقيحاE ضمنية. �©موعة �لتنقيحاE �لكاملة ضر��ية لتوليد مناطق �حتسا� ممكنة (*�c كانت ©موعة تنقيحاE كاملة
.(Pierschala, 1995) (Eمطلوبة إلجر�� �لتنقيحا Eالحتسابا�

�صغر ©موعة حقو< حتتا� *D �حتسا� �تضمن �فا� [يع �لتنقيحاE بالشر�± (Pierzchala, 1995).©موعة �حلّد �أل�'
طريقة ملتابعة �لتغيE�o 4 �لِقَيم 4 �حد �حلقو<، �هو سبب، �مصد�، كل تغيo. �مسا��E �لتدقيق تبد�، عامًة، بعد �ستكما< مسا� �لتدقيق

�ملقابلة �أل�َّلية.
�نظر: ”مسا� �لتدقيق“.مسا� �لتنقيح

ح) (Pierzchala, 1995).�ملطاَبَقة 4 *جر�� �الحتسا� بالبطاقاE �لساخنة، عملية مطاَبَقة سجل مانح بسجل متلق (مرشَّ
 Eملطابقة �إلحصائية (4 �لبطاقا�

�لساخنة)
 D* من �لسجل �ملانح E*حصائي معيَّن من �جل حتويل بيانا �ــــح) �فق� ملعيا عملية مطابقة ســــجل مانح مع ســــجل متلٍق (مرشَّ

.(Pierzchala, 1995) لسجل �ملتلقي�
تعِطي قيمة لبند بالنسبة لسجل ³ َيُمّر 4 �لتنقيح من ”�قر�“ سجل َمّر 4 �لتنقيح حيث ُتعرTَّ �لصفة ”�قر�“ باستخد�Q مطاَبقة ��لَّة �ملسافة

��لة مسافة ملتغيِّر�E معر�فة �خر�.
©موعة من �لِقَيم �لرقمية. ��ملنظومة، �لt تسَمى 4 بعض �ألحياG ”مصفوفة“، ميكن �ستخد�مها لتخزين بياناE �قمية E�c �ملنظومة

طبيعة تكر��ية.
bلتنقيح، �ُتجر6 منهجية �الحتسا� �جلديد� Eمع�، �ال ُتحدِّ� صر�حًة *جــــر��� Eا تنظر 4 [يــــع �لتنقيحاh� تشــــبه طريقــــة فيليغــــي - هولت من حيث

 Eتبحث كل سجل ³ يـُمّر 4 �لتنقيح لتحديد *جر��� bسجل مانح ��حد. �منهجية �الحتسا� �جلديد Qالحتسا� باستخد��
�الحتسا� �لt تنطو6 على �حلّد �أل�' من �لتغيo �هن� بتوفُّر سجل مانح.

يشــــD* o �فتر�ضاD*� E �هد�T للتنقيح ��الحتســــا� ُ�ِضَعت من جانب فيليغي �هولت (Fellegi and Holt) 4 �لو�قة �لt نظاQ فيليغي - هولت
 .(Journal of the American Statistical Association) ية �جلمعية �إلحصائية �ألمريكيــــة�١٩٧٦ 4 �� Qمــــا 4 عاu Eُنِشــــَر
�*حد� �خلصائص �لرئيسية لنمو�c فيليغي - هولت هي �نه يبيِّن �G �لتنقيحاE �لضمنية ال�مة لضماG� G تؤ�6 ©موعة من 

.[Eحلاال�] ائية (�تَسَبة) تفي �ميعh Eسجال D* ليست �َتَسبة ��ئم� Eلِقَيم 4 حقو< �لبيانا�
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